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การรวบรวมและเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาโดยเฉพาะผลงานของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา เนื่องจากเป็นการกระตุ้นให้
นักศึกษาได้น าความรู้ที่ศึกษามาประยุกต์ใช้ในการท าวิจัยแล้ว ยังกระตุ้นให้เกิดการอภิปรายใน
ประเด็นต่าง ๆ ที่เกีย่วข้องกับองค์ความรู้ที่นักศึกษาได้เรียนมา 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ เล็งเห็นความส าคัญของการรวบรวมและเผยแพร่ผลงานของ
นักศึกษา จึงได้จัดท าหนังสือรวมบทความการท าวิจัยของนักศึกษาฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ที่จะรวบรวม
ผลงานการศึกษาวิชา รศ.9000 การค้นคว้าอิสระ : การประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติ ของนักศึกษา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 32 ประจ าภาค 2 
ปีการศึกษา 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งมีหัวข้อการศึกษาและวิจัยที่หลากหลายและน่าสนใจ
เป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ คณะรัฐประศาสนศาสตร์มีวัตถุประสงค์ที่จะเผยแพร่ของนักศึกษาในระดับคณะ
เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการอภิปรายในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์
และการบริหารการพัฒนาอันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนของคณะและนักศึกษาต่อไป 

เนื่องจากนักศึกษาเป็นนักวิจัยเบื้องต้น และระยะเวลาในการจัดท าโครงการศึกษาค้นคว้า
อิสระมีจ ากัด ผลงานของนักศึกษาอาจจะมีข้อผิดพลาดในบางจุด คณะรัฐประศาสนศาสตร์ต้องขอ
อภัยมา ณ ที่นี้ด้วย คณะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือฉบับนี้จะมีประโยชน์ต่อผู้อ่านไม่มากก็น้อย 
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ก ำหนดกำรน ำเสนอวิชำ รศ.9000 กำรค้นคว้ำอิสระ นักศึกษำหลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต 
ภำคพิเศษ กรุงเทพมหำนคร รุ่นที่ 32 

อำจำรย์ท่ีปรึกษำ รศ.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ อำจำรย์ผู้วิพำกษ์  ผศ.ดร.พิชิต รัชตพิบุลภพ     
นักศึกษำกลุ่มอำจำรย์ท่ีปรึกษำ รศ.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์  (ศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์)   
รศ.ดร.พลอย สืบวิเศษ และ ผศ.ดร.ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค ์ 
นักศึกษำด ำเนินรำยกำร นาวาอากาศเอกจินตวัฒน์ ทัพพะวัฒนะ นักศึกษำผู้น ำเสนอ 15 นำที  
อ.ที่ปรึกษำและผู้วิพำกษ์ 15 นำที 

เวลำ รหัสนักศึกษำ ชื่อ-สกลุ เร่ือง 
09.00 - 09.30 น. 6110125010 1. นายธนพงษ์  ศักดิ์เสรีพงศ์ แนวทางการส่งเสริมการท าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ใน

ประเทศไทย 

09.30 - 10.00 น. 6110125019 2. นายสัณฑวัฒน ์รับพร การประเมินโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการเรียนรู้
สะเต็มศึกษาของโรงเรียนแกนน า สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2 

10.00 - 10.30 น. 6110125053 3. นางสาวเจนจิรา ชูติยานันท์ ประสิทธิผลของการใช้งานระบบการตรวจราชการด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส ์(E-inspection) กรณีศึกษาส านัก
ตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย  

10.30 - 11.00 น. 6110125129 4. นางสาวปิยนุช ปาละศักดิ ์ ประสิทธิผลในการน าระบบการตรวจราชการแบบ
อิเล็กทรอนิกส ์มาใช้สนับสนุนการตรวจราชการของ
ส านักงานผู้ตรวจราชการ กระทรวงยุติธรรม 

11.00 - 11.30 น. 6110125138 5. นางสาวนลิน ีลอยหา การบริหารจัดการสู่องค์การสุขภาพดี กรณีศึกษา 
พนักงาน การเคหะแห่งชาตสิ านักงานใหญ่ 

11.30 - 12.00 น. 6110125025 6. นายณรงค ์เมยไธสง ปัจจัยแห่งความส าเร็จของส านักงานท่ีดิน
กรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี ท่ีผา่นการรับรอง
มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก 
(Government Easy Contact Center : GECC) 
ปี พ.ศ. 2561-2563 

12.00 - 13.00 น. พักกลางวัน 

13.00 - 13.30 น. 6110125026 7. นายนพัฒน์ ประเสริฐชัย การศึกษาเปรยีบเทียบความเห็นตอ่สวัสดิการการ
รักษาทางทันตกรรมของผู้ใช้สิทธ์ิสวัสดิการ
ประกันสังคม ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

13.30 - 14.00 น. 6110125038 8. นายพิเชฐ พัลวัลย ์ การศึกษาความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร
ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
 
 



ญ 

เวลำ รหัสนักศึกษำ  เร่ือง 

14.00 - 14.30 น. 6110125039 9. นายกรวิชญ์ กิติมูล การศึกษาปัจจัยทีม่ีผลต่อการโอนย้ายหน่วยงานของ
ข้าราชการศาลยุติธรรม กรณีศึกษา ศาลในจังหวัด
เชียงใหม ่   

14.30 - 15.00 น. 6110125062 10. นางสาวรุ่งทิพย ์นาเมือง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฎิบัติงานของ
บุคลากร ส านักงานปลดักระทรวงมหาดไทย 

15.00 - 15.30 น. 6110125079 11. ร้อยโทหญิงปวีณรัตน ์ 
มะลิทอง 

การศึกษาความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการ
กรมการสรรพก าลังกลาโหม 

15.30 - 16.00 ย. 6110125115 12. นาวาอากาศเอกจินตวัฒน ์
ทัพพะวัฒนะ 

การศึกษาแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนส าหรับ
ก าลังพลและครอบครัว กองบิน 46 จ.พิษณุโลก 

16.00 - 16.30 น. 6110125030 13. นายอารชวิน ภู่หริย์วงศ์สุข มาตรฐานโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมยาเสพติด 
อ.ธัญญบุรี จ.ปทมุธาน ี

 

อำจำรย์ท่ีปรึกษำ รศ.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ อำจำรย์ผู้วิพำกษ์  ผศ.ดร.พิชิต รัชตพิบุลภพ     

นักศึกษำกลุ่มอำจำรย์ท่ีปรึกษำ รศ.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์  (ศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์)   
รศ.ดร.พลอย สืบวิเศษ และ ผศ.ดร.ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค ์ 

นักศึกษำด ำเนินรำยกำร นางสาวพิมพิไล ศรีบัว นักศึกษำผู้น ำเสนอ 15 นำที อ.ที่ปรึกษำและผู้วิพำกษ์ 15 นำที 
เวลำ รหัสนักศึกษำ ชื่อ-สกลุ เร่ือง 

16.30 - 17.00 น. 6110125058 14. นางสาวชญาณิศา จิณะไชย 
บทบาทของผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดน่านใน
การพัฒนาขังหวัดไปสู่เมืองท่องเที่ยวสะอาดของ
อาเซียน กรณีศึกษาเทศบาลเมืองน่าน 

17.00 - 17.30 น. 6110125068 15. นางสาวภัทรนันท ์ขันเพ็ชร 
ปัญหาและอุปสรรในการขับเคลื่อนศูนย์อ านวยการ
ประสานงานป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติดภาค
เยาวชน 

17.30 - 18.00 น. 6110125074 16. นายภคว ีนาคจ ู
การด าเนินนโยบายด้านการจัดระเบียบสังคมในการ
ควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิด
ให้บริการในลักษณะ 

 

 

 

 

 



ฎ 

ก ำหนดกำรน ำเสนอวิชำ รศ.9000 กำรค้นคว้ำอิสระ นักศึกษำหลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต 
ภำคพิเศษ กรุงเทพมหำนคร รุ่นที่ 32 

อำจำรย์ท่ีปรึกษำประจ ำห้อง รศ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา อำจำรย์ผู้วิพำกษ์ อ.ดร.ชยกฤต อัศวธิตานนท์ 
นักศึกษำกลุ่มอำจำรย์ท่ีปรึกษำ รศ.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์  (ศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์)   
รศ.ดร.พลอย สืบวิเศษ และ ผศ.ดร.ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค ์ 
นักศึกษำด ำเนินรำยกำร  นาวาอากาศเอกจินตวัฒน์  ทัพพะวัฒนะ  นักศึกษำผู้น ำเสนอ 15 นำที                       
อ.ที่ปรึกษำและผู้วิพำกษ์ 15 นำที 

เวลำ รหัสนักศึกษำ ชื่อ-สกลุ เร่ือง 
09.00 - 09.30 น. 6110125031 1. นางสาวพิมพิไล ศรีบัว ภูมิคุ้มกันคนไร้บ้าน ในสถานการณ์การแพรร่ะบาดเช้ือ

ไวรัสโควิด-19 

09.30 - 10.00น. 6110125057 2. ร้อยต ารวจเอกพศธน  
วุฒิสกุลพร 

ปัจจัยด้านภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
สถานีต ารวจนครบาลพระโขนง 

10.00 - 10.30น. 6110125078 3. ร้อยต ารวจเอกวรกร  
ณัฏฐมั่นคั่ง 

บทบาทและหน้าท่ีของกองอ านวยการรักษาความ
มั่นคงภายในหลังจากยุคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ

10.30 - 11.00 น. 6110125081 4. ร้อยต ารวจเอกคหัฐ  
บุตรเวียงพันธ ์

ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัตหิน้าท่ี
ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของ เจ้าหน้าที่ต ารวจ
กองก ากับการสายตรวจ กองบัญชาการสายตรวจและ
ปฏิบัติการพเิศษ 

11.00 - 11.30 น. 6110125135 5. เรือโทมงคล พวงน้อย ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจของข้าราชการทหารเรือ
กองบัญชาการกองเรือทุ่นระเบดิ กองเรือยุทธการ 

12.00 - 13.00 น. พักกลางวัน 
13.00 - 13.30 น. 6110125015 7. นายสุวิทยา พาอินทร ์ การประเมินผลโครงการแกไ้ขปัญหาและบรรเทาความ

เดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนท่ีอันเนื่องมาจากภัยแล้ง 
และอุทกภัยในจังหวัด (จังหวัดละ 200 ล้านบาท) 
กรณีศึกษา จังหวัดอุทัยธาน ี

13.30 - 14.00 น. 6110125017 8. นางชัชฎาพร อ านวยสุวรรณ การศึกษาระบบบริหารจัดการด้านการเงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
(องค์การมหาชน) 

14.00 - 14.30 น. 6110125060 9. ร้อยตรีหญิงสุขรินทร์ เมธยาภา แนวทางการพัฒนาหลักสตูรการฝกึอบรมนายทหาร
นักพัฒนา ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเพื่อ
สนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

14.30 - 15.00 น. 6110125096 10. นางสาวเสาวลักษณ์   
บริบูรณ์วิทยา 

การศึกษาการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ กรณีศึกษา
การจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม 
 



ฏ 

เวลำ รหัสนักศึกษำ ชื่อ-สกลุ เร่ือง 

15.00 - 15.30 น. 6110125098 11. นางสาวพัชรพร รตันสรูย ์ การพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสรา้ง
ภาพลักษณ์ของส านักงานแขวงท่าทราย เทศบาลนคร
นนทบุรี  

15.30 - 16.00 น. 6110125105 12. นายธิติพนธ์ แย้มศร ี สมรรถนะด้านนวัตกรรมของนักประชาสัมพันธ์ 
กรณีศึกษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส านักงานใหญ ่

16.00 - 16.30 น. 6110125080 13. ร้อยต ารวจเอกกฤตพร   
แสงสุระ 

แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีต ารวจสายตรวจ และ
ปฏิบัติการพเิศษ กองบัญชาการต ารวจนครบาล
ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ

16.30 - 17.00 น. 6110125085 14. นายภรรทพล ประภาสุมณ ี ความตั้งใจคงอยู่ต่อองค์การของพนักงานคดีปกครอง 
กรณีศึกษาส านักงานศาลปกครองกลาง 

17.00 - 17.30 น. 6110125094 15. นางสาวกัญญาสริี ดีแก้ว แนวทางการพิจารณาอนุญาตในการท าบัตรประจ าตัว
ประชาชนส าหรับบุคคลที่มีสญัชาติไทย กรณีศึกษา 
ส านักทะเบียนท้องถิ่นเขตสาทร กรุงเทพมหานคร 
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ก ำหนดกำรน ำเสนอวิชำ รศ.9000 กำรค้นคว้ำอิสระ นักศึกษำหลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต 
ภำคพิเศษ กรุงเทพมหำนคร รุ่นที่ 32 

อำจำรย์ที่ปรึกษำประจ ำห้อง รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ อำจำรย์ผู้วิพำกษ์ ผศ.ดร.อ าพล นววงศ์เสถียร 
นั กศึ กษำกลุ่ ม อำจ ำรย์ ที่ ป รึ กษำ  รศ . ดร . สุ จิ ต ร า  บุณย รั ต พั นธุ์ , ร ศ . ด ร . มนตรี  โ ส คติ ย านุ รั กษ์  
และ ศ.ดร.อัญชนา ณ ระนอง 
นักศึกษำด ำเนินรำยกำร นางสาวชุติกา เพ่ิมสิน นักศึกษำผู้น ำเสนอ 15 นำที อ.ที่ปรึกษำและผู้วิพำกษ์ 15 นำที 

เวลำ รหัสนักศึกษำ ชื่อ-สกลุ เร่ือง 

09.00 - 09.30 น. 6110125073 1. นางสาวมณีรตัน์ สรุาฤทธิ์ ความคิดเห็นต่อการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสถาบันโรคผิวหนัง  

09.30 - 10.00น. 6110125111 2. นายศิระภาคย์ ไพสิฐพรพล ปัจจัยทีม่ีผลต่อความตั้งใจลาออก โอนย้าย 
ของบุคลากรโรงพยาบาลกลาง ส านักการแพทย์ 

10.00 - 10.30น. 6110125120 3. นางพนมวรรณ หอมสนิท พฤติกรรมสุขภาพในเรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะของผู้มา
รับบริการคลีนิคศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี 

10.30 - 11.00 น. 6110125137 4. นางสาวชิดชนก สวัสดิ์รักษ ์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อปญัหาการสื่อสารในองค์การ 
กรณีศึกษา บริษัทไอซเบอรเ์อเซียจ ากัด 

11.00 - 11.30 น. 6110125140 5. นายสมพร ขุมเพชร์ สิ่งแวดล้อมท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา 

11.30 - 12.00 น. 6110125141 6. นายอนวัทย์ ประยูร ความคิดเห็นของนักศึกษา MPA รุ่นที่ 33 ของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ต่อคณุภาพการให้บริการ 

12.00 - 13.00 น. พักกลางวัน 
13.00 - 13.30 น. 6110125022 7. นางสาววรรณพร ผลชีวิน ปัจจัยที่ส่งผลต่อการก่อหนี้ภาคครวัเรือนของกลุ่ม

ลูกหนี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ปี 2562 
กรณีศึกษา กลุม่ข้าราชการคร ู

13.30 - 14.00 น. 6110125048 8. นางสาวสโรชา โชติวัฒนานนท ์ หนี้สาธารณะกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ 

14.00 - 14.30 น. 6110125069 9. นางสาวณัฏฐ์นรี ทองกลับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการก่อหนี้ภาคครวัเรือนของกลุ่ม
ลูกหนี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
กลุ่มข้าราชการต ารวจ 

14.30 - 15.00 น. 6110125109 10. นายเลอสรรค์ วงศ์มา ปัจจัยที่ส่งผลต่อการก่อหนี้ภาคครวัเรือนของกลุ่ม
ลูกหนี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  
กลุ่มอาชีพรัฐวิสาหกิจ 

15.00 - 15.30 น. 6110125112 11. นายฉัตรชัย ดวงแก้ว ปัจจัยที่ส่งผลต่อการก่อหนี้ภาคครวัเรือนของกลุ่ม
ลูกหนี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  
กลุ่มข้าราชการทหาร 
 



ฑ 

เวลำ รหัสนักศึกษำ ชื่อ-สกลุ เร่ือง 

15.30 - 16.00 น. 6110125002 12. นางสาวกมลชนก บุญอุทัย การศึกษาปัจจัยทีส่่งผลต่อการรับรู้ด้านการบริการ
และสิทธิประโยชน์ของกองทุนประกันสังคมของ
ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 กรณีศกึษาเขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 

16.00 - 16.30 น. 6110125011 13.นางสาวพรทิตา ศิริพิศ การศึกษาแนวทางการจัดท างบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีของกรมการแพทย ์

16.30 - 17.00 น. 6110125013 14. นางสาวฐิตมิา แสงงาม การศึกษาการด าเนินงานของเจ้าหน้าท่ีกลุ่มพลังงาน
และสิ่งแวดล้อมท่ีเกีย่วข้องกับการให้ความเห็นชอบ
และการก ากับดูแลผู้ตรวจและทดสอบส่วนควบและ
เครื่องอุปกรณ์ของรถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็น
เชื้อเพลิง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ฒ 

ก ำหนดกำรน ำเสนอวิชำ รศ.9000 กำรค้นคว้ำอิสระ นักศึกษำหลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต 
ภำคพิเศษ กรุงเทพมหำนคร รุ่นที่ 32 

อำจำรย์ที่ปรึกษำประจ ำห้อง รศ.ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี อำจำรย์ผู้วิพำกษ์ อ.ดร.ศาศวัต เพ่งแพ 
นักศึกษำกลุ่มอำจำรย์ที่ปรึกษำ รศ.ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี, ผศ.ดร.ณัฐกริช เปาอินทร์ และ ผศ.ดร.ติญทรรศน์  
ประทีปพรณรงค ์
นักศึกษำด ำเนินรำยกำร นายวรายุทธ แซ่โค้ว นักศึกษำผู้น ำเสนอ 15 นำที อ.ที่ปรึกษำและผู้วิพำกษ์ 15 นำที 

เวลำ รหัสนักศึกษำ ชื่อ-สกลุ เร่ือง 

09.00 - 09.30 น. 6110125018 1. นางสาวกรรณิกา ยิ้มสวัสดิ ์ การศึกษาปัญหาอุปสรรค และแนวทางการพัฒนาใน
การน ากระบวนการ Government Innovation 
Lab มาประยุกต์ใช้ในการตรวจราชการของส านัก
ปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

09.30 - 10.00น. 6110125028 2. นายธนาคม ทิพย์สภาพกลุ ความคิดเห็นของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการ
วางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (E-Plan)  

10.00 - 10.30น. 6110125055 3. นายณัฐดนัย ศรีชยุตพงศ ์ แนวทางการพัฒนาระบบการประเมินการปฏิบัติ
หน้าท่ีของผู้ใหญ่บ้าน กรณีศึกษา จ.ปราจีนบรุ ี

10.30 - 11.00 น. 6110125063 4. นางสาวนิสา ภู่ทอง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณศีึกษา องค์การ
บริหารส่วนต าบลเริงราง อ.เสาให้ จ.สระบุร ี

11.00 - 11.30 น. 6110125064 5. นางสาวจุฑาภรณ์  
สุภัทรพาหริผล 

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์การ
เพื่อมุ่งสู่ระบบราชการ 4.0 ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

11.30 - 12.00 น. 6110125075 6. นางสาวชุติกา เพิ่มสิน แนวทางการแก้ไขและพัฒนาวัฒนธรรมองค์การเพื่อ
เพิ่มประสิทธิผลขององค์การ กรณศีึกษา องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองกระทุ่ม อ.ค่ายบางระจัน  
จ.สิงห์บุร ี

12.00 - 13.00 น. พักกลางวัน 
13.00 - 13.30 น. 6110125132 7. ว่าท่ีร้อยโทณัฐธนาธร สิงโตทอง กรณีศึกษา ปัญหาสิ่งล่วงล้ าล าแมน่้ าเมย-ตองยิน  

อ.แม่สอด จ.ตาก กับแนวทางการแก้ไขตามประกาศ
กรมเจ้าท่า เรื่องลักษณะของอาคารและสิ่งล่วงล้ าล า
แม่น้ าที่พ่ีงอนุญาตได้ว่าด้วยกฎกระทรวงท่ี 63  
(พ.ศ. 2537) 

13.30 - 14.00 น. 6110125027 8. เรืออากาศตรีหญิงพัชรี  
ปอประสิทธ์ิ 

การศึกษาและประเมินความพร้อมกองบัญชาการ
กองทัพไทย ในการพัฒนาไปสู่องคก์ารดิจิทัล 
 



ณ 

เวลำ รหัสนักศึกษำ ชื่อ-สกลุ เร่ือง 

14.00 - 14.30 น. 6110125045 9. นางสาวขนิษฐนภา ส าเร็จด ี ศึกษาการน าระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
สู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal 
Management Information System : GFMIS-
SOE) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ
ตามแนวนโยบาย Thailand 4.0 กรณีศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกิจ 

14.30 - 15.00 น. 6110125070 10. นายชัยวัฒน์ ศรีคง ศึกษาผลกระทบและการปรับตัวของศูนย์บริการยาน
ยนต์ FIT Auto อันเนื่องมาจากนโยบายพลังงาน
ทดแทนและเทคโนโลยีรถยนต์พลงังานไฟฟ้า 

 

อำจำรย์ที่ปรึกษำประจ ำห้อง รศ.ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี อำจำรย์ผู้วิพำกษ์ อ.ดร.ศาศวัต เพ่งแพ 
นักศึกษำกลุ่มอำจำรย์ที่ปรึกษำ รศ.ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี, ผศ.ดร.ณัฐกริช เปาอินทร์ และ ผศ.ดร.ติญทรรศน์  
ประทีปพรณรงค ์

นักศึกษำด ำเนินรำยกำร นายวรายุทธ แซ่โค้ว นักศึกษำผู้น ำเสนอ 15 นำที อ.ที่ปรึกษำและผู้วิพำกษ์ 15 นำที 
เวลำ รหัสนักศึกษำ ชื่อ-สกลุ เร่ือง 

15.00 - 15.30 น. 6110125072 11. นายวรายุทธ แซ่โค้ว การศึกษาผลสมัฤทธ์ิในการน าโครงการการแก้ไข
ปัญหาช้างป่าเขาสอยดาวไปสู่การปฏิบัติ กรณีศึกษา  
ประชาชนในพ้ืนท่ี ต.ปะตง ต.ทราบขาว และ  
ต.ทับช้าง อ.สอยดาว จ.จันทบุร ี

15.30 - 16.00 น. 6110125090 12. เรือโทจณิณวัตร  
เติมเศรษฐเจริญ 

การศึกษาความเป็นองค์กรสมรรถนะสูงขององค์กร
ภาครัฐ กรณีศึกษา เรือหลวงนเรศวร กองเรือฟรีเกตที่ 
2 กองเรือยุทธการ 

16.00 - 16.30 น. 6110125128 13. ร้อยต ารวจโทสถาพร 
บุญสมบตั ิ

ปัจจัยภายนอกมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของ
พนักงานสอบสวนอย่างไร 

16.30 - 17.00 น. 6110125131 14. ร้อยต ารวจโทวิชญ์ สุภโกศล แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพตดิ 
กรณีศึกษา เขตพื้นท่ีสถานีต ารวจนครบาลดอนเมือง  

17.00 - 17.30 น. 6110125136 15. นางสาวยุวพร โพธิทอง อุปสรรคในการบูรณาการในการคา้มนุษย ์

17.30 - 18.00 น. 6110125143 16. นางสาวรตัติกาล ทินรอด ประสิทธิภาพการเรียกเก็บหนี้ของฝ่ายงาน Litigation 
บมจ. บัตรกรุงไทย กับฝา่ยงาน Litigation ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน)  

 

 



ด 

ก ำหนดกำรน ำเสนอวิชำ รศ.9000 กำรค้นคว้ำอิสระ นักศึกษำหลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต 
ภำคพิเศษ กรุงเทพมหำนคร รุ่นที่ 32 

อำจำรย์ที่ปรึกษำประจ ำห้อง รศ.ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน อำจำรย์ผู้วิพำกษ์ ผศ.ดร.สุนิสา ช่อแก้ว 
นักศึกษำกลุ่มอำจำรย์ท่ีปรึกษำ รศ.ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน และ รศ.ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย ์

นักศึกษำด ำเนินรำยกำร นายวรายุทธ แซ่โค้ว นักศึกษำผู้น ำเสนอ 15 นำที อ.ที่ปรึกษำและผู้วิพำกษ์ 15 นำที 
เวลำ รหัสนักศึกษำ ชื่อ-สกลุ เร่ือง 

09.00 - 09.30 น. 6110125004 1. นายบดินทร์ อารีย ์ แนวทางการพัฒนาการพิจารณาค าร้องอุธรณ์การ
ประเมินอาการดา้นพิกัดอัตราศุลกากร ตาม
พระราชบัญญัติศลุกากร พ.ศ. 2560 ของส่วนอุทธรณ์ 
กองพิกัดอัตราศุลกากร กรมศลุกากร 

09.30 - 10.00น. 6110125007 2. นางสาวเสาวณี ระรวยรส คุณภาพชีวิตการท างานท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข  
จังหวัดชลบุร ี

10.00 - 10.30น. 6110125040 3. นางสาวพิมพ์วัลคุ์ เพ็ญสุภา การศึกษาประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกรม
สรรพสามติตามพระราชบัญญตัิภาษีสรรพสามติ  
พ.ศ. 2560 

10.30 - 11.00 น. 6110125041 4. นางสาวธนาภรณ์ อินข าเครือ ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการใหม่ กรมการพัฒนาชุมชน   

11.00 - 11.30 น. 6110125043 5. นางสาวชนัญญา 
ลิมป์กาญจนวัฒน ์

ภาวะผู้น ามีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท างานของ
พนักงานให้บรรลุประสิทธิผล กรณีศึกษา บริษัทท
รูดิสทริบิวช่ัน แอนด์ เซลล์ จ ากัด เขตพื้นท่ี
สมุทรปราการ 

11.30 - 12.00 น. 6110125047 6. นางสาวพิชมณ ทิวาประโคน ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยีของ
พนักงานสังกัดฝ่ายบริหารองค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ 

12.00 - 13.00 น. พักกลางวัน 
13.00 - 13.30 น. 6110125049 7. นายพีรวิชญ์ อรุณรตัน ์ ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการของ

เจ้าหน้าท่ี ศูนย์บรหิารราชการฉับไวใสสะอาด 
(Bangkok Fast & Clear : BFC) กรณีศึกษา  
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 

13.30 - 14.00 น. 6110125052 8. นางสาวช่ืนจิตต์ จอมคีร ี ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการตาม
หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
กรณีศึกษาศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนครสวรรค ์
 
 



ต 

เวลำ รหัสนักศึกษำ ชื่อ-สกลุ เร่ือง 

14.00 - 14.30 น. 6110125065 9. นางสาววนิดา เชิญอักษร ปัจจัยการรับรูด้้านสิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทนมี
ผลต่อการตดัสินใจในการยื่นขอรับเงินทดแทน 
กรณีศึกษา ส านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร
พื้นที ่6 

14.30 - 15.00 น. 6110125005 10. นางสาวอรวรรณ กลึงเทศ แรงจูงใจท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของ
บุคลากรทางการแพทย์ กรณีศึกษา โรงพยาบาลนพรัต
นราชธาน ี

15.00 - 15.30 น. 6110125008 11. นายศตวรรษ์ กุตเสนา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ีมผ่ลต่อประสิทธิภาพการ
ท างานของส านักบริหารการทะเบยีน กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย 

15.30 - 16.00 น. 6110125086 12. นางสาวอัญชิษฐา กุสันเทยีะ แรงจูงใจท่ีมีผลต่อ่ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
กรณีศึกษากรมศลุกากร (ส่วนกลาง) 

 

อำจำรย์ที่ปรึกษำประจ ำห้อง รศ.ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน อำจำรย์ผู้วิพำกษ์ ผศ.ดร.สุนิสา ช่อแก้ว 

นักศึกษำกลุ่มอำจำรย์ท่ีปรึกษำ รศ.ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน และ รศ.ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย ์
นักศึกษำด ำเนินรำยกำร นางสาวชนัญญา ลิมป์กาญจนวัฒน์ นักศึกษำผู้น ำเสนอ 15 นำที  
อ.ที่ปรึกษำและผู้วิพำกษ์ 15 นำที 

เวลำ รหัสนักศึกษำ ชื่อ-สกลุ เร่ือง 
16.00 - 16.30 น. 6110125089 13. นายธนาณุวัฒน์ วงษ์ชาล ี แรงจูงใจท่ีมีผลต่อความผูกพันองค์การ กรณีศึกษา 

พนักงานสายงานบริหารและพัฒนา คุณภาพหน้ี 
บริษัทอยุธยาแคปปิตอล ออโต้ลสิ จ ากัด (มหาชน) 

16.30 - 17.00 น. 6110125091 14. พระมหาธวัฒชัย เกือมรัมย ์ การมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีส่งผลต่อการพัฒนา
ชุมชนในกรุงเทพมหานคร กรณีศกึษาเฉพาะชุมชน
โดยรอบวดัดาวดึงษาราม เขตบางพลัด 
กรุงเทพมหานคร 

17.00 - 17.30 น. 6110125100 15. นางสาวธีรภรณ์ ภัทรสถิรกลุ คุณภาพชีวิตในการท างานท่ีมผีลตอ่ประสิทธิภาพการ
ท างาน กรณีศึกษา หน่วยงานราชการส่วนภมูิภาค 
สังกัดกระทรวงมหาดไทย ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบรุ ี

 

 

 

 



ถ 

ก ำหนดกำรน ำเสนอวิชำ รศ.9000 กำรค้นคว้ำอิสระ นักศึกษำหลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต 
ภำคพิเศษ กรุงเทพมหำนคร รุ่นที่ 32 

อำจำรย์ที่ปรึกษำประจ ำห้อง รศ.ดร.ราเชนทร์ ชินทยา อำจำรย์ผู้วิพำกษ์ อ.ดร.สุภานี นวกุล 
นักศึกษำกลุ่มอำจำรย์ท่ีปรึกษำ รศ.ดร.ราเชนทร์ ชินทยารังสรรค์ และ รศ.ดร.สุจิตรา บุณยรัตพันธุ์ 

นักศึกษำด ำเนินรำยกำร นางสาวมัญชรี บุญแต่ง นักศึกษำผู้น ำเสนอ 15 นำที อ.ที่ปรึกษำและผู้วิพำกษ์ 15 นำที 
เวลำ รหัสนักศึกษำ ชื่อ-สกลุ เร่ือง 

09.00 - 09ง30 น. 6110125032 1. นางสาวสุมล ยางสูง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจดัการ
สินเช่ือเพื่อพัฒนาท่ีอยู่อาศัยของสหกรณเ์คหสถาน
ชุมชนป่ากล้วยพัฒนา จ ากัด เขตดอนเมือง 
กรุงเทพมหานคร 

09.30 - 10.00น. 6110125033 2. นายรัฐพงศ ์รัฐบุตร ผลการควบคุมฝุ่นละอองขนาดไมเ่กิน 2.5 ไมครอน
ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ประจ าปี 2562 

10.00 - 10.30น. 6110125037 3. นายอดุลย์ หลีเส็น ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้สินเชื่อโครงการธนาคาร
เพื่อประชาชนของธนาคารออมสนิของกลุ่ม
ผู้ประกอบการรายย่อย กรณีศึกษา อ าเภอเมือง 
จังหวัดนราธิวาส 

10.30 - 11.00 น. 6110125076 4. นางสาวอชิรญา วงศ์ศิร ิ การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์สถาบันโรคผิวหนังกรมการแพทย ์

11.00 - 11.30 น. 6110125077 5. นางสาวพรรณนภา  
เลาหสุวรรณรัตน ์

การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการรับและจัดเก็บข้อมลู
เรื่องราวร้องทุกข์ กรณีศึกษา ศูนย์ด ารงธรรม  
จ.สมุทรสงคราม 

11.30 - 12.00 น. 6110125099 6. นายอาชีวะ เยี่ยมแสง ปัจจัยความส าเร็จหมู่บา้นเศรษฐกจิพอเพียง “อยู่เย็น 
เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด กรณศีึกษา บ้านวังรี  
ต.เขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก 

12.00 - 13.00 น. พักกลางวัน 

13.00 - 13.30 น. 6110125101 7. นางสาวลลติา คงสม การบริหารจัดการกลุม่ออมทรัพย์เพื่อการผลติ 
กรณีศึกษา ต าบลบางกระบือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 

13.30 - 14.00 น. 6110125104 8. นายยศนนท์ จอมจันทร ์ ความสอดคล้องระหวา่งนโยบายการพัฒนาของ
กรุงเทพมหานครกับเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนท่ี 11 
ของสหประชาชาต ิ

14.00 - 14.30 น. 6110125001 9. ร้อยตรีหญิงธันยาภรณ์  
ปาริยพันธ ์

การศึกษาความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการของแผนก
แผนโครงการและงบประมาณ กองอ านวยการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร 

14.30 - 15.00 น. 6110125020 10. พันเอกปณิธาน เปมะโยธิน ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการท างานของก าลัง
พลโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ 



ท 

เวลำ รหัสนักศึกษำ ชื่อ-สกลุ เร่ือง 

15.00 - 15.30 น. 6110125034 11. นางสาวกฤติกา ฟองจันทร ์ คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานการรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 

15.30 - 16.00 น. 6110125035 12. นางสาวมญัชรี บุญแต่ง ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร ส านักงานเลขานุการกรม กรมทางหลวง 

16.00 - 16.30 น. 6110125051 13. นางสาวทิฆัมพร สังข์ประไพ การศึกษาปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสนิใจเลือกเข้าท างาน
กับ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

16.30 - 17.00 น. 6110125054 14. นางสาวศิโรรตัน์ ค าผา ทัศนคติของประชาชนต่อมาตรการความส าเรจ็ในการ
ลดการแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19 กรณีศึกษา  
อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 

17.00 - 17.30 น. 6110125095 15. นายกัมพล พัฒนผล การใช้เทคโนโลยีระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 
กรณีศึกษาส านักมาตรการ ส านักงาน ป.ป.ส. 

17.30 - 18.00 น. 6110125102 16. นายชาญวิทย์ เนียมจีน การศึกษาทัศนคติของนักพัฒนาชุมชน (พัฒนากร)  
ที่มีต่อหลักสูตรพัฒนากรก่อนประจ าการในวิทยาลยั
การพัฒนาชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ธ 

ก ำหนดกำรน ำเสนอวิชำ รศ.9000 กำรค้นคว้ำอิสระ นักศึกษำหลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต 
ภำคพิเศษ กรุงเทพมหำนคร รุ่นที่ 32 

อำจำรย์ที่ปรึกษำประจ ำห้อง รศ.ดร.วิวัฒน์ชัยอัตถากร อำจำรย์ผู้วิพำกษ์ รศ.ดร.ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์ 
นักศึ กษำกลุ่ มอำจำรย์ที่ ป รึ กษำ  รศ . ดร . วิ วัฒน์ ชั ย  อั ตถากร  รศ .ด ร . ร า เ ชนทร์  ชิ นทยารั งส ร รค์  
และ รศ.ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน 
นักศึกษำด ำเนินรำยกำร นายพีรวัฒน์ ขาวบริสุทธิ์ นักศึกษำผู้น ำเสนอ 15 นำที อ.ที่ปรึกษำและผู้วิพำกษ์ 15 นำที 

เวลำ รหัสนักศึกษำ ชื่อ-สกลุ เร่ือง 

09.00 - 09.30 น. 6110125006 1. นางสาวนันธิญาน์ ปานนวม ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการส่งคนไร้ที่พี่งกลับคืนสู่
ครอบครัวและชุมชน กรณศีึกษา สถานคุ้มครองคนไร้ที่
พึ่งนนทบุรี จ.นนทบุรี 

09.30 - 10.00น. 6110125024 2. ร้อยต ารวจโทชัยวัฒน์  
สวนกระจา่ง 

สาเหตุและผลกระทบของการก่อหนี้ในระบบจาก
สถาบันการเงินของข้าราชการต ารวจตระเวนชายแดน
ในสังกัดกองบังคับการอ านวยการ กองบัญชาการ 
ต ารวจตระเวนชายแดน (บก.อก.บช.ตชด.) 

10.00 - 10.30น. 6110125066 3. นายพีรวัฒน ์ขาวบริสุทธ์ิ สมรรถนะที่ส าคัญของเจ้าหน้าท่ีอทุยานแห่งชาติทาง
ทะเล กรมอุทยานแห่งชาติสตัว์ป่า และพันธ์ุพีช 

10.30 - 11.00 น. 6110125071 4. นายณัฐวุฒิ จิโน ความพึงพอใจของตัวแทนออกของต่อการน าระบบ
บัตรคิวจ่ายภาษี กรณีศึกษา ส านกังานศุลกากรตรวจ
สินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรมศุลกากร 

11.00 - 11.30 น. 6110125082 5. นางสาวณัฐหทัย ยามาล ี พฤติกรรมและปัจจัยที่มผีลต่อการตัดสินใจเรียนกวด
วิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

11.30 - 12.00 น. 6110125107 6. นายมานุพงษ์ มณีนิตย ์ การเยี่ยมญาติทางไกลผ่านทางแอปพิเคชั่นไลน์
ของทัณฑสถานบ าบัดพเิศษกลาง  

12.00 - 13.00 น. พักกลางวัน 

13.00 - 13.30 น. 6110125108 7. นายกิตติภักดิ์ ศิริชื่นวิจิตร ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการลดปริมาณการใช้
ถุงพลาสติกของผู้บรโิภคในตลาดสดในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

13.30 - 14.00 น. 6110125110 8. นางสาวฝนนภา สมบูรณ์วิบลูย ์ กรณีศึกษา การยื่นฟ้องและรบัส่งค าคู่ความทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) Version 3 สง่ผลต่อระสิทธิ
ภาพการท างานของทนายความ บริษัทบัตรกรุงไทย 
จ ากัด (มหาชน) 

14.00 - 14.30 น. 6110125119 9. นายธนกฤต ฉันทะมิตร ์ ความต้องการของชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน กรณีศึกษา โครงการสง่เสริมการท่องเที่ยว
เมืองสวรรคโลกของเทศบาลเมืองสวรรคโลก จ.สุโขทัย 



น 

เวลำ รหัสนักศึกษำ ชื่อ-สกลุ เร่ือง 

14.30 - 15.00 น. 6110125130 10. นางสาวอุบลรัตน์  
แก้วปราณเจรญิ 

ศึกษาความพร้อมด้านดิจิทลัในการน าเทคโนโลยเีข้ามา
ใช้ในการปฏิบัติงานและการให้บรกิารแก่ผู้เสียภาษีของ
ส านักงานสรรพากรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 17 
กรมสรรพากร 

15.00 - 15.30 น. 6110125087 11. นางสาวนันทพร สุวรรณผ่อง ความรับรู้และการรับรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 ต่อการ
ปฏิบัติตนตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรน่า 2019  
ของประชาชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร 

15.30 - 16.00 น. 6110125088 12. นายฐานธิษณ์ สุรบวร ความพึงพอใจของประชาชนต่อนโยบายของผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร พลต ารวจเอกอัศวิน  
ขวัญเมือง “กทม.ก้าวสู่ปีที่ 45 ผลดัดันทันใจ แก้ไข
ทันท”ี 

16.00 - 16.30 น. 6110125097 13. นายอิทธิพล รัตนาพิบูลมงคล ความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัตติามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงตามรูปแบบโคกหนองนาโมเดลใน
ระดับครัวเรือนของเกษตรกร ต.บางตีนเป็ด อ.เมือง  
จ.ฉะเชิงเทรา 

16.30 - 17.00 น. 6110125116 14. นางสาวสริียากร  
ภัทร์ธนะวัตน ์

การศึกษาสมรรถนะหลักเพื่อใช้ในการพัฒนาบุคลากร
ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กรณีศึกษา 
ต าแหน่งอ านวยการระดับต้น 

17.00 - 17.30 น. 6110125122 15. นางสาวกรชวัล มุขเจรญิผล ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้งานระบบการจัดการงบประมาณ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting) ในกระบวนการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีของข้าราชการ
ส านักงบประมาณ 

17.30 - 18.00 น. 6110125139 16. นายกฤตภาส ทองอ่อน แนวทางการแก้ปัญหาการหริหารบุคลากรและคณุภาพ
ชีวิตการท างานของข้าราชการต ารวจ ฝ่ายดนตรี  
กองสวัสดิการ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
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ก ำหนดกำรน ำเสนอวิชำ รศ.9000 กำรค้นคว้ำอิสระ นักศึกษำหลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต 
ภำคพิเศษ กรุงเทพมหำนคร รุ่นที่ 32 

อำจำรย์ที่ปรึกษำประจ ำห้อง ศ.ดร.อุดม ทุมโฆสิต ศ.ดร.อัญชนา ณ ระนอง (13.00 -18.00 น.)   
อำจำรย์ผู้วิพำกษ์ อ.ดร.ถนัด แก้วเจริญไพศาล 

นักศึกษำกลุ่มอำจำรย์ท่ีปรึกษำ ศ.ดร.อุดม ทุมโฆสิต ศ.ดร.อัญชนา ณ ระนอง รศ.ดร.จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์ และ
รศ.ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ 

นักศึกษำด ำเนินรำยกำร นายอดุลย์ ค าแดง นักศึกษำผู้น ำเสนอ 15 นำที อ.ที่ปรึกษำและผู้วิพำกษ์ 15 นำที 
เวลำ รหัสนักศึกษำ ชื่อ-สกลุ เร่ือง 

09.00 - 09ง30 น. 6110125003 1. นางสาวรพีพรรณ เรือนรังษ ี ถอดบทเรียนการบริหารจัดการอตรียมความพร้อม
รับผู้ป่วยโคโรน่าไวรัส Covid-19 ในสถาบันโรค
ทรวงอก 

09.30 - 10.00น. 6110125009 2. นายสุเทพ ทองบุญ การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการ
ให้บริการของส านักทะเบียนอ าเภอนาดี จังหวัด
ปราจีนบุร ี

10.00 - 10.30น. 6110125021 3. นางสาวศิวาพร อึ้งอารุณยะวี การพัฒนาบุคลากรเพื่อการเป็นรัฐบาลดิจิทลั 
กรณีศึกษา ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
กรุงเทพมหานคร 

10.30 - 11.00 น. 6110125046 4. นางสาวภัทราภรณ์ ภักด ี การศึกษาปัจจัยทีส่่งผลต่อการจดัการความรูภ้ายใน
องค์การ กรณีศึกษา ส านักงานนโยบายและแผนการ
ขนส่งและจราจร (สนข.) 

11.00 - 11.30 น. 6110125093 5. พระมหาทวีทรัพย์ บูรณะอดุม ปัญหาและอุปสรรคการบริหารกิจการคณะสงฆ์  
ด้านการปกครอง 

11.30 - 12.00 น. 6110125123 6. นายอดุลย์ ค าแดง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเป็นพนักงานใน
ก ากับของรัฐ กรณีศึกษา ข้าราชการสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

12.00 - 13.00 น. พักกลางวัน 
13.00 - 13.30 น. 6110125103 7. นายอธิษฎ์ ใจกล้า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มผีลต่อความผูกพัน

องค์กรของพนักงาน บริษัท ที่โอที จ ากัด มหาชน 
13.30 - 14.00 น. 6110125124 8. นางสาวณัยจันทร์ ใจกล้า ภาวะผู้น าในการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน กรณีศึกษากรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

14.00 - 14.30 น. 6110125125 9. นายจิรวัฒน์ พลับสวาท การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน กรณีศึกษากรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน 
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เวลำ รหัสนักศึกษำ ชื่อ-สกลุ เร่ือง 

14.30 - 15.00 น. 6110125012 10. นายศศณิัฐ แสงภ ู บทบาทเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 

15.00 - 15.30 น. 6110125016 11. นางสาววาสนา ยี่รงค ์ การถ่ายโอนภารกิจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: 
ความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการถ่ายโอน 

15.30 - 16.00 น. 6110125127 12. นางสาวแพรดาว  
ฟูพาณิชย์พฤกษ์ 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนการ
ท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกร็ด 
จังหวัดนนทบุร ี

16.00 - 16.30 น. 6110125106 13. นางสาวพรชนก เรืองอาคม การประเมินผลโครงการระบบการแพทย์ทางไกล 
(Telemedicine) ในสถานการณร์ะบาดของโรค 
COVID-19 กรณีศึกษา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย 

16.30 - 17.00 น. 6110125113 14. นางสาวจันทิมา สายสุวรรณ ์ การศึกษาการด าเนินงานโครงการยกระดับ
มาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร กรณีศึกษาเทศบาล
เมืองสดหลวง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 

17.00 - 17.30 น. 6110125133 15. นายสริปกรณ์ อภิชัยเมธารักษ์ การศึกษาสมรรถนะหลักเพื่อการพัฒนางานของ
บุคลากรสายสนับสนุนโรงพยาบาลตากสิน 
ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
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กำรศึกษำปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรรับรูด้้ำนกำรบริกำรและสิทธิประโยชน์ 
กองทุนประกันสังคมของผู้ประกันตน ตำมมำตรำ 33  

กรณีศึกษำเขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 

กมลชนก บุญอุทัย* 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาปัญหาการเข้าถึงข้อมูลด้านสิทธิประโยชน์
กองทุนประกันสังคม 2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความรู้สิทธิประโยชน์
กองทุนประกันสังคมของผู้ประกันตน ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
ด้วยวิธีการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) และใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม 
(Questionnaire) เพ่ือเก็บข้อมูลจากผู้ประกันตนที่อยู่ในสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนในเขตวัฒนา 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ จ านวน 
400 คน ก าหนดความเชื่อมั่นที่  95% สถิติที่ ใช้วิ เคราะห์ข้อมูลได้แก่  ค่าความถี่  ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) สถิติที่ใช้
ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ T-test, One-way ANOVA 

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง มีอายุเฉลี่ย 32.67 ปี สถานภาพการ
สมรสโสด ร้อยละ 60.8 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 81.3 ท างานในต าแหน่งพนักงาน 
ร้อยละ 89.5 มีรายได้ระหว่าง 15,001-25,000 บาท ร้อยละ 37.5 การส ารวจข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง
พบว่า ระยะเวลาการเป็นผู้ประกันตนเฉลี่ย 8.71 ปี ปัจจัยปัญหาในการเข้าถึงข้อมูลด้านการบริการ
และสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมที่ส่งผลมากที่สุดคือ ผู้ประกันตนไม่สนใจสิทธิประโยชน์
กองทุนประกันสังคมเนื่องจากได้รับสวัสดิการอ่ืน ๆ ที่ดีกว่า ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.49 ปัจจัยรองลงมาคือ 
Call Center ติดต่อยาก เกิดความล่าช้า ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.38 จากการสอบถามเกี่ยวกับแหล่งการศึกษา
ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ สอบถามข้อมูลด้านสิทธิ
ประโยชน์จาก เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัท คิดเป็นร้อยละ 22.5 ภาพรวมระดับความรู้
เกี่ยวกับสิทธิจากการเป็นผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติ ประกันสังคม พ.ศ. 2533 ค่าเฉลี่ย (Mean) 
= 8.28, ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 3.59 

 

                                       
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ผลการทดสอบสมมติฐานการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันส่งผลต่อการรับรู้เกี่ยวกับ
ข้อมูลด้านสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม อธิบายผลการศึกษาได้ว่า เพศ สถานภาพการสมรส 
อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน ของกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกัน มีการรับรู้เกี่ยวกับข้อมูลด้านสิทธิ
ประโยชน์กองทุนประกันสังคมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และพบว่า 
ระดับรายได้ และจ านวนปีของการเป็นผู้ประกันตนของกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกัน มีการรับรู้เกี่ยวกับ
ข้อมูลด้านสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป คือ ควรท าวิจัยประเด็นศึกษาเปรียบเทียบ เจาะจง
ศึกษาในกลุ่มประชากรที่มีรายได้มาก และรายได้น้อย เพ่ือวิเคราะห์ความแตกต่างแล้วน าข้อมูลมา
พัฒนากระบวนการการประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม 

ค ำส ำคัญ: ความรู้ความเข้าใจ, สิทธิประโยชน์ประกันสังคม, กองทุนประกันสังคม 
 

1. บทน ำ 
ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในช่วงของการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งเป็นขั้นแรกของการวางแผนการพัฒนาตามแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาฯ ที่ 12 ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีในการพัฒนาทุก
ภาคส่วน ทั้ ง ในระดับกลุ่มอาชีพ  ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ 
อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพ่ือร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วม
จัดท ารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่  “ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน” (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ,  2560) ซ่ึงแผนพัฒนาฯ ที่  12 ยังให้
ความส าคัญกับวางแผนมุ่งพัฒนาก าลังแรงงานของไทยให้มีความรู้และทักษะเป็นไปตามความต้องการ
ของตลาดงานและมีทักษะทางการเงินเหมาะสม ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ได้รับสวัสดิการและการคุ้มครองที่ดีในทุกด้าน มีสุขภาพดี และปลอดภัยจากอุบัติเหตุในการท างาน 
ตลอดจนส่งเสริมแรงงานนอกระบบให้ตระหนักถึงประโยชน์ของการสร้างหลักประกันในวัยเกษียณ
และประโยชน์จากระบบประกันสังคม (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, ม.ป.ป.: 22) นอกจากนี้แล้ว แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังวางแผนการพัฒนาสวัสดิการและ
การคุ้มครองแรงงานทั้งด้านสุขภาพ และความปลอดภัยในการท างาน รวมถึงการสร้างหลักประกันใน
วัยเกษียณอีกด้วย (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ม.ป.ป.: 23) 

ดังนั้น ระบบประกันสังคมซึ่งจัดตั้งมาเพ่ือวัตถุประสงค์ที่จะสร้างความคุ้มครองป้องกัน
แรงงานที่มีรายได้ประจ า ไม่ให้ได้รับความเดือนร้อนหากมีเหตุไม่ได้ท างาน ถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งที่
แผนพัฒนาฯ ที่ 12 ให้ความส าคัญ รัฐจึงควรเสริมสร้างการรับรู้ของประชาชนในด้านของการบริการ
และสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของแผนพัฒนาฯ ที่ 12   
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ระบบประกันสังคมนั้น เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศเยอรมนี ในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1883-
1889 (กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม, ส านักงานประกันสังคม, 2542: 17) ในประเทศไทยเริ่ม
ระบบประกันสังคมในรูปแบบของกองทุนเงินทดแทน เมื่อปี พ.ศ. 2515 และพัฒนามาเป็นส านักงาน
ประกันสังคม ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 (มาตรา 54 แก้ไขเพ่ิมเติม โดยมาตรา 24 
แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558) ซึ่งให้ความคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของ
แรงงานทั้งหมด 7 ประเภท ส าหรับการประกันสังคมภาคบังคับ ดังนี้ 1) กรณีประสบอุบัติเหตุ
อันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการท างานหรือนอกงานรวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพและการ
ป้องกันโรค 2) กรณีทุพพลภาพ 3) กรณีเสียชีวิต 4) กรณีคลอดบุตร 5) กรณีสงเคราะห์บุตร 6) กรณี
ชราภาพ 7) กรณีว่างงาน  

เขตวัฒนาจัดอยู่ในกลุ่มกรุงเทพใต้ ซึ่งถือเป็นเขตเศรษฐกิจใหม่ และการพัฒนาตามแนววง
แหวนอุตสาหกรรม ซึ่งเขตวัฒนาเป็นเขตที่มีศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง เนื่องจากตั้งอยู่ใน
พ้ืนที่ชั้นในของกรุงเทพมหานคร มีความสะดวกในการคมนาคมและระบบขนส่งมวลชนทั้งรถไฟฟ้า  
บีทีเอส รถไฟฟ้าใต้ดิน เรือโดยสาร และรถโดยสาร โดยมีถนนสุขุมวิท ถนนอโศกมนตรี ถนนทองหล่อ 
ถนนเอกมัย และถนนปรีดีพนมยงค์ เป็นถนนสายหลักเชื่อมโยงแหล่งธุรกิจพาณิชยกรรมในพ้ืนที่ 
(ส านักงานเขตวัฒนา, ม.ป.ป.: 2) รวมถึงเป็นแหล่งที่ตั้งของตึกส านักงานให้เช่าขนาดใหญ่หลายแห่ง 
และเป็นที่ตั้งของบริษัทข้ามชาติจ านวนมาก ซึ่งบุคลากรที่ท างานให้กับบริษัทข้ามชาติส่วนใหญ่มักจะ
จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีเป็นอย่างต่ าข้อมูลจากส านักงานประกันสังคม ปี 2561 เขตวัฒนามี
สถานประกอบการที่ต้องส่งเงินสมบทกองทุนประกันสังคมมากที่สุดในเขตกรุงเทพมหานคร 
เป็นจ านวน 8,252 แห่ง และมีผู้ประกันตนมากถึง 189,660 คน ซึ่งมีมากเป็นล าดับที่ 6 ของพ้ืนที่ใน
เขตกรุงเทพมหานคร (ส านักงานประกันสังคม, 2562: 8-9) 

จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงต้องการที่จะศึกษา “การรับรู้
ด้านการบริการและสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 กรณีศึกษา  
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร” เพ่ือให้ได้ความเข้าใจ และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ จากกลุ่มประชาชนที่มี
ความรู้ความสามารถ เพ่ือเป็นแนวทางการประชาสัมพันธ์เพ่ือเสริมสร้างความรับรู้ และเสริมสร้าง 
เจตคติที่ดีต่อกองทุนประกันสังคม 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือศึกษาปัญหาการเข้าถึงข้อมูลด้านสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม 
2.2 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับความรู้สิทธิประโยชน์กองทุน

ประกันสังคมของผู้ประกันตน 
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3. ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องและกรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
3.1 กำรรับรู้ 
ชิปแมน และคานุก (อ้างถึงใน ธัญภรณ์ เรือนดี , 2558 : 10) ให้นิยามของการรับรู้ 

(Perception) หมายถึง “กระบวนการที่บุคคลแต่ละคนมีการเลือก ประมวลและตีความหมาย
เกี่ยวกับตัวกระตุ้นออกมาให้ความหมาย และได้ภาพของโลกท่ีมีเนื้อหา”  

แกริสัน และมากูน (อ้างถึงใน หทัยทิพย์ ลอยกุลนันท์, 2552: 19) การรับรู้ คือ กระบวนการ
หรือสิ่งที่เราสัมผัสรับรู้จากสิ่งเร้า สิ่งแวดล้อม ต้องอาศัยประสบการณ์เป็นตัวช่วยในการตีความ 

การรับรู้นั้นแบ่งได้เป็น 2 กิจกรรม คือ การรับข้อมูลและการแปลข้อมูลให้เป็นข้อความตาม
ความเข้าใจ การรับรู้จะต้องค านึงถึงความรู้ความเข้าใจในข้อมูลข่าวสาร ความสนใจและประสบการณ์
จึงสามารถท าให้แปลความถูกต้อง อาจจะกล่าวได้ว่าการรับรู้นั้นเกิดขึ้นจากประสาทสัมผัสของตนเอง 
รวมถึงมาจากประสบการณ์ในอดีต เกิดเป็นกระบวนการการรับรู้ ซึ่งส่งผลให้การรับรู้ของแต่ละบุคคล
นั้นแตกต่างกันไป (ศักร์ระภีร์ วรวัฒนะปริญญา, ม.ป.ป.)    

3.2 ควำมหมำยของกำรประกันสังคม 
นิคม จันทรวิทูร (อ้างถึงใน เสกศักดิ์ จ าเริญวงศ์, 2550: 7) การประกันสังคมคือ โครงการที่

รัฐจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะท าให้หลักประกันแก่ประชาชนให้มีความมั่นคงในการด ารงชีวิต โดยมี
หลักการให้ประชาชนที่มีรายได้ประจ าออกเงินสมทบเข้าสู่กองทุนกลาง เงินสมทบโครงการบาง
ประเภท นายจ้างจะต้องออกเงินสมทบด้วย และในบางกรณีรัฐบาลเป็นผู้ออกเงินสมทบด้วย กองทุนนี้
จะจ่ายให้แก่ประชาชนผู้ส่งเงินสมทบเม่ือประสบเคราะห์กรรมต่าง ๆ 

3.3 กองทุนประกันสังคม 
ส านักงานประกันสังคม (2554) ให้นิยามของ กองทุนประกันสังคมไว้ว่า คือ กองทุนที่ได้มา

จากการจัดเก็บเงินสมทบของผู้ประกันตน นายจ้าง และหรือของรัฐบาล เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับ
ผู้ประกันตนในประโยชน์ทดแทนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายด้านการบริการ 

กองทุนประกันสังคม ตั้งขึ้นมาสืบเนื่องมาจาก พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.  2533 
ซึ่งบังคับใช้ในปัจจุบัน แต่มีกฎหมายออกมาเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติม รวม 3 ครั้ง ได้แก่ พระราชบัญญัติ
ประกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537, พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.  2542 และ 
พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 (วิจิตรา วิเชียรชม, 2561: 21-22) 

โดยหลักการสมทบเงินนั้น มีผู้เกี่ยวข้องคือ ผู้ประกันตน ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์จาก
กองทุนโดยตรง นายจ้าง ผู้มีส่วนรับผิดชอบในด้านสวัสดิการของลูกจ้าง และรัฐบาลซึ่งมีส่วนช่วยด้าน
การบริหารจัดการด้านความมั่นคงในชีวิตของมนุษย์  การส่งเงินเข้ากองทุนประกันสังคมนั้น 
ไม่จ าเป็นต้องสบทบเท่ากันทุก ๆ ฝ่าย ขึ้นอยู่กับแนวทางของนโยบายรัฐบาล แต่อย่างไรก็ตามมีหลัก
ทั่วไปว่าจะต้องก าหนดอัตราที่ต่ าท่ีสุดในการเรียกเก็บเงินสมทบจากผู้ประกันตน เพ่ือมิให้ผู้ประกันตน
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เดือดร้อน โดยตั้งแต่ก าหนดอัตราเงินสมทบส าหรับกรณีต่าง ๆ ของผู้ประกันตนที่เป็นลูกจ้าง 
ตามมาตรา 33 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ไว้ดังนี้ (วิจิตรา วิเชียรชม, 2561: 77) 

1) กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย กรณีคลอดบุตร รัฐบาล 
1.5 : นายจ้าง 1.5 : ลูกจ้าง 1.5 

2) กรณีสงเคราะห์บุตรและชราภาพ รัฐบาล 1 : นายจ้าง 3 : ลูกจ้าง 3 
3) กรณีว่างงาน รัฐบาล 0.25 : นายจ้าง 0.50 : ลูกจ้าง 0.50 
ค่าจ้างขั้นต่ าและขั้นสูงที่ใช้เป็นฐานค านวณเงินสมทบของผู้ประกันตนที่เป็นลูกจ้างแต่ละคน

ให้เป็นไปตามที่กฎกระทรวงก าหนด โดยปัจจุบัน ก าหนดอัตราค่าจ้างขั้นสูงอยู่ที่ 15,000 บาท และ 
ไม่ต่ ากว่า 1,650 บาท (เสกศักดิ์ จ าเริญวงศ์, 2550: 55) 

3.4 กำรประกันสังคมภำคบังคับ (มำตรำ 33 ลูกจ้ำงในสถำนประกอบกำร) 
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ได้ก าหนดลักษะของลูกจ้าง ตามมาตรา 33 ไว้ 

ดังนั้น ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนโดยลักษณะบังคับ คือ ลูกจ้าง ซึ่งมีอายุไม่ต่ ากว่า 15 ปี บริบูรณ์ และ
ไม่เกิน 60 ปี บริบูรณ์ กับลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนอยู่แล้ว  มีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ และยังเป็น
ลูกจ้างของนายจ้างซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายประกันสังคมพระราชบัญญัติประกันสังคม 
ให้ความคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของแรงงานทั้งหมด 7 ประเภท ส าหรับการประกันสังคมภาคบังคับ 
ดังนี้ กรณีประสบอุบัติเหตุอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการท างานหรือนอกงานรวมทั้งการ
ส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค กรณีทุพพลภาพ กรณีเสียชีวิต กรณีคลอดบุตร กรณีสงเคราะห์
บุตร กรณีชราภาพ กรณีว่างงาน โดยได้รับประโยชน์ทดแทนใน 4 รูปแบบ คือ บริการทางการแพทย์ 
เงินทดแทนกรณีขาดรายได้ เงินค่าท าศพ และเงินสงเคราะห์ 

3.5 กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การรับรูเ้กี่ยวกับข้อมลูด้านสิทธิประโยชน์กองทุน
ประกันสังคม ในกรณดีังน้ี 

1) กรณีประสบอุบัติเหตุอันตรายหรือเจ็บป่วย  
2) กรณีทุพพลภาพ  
3) กรณีคลอดบตุร  
4) กรณีสงเคราะห์บตุร  
5) กรณีชราภาพ  
6) กรณีว่างงาน 

 

- เพศ 
- อาย ุ

- สถานภาพการสมรส 
- ระดับรายได ้
- ระดับการศึกษา 

- ต าแหน่งงาน 
- จ านวนปีของการเป็นผู้ประกันตน 

ปัญหาในการเข้าถึงข้อมลูเกี่ยวกับการใช้สิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม 
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4. ขอบเขตกำรวิจัย 
ประชากร ผู้ประกันตนที่อยู่ในสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนในเขตวัฒนา จังหวัด

กรุงเทพมหานคร จ านวน 189,660 คน 
กลุ่มตัวอย่าง ผู้ประกันตนที่อยู่ในสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนในเขตวัฒนา จังหวัด

กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน 
 

5. วิธีกำรด ำเนินงำนวิจัย 
5.1 แผนกำรสุ่มตัวอย่ำง 
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรการหาขนาดของกลุ่ม

ตัวอย่างแบบทราบจ านวนประชากรของ  Taro Yamane โดยก าหนดความเชื่อมั่นที่  95% 
ความผิดพลาดไม่เกิน 5% 

  
 

     
 

 โดย 
 n  คือ  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
 N  คือ  จ านวนประชากร 
 e  คือ ค่าความคลาดเคลื่อน 

5.2 กำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำง 
ใช้วิธีการเลือกสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ แจกแบบสอบถามให้กับพนักงาน ลูกจ้างที่ท างานอยู่ 

ในบริเวณเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน 

5.3 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ประกอบไปด้วย 3 ตอน 

ดังต่อไปนี้ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ประกันตน 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาการเข้าถึงข้อมูลกองทุนประกันสังคม จ านวน 7 ข้อ 

ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าแบบให้เลือก 5 ระดับ คือ ปัญหามากที่สุด, 
เป็นปัญหามาก, เป็นปัญหาปานกลาง, เป็นปัญหาน้อย, เป็นปัญหาน้อยท่ีสุด 

ตอนที่  3 แบบสอบถามการรับรู้ เกี่ยวกับสิทธิของผู้ประกันตน ตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. 2533 7 ด้าน 
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5.4 สมมติฐำนที่เกี่ยวข้องในงำนวิจัย 
Ho: ผู้ประกับตนที่มี เพศ, อายุ, รายได้, ระดับการศึกษา, ต าแหน่งงาน, จ านวนปีของ 

การเป็นผู้ประกันตน ที่แตกต่างกันจะมีการรับรู้เกี่ยวกับข้อมูลด้านสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม 
ไมแ่ตกต่างกัน  

Ha: ผู้ประกับตนที่มี เพศ, อายุ, รายได้, ระดับการศึกษา, ต าแหน่งงาน, จ านวนปีของ 
การเป็นผู้ประกันตน ที่แตกต่างกันจะมีการรับรู้เกี่ยวกับข้อมูลด้านสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม
แตกต่างกัน 

5.5 สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน และเพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับ

การรับรู้เกี่ยวกับข้อมูลด้านสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม และการใช้สิทธิประโยชน์กองทุน
ประกันสังคม ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation: S.D.) สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ T-test, One-way ANOVA  

5.6 เกณฑ์กำรแปลผล 
แบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาการเข้าถึงข้อมูลกองทุนประกันสังคม ใช้มาตรวัดแบบประมาณ

ค่า (Rating Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ เป็นปัญหามากที่สุด, เป็นปัญหามาก, เป็นปัญหาน้อย, 
เป็นปัญหาน้อยที่สุด, ไม่เป็นปัญหาเลย 

น าผลคะแนนที่ได้มาหาค่าเฉลี่ยและพิจารณาตามเกณฑ์ของ Likert ดังต่อไปนี้ 
ค่าเฉลี่ย 4.204 - 5.000 หมายถึง เป็นปัญหามากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 3.403 - 4.203 หมายถึง เป็นปัญหามาก 
ค่าเฉลี่ย 2.602 - 3.402 หมายถึง เป็นปัญหาปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.801 - 2.601 หมายถึง เป็นปัญหาน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.000 - 1.800 หมายถึง เป็นปัญหาน้อยท่ีสุด 
แบบสอบถามการรับรู้เกี่ยวกับสิทธิของผู้ประกันตน ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.

2533 ซึ่งมี 7 ด้าน ได้แก่ (1) การประกันการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย (2) การประกันการคลอด
บุตร (3) การประกันการทุพพลภาพ (4) การประกันการเสียชีวิต(5) การประกันการชราภาพ (6) 
การประกันการสงเคราะห์บุตร และ (7) การประกันการว่างงาน  

ข้อทดสอบมีทั้งหมด 20 ข้อ ลักษณะเป็นข้อทดสอบแบบปรนัยการตรวจให้คะแนน คือ ตอบ
ถูก ได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน เกณฑ์การแปลผล พิจารณาจากค่าคะแนนตามเกณฑ์ 

มีเกณฑ์ในการแปลผล แบ่งออกเป็น 4 ระดับ โดยพิจารณาจากเกณฑ์ค่าเฉลี่ยเกณฑ์การ
พิจารณาคะแนนความรู้ ในภาพรวมมีเกณฑ์ดังนี้ 
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ระดับคะแนนเฉลี่ย 
16-20 มีความรู้ในระดับสูงมาก 
11-15 มีความรู้ในระดับสูง 
6-10 มีความรู้ในระดับปานกลาง 
0-5 มีความรู้ในระดับต่ า 

 
6. ผลกำรวิจัย 

ตอนที่ 1 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกันตน 

ตารางที่ 6.1 ความถี่ (Frequency), ร้อยละ (Percentage), ค่าเฉี่ย (Mean),ค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน 
(Standard Deviation) ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกันตน 

ตัวแปร จ ำนวน (N=400) ร้อยละ 
1. เพศ หญิง 249 62.2 

 ชาย 151 37.8 
2. สถำนภำพกำรสมรส โสด 243 60.8 

 สมรส 157 39.2 
3. ระดับกำรศึกษำ ปริญญาตร ี 325 81.2 

 ปริญญาโท 75 18.8 
4. ต ำแหน่ง ผู้จัดการ 42 10.5 
 พนักงาน 358 89.5 

5. รำยได้ 15,001-25,000 บาท 150 37.5 
 25,001-35,000 บาท 140 35.0 

 35,001-40,000 บาท 66 16.5 
 มากกว่า 40,000 บาท 44 11.0 
6. อำย ุ 32.67 5.564 
7. ระยะเวลำของกำรเป็นผู้ประกันตน 8.71 5.028 

 
จากการศึกษาข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง (ตารางที่ 6.1) พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง 

จ านวน 249 ร้อยละ 62.2 เป็นผู้ชาย จ านวน 151 ร้อยละ37.8  มีอายุเฉลี่ย 32.67 ปี ด้านสถานภาพ
การสมรสนั้น ส่วนใหญ่โสด จ านวน 243 ร้อยละ 60.8 สมรสแล้ว จ านวน 157 ร้อยละ 39.2 
ด้านการศึกษากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จบระดับปริญญาตรี จ านวน 325 ร้อยละ 81.2 รองลงมาคือ

คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด  =    20 – 0     =  5 
   จ านวนระดับ                       4 
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ระดับปริญญาโท จ านวน 75 ร้อยละ18.8 ด้านต าแหน่งงานส่วนใหญ่อยู่ในต าแหน่งพนักงาน ร้อยละ 
89.5 ต าแหน่งผู้จัดการ ร้อยละ 10.5 ในด้านระดับรายได้ ส่วนใหญ่มีรายได้ระหว่าง 15,001-25,000 
บาท ร้อยละ 37.5 รองลงมาคือรายได้ ระหว่าง 25,001-35,000 บาท ร้อยละ 35.0 รายได้ระหว่าง 
35,001-40,000 บาท พบร้อยละ 16.5 ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้มากกว่า 40,000 บาท มีจ านวน
ร้อยละ 11.0 จากการส ารวจข้อมูลกลุ่มตัวอย่างพบว่า ระยะเวลาการเป็นผู้ประกันตนเฉลี่ย 8.71 ปี 

ตอนที่ 2 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลปัญหำกำรเข้ำถึงข้อมูลกองทุนประกันสังคม 

ตารางที่ 6.2 ความถี่ (Frequency), ร้อยละ (Percentage), ค่าเฉี่ย (Mean), ค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน 
(Standard Deviation) ปัญหาการเข้าถึงข้อมูลกองทุนประกันสังคม 

ปัญหำในกำรเข้ำถึงข้อมลู
ด้ำนกำรบริกำรและสิทธิ

ประโยชน์กองทุน
ประกันสังคม 

ระดับควำมคิดเห็น  

 ̅ 

 
S.D. 

 
กำรแปร

ผล 
เป็น

ปัญหำ
มำก
ที่สุด 

เป็น
ปัญหำ
มำก 

เป็น
ปัญหำ 
ปำน
กลำง 

เป็น
ปัญหำ
น้อย 

เป็น
ปัญหำ
น้อย
ที่สุด 

เจ้าหน้าท่ีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ของบริษัท ขาดความรู้เกี่ยวกับ
สิทธิประโยชน์กองทุน
ประกันสังคม  

48 
(12.0) 

51 
(12.8) 

115 
(28.8) 

128 
(32.0) 

 

58 
(14.5) 

 

2.76 1.205 เป็นปัญหา 
ปานกลาง 

เจ้าหน้าท่ีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ของบริษัท ขาดการ
ประชาสมัพันธ์ เกี่ยวกับสิทธิ
ประโยชน์กองทุนประกันสังคม  

48 
(12.0) 

62 
(15.5) 

112 
(28.0) 

118 
(29.5) 

 

60 
(15.0) 

 

2.80 1.222 เป็นปัญหา 
ปานกลาง 

ท่านศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ สิทธิ
ประโยชน์กองทุนประกันสังคม
ด้วยตนเองน้อยเกินไป  

51 
(12.8) 

64 
(16.0) 

130 
(32.5) 

112 
(28.0) 

 

43 
(10.8) 

 

2.92 1.173 เป็นปัญหา 
ปานกลาง 

ท่านไม่สนใจสิทธิประโยชน์
กองทุนประกันสังคมเนื่องจาก
ได้รับสวัสดิการอื่น ๆ ที่ดีกว่า  

75 
(18.0) 

122 
(30.5) 

140 
(35.0) 

51 
(12.8) 

12 
(3.0) 

3.49 1.031 เป็นปัญหา
มาก 

เว็บไซต์กองทุนประกันสังคม
ขาดข้อมูลที่เป็นประโยชน์  

51 
(12.8) 

67 
(16.8) 

145 
(36.3) 

93 
(23.3) 

44 
(11.0) 

2.97 1.163 เป็นปัญหา 
ปานกลาง 

Call Center ติดต่อยาก  
เกิดความล่าช้า  

89 
(22.3) 

93 
(23.3) 

121 
(30.3) 

73 
(18.3) 

24 
(6.0) 

3.38 1.187 เป็นปัญหา 
ปานกลาง 

สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสิทธิ
ประโยชน์ของกองทุน
ประกันสังคมมีไม่เพียงพอ  

78 
(19.5) 

83 
(20.8) 

122 
(30.5) 

93 
(23.3) 

24 
(6.0) 

3.25 1.185 เป็นปัญหา 
ปานกลาง 
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จากการศึกษาข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง (ตารางที่ 6.2) พบว่า ปัจจัยปัญหาในการเข้าถึงข้อมูล
ด้านการบริการและสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมที่ส่งผลมากที่สุดคือ ผู้ประกันตนไม่สนใจสิทธิ
ประโยชน์กองทุนประกันสังคมเนื่องจากได้รับสวัสดิการอ่ืน ๆ ที่ดีกว่า ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.49 ปัจจัย
รองลงมาคือ Call Center ติดต่อยาก เกิดความล่ าช้า ค่ า เฉลี่ ยอยู่ที่  3 .38 ปัจจัยด้านสื่ อ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของกองทุนประกันสังคมมีไม่เพียงพอ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.25 ปัจจัย
ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์กองทุนประกันสังคมขาดข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.97 ปัจจัย
เกี่ยวกับศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ สิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมด้วยตนเองน้อยเกินไป ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
2.92 ส าหรับปัจจัยที่เก่ียวข้องกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้แก่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ของบริษัท ขาดการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.80 
และ เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัท ขาดความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม 
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.76 

ตารางที่ 6.3 ความถี่ (Frequency), ร้อยละ (Percentage) แหล่งข้อมูลศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ
ประโยชน์กองทุนประกันสังคม 

แหล่งข้อมลูศึกษำข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชนก์องทุน
ประกันสังคม 

จ ำนวน ร้อยละ อันดับ 

เจ้าหน้าท่ีฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัท 261 22.5 1 
อินเทอร์เน็ต, เว็บไซต์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่เว็บไซต์ส านักงานประกันสังคม 238 20.5 2 
เพื่อนร่วมงาน ญาติ พ่ีน้อง 214 18.4 3 
เว็บไซต์ส านักงานประกันสังคม 201 17.3 4 
สายด่วนประกันสังคม 110 9.5 5 

วิทยุ โทรทัศน ์ 68 5.9 6 
สื่อสิ่งพิมพ์ 64 5.5 7 

อื่น ๆ 5 0.4 8 
*สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ  
  

จากการศึกษาข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง (ตารางที่ 6.3) พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ สอบถาม
ข้อมูลด้านสิทธิประโยชน์จาก เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัท จ านวน 261 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 22.5 รองลงมาคือ อินเทอร์เน็ต , เว็บไซต์อ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่เว็บไซต์ส านักงานประกันสังคม 
เป็นแหล่งสืบค้นข้อมูล จ านวน 238 คน คิดเป็นร้อยละ 20.5 ส่วนการสอบถามข้อมูลจากเพ่ือน
ร่วมงาน ญาติ พี่น้อง มีจ านวน 214 คน คิดเป็นร้อยละ 18.4 ส าหรับ เว็บไซต์ส านักงานประกันสังคม 
มีผู้ใช้จ านวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 17.3 สายด่วนประกันสังคม มีผู้ใช้จ านวน 110 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 9.5 วิทยุ โทรทัศน์มีจ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 5.9 และ สื่อสิ่งพิมพ์ จ านวน 64 คน 
คิดเป็นร้อยละ 5.5 มีแหล่งสืบค้นข้อมูลอื่น ๆ เช่น SSO Connect ซึ่งเป็น Application จ านวน 5 คน 
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คิดเป็นร้อยละ 0.4 นอกจากนี้ยังพบว่ามีกลุ่มตัวอย่างจ านวน 2 คน ที่ไม่ได้ใช้แหล่งใดเลยเพ่ือศึกษา
ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม 

ตอนที่ 3 กำรรับรู้เกี่ยวกับสิทธิของผู้ประกันตน ตำมพระรำชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.
2533 

ตารางที่ 6.4 ภาพรวมระดับความรู้เกี่ยวกับสิทธิจากการเป็นผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติ 
ประกันสังคม พ.ศ. 2533  

ระดับกำรรับรู้เกี่ยวกับสิทธิของผู้ประกันตน ตำมพระรำชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ.2533 

จ ำนวน 
(N=400) 

ร้อยละ 

ระดับสูงมาก 15 3.8 

ระดับสูง 83 20.8 
ระดับปานกลาง 208 52.0 

ระดับต่ า 94 23.5 
ค่าเฉลี่ย (Mean) = 8.28, ค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน (S.D.) 3.59 
 

จากตารางที่  6.4 ภาพรวมระดับความรู้ เกี่ยวกับสิทธิจากการเป็นผู้ประกันตนตาม
พระราชบัญญัติ ประกันสังคม พ.ศ. 2533 7 ด้าน ได้แก่ กรณีประสบอุบัติเหตุอันตรายหรือเจ็บป่วย,
กรณีทุพพลภาพ, กรณีเสียชีวิต, กรณีคลอดบุตร, กรณีสงเคราะห์บุตร, กรณีชราภาพ, กรณีว่างงาน 
จ านวน 20 ข้อ พบว่า ผู้ประกันตนมีความรู้ในระดับต่ า คือตอบถูก 0-5 คะแนน จ านวน 94 คน  
คิดเป็นร้อยละ 23.5 ผู้ประกันตนมีความรู้ในระดับปานกลาง คือตอบถูก 6-10 คะแนน จ านวน 208 
คิดเป็นร้อยละ 52.0 ผู้ประกันตนมีความรู้ในระดับสูง คือตอบถูก 11-15 คะแนน จ านวน 83 คิดเป็น
ร้อยละ 20.75 ผู้ประกันตนมีความรู้ในระดับสูงมาก คือตอบถูก 15-20 คะแนน จ านวน 15 คิดเป็น
ร้อยละ 3.75    

ตอนที่ 4 กำรทดสอบสมมติฐำน 
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้ด้านการบริการและสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม

ของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 กรณีศึกษาเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร มีสมมติฐานหลักของการวิจัย
คือ ผู้ประกันตนที่มี เพศ, สถานภาพการสมรส, อายุ, รายได้, ระดับการศึกษา, ต าแหน่งงาน, จ านวน
ปีของการเป็นผู้ประกันตนที่แตกต่างกันจะมีการรับรู้เกี่ยวกับข้อมูลด้านสิทธิประโยชน์กองทุน
ประกันสังคมแตกต่างกัน สามารถแยกสมมติฐาน ได้ดังนี้ 
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สมมติฐำนข้อที่ 1 ผู้ประกันตนที่มีเพศแตกต่างกันมีการรับรู้ เกี่ยวกับข้อมูลด้านสิทธิ
ประโยชน์กองทุนประกันสังคมแตกต่างกัน  

ตารางที่ 6.5 การวิเคราะห์เปรียบเทียบเพศต่อการรับรู้เกี่ยวกับข้อมูลด้านสิทธิประโยชน์กองทุน
ประกันสังคมของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 กรณีศึกษาเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

เพศ n  ̅ S.D. t p 
หญิง 249 8.17 3.404 -.750 .454 
ชาย 151 8.45 3.874 

*นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 6.5 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการรับรู้เกี่ยวกับข้อมูลด้านสิทธิประโยชน์
กองทุนประกันสังคมของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 กรณีศึกษาเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จ าแนก
ตามเพศ พบว่า เพศของกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกัน มีการรับรู้เกี่ยวกับข้อมูลด้านสิทธิประโยชน์กองทุน
ประกันสังคมไม่แตกต่าง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน 

สมมติฐำนข้อที่ 2 ผู้ประกันตนที่มีสถานภาพการสมรสแตกต่างกันมีการรับรู้เกี่ยวกับข้อมูล
ด้านสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมแตกต่างกัน  

ตารางที่ 6.6 การวิเคราะห์เปรียบเทียบสถานภาพการสมรสต่อการรับรู้เกี่ยวกับข้อมูลด้านสิทธิ
ประโยชน์กองทุนประกันสังคมของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 กรณีศึกษาเขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 

สถำนภำพกำรสมรส n  ̅ S.D. t p 
โสด 243 8.26 3.432 -.096 .924 

สมรส 157 8.30 3.824 
*นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 6.6 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการรับรู้เกี่ยวกับข้อมูลด้านสิทธิประโยชน์
กองทุนประกันสังคมของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 กรณีศึกษาเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จ าแนก
ตามสถานภาพการสมรส พบว่า สถานภาพการสมรสของกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกัน มีการรับรู้
เกี่ยวกับข้อมูลด้านสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมไม่แตกต่าง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน 

สมมติฐำนข้อที่ 3 ผู้ประกันตนที่มีอายุแตกต่างกันมีการรับรู้ เกี่ยวกับข้อมูลด้านสิทธิ
ประโยชน์กองทุนประกันสังคมแตกต่างกัน  
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ตารางที่ 6.7 การวิเคราะห์เปรียบเทียบอายุต่อการรับรู้เกี่ยวกับข้อมูลด้านสิทธิประโยชน์กองทุน
ประกันสังคมของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 กรณีศึกษาเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

อำยุ (ปี) จ ำนวน  ̅ S.D. F p 

23-29 132 7.88 3.276 1.198 .310 
30-36 172 8.42 3.724   
37-43 76 8.38 3.618   

44-51 20 9.30 4.143   
*นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 6.7 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการรับรู้เกี่ยวกับข้อมูลด้านสิทธิประโยชน์
กองทุนประกันสังคมของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 กรณีศึกษาเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จ าแนก
ตามอายุ พบว่า อายุของกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกัน มีการรับรู้เกี่ยวกับข้อมูลด้านสิทธิประโยชน์
กองทุนประกันสังคมไม่แตกต่าง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน 

สมมติฐำนข้อที่ 4 ผู้ประกันตนที่มีรายได้แตกต่างกันมีการรับรู้เกี่ยวกับข้อมูลด้านสิทธิ
ประโยชน์กองทุนประกันสังคมแตกต่างกัน  

ตารางที่ 6.8 การวิเคราะห์เปรียบเทียบรายได้ต่อการรับรู้เกี่ยวกับข้อมูลด้านสิทธิประโยชน์กองทุน
ประกันสังคมของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 กรณีศึกษาเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

รำยได้ (บำท) จ ำนวน  ̅ S.D. F p 

15,001-25,000 150 9.25 4.010 8.021* .000 
25,001-35,000 140 7.91 3.376   
35,001-40,000 66 6.86 2.778   
มากกว่า 40,000 44 8.25 2.878   

*นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 6.8 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการรับรู้เกี่ยวกับข้อมูลด้านสิทธิประโยชน์
กองทุนประกันสังคมของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 กรณีศึกษาเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จ าแนก
ตามรายได้ พบว่า ระดับรายได้ของกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกัน มีการรับรู้เกี่ยวกับข้อมูลด้านสิทธิ
ประโยชน์กองทุนประกันสังคมแตกต่างกันอย่างน้อย 1 คู่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ จึงท าการวิเคราะห์หาคู่ท่ีแตกต่างกัน ด้วยวิธี LSD ได้ดังนี ้
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ตารางที่ 6.9 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของการรับรู้เกี่ยวกับข้อมูลด้านสิทธิประโยชน์
กองทุนประกันสั งคมของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 กรณีศึกษาเขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามระดับรายได้ 

รำยได้ (บำท)  25,001-35,000 35,001-40,000 มำกกว่ำ 40,000 

 ̅ 7.91 6.86 8.25 
15,001-25,000 9.25 1.346* 

(.001) 
2.390* 
(.000) 

1.003 
(.095) 

25,001-35,000 7.91 - 1.044* 
(.046) 

-.343 
(.571) 

35,001-40,000 6.86 - - -1.386* 
(.042) 

*นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 6.9 เมื่อเปรียบเทียบการรับรู้ เกี่ยวกับข้อมูลด้านสิทธิประโยชน์กองทุน
ประกันสังคมของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 กรณีศึกษาเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม
ระดับรายได้ พบว่า ผู้ที่มีระดับรายได้ต่างกันการรับรู้เกี่ยวกับข้อมูลด้านสิทธิประโยชน์กองทุน
ประกันสังคมแตกต่าง ดังนี้ 

ผู้ประกันตนที่มีรายได้ 15,001-25,000 บาท มีการรับรู้เกี่ยวกับข้อมูลด้านสิทธิประโยชน์
กองทุนประกันสังคม มากกว่า ผู้ประกันตนที่มีรายได้ 25,001-35,000 บาท โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 1.346 

ผู้ประกันตนที่มีรายได้ 15,001-25,000 บาท มีการรับรู้เกี่ยวกับข้อมูลด้านสิทธิประโยชน์
กองทุนประกันสังคม มากกว่า ผู้ประกันตนที่มีรายได้ 35,001-40,000 บาท โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.390 

ผู้ประกันตนที่มีรายได้ 25,001-35,000 บาท มีการรับรู้เกี่ยวกับข้อมูลด้านสิทธิประโยชน์
กองทุนประกันสังคม มากกว่า ผู้ประกันตนที่มีรายได้ 35,001-40,000 บาท โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 1.044 

ผู้ประกันตนที่มีรายได้ 35,001-40,000 บาท มีการรับรู้เกี่ยวกับข้อมูลด้านสิทธิประโยชน์
กองทุนประกันสังคม มากกว่า ผู้ประกันตนที่มีรายได้มากกว่า 40,000 บาท โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ย
เท่ากับ -1.386 

สมมติฐำนข้อที่ 5 ผู้ประกันตนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีการรับรู้เกี่ยวกับข้อมูลด้าน
สิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมแตกต่างกัน  
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ตารางที่ 6.10 การวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับการศึกษาต่อการรับรู้เกี่ยวกับข้อมูลด้านสิทธิประโยชน์
กองทุนประกันสังคมของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 กรณีศึกษาเขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 

ระดับกำรศึกษำ n  ̅ S.D. t p 
ปริญญาตร ี 325 8.41 3.654 -1.487 .138 
ปริญญาโท 75 7.71 3.237 

*นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 6.10 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการรับรู้เกี่ยวกับข้อมูลด้านสิทธิประโยชน์
กองทุนประกันสังคมของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 กรณีศึกษาเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จ าแนก
ตามระดับการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกัน มีการรับรู้เกี่ยวกับข้อมูล
ด้านสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมไม่แตกต่าง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่
สอดคล้องกับสมมติฐาน 

สมมติฐำนข้อท่ี 6 ผู้ประกันตนที่มีต าแหน่งงานแตกต่างกันมีการรับรู้เกี่ยวกับข้อมูลด้านสิทธิ
ประโยชน์กองทุนประกันสังคมแตกต่างกัน  

ตารางที่ 6.11 การวิเคราะห์เปรียบเทียบต าแหน่งงานต่อการรับรู้เกี่ยวกับข้อมูลด้านสิทธิประโยชน์
กองทุนประกันสังคมของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 กรณีศึกษาเขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร 

ต ำแหน่งงำน n  ̅ S.D. t p 
ผู้จัดการ 42 7.50 2.787 -1.842 .070 

พนักงาน 358 8.37 3.661 
*นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 6.11 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการรับรู้เกี่ยวกับข้อมูลด้านสิทธิประโยชน์
กองทุนประกันสังคมของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 กรณีศึกษาเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จ าแนก
ตามระดับการศึกษา พบว่า ต าแหน่งงานของกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกัน มีการรับรู้เกี่ยวกับข้อมูลด้าน
สิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่
สอดคล้องกับสมมติฐาน 

สมมติฐำนข้อที่ 7 ผู้ประกันตนที่มีจ านวนปีของการเป็นผู้ประกันตนแตกต่างกันมีการรับรู้
เกี่ยวกับข้อมูลด้านสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมแตกต่างกัน  
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ตารางที่ 6.12 การวิเคราะห์เปรียบเทียบจ านวนปีของการเป็นผู้ประกันตนต่อการรับรู้เกี่ยวกับข้อมูล
ด้านสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 กรณีศึกษา 
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

จ ำนวนปขีองกำรเป็น
ผู้ประกันตน (ป)ี 

จ ำนวน  ̅ S.D. F p 

1-7 169 7.75 3.266 3.044* .029 
8-14 173 8.86 3.761   
15-21 53 7.98 3.640   

22-28 5 9.20 5.070   
*นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 6.12 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการรับรู้เกี่ยวกับข้อมูลด้านสิทธิประโยชน์
กองทุนประกันสังคมของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 กรณีศึกษาเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
จ าแนกจ านวนปีของการเป็นผู้ประกันตน พบว่า จ านวนปีของการเป็นผู้ประกันตนของกลุ่มตัวอย่างที่
แตกต่างกัน มีการรับรู้เกี่ยวกับข้อมูลด้านสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อย่างน้อย 1 คู่ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ จึงท าการวิเคราะห์
หาคู่ที่แตกต่างกัน ด้วยวิธี LSD ได้ดังนี ้

ตารางที่ 6.13 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของการรับรู้เกี่ยวกับข้อมูลด้านสิทธิประโยชน์
กองทุนประกันสังคมของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 กรณีศึกษาเขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามจ านวนปีของการเป็นผู้ประกันตน 

จ ำนวนปขีองกำร
เป็นผู้ประกันตน (ป)ี 

 8-14 15-21 22-28 

 ̅ 8.86 7.98 9.20 

1-7 7.75 -1.116*  
(.004) 

-.236  
(.674) 

-1.454  
(.368) 

8-14 8.86 - .880  
(.116) 

-.339  
(.834) 

15-21 7.98 - - -1.219  
(.465) 

*นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 6.13 เมื่อเปรียบเทียบการรับรู้เกี่ยวกับข้อมูลด้านสิทธิประโยชน์กองทุน
ประกันสังคมของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 กรณีศึกษาเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามตาม
จ านวนปีของการเป็นผู้ประกันตน พบว่า ผู้ที่มีระดับรายได้ต่างกันการรับรู้เกี่ยวกับข้อมูลด้านสิทธิ
ประโยชน์กองทุนประกันสังคมแตกต่างกัน ดังนี้ 



17 

ผู้ประกันตนที่เป็นผู้ประกันตน 1-7 ปี มีการรับรู้เกี่ยวกับข้อมูลด้านสิทธิประโยชน์กองทุน
ประกันสังคม มากกว่า ผู้ประกันตนที่ผู้ประกันตนที่เป็นผู้ประกันตน 8-14 ปี โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ย
เท่ากับ -1.116 

 
7. สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 

7.1 สรุป อภิปรำยผล 
ปัจจัยปัญหาในการเข้าถึงข้อมูลด้านการบริการและสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม

เรียงล าดับจากมากไปน้อยที่สุด ดังนี้   
1) ผู้ประกันตนไม่สนใจสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมเนื่องจากได้รับสวัสดิการอ่ืน  ๆ 

ที่ดีกว่า  
2) Call Center ติดต่อยาก เกิดความล่าช้า  
3) สื่อประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของกองทุนประกันสังคมมีไม่เพียงพอ  
4) เว็บไซต์กองทุนประกันสังคมขาดข้อมูลที่เป็นประโยชน์  
5) ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ สิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมด้วยตนเองน้อยเกินไป  
6) เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัท ขาดการประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์

กองทุนประกันสังคม  
7) เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัท ขาดความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์กองทุน

ประกันสังคม 
ระดับรายได้ของกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกัน มีการรับรู้เกี่ยวกับข้อมูลด้านสิทธิประโยชน์

กองทุนประกันสังคมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผู้ประกันตนที่มีรายได้ 
15,001-25,000 บาท มีการรับรู้เกี่ยวกับข้อมูลด้านสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม มากกว่า 
ผู้ประกันตนที่มีรายได้ 25,001-35,000 บาท โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.346 ผู้ประกันตนที่มี
รายได้ 15,001-25,000 บาท มีการรับรู้เกี่ยวกับข้อมูลด้านสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม 
มากกว่า ผู้ประกันตนที่มีรายได้ 35,001-40,000 บาท โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.390 
ผู้ประกันตนที่มีรายได้ 25,001-35,000 บาท มีการรับรู้เกี่ยวกับข้อมูลด้านสิทธิประโยชน์กองทุน
ประกันสังคม มากกว่า ผู้ประกันตนที่มีรายได้ 35,001-40,000 บาท โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
1.044 ผู้ประกันตนที่มีรายได้ 35,001-40,000 บาท มีการรับรู้เกี่ยวกับข้อมูลด้านสิทธิประโยชน์
กองทุนประกันสังคม มากกว่า ผู้ประกันตนที่มีรายได้มากกว่า 40,000 บาท โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ย
เท่ากับ -1.386 

จ านวนปีของการเป็นผู้ประกันตนของกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกัน มีการรับรู้เกี่ยวกับข้อมูล
ด้านสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมแตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
โดย ผู้ประกันตนที่เป็นผู้ประกันตน 1-7 ปี มีการรับรู้เกี่ยวกับข้อมูลด้านสิทธิประโยชน์กองทุน
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ประกันสังคม มากกว่า ผู้ประกันตนที่ผู้ประกันตนที่เป็นผู้ประกันตน 8-14 ปี โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ย
เท่ากับ -1.116 

7.2 ข้อเสนอแนะในกำรวิจัย 
จากผลการวิจัยพบว่า สาเหตุของปัญหาในการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สิทธิประโยชน์

กองทุนประกันสังคม ที่ส าคัญที่สุดคือ ผู้ประกันตนไม่สนใจสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม
เนื่องจากได้รับสวัสดิการอ่ืน ๆ ที่ดีกว่า และผู้ที่มีรายได้มากจะสนใจสิทธิประโยชน์ประกันสังคมน้อย 
ดังนั้นเพื่อเพ่ิมการรับรู้ข้อมูลด้านสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม ทางกองทุนประกันสังคมควรเร่ง
ประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์จากกองทุน และพัฒนาสิทธิประโยชน์จากกองทุนให้เพ่ิมมากข้ึน 

7.3 ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรท ำวิจัยครั้งต่อไป 
ควรท าวิจัยประเด็นศึกษาเปรียบเทียบ เจาะจงศึกษาในกลุ่มประชากรที่มีรายได้มาก และ

รายได้น้อย เพ่ือวิเคราะห์ความแตกต่างแล้วน าข้อมูลมาพัฒนากระบวนการการประชาสัมพันธ์สิทธิ
ประโยชน์กองทุนประกันสังคม 
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กำรศึกษำกำรย่ืนแบบและช ำระภำษีผ่ำนระบบอินเตอรเ์น็ต  
กรณีศึกษำ กลุ่มผู้ประกอบกำรนิติบุคคลในพ้ืนที่ส ำนักงำนสรรพำกรพื้นที่

กรุงเทพมหำนคร 1 

กรรณิการ์ เหมาะสม* 
 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาการให้บริการในการยื่นแบบและช าระภาษีผ่าน
อินเทอร์เน็ตของส านักงานสรรพากรพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 1 2) เพ่ือศึกษาถึงลักษณะส่วนบุคคล 
ความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบการในการยื่นแบบและช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต และ 3) เพ่ือศึกษา
ปัญหาและอุปสรรคการยื่นแบบและช าระภาษีผ่านระบบอินเตอร์เน็ต กลุ่มผู้ประกอบการนิติบุคคลใน
พ้ืนที่ส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1  

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสัมภาษณ์เป็นผู้ประกอบการที่ยื่นแบบแสดง
รายการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต การเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่กลุ่มผู้ประกอบการนิติ
บุคคลที่ยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.50 ผ่านระบบอินเตอร์ ในเขตพระนคร จ านวน 20 ราย แบ่งเป็น 
2 กลุ่ม 1) ผู้ประกอบการที่ยื่นแบบผ่านอินเตอร์ เน็ต จ านวน 10 ราย คัดเลือกจากรายชื่อ
ผู้ประกอบการที่ยื่นแบบผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในช่วงปีงบประมาณ 2562 โดยขอรายชื่อจากฝ่าย
บริหารงานทั่วไปคัดเลือกผู้ที่ให้ความร่วมมือในการยื่นแบบแสดงรายการผ่านอินเตอร์เน็ตโดยสมัครใจ 
2) ผู้ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการผ่านส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขา จ านวน 10 ราย 
โดยคัดเลือกรายชื่อกลุ่มตัวอย่างจากส านวนที่ผู้วิจัยท าการตรวจแนะน าและตรวจสอบภาษีอากร 

ผลการสัมภาษณ์พบว่าการตัดสินใจที่จะเลือกใช้บริการยื่นแบบทางอินเตอร์เน็ตหรือไม่ขึ้นอยู่
กับการตัดสินใจของเจ้าของกิจการ และส านักงานบัญชีที่เลือกใช้บริการ หากเจ้าของกิจการ หรือ
ส านักงานบัญชีที่อยู่ในช่วง Generation B (Baby Boomer) ยังยึดติดกับการยื่นแบบแสดงรายการ
แบบเป็นกระดาษเนื่องจากไม่มีความช านาญในการใช้คอมพิวเตอร์ และผลการสัมภาษณ์พบว่า
โปรแกรมในการยื่นแบบของกรมสรรพากรหากได้รับการปรับปรุงก็จะสามารถเพ่ิมผู้ใช้บริการยื่นผ่าน
อินเตอร์เน็ตได้มากขึ้น  

ค ำส ำคัญ: ยื่นแบบช าระภาษี, ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต, ผู้ประกอบการนิติบุคคล 

                                       
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
118 หมู่ที่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
E-mail: Kannika.moh@stu.ac.th 
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1. บทน ำ 
กรมสรรพากรเป็นหน่วยงานหลักในการจัดเก็บรายได้ภาษีให้ภาครัฐ เพ่ือเป็นรายได้ให้รัฐบาล

น ามาใช้พัฒนาประเทศ กรมสรรพากรเป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง มีภารกิจหลักที่
ส าคัญ คือ 

1) การจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
ภาษีทางตรง ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีทางอ้อม ได้แก่
ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีปิโตรเลียม และอากรแสตมป์ 

2) เสนอแนะนโยบายจัดเก็บภาษีอากร และแก้ไขกฎหมายภาษีอากรเพ่ือส่งเสริมให้มีการ
แข่งขันในระดับสากล และเพ่ือบรรเทาภาระภาษีของประชาชน 

3) ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพ่ือสร้างโอกาสในการบริหาร จัดเก็บภาษีอากร ภายใต้ข้อจ ากัดด้าน
รายได้และค่าใช้จ่าย พร้อมใช้ช่องทางต่าง ๆ จัดเก็บภาษีโดยเฉพาะจัดเก็บจากกลุ่มธุรกิจข้ามชาติซึ่ง
เป็นกลุ่มธุรกิจที่มีศักยภาพสูงในการช าระภาษ ี

กรมสรรพากรได้จัดการแผนงานด้านระบบสารสนเทศ โดยให้ผู้เสียภาษียื่นแบบผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต เพ่ือให้มีฐานข้อมูลใช้งานร่วมกันระหว่างกรมศุลกากร กรมสรรพสามิต การไฟฟ้าและ
การประปา โดยร่วมมือกับบริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์ เพ่ือพัฒนาโปรแกรมบัญชี ให้สามารถน า เข้าข้อมูล
บัญชีเชื่อมต่อกับกรมสรรพากร เพ่ือยื่นแบบเสียภาษี เช่น รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขายรูปแบบ
ใหม่ที่ต้องระบุเลขผู้เสียภาษีรายตัวของผู้ซื้อและผู้ขาย การพัฒนาคุณภาพการให้บริการและส่งเสริม
ให้มีระบบอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการท างานและช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการ ในรูปแบบที่
เรียกว่า อิเล็กทรอนิกส์ e-government ภายใต้โครงการ e-revenue ให้บริการช าระภาษีผ่าน
อินเทอร์เน็ตและให้บริการข้อมูลแบบออนไลน์เป็นการเพิ่มช่องทางการช าระภาษีเพ่ือช่วยให้ผู้เสียภาษี
ที่เลือกใช้บริการได้รับความสะดวกและรวดเร็ว กรมสรรพากรเริ่มให้บริการยื่นแบบแสดงรายการและ
ช าระภาษีเงินได้ทางตรงอินเตอร์เน็ตครั้งแรก เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.  2544 โดยระยะเริ่มแรกได้
ให้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพ่ิม ผ่านช่องทางการช าระเงินด้วยระบบ e-Payment ของ
ธนาคาร ต่อมาตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2545 เริ่มใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดา 
และพัฒนามาสู่การให้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีประเภทอ่ืนๆ จนครบทุกประเภทภาษีใน
ปัจจุบัน 

จากนโยบายดังกล่าว กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง จึงได้อ านวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนโดยให้บริการยื่นแบบและช าระภาษี ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยผู้ เสียภาษีเป็นผู้ป้อนข้อมูลที่
จะต้องกรอกในแบบแสดงรายการ ที่ได้รับอนุญาตให้ยื่นผ่านทางอินเทอร์เน็ต แทนการกรอกแบบและ
ยื่นแบบฯ ด้วยกระดาษ (กรณียื่นแบบฯ ภ.ง.ด.50 และ ภ.ง.ด.51) โดยเป็นทางเลือกใหม่อีกทางหนึ่งที่
ไม่บังคับ ช่วยให้ผู้เสียภาษีที่สนใจเลือกใช้บริการเพ่ือความสะดวกมากยิ่งขึ้น ในขณะที่การยื่นแบบฯ 
และช าระภาษีที่ส านักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ยังคงมีอยู่ตามปกติ 
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ผู้เสียภาษีทุกรายมีสิทธิขอใช้บริการยื่นแบบ และช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตที่กรมสรรพากร
เปิดให้บริการ เว้นแต่การยื่นแบบ และช าระภาษีมูลค่าเพ่ิม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะผ่านอินเทอร์เน็ต 
จะต้องเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม หรือเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีธุรกิจ
เฉพาะแล้วเท่านั้นจะต้องท าความตกลงกับกรมสรรพากรก่อน โดยลงนามในเอกสารข้อตกลงในการ
ยื่นแบบแสดงรายการ และช าระภาษีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เ น็ต และเมื่อได้รับหมายเลขผู้ใช้ 
(User ID) และรหัสผ่าน (Password) จากกรมสรรพากรแล้ว จึงจะสามารถเข้าสู่ระบบการยื่นแบบฯ 
และช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตได้ และจะต้องท าความตกลงกับธนาคารที่เข้าร่วมโครงการฯ เพ่ือช าระ
ภาษีโดยการโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) นอกจากนี้ กรมสรรพากรยังได้ก าหนด
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์  D 2 RIVE (Digital Transformation, Data Analytics, Revenue Collection, 
Innovation, Values และ Efficiency) เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพการจัดเก็บให้ทันสมัย รวดเร็ว และ
เป็นธรรม ด้วยการเชื่อมโยงฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของผู้เสียภาษีผ่านระบบดิจิทัล รวมทั้ง
อ านวยความสะดวกให้ประชาชนผู้เสียภาษีอย่างรวดเร็วโดยยุทธศาสตร์ D 2 RIVE ของกรมสรรพากร
ด้วย  

โดยกรมสรรพากรการปรับเปลี่ยนกระบวนงานเพ่ือน าไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลโดยจะเน้น    
ที่การปรับปรุงบริการของกรมสรรพากรที่ยึดผู้เสียภาษีเป็นศูนย์กลาง และสอดคล้องกับพลวัตของ
เทคโนโลยี (Taxpayer-Centric Solutions) เช่น การพัฒนาระบบ e-Donation เพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้แก่ผู้บริจาคสามารถใช้สิทธิลดหย่อน ภาษีได้โดยไม่ต้องน าหลักฐานการบริจาคมาแสดงแก่
กรมสรรพากร และการเชื่อมโยงกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลการ ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ต่าง ๆ ผ่านระบบ Open API เพ่ือลดภาระในการจัดเก็บและน าส่งเอกสารของผู้เสียภาษี  ให้กับ
กรมสรรพากรนอกจากนี้กรมสรรพากรได้พัฒนาระบบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา ทางอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับปีภาษี 2561 ที่จะยื่นแบบฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 
ให้สามารถ Upload เอกสารที่ใช้ประกอบการขอคืนภาษีได้เพ่ือลดภาระในการจัดเก็บเอกสารและ
น าส่งเอกสารให้กรมสรรพากร  

ภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร เป็นภาษีทางตรงประเภทหนึ่งซึ่งจัดเก็บจากการมี
เงินได้ของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล โดยฐานภาษีเงินได้นิติบุคคลโดยทั่วไป คือฐานก าไรสุทธิ 
ซึ่งค านวณได้จากรายได้และรายจ่ายของกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชี 
ส าหรับวิธีการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล กฎหมายก าหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต้องยื่น
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิบุคคลเป็นรายรอบระยะเวลาบัญชี โดยใช้แบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.50 
และก าหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วน นิติบุคคลที่เสียภาษีจากฐานก าไรสุทธิต้องเสียภาษีก่อนถึง
ก าหนดเวลา เรียกว่า ภาษีเงินได้ครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี โดยใช้แบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.51  
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แม้ว่าในปัจจุบันกรมสรรพากรจะมีการก าหนดยุทธศาสตร์รวมทั้งรณรงค์ส่งเสริม รณรงค์ให้
ผู้ประกอบการมายื่นแบบ และช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตมากยิ่งขึ้น แต่ก็ยังพบว่ายังมีผู้ประกอบการ
ในพ้ืนที่ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 1 มีผู้ประกอบกลุ่มนิติบุคคลที่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 
และช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตในปีงบประมาณ 2562 จ านวน 959 ราย จากผู้ประกอบการทั้งหมด 
3,401 ราย ดังนั้นจึงมีผู้ประกอบการที่ไม่ยื่นแบบและช าระภาษีผ่าอินเทอร์เน็ตคิดเป็นกว่าร้อยละ 60 
ของผู้ประกอบการกลุ่มนิติบุคคล 

ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงมีแนวคิดที่จะศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของการยื่นแบบและ
ช าระภาษีผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของผู้ประกอบการในพ้ืนที่ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 1 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือศึกษาการให้บริการในการยื่นแบบและช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตของส านักงาน
สรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1  

2.2 เพ่ือศึกษาถึงลักษณะส่วนบุคคล ความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบการในการยื่นแบบ
และช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต  

2.3 เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคการยื่นแบบและช าระภาษีผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
กลุ่มผู้ประกอบการนิติบุคคลในพื้นที่ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 1  
 
3. กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 

การศึกษาการยื่นแบบและช าระภาษีผ่านระบบอินเตอร์เน็ตกรณีศึกษา กลุ่มผู้ประกอบการ
นิติบุคคลในพ้ืนที่ส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1  

1) การให้บริการในการยื่นแบบและช าระภาษีผ่านอินเตอร์เน็ตของส านักงานสรรพากรพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร 1 

(1) ผู้ประกอบการได้รับทราบข่าวสาร การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการยื่นแบบแสดง
รายการและการช าระภาษีผ่านอินเตอร์เน็ตในช่องทางใด  

(2) เมื่อผู้ประกอบการสมัครการยื่นแบบแสดงรายการผ่านอินเตอร์เน็ตแล้วต้อง
ได้รับการลงทะเบียนตอบรับจากเจ้าหน้าที่ และต้องน าส่งเอกสารการลงทะเบียน ขั้นตอนดังกล่าวมี
ความยุ่งยาก หรือมีอุปสรรคอย่างไร 

(3) กรณีผู้ประกอบการพบปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับโปรแกรมการยื่นแบบ 
สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของส านักงานสรรพากรพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 1 ผ่านช่องทางใดบ้าง และ
เจ้าหน้าที่สามารถตอบข้อสงสัยดังกล่าวเป็นที่น่าพอใจหรือไม่อย่างไร 

(4) ความคิดเห็นของผู้ประกอบการต่อการใช้โปรแกรมยื่นแบบผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตและข้ันตอนในการจ่ายช าระภาษี 
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2) ผู้ประกอบการมีความรู้และความเข้าใจของผู้ประกอบการในการยื่นแบบและช าระภาษีผ่าน
อินเตอร์เน็ต 

(1) ช่วงอายุของผู้ประกอบการมีผลต่อการตัดสินใจยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ต 
(2) ผู้ประกอบการที่มีการจ้างส านักงานบัญชี การเลือกช่องทางการยื่นแบบแล้วแต่

ส านักงานบัญชีจะเป็นผู้เลือก 
(3) ความรู้ทางเทคโนโลยีของพนักงานบัญชีหรือเจ้าของกิจการมีผลต่อการตัดสินใจ

ยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต 
3) ปัญหาและอุปสรรคการยื่นแบบและช าระภาษีผ่านระบบอินเตอร์เน็ตศึกษาปัญหาและ

อุปสรรคในการยื่นอินเตอร์เน็ตของผู้ประกอบการและความพร้อม ความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ใน
การให้ค าแนะน า เช่น ความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบการเกี่ยวกับขั้นตอนและเอกสารที่ต้องใช้ใน
การลงทะเบียนขอยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ต 

 
4. ระเบียบวิธีวิจัย 

4.1 กลุ่มตัวอย่ำงท่ีใช้ในกำรวิจัย 
การเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่กลุ่มผู้ประกอบการนิติบุคคลที่ยื่นแบบแสดง

รายการ ภ.ง.ด.50 ผ่านระบบอินเตอร์ ในเขตพระนคร จ านวน 20 ราย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม 
1) ผู้ประกอบการที่ยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ต จ านวน 10 ราย คัดเลือกจากรายชื่อ

ผู้ประกอบการที่ยื่นแบบผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในช่วงปีงบประมาณ 2562 โดยขอรายชื่อจากฝ่าย
บริหารงานทั่วไปคัดเลือกผู้ที่ให้ความร่วมมือในการยื่นแบบแสดงรายการผ่านอินเตอร์เน็ตโดยสมัครใจ  

2) ผู้ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการผ่านส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขา จ านวน 10 ราย 
โดยคัดเลือกรายชื่อกลุ่มตัวอย่างจากส านวนที่ผู้วิจัยท าการตรวจแนะน าและตรวจสอบภาษีอากร 

4.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ทั้ง 2 กลุ่ม โดยเบอร์โทรศัพท์ของกลุ่มผู้ประกอบการที่ยื่นแบบ

แสดงรายการผ่านอินเตอร์เน็ตได้จากข้อมูลที่ผู้ประกอบการได้ลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตไว้แล้ว 
กลุ่มผู้ประกอบการที่ไม่ยื่นแบบผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้จากส านวนการตรวจสอบภาษีอากรของ
ผู้ท าการวิจัย 

4.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูลและกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลในการท าการศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพผู้วิจัยมี

ขั้นตอนในการวิเคราะห์ ดังนี้ 
1) ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นตามแต่ละประเด็น 
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2) น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบความ
เหมือนหรือความแตกต่างของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 

3) น าข้อมูลที่ได้จากสัมภาษณ์มายกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบกับข้อมูลเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิดทฤษฎีผลงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือทราบถึงลักษณะที่มีความคล้ายคลึงกันและ
แตกต่างกันของข้อมูล ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 

4) น าข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทียบมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน เพ่ือสรุปผลการวิจัย
ปัญหาและอุปสรรคในการยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ต โดยใช้การน าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนา 
 
5. ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

จากการวิจัยเรื่อง ศึกษาการยื่นแบบและช าระภาษีผ่านระบบอินเตอร์เน็ต กรณีศึกษา 
กลุ่มผู้ประกอบการนิติบุคคลในพ้ืนที่ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 1 โดยวิธีการสัมภาษณ์ 
ผู้ประกอบการจ านวน 20 ราย ซึ่งเป็นวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้การสัมภาษณ์
ผู้ประกอบการกลุ่มนิติบุคคลในพื้นท่ีส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1 โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม 
ดังนี้  

กลุ่มท่ี 1 ผลการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการที่ยื่นแบบทางอินเตอร์เน็ต จ านวน 10 ราย 
กลุ่มที่ 2 ผลการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการที่ยื่นแบบผ่านส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขา 

จ านวน 10 ราย 

ผลกำรวิจัยเชิงคุณภำพ 
ศึกษาการยื่นแบบและช าระภาษีผ่านระบบอินเตอร์เน็ต กรณีศึกษากลุ่มผู้ประกอบการนิติ

บุคคลในพ้ืนที่ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 1 โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาการ
ให้บริการในการยื่นแบบและช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตของส านักงานสรรพากรพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 1 
2) เพ่ือศึกษาถึงลักษณะส่วนบุคคล ความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบการในการยื่นแบบและช าระภาษี
ผ่านอินเทอร์เน็ต และ 3) เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคการยื่นแบบและช าระภาษีผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต กลุ่มผู้ประกอบการนิติบุคคลในพ้ืนที่ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 1 
โดยกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่ 1 ผลการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการที่ยื่น
แบบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต จ านวน 10 ราย กลุ่มที่ 2 ผลการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการที่ยื่นแบบผ่าน
ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขา จ านวน 10 ราย รวมทั้งสิ้น จ านวน 20 ราย โดยผู้วิจัยได้สรุปตามกลุ่ม
ตัวอย่างที่สัมภาษณ์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

กลุ่มที่ 1 ผลกำรสัมภำษณ์ผู้ประกอบกำรที่ย่ืนแบบผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ต จ ำนวน 10 รำย 
ตอนที่ 1 การให้บริการในการยื่นแบบและช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตของส านักงานสรรพากร

พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 1 
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จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการทั้ง 10 ราย ผู้วิจัยสามารถสรุป เรื่องผู้ประกอบการได้รับ
ข่าวสาร การประประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการและการช าระภาษีผ่านอินเตอร์เน็ต
ในช่องทางใดบ้าง ผู้ประกอบการ 6ราย ได้รับข่าวสารการประชาสัมพันธ์จากการแนะน าของเจ้าหน้าที่
โดยได้รับหนังสือแจ้งให้เข้าฟังการอบรมการยื่นแบบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต จากส านักงานสรรพากร
พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 1 ผู้ประกอบการ 2 ราย ได้รับข่าวจากการโทรแจ้งของเจ้าหน้าที่ และ
ผู้ประกอบการอีก 2 ราย ได้รับข่าวสารจากการแนะน าของส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขาหลังจากการ
ยื่นแบบเป็นกระดาษ โดยขอยกผลการสัมภาษณ์ ดังนี้ 

“ได้รับหนังสือแจ้งให้ยื่นอินเตอร์เน็ตค่ะ หากเราสนใจก็สามารถเข้าฟัง
บรรยายของเจ้าหน้าที่ ที่อาคารกมลศุโกศล แล้วก็เวลาไปยื่นแบบสรรพากร
พ้ืนที่สาขาเขาก็จะแจ้งว่าให้เรายื่นอินเตอร์เน็ตก็ได้” 

ผู้ประกอบการ 2 ราย ได้รับข่าวจากการโทรแจ้งของเจ้าหน้าที่ โดยขอยกผลการสัมภาษณ ์ดังนี้ 

“มีเจ้าหน้าที่จากส านักงานสรรพากรพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 1 โทรมาค่ะ 
บอกวิธีแล้ว แล้วเราก็เข้าไปดูในเว็บไซต์กรมสรรพากร ถ้าเราสนใจเขาก็
แนะน าว่าไปหาเขาได้หรือ line คุยกับเขาก็ได้” 

ผู้ประกอบการ 2 ราย ได้รับข่าวสารจากการยื่นแบบเป็นกระดาษที่ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขา 

“ได้รับค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่สรรพากรสาขาค่ะ ตอนไปยื่นแบบแล้วเขา
แจ้งว่าถ้ายื่นผ่านระบบอินเตอร์เน็ตจะสะดวกกว่า เลยสนใจสมัครยื่นแบบ
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตค่ะ” 

จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการทั้ง 10 ราย ผู้วิจัยสามารถสรุป เรื่องขั้นตอนการสมัครการ
ยื่นแบบแสดงรายการผ่านอินเตอร์เน็ตแล้วต้องได้รับการลงทะเบียนตอบรับจากเจ้าหน้าที่ และต้อง
น าส่งเอกสารการลงทะเบียน ท่านคิดว่าการลงทะเบียนดังกล่าวมีขั้นตอนยุ่งยากหรือมีอุปสรรคหรือไม่
อย่างไร ผู้ประกอบการทั้ง 10 ราย ตอบว่าไม่มีความยุ่งยาก แต่มีบางรายตอบว่าเป็นปัญหาภายในของ
กิจการเองเช่นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามไม่สามารถเซ็นได้ภายในเวลาที่ก าหนด 15 วัน เช่นว่า
กรรมการไปต่างประเทศ หรือกรรมการต้องลงนามหลายคนกว่าจะเซ็นครบต้องใช้เวลาหลายวัน 
ซึ่งต้องให้ทันภายในก าหนดของกรมสรรพากรโดยขอยกผลการสัมภาษณ์ ดังนี้ 

“ไม่ยุ่งยากค่ะ อาจจะดูเหมือนยุ่งยากนะคะ แต่ก็เตรียมเอกสารส่งให้
เจ้าหน้าที่ก็รออนุมัติก็ไม่นานค่ะ ส าหรับก าหนดเวลาถือว่าเหมาะสมนะคะ 
เพราะหากไม่ทันก็ลงทะเบียนขอใหม่ได้ ที่ขอครั้งแรกจะไม่ทันค่ะ เพราะว่า
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กว่าจะรอให้กรรมการแต่ละคนเซ็นครบ กรรมการอยู่กันคนละที่ แต่พอยื่น
ให้สรรพากรก็ไม่มีปัญหาค่ะ สะดวกดี”  

จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการทั้ง 10 ราย ผู้วิจัยสามารถสรุป กรณีผู้ประกอบการพบ
ปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับโปรแกรมการยื่นแบบ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของส านักงานสรรพากร
พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 1 ผ่านช่องทางใดบ้าง และเจ้าหน้าที่สามารถตอบข้อสงสัยดังกล่าวเป็นที่น่า
พอใจหรือไม่อย่างไร ผู้ประกอบการทั้ง 7 ราย ตอบว่าเมื่อพบปัญหาจะติดต่อเจ้าหน้าที่ของส านักงาน
สรรพากรพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 1 มีทั้งกรณีโทรมาถาม หรือ line มาถาม บางกรณีเข้ามาพบ
เจ้าหน้าที่โดยขอยกผลการสัมภาษณ ์ดังนี้ 

“จะมีปัญหาเวลาต้อง อัพโหลดใบแนบก็ ใช้ วิ ธี โทรถามเจ้ าหน้าที่ 
ซึ่งเจ้าหน้าที่อธิบายดีมาก ถ้านึกภาพไม่ออกก็ใช้วิธีการการส่ง line ” 

ผู้ประกอบการ จ านวน 3 ราย ใช้วิธีการเข้ามาสอบถามด้วยตนเองเพราะสถานประกอบการอยู่
ใกล้ส านักงานสรรพากร ขอยกตัวอย่างผลการสัมภาษณ์ ดังนี้ 

“เอาโน้ตบุ๊กไปหาเจ้าหน้าที่เลยค่ะ เจ้าหน้าที่บริการดีมาก เคยไปพบแล้ว
ต้องลงโปรแกรมซึ่งติดเวลาพักกลางวันเจ้าหน้าที่ก็ไม่บ่ายเบี่ยงยินดีบริการ
ท าให้เสร็จ แสดงสีหน้ายิ้มแย้มตลอดเวลา ประทับใจกับการบริการของ
เจ้าหน้าที่ค่ะ” 

ตอนที่ 2 ลักษณะส่วนบุคคล ความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบการในการยื่นแบบและช าระ
ภาษีผ่านอินเตอร์เน็ต  

จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการทั้ง 10 ราย ผู้วิจัยสามารถสรุป เรื่องกิจการลักษณะใด 
(ซื้อมาขายไป บริการ ผลิต) ผู้มีอ านาจตัดสินใจในการเลือกช่องทางการยื่นแบบช าระภาษีคือบุคคลใด
อายุเท่าไหร่ พบว่าเป็นผู้ประกอบการธุรกิจบริการ (โรงแรม ห้องพัก เกสต์เฮ้าส์ ตัวแทนน าเข้าส่งออก) 
จ านวน 7 ราย และธุรกิจซื้อสินค้ามาขาย จ านวน 3 ราย โดยสรุปได้ว่า ผู้ประกอบการทั้ง 10 ราย 
ผู้ประกอบการที่สนใจยื่นแบบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เป็นผู้ประกอบการที่อยู่ในช่วงวัย Generation x 
เป็นบุคคลที่อยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2509-2523 และ Generation y เป็นกลุ่มบุคคลที่เกิดในช่วงปี พ.ศ.
2524-2538 โดยลักษณะกิจการไม่ได้มีผลต่อการตัดสินใจเลือกวิธีการยื่นแบบ โดยบางบริษัทฯ 
เป็นกรรมการผู้จัดการ บางบริษัทฯ เป็นพนักงานฝ่ายบัญชี โดยขอยกตัวอย่างบทสัมภาษณ์ ดังนี้ 
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“ผมเป็นกรรมการผู้จัดการเองครับ หลังจากได้รับการแจ้งทางจดหมายเชิญ
ชวนจากทางสรรพากร ผมจะบอกพนักงานบัญชีว่าต้องการยื่นแบบทาง
อินเตอร์เน็ต เพราะคิดว่ามันสะดวกและรวดเร็วไม่ต้องให้พนักงานไปยื่นซึ่ง
เสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ก็ให้พนักงานโทรไปสอบถามกับ
เจ้าหน้าที่ แล้วก็ท าการสมัคร ผมอยู่อายุ 42 ครับ ปกติก็ชอบบริการ
ออนไลน์ต่าง ๆ อยู่แล้วครับมันสะดวกดี” 

จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการทั้ง 10 ราย ผู้วิจัยสามารถสรุป เรื่องความคิดเห็นต่อการใช้
โปรแกรมยื่นแบบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการจ านวน 8 ราย ให้ความเห็น
ว่าไม่มีปัญหาในการใช้โปรแกรม อาจจะติดขัดในช่วงแรกที่ลงแต่ก็สามารถโทรสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ 
เดือนต่อ ๆ มาพอยื่นก็สะดวกดีไม่มีปัญหา ขอยกตัวอย่างบทสัมภาษณ ์ดังนี้ 

“โปรแกรมไม่มีปัญหานะครับใช้งานได้ แต่ตอนลงโปรแกรมจะต้องให้
พนักงานที่มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์มาลงให้เนื่องจากว่าเป็นการซิปไฟล์
ต้องมาแตกไฟล์ พนักงานต้องมีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ แต่ผมก็มองว่า
ไม่ใช่ปัญหานะครับเพราะเจ้าหน้าที่สรรพากรเขาก็ยินดีบอกวิธีการติดตั้งให้ 
พอติดตั้งได้ในครั้งแรก พนักงานบัญชีก็สามารถกรอกยื่นแบบฯ ได้เลย 
สะดวกครับ” 

ผู้ประกอบการ จ านวน 2 ราย ให้ความเห็นว่าโปรแกรมไม่สามารถขยายหน้าจอได้ เวลา
กรอกตัวเลขจะต้องเพ่ิงสายตา มองหน้าจอไม่ค่อยเห็นเนื่องจากช่องให้กรอกตัวเลขมีขนาดเล็ก 
หากเป็นผู้ประกอบการที่มีปัญหาทางด้านสายตาจะไม่สะดวก ตัวอย่างบทสัมภาษณ์ ดังนี้ 

“การลงโปรแกรมไม่มีปัญหานะคะ ท าตามคู่มือของกรมก็ท าเองได้ค่ะ 
แต่โปรแกรมเวลากรอกใบแนบเวลาที่ยื่นแต่ละเดือนช่องที่ให้กรอกข้อมูล
มันมีขนาดเล็กมากต้องเพ่ิงสายตา ถ้าหน้าจอมันขยายใหญ่ได้ก็จะดีกว่านี้” 

ตอนที่  3 ปัญหาและอุปสรรคการยื่นแบบและช าระภาษีผ่ านระบบอินเตอร์ เน็ต 
กลุ่มผู้ประกอบการนิติบุคคลในพื้นที่ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 1 

จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการทั้ง 10 ราย ผู้วิจัยสามารถสรุปความคิดเห็นต่อขั้นตอนการ
จ่ายช าระภาษี ขั้นตอนการจ่ายช าระ ผู้ประกอบการจ านวน 7 ราย ใช้วิธีการช าระผ่านการตัดบัตร
เครดิต และเค้าท์เตอร์เซอร์วิส ขอยกตัวอย่างบทสัมภาษณ ์ดังนี้ 
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“ผมใช้วิธีจ่ายผ่านการตัดบัตรเครดิตครับ เนื่องจากสะดวก แม้เสีย
ค่าธรรมเนียมก็ประหยัดการท างานการเดินทางของพนักงาน อาจจะต้อง
ไปนั่งรอคิว วิธีการช าระมีให้เลือกหลายช่องทางเป็นที่น่าพอใจครับ” 

 ผู้ประกอบการจ านวน 3 ราย ใช้วิธีพิมพ์ใบ pay in slip ไปจ่ายยังส านักงานสรรพากรพ้ืนที่
สาขา ยกตัวอย่างบทสัมภาษณ์ ดังนี้  

“ไปจ่ายที่สรรพากรสาขาค่ะ เพราะอยู่ ใกล้ที่ท างาน เลือกช่วงเวลาได้ 
พอได้รับใบเสร็จสีเหลืองก็มีหลักฐานมั่นใจค่ะ เป็นการควบคุมภายในที่ง่าย
ในกิจการด้วย” 

จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการทั้ง 10 ราย ผู้วิจัยสามารถสรุปปัญหาและอุปสรรคในการยื่น
แบบผ่านระบบอินเตอร์เน็ตหรือผ่านส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขา อะไรบ้าง และท่านมีข้อเสนอแนะ
อย่างไรผู้ประกอบการยังมีปัญหาเกี่ยวกับการเข้าระบบที่ต้องโหลดนานในการเข้าโปรแกรม 
ขอยกตัวอย่างการให้สัมภาษณ์ ดังนี้ 

“จะมีปัญหาเวลาโหลดโปรแกรมว่าใช้เวลาเปิดนาน กรมสรรพากรควร
ปรับปรุงโปรแกรม ให้ใช้งานได้ง่ายเพ่ือบริษัทฯ อ่ืน ๆ จะได้เลือกช่องทางนี้
ในการช าระให้หมด”   

กลุ่มที่ 2 ผู้ประกอบกำรที่ยื่นแบบผ่ำนส ำนักงำนสรรพำกรพื้นที่สำขำ 
ตอนที่ 1 การให้บริการในการยื่นแบบและช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตของส านักงานสรรพากร

พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 1 
จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการทั้ง 10 ราย ผู้วิจัยสามารถสรุป เรื่องผู้ประกอบการได้รับ

ข่าวสาร การประประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการและการช าระภาษีผ่านอินเตอร์เน็ต
ในช่องทางใดบ้าง ผู้ประกอบการ 10 ราย ได้รับข่าวสารการประชาสัมพันธ์จากการแนะน าของ
เจ้าหน้าที่โดยได้รับหนังสือแจ้งให้เข้าฟังการอบรมการยื่นแบบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต จากส านักงาน
สรรพากรพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 1 มีจ านวน 3 ราย ไม่มีความถนัดทางการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
เนื่องจากมีอายุมากแล้ว และเคยชินกับการยื่นแบบกระดาษจึงไม่มีความต้องการที่จะยื่นผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต จ านวน 7 ราย ที่ใช้บริการของส านักงานบัญชี จึงแล้วแต่ว่าส านักงานบัญชีว่าจะยื่นผ่าน
ช่องทางไหนให้ 

“ได้รับหนังสือแจ้งให้ยื่นอินเตอร์เน็ตค่ะ แต่ป้าอายุมากแล้วยื่นแบบนี้มา
นานแล้วก็สะดวกดี ดูช่วงเวลาเอาจะไปยื่นช่วงคนน้อย ๆ ของป้าเป็น
กิจการเล็ก ๆ ไม่ได้จ้างพนักงานบัญชี” 
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“ผมได้รับหนังสือแจ้งการประชาสัมพันธ์ครับ แต่ผมก็จ้างส านักงานบัญชีให้
ยื่นภาษีให้ ผมแค่ส่งเอกสารใบบิลให้เขา แล้วแต่เขาจะไปยื่นช่องทางไหน 
แล้วเอาใบเสร็จการจ่ายช าระภาษีมาเรียกเก็บท่ีผมครับ” 

ตอนที่ 2 ลักษณะส่วนบุคคล ความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบการในการยื่นแบบและช าระ
ภาษีผ่านอินเตอร์เน็ต  

จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการทั้ง 10 ราย ผู้วิจัยสามารถสรุป เรื่องกิจการลักษณะใด 
(ซื้อมาขายไป บริการ ผลิต) ผู้มีอ านาจตัดสินใจในการเลือกช่องทางการยื่นแบบช าระภาษีคือบุคคลใด
อายุเท่าไหร่ พบว่าเป็นผู้ประกอบการธุรกิจบริการ (โรงแรม ห้องพัก เกสต์เฮ้าส์ ตัวแทนน าเข้าส่งออก) 
จ านวน 6 ราย ใช้บริการของส านักงานบัญชี  

“ผมจ้างส านักงานบัญชีแล้วครับ แล้วแต่เขาจะด าเนินการยื่นแบบไหนตัว
ผมไม่ได้ขัดข้อง พอเขายื่นก็เอาใบเสร็จมาให้ผม” 

และธุรกิจซื้อสินค้ามาขาย จ านวน 4 ราย เป็นธุรกิจขนาดเล็ก เจ้าของธุรกิจอยู่ในวัย 
Generation B (Baby Boomer) เป็นกลุ่มบุคคลที่เกิดในช่วง พ.ศ. 2488-2508 โดยลักษณะกิจการ
ไม่ได้มีผลต่อการตัดสินใจเลือกวิธีการยื่นแบบ นอกจากไม่มีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์แล้ว ยังมี
ความคิดว่าถ้าหากยื่นแบบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต สรรพากรจะเข้าตรวจกิจการเพ่ือหาประเด็น
ความผิดเกี่ยวกับการช าระภาษีได้ง่าย โดยขอยกตัวอย่างบทสัมภาษณ์ ดังนี้ 

“ป้าอายุมากแล้วเป็นกิจการขนาดเล็กไม่ได้จ้างส านักงานบัญชี ท ากันเอง
เป็นธุรกิจครอบครัวให้หลานเป็นผู้สอบบัญชีเซ็นงบให้ แต่ป้าก็มายื่นเอง 
ไปยื่นแบบก็สะดวกดี แฟนป้าเขากลัวผิดพลาดกลัวยื่นแล้วพอผิดสรรพากร
เข้าตรวจต้องเตรียมเอกสารยุ่งยาก ไปยื่นเองก็สะดวกดีสรรพากรก็อยู่ใกล้
บ้าน” 

ตอนที่  3 ปัญหาและอุปสรรคการยื่นแบบและช าระภาษีผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต 
กลุ่มผู้ประกอบการนิติบุคคลในพื้นที่ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 1 

ขั้นตอนกำรจ่ำยช ำระภำษี ผู้ประกอบการจ านวน 10 ราย ท าแบบแสดงรายการมายื่นช าระ
ภาษีที่ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขา ไม่พบปัญหาในการจ่ายช าระมีทั้งช าระเป็นเช็คและเงินสด 
การช าระเป็นเช็คเหมาะสมแก่การควบคุมภายในของกิจการ 
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“ผมสั่งจ่ายเป็นเช็คครับให้พนักงานไปยื่นที่ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขา 
สะดวกต่อการควบคุมภายในครับ” 
“ไปช าระเป็นเงินสดเองค่ะ เดินไปจ่ายเองเพราะบริษัทฯ ก็อยู่ไม่ไกลจาก
สรรพากร เลือกช่วงเวลาที่คนไม่เยอะ ก็สะดวกอยู่ค่ะ” 

 
6. สรุปผล อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 

6.1สรุปและอภิปรำยผล 
จากการศึ กษาการยื่ นแบบและช า ระภาษี ผ่ านระบบ อิน เตอร์ เน็ ต  กรณีศึ กษา 

กลุ่มผู้ประกอบการนิติบุคคลในพ้ืนที่ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 1 โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาการให้บริการ ลักษณะส่วนบุคคล ความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบการในการยื่นแบบและ
ช าระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตและศึกษาปัญหาและอุปสรรคการยื่นแบบและช าระภาษีผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต กลุ่มผู้ประกอบการนิติบุคคลในพ้ืนที่ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 1 ผู้วิจัย
สามารถสรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์การวิจัย และประเด็นในการศึกษาจากการสัมภาษณ์
ผู้ประกอบการ ได้ดังนี้ 

1) การให้บริการในการยื่นแบบและช าระภาษีผ่านอินเตอร์เน็ตของส านักงานสรรพากรพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร 1 

ผู้ประกอบการได้รับข่าวสารจากการประชาสัมพันธ์ของส านักงานสรรพากรพ้ื นที่
กรุงเทพมหานคร 1 ผ่านทางเว็บไซต ์

ขั้นตอนในการลงทะเบียนยื่นแบบผ่านระบบอินเตอร์เน็ตไม่เป็นอุปสรรคต่อการยื่นแบบผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ต 

เจ้าหน้าที่ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 1 ให้บริการดีเมื่อพบข้อสงสัยสามารถ
สอบถามได้ทันที มีหลายช่องทางให้ติดต่อทั้งทางโทรศัพท์และ line ของศูนย์บริการยื่นแบบทางระบบ
อินเตอร์เน็ต 

2) เพ่ือศึกษาถึงลักษณะส่วนบุคคล ความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบการในการยื่นแบบและ
ช าระภาษีผ่านอินเตอร์เน็ต จากการศึกษาพบว่าลักษณะกิจการไม่ได้มีผลต่อการตัดสินใจ แต่ช่วงอายุ
กิจการที่มี เจ้าของกิจการเป็นบุคคลยุค Generation B (Baby Boomer) ไม่มีความรู้ทางด้าน
คอมพิวเตอร์ และกิจการก็ไม่ได้จ้างพนักงานบัญชีเนื่องจากเป็นธุรกิจขนาดเล็กท าการค้าขายภายใน
ครัวเรือน ผู้ประกอบการมีความเชื่อว่าหากยื่นผ่านส านักงานสรรพากรพื้นที่สาขาความเสี่ยงที่จะโดน
เจ้าหน้าที่สรรพากรเข้ามาตรวจกิจการมีความเสี่ยงน้อยกว่า  

3) เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคการยื่นแบบและช าระภาษีผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
กลุ่มผู้ประกอบการนิติบุคคลในพื้นที่ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 1  
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ผู้ประกอบการให้ความเห็นว่าโปรแกรมที่ใช้ในการยื่นแบบยังไม่ง่ายต่อการใช้งาน การลง
โปรแกรมต้องเป็นผู้มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์ หน้าจอของโปรแกรมไม่สามารถขยายให้ใหญ่ได้  

 ข้อเสนอแนะท่ีได้จำกกำรวิจัย 
ผลจากการการศึกษาการยื่นแบบและช าระภาษีผ่านระบบอินเตอร์เน็ต กรณีศึ กษา 

กลุ่มผู้ประกอบการนิติบุคคลในพ้ืนที่ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 1 กรมสรรพากรควร
ปรับปรุงโปรแกรมการยื่นแบบช าระภาษีส าหรับผู้ประกอบการกลุ่มนิติบุคคลให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น 
สะดวกแก่การยื่นเหมาะสมกับทุกช่วงวัย ควรมีการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการจ่ายช าระภาษีผ่านบัตร
เครดิต 

ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป  
เนื่องจากส านักงานบัญชีตัวแทนมีผลต่อการตัดสินใจในการยื่นแบบ การวิจัยครั้งต่อไปหาก

ศึกษาข้อมูลจากส านักงานบัญชีก็จะท าให้การวิจัยสมบูรณ์มากข้ึน 
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แนวทำงแก้ไขปัญหำและอุปสรรคในปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ีต ำรวจสำยตรวจ
กองก ำกับกำรสำยตรวจ กองบังคับกำรสำยตรวจและปฏิบัติกำรพิเศษ

กองบัญชำกำรต ำรวจนครบำล ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำต ิ

      กฤตพร แสงสุระ* 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาบทบาท หน้าที่ของต ารวจสายตรวจกอง
ก ากับการสายตรวจ กองบังคับการ สายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ กองบัญชาการต ารวจนครบาล 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 2) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจสาย
ตรวจ กองก ากับการสายตรวจ กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ กองบัญชาการต ารวจ
นครบาล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และ 3) เพ่ือน าเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคใน
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจสายตรวจ กองก ากับการสายตรวจ กองบังคับการสายตรวจและ
ปฏิบัติการพิเศษ กองบัญชาการต ารวจนครบาล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ซึ่งการศึกษาครั้งนี้เป็ น
การศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) การเก็บข้อมูลโดยสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth 
interview) เจ้าหน้าที่ต ารวจสายตรวจ กองก ากับการสายตรวจ กองบังคับการสายตรวจและ
ปฏิบัติการพิเศษ กองบัญชาการต ารวจนครบาล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ จ านวน 12 คน 
ซึ่งผลการวิจัย สรุปได้ ดังนี้ 
   ผลการศึกษา พบว่า เจ้าหน้าที่ต ารวจสายตรวจ มีบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบในการ
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม รักษาความสงบเรียบร้อย โดยการออก
ตรวจตราในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ รวมทั้งปฏิบัติภารกิจพิเศษตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชา 

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจสายตรวจ กองก ากับการสายตรวจ               
กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ กองบัญชาการต ารวจนครบาล ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ ประกอบด้วย ด้านบุคคล ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุอุปกรณ์ ด้านระบบงาน และปัญหาและ
อุปสรรคที่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่มากที่สุด คือ ด้านงบประมาณ พร้อมทั้งเห็นสมควรต้องได้รับ
การแก้ไขเนื่องจากงบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้ คือ ควรเพ่ิมอัตราก าลังเจ้าหน้าที่สายตรวจให้มากขึ้น 
จัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นมากกว่าหลักสูตรระยะยาวเพ่ือให้สอดคล้องกับปริมาณงาน พิจารณา

                                       
* ร้อยต ารวจเอก, นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ จัดหาวัสดุอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานสายตรวจ โดยจัดสรรให้เพียงพอต่อความต้องการ รวมทั้ง
จัดสถานที่และปรับปรุงสภาพแวดล้อมในที่ท างานให้ได้น่าอยู่มากขึ้น มีบทลงโทษส าหรับเจ้าหน้าที่
บางส่วนที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ก าหนด และผู้บังคับบัญชาควรเป็นแบบอย่างที่ดีเพ่ือให้
เจ้าหน้าที่ต ารวจสายตรวจปฏิบัติตาม  

ค ำส ำคัญ: ปัญหาและอุปสรรค, การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจสายตรวจ 
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Guidelines for solving Problems and Obstacles in the operation 
of the Patrol Police Officers Patrol and Special Operation 

Division, Royal Thai Police 

Krittaporn Sangsura* 
 

Abstract 

 The proposal of the study were 1) to study  the role and duty of Patrol Police 
Officers ,Patrol and Special Operation Division ,Royal Thai Police 2) to study problems 
and obstacles in the operation of the Patrol Police Officers ,Patrol and Special 
Operation Division ,Royal Thai Police 3) to present the guidelines for solving problem 
and obstacles in the operation of the Patrol Police Officers, Patrol and Special 
Operation Division, Royal Thai Police. This study is a qualitative research. Collected 
data by In-depth interview from 12 Patrol Police Officers, Patrol and Special Operation 
Division, Royal Thai Police  
 The results of the study showed that the Patrol Police Officers have a role 
and duty to control the operations to prevent crime suppression and patrol by 
inspecting in the area of responsibility, including performing special tasks as assigned 
by the supervisor. 

The problems and obstacles in the operation of the Patrol Police Officers, 
Patrol and Special Operation Division ,Royal Thai Police are consists of personal, 
budget, material and work system. The problem and obstacles that the most affect 
to the duty performance is the budget and it is necessary to be resolved because 
the budget received is not enough for the operations. 

The suggestions from this study are that the Patrol Police Officers should be 
increased; arrange short-term training courses rather than long-term courses to be 
consistent with the workloads. Consider and solve problems related to the budget 

                                       
* Police Captain, Graduated School of Public Administration, National Institute of Development 
Administration  
118 Moo 3, Sereethai Road, Klong-Chan, Bangkapi, Bangkok 10240  
E-mail: krittaporn.san@stu.nida.ac.th 
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that has been allocated sufficient to perform duties and procure materials, tools and 
equipment that necessary for the operation of the patrol by allocates enough for 
needs, including to organize the location and environment of work to be more 
livable and should have penalties for some officers who violate the regulations and 
the supervisor should be a good model for the patrol police officers. 

Key words: Problem and Obstacles, The operation of the Patrol Police Officers  
 
1. บทน ำ 

สภาพการเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้างประชากร เศรษฐกิจ การเมือง สังคม สิ่งแวดล้อม 
โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม ตลอดจนปัจจัยการพัฒนา
ประเทศในทุกด้าน ส่งผลให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความ
ท้าทายในทุกมิติ (ยุทธศาสตร์ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ซึ่งความ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวนั้นแม้ว่าก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้ามากมายก็ตามแต่ก็มีผลกระทบท าให้เกิด
ปัญหาสังคมตามมาอาทิเช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาเด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน ปัญหาการ
ว่างงาน ปัญหาค่าครองชีพที่เพ่ิมสูงขึ้น รวมทั้งปัญหาอุบัติภัยต่าง ๆ ซึ่งส่งผลต่อการเกิดปัญหา
อาชญากรรมเป็นปัญหาสังคมที่ส าคัญปัญหาหนึ่ง 

กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองหลวงและนครที่มีประชากรมากที่สุดของประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการปกครอง การศึกษา การคมนาคมขนส่ง การเงินการธนาคาร การพาณิชย์การสื่อสาร 
และความเจริญของประเทศ เป็นเมืองที่ก าลังมีความเจริญเติมโต ทั้งทางกายภาพเทคโนโลยีดิจิทัล 
และนวัตกรรม ตามกระแสความเปลี่ยนแปลงในยุคที่มีการแข่งขันสูง ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจที่
ตกต่ า และสภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติที่ไม่เอ้ืออ านวยต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรในฐานถิ่น
บ้านเกิด ท าให้ประชาชนส่วนต่าง  ๆ ของประเทศจึงต้องหลั่งไหลเข้ามาแสวงหารายได้ ใน
กรุงเทพมหานครมาขึ้นเรื่อย ๆ จึงท าให้เกิดความแออัดในพ้ืนที่ในเมือง เกิดความไม่เป็นระเบียบ
เรียบร้อย และเกิดปัญหาสังคมตามมา ผลที่ตามมาอย่างเลี่ยงไม่ได้คือปัญหาอาชญากรรม 

อาชญากรรมในปัจจุบันมีแนวโน้มของความรุนแรง และซับซ้อนมากขึ้นตามความเจริญของ
เทคโนโลยี และความทันสมัยของการสื่อสารแขนงต่าง ๆ สิ่งที่จะยืนยันได้ก็คือ สถิติคดี อาชญากรรม
ที่เพ่ิมขึ้นในแต่ละปีข่าวอาชญากรรมตามหน้าหนังสือพิมพ์หรืออจากสื่อต่าง ๆ หน่วยงาน ทางด้าน
กระบวนการยุติธรรมที่ต้องขึ้นมาใหม่ หรือมีการปรับปรุงระบบการท างานแบบใหม่เพ่ือรองรับปัญหา
อาชญากรรมและจ านวนนักโทษที่เพ่ิมขึ้นในแต่ละปี จนเรียกได้ว่าล้นคุก ขอบเขตและปริมาณความ
ร้ายแรงของอาชญากรรม เป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของบุคคลโดยทั่วไป เพราะขอบเขตของ
อาชญากรรมเป็นตัวบ่งชี้ถึงความร้ายแรงของอาชญากรรมที่สามารถน า ไปเปรียบเทียบกับจ านวน
อาชญากรรมในอดีตหรือคาดคะเนปัญหาอาชญากรรมในอนาคต 
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อาชญากรรมในปัจจุบันมีแนวโน้มของความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นตามความเจริญของ
เทคโนโลยี และความทันสมัยของการสื่อสารแขนงต่าง ๆ สิ่งที่จะยืนยันได้ก็คือ จากข้อมูลสถิติ
คดีอาญา (คดี 4 กลุ่ม) กองบัญชาการต ารวจนครบาล ดังนี้ 

1) ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560 จ านวนคดีที่รับค าร้องทุกข์ จ านวน 
89,459 คดี จับกุมได้ จ านวน 75,350 คด ี

2) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 จ านวนคดีที่รับค าร้องทุกข์ จ านวน 
97,683 คดี จับกุมได้ จ านวน 83,972 คด ี

ประกอบกับศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 
ส ารวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “ปัญหาอาชญากรรมของสังคมไทยในปัจจุบัน” ระหว่างวันที่ 
23-24 สิงหาคม 2560 จากประชาชนทั่วประเทศ กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษาและอาชีพ 
จ านวน 1,250 หน่วยตัวอย่าง พบว่า ระดับความรุนแรงของปัญหาอาชญากรรมของสังคมไทยใน
ปัจจุบันที่ปรากฏตามสื่อต่าง ๆ พบว่า ร้อยละ 52.32 มีความรุนแรงมาก รองลงมา ร้อยละ 41.52 
มีความรุนแรงค่อนข้างมาก ร้อยละ 4.32 มีความรุนแรงค่อนข้างน้อย และร้อยละ 0.64 ไม่มีความรุ่น
แรงเลย และสาเหตุหรือปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมของสังคมไทย พบว่า ร้อยละ 48.80 
เกิดจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป ทั้งเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ชีวิตความเป็นอยู่และเทคโนโลยี 
รองลงมา ร้อยละ 44.32 เกิดจากความอ่อนแอของกระบวนการยุติธรรม และการบังคับใช้กฎหมาย 
ผู้กระท าผิดจึงไม่เกรงกลัว จึงได้ใจแลกล้าที่จะกระท าผิด ร้อยละ 42.72 เกิดจากจิตใจของผู้คนที่มัก
ขาดสติ ไม่ใช้สติในการแก้ไขปัญหา ขาดศีลธรรม ร้อยละ 34.80 เกิดจากพ้ืนฐานการอบรมเลี้ยงดู
ครอบครัวที่แตกต่างกัน ร้อยละ 33.04 เกิดจากพฤติกรรมการเลียนแบบจากสื่อหรือคนรอบข้าง 
ร้อยละ 22.32 เกิดจากความเหลื่อมล้ าในสังคมไทย และร้อยละ 0.96 เกิดจากการใช้ยาเสพติด  

พลวัชร พลดงนอก และพัฒน์ศิณ ส าเริงรัมย์ (2558) ได้ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของเจ้าหนาที่ต ารวจในเขตอ าเภอสีดาจังหวัด
นครราชสีมา พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมของ เจ้าหน้าที่ต ารวจในเขตอ าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมากโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านงบประมาณ ด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ 
ด้านบุคลากร ด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ด้านการบริหารจัดการ และด้านปัจจัยภายนอก 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้ก าหนดกรอบแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม
ยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2563 ในส่วนงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 
ประกอบด้วย  

1) ควบคุมคดีอาญาในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้จ านวน
คดีลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ย 3 ปีงบประมาณย้อนหลังไม่น้อยกว่าร้อยละ 5  

2) ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน ไม่เกินร้อยละ 40 



39 
 

3) ความเชื่อมั่นของประชาชนในการอ านวยความยุติธรรมทางคดีอาญา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
  ระเบียบส านักงานต ารวจแห่งชาติ ว่าด้วยการก าหนดอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ได้กล่าวว่า “กองก ากับการสายตรวจ เป็นหน่วยงานย่อยซึ่งอยู่
ภายใต้การก ากับดูแลของกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ กองบัญชาการต ารวจนครบาล 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ มีอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการอ านวยการควบคุมดูแลการ
ปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามอาญากรรม รักษาความสงบเรียบร้อย โดยการจัดการสายตรวจ
ออกตรวจ รวมทั้งสืบสวนหาข่าวเกี่ยวกับแหล่งอาชญากรรม คดีบางประการตามค าสั่ง และข่าวที่
เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวพฤติกรรมทางด้านการก่อความไม่สงบภายในสนับสนุนในด้านการใช้อาวุธ
และอุปกรณ์พิเศษในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมซึ่งเกิดขึ้นในเขตพ้ืนที่ของกองบังคับ
บัญชาการต ารวจนครบาลและเขตพ้ืนที่อ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชาที่มีอ านาจจะพิจารณาสั่งการ ดูแล
และบ ารุงซ่อมแซมยานพาหนะ ในสังกัดกองกับก าการสายตรวจ”  

ระเบียบส านักงานต ารวจแห่งชาติ ว่าด้วยการก าหนดอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2562 ได้กล่าวว่า กองก ากับการสายตรวจ “มีอ านาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านรถวิทยุสายตรวจ มีหน้าที่ตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อยทั่ว
ประเทศ งานสื่อสาร และศูนย์วิทยุสนับสนุนการปฏิบัติงานของรถวิทยุสายตรวจงานรับแจ้งเหตุและ
เบาะแสทางโทรศัพท์และทางไปรษณีย์การจัดก าลังรถวิทยุสายตรวจและรถจักรยานยนต์ สนับสนุน
กาสรน าขบวนบุคคลส าคัญ การน าขบวนส่วนราชการ และการให้บริการประชาชนตามที่ร้องขอ
ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอ่ืนอันเกี่ยวกับความผิดทาง
อาญา รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย” 

กองกับก าการสายตรวจ มีเจ้าหน้าที่จ านวนทั้งสิ้น 360 คน ส าหรับผู้ศึกษาปฏิบัติงานกลุ่ม
งานสายป้องกันและปราบปราม โดยรับผิดชอบเขตพ้ืนที่ของกองบังคับการต ารวจนครบาล 4-6 
โดยการท างานของกองก ากับการสายตรวจจะท างานร่วมกับกองกับการศูนย์ร่วมข่าวการท างานของ
ศูนย์รับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายผ่านหมายเลข 191 คือ การสั่งการ ข้อมูลเหตุที่รับแจ้งและข้อมูลอ่ืน ๆ 
ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะถูกส่งต่อมายังเจ้าหน้าที่สั่งการ (Dispatcher) โดยเจ้าหน้าที่ แต่ละคนจะมี
รายการของเหตุรับแจ้ง ที่รับผิดชอบรอการปฏิบัติ (Pending Events) ซึ่งถูกส่งมาจากระบบรับแจ้ง
เหตุโดยจะจัดแจงตามความส าคัญหรือเร่งด่วนของเหตุการณ์และการเข้ามาก่อนหลังของเหตุนั้น  ๆ 
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่สั่งการ (Dispatcher) สามารถเลือกจัดการเหตุได้ตามความเหมาะสม นอกจากนี้
เจ้าหน้าที่สั่งการ (Dispatcher) มีแผนที่แสดงต าแหน่งและสถานะของรถสายตรวจที่ติดตั้งระบบบอก
ต าแหน่งรถสายตรวจ Mobile Data Units (MDU) เพ่ือให้เจ้าหน้าที่สั่งการไปยังรถสายตรวจ ที่อยู่
ใกล้ที่เกิดเหตุมากที่สุดไปจัดการเหตุก่อน อุปกรณ์ในระบบบอกต าแหน่งรถสายตรวจ (Mobile Data 
Unit) ปัจจุบันติดตั้งอุปกรณ์นี้เพียง 3 เครื่อง โดยติดตั้งประจ ารถยนต์สายตรวจ 191 จ านวน 3 คัน 
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จาก 88 คัน เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่สั่งการ (Dispatcher) ยังต้องสั่งการและสื่อสารโดยวิทยุสื่อสาร
เหมือนเดิม (ประวัติกองกับการ ศูนย์ร่วมข่าว, 2563)  

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้มีจัด
ก าลังข้าราชการต ารวจ ข้าราชการทหารและข้าราชการพลเรือน เพ่ือด าเนินการตามแผนรักษาความ
ปลอดภัยบุคคลส าคัญและสถานที่ต่าง ๆ นอกจากนี้ จัดให้มีชุดปฏิบัติการจากข้าราชการต ารวจ 
ข้าราชการทหารและข้าราชการพลเรือนเพ่ือเข้าระงับเหตุในกรณีการก่อความไม่สงบหรือช่วยเหลือ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกี่ยวกับสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละ
ครั้งท าให้ผู้ศึกษามองเห็นถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เช่น ด้านบุคคล ด้านงบประมาณ 
ด้านวัสดุอุปกรณ์ ด้านระบบงาน และปัญหาดังกล่าวนี้ส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่ไม่สามารถบรรลุตาม
เป้าหมายขององค์การก าหนดไว้  

ดังนั้น จากอ านาจหน้าที่ ภารกิจ ซึ่งมีภารกิจหลักในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตระหนักถึงภาระหน้าที่ในการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข ให้กับประชาชนและปัญหา
และอุปสรรคที่พบในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สายตรวจ ดังนั้น เพ่ือให้ต ารวจสายตรวจสามารถ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่บรรลุเป้าหมายตามภาระหน้าที่ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา
แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจสายตรวจ กองก ากับการสาย
ตรวจ กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ กองบัญชาการต ารวจนครบาลเพ่ือน าผล
การศึกษาที่ได้มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่งานสายตรวจ เพ่ือให้ประชาชนเกิด
ความเชื่อมั่นต่อการท างานของต ารวจและเป็นที่พ่ึงให้แก่ประชาชนได้  

 
2. วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำ 

2.1 เพ่ือศึกษาบทบาท หน้าที่ของต ารวจสายตรวจกองก ากับการ สายตรวจ กองบังคับการ 
สายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ กองบัญชาการต ารวจนครบาล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

2.2 เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจสายตรวจ กองก ากับ
การสายตรวจ กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ กองบัญชาการต ารวจนครบาล ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ  

2.3 เพ่ือน าเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจสาย
ตรวจ กองก ากับการสายตรวจ กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ กองบัญชาการต ารวจ
นครบาล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
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3. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้รวบรวมตัวแปรที่

เกี่ยวข้องกับปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงานของต ารวจสายตรวจ กองก ากับการสายตรวจ 
กองบังคับการสายตรวจ และปฏิบัติการพิเศษ กองบัญชาการต ารวจนครบาล ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ ประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ คือ 1) บทบาท หน้าที่ของต ารวจสายตรวจกองก ากับการ 2) 
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติ งานของเจ้ าหน้าที่ ต ารวจสายตรวจ ได้แก่  ด้านบุคคล 
ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุอุปกรณ์ ด้านระบบงาน และตัวแปลตาม คือ แนวทางการแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคในปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจสายตรวจ  

จากตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม สามารถก าหนดเป็นกรอบแนวคิดของการศึกษาได้ดังภาพ
ที่ 3.1 ดังนี้ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นเจ้าหน้าที่
ต ารวจสายตรวจ กองก ากับการสายตรวจ กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ 
กองบัญชาการต ารวจนครบาล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ จ านวน 12 คน โดยแบ่งกลุ่มประชากรที่
ศึกษาออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) รองผู้ก ากับการงานสายตรวจ กองก ากับการสายตรวจ กองบังคับการ 
สายตรวจ และปฏิบัติการพิเศษ จ านวน 1 คน 2) รองสารวัตรงานสายตรวจ กองก ากับการสายตรวจ 
กองบังคับการ สายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ จ านวน 3 คน 3) ผู้บังคับหมู่งานสายตรวจ กองก ากับ
การสายตรวจ กองบังคับการ สายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ จ านวน 8 คน 

 

ตัวแปรตำม ตัวแปรอิสระ 

 

แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำและอุปสรรคใน
ปฏิบัติงำน ของเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจสำย

ตรวจ 

ปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบัตงิำน 

ของเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจสำยตรวจ  
 - ด้านบุคคล 

- ด้านงบประมาณ 

- ด้านวัสดุอุปกรณ ์

- ด้านระบบงาน 

 

บทบำท หน้ำที่ของต ำรวจสำยตรวจ 
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วิธีการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) ในการเก็บข้อมูล
สัมภาษณ์นั้นได้ด าเนินการในลักษณะไม่เป็นทางการ ผู้วิจัยเลือกการสัมภาษณ์เชิงลึก เพราะระหว่าง
สัมภาษณ์จะท าให้ผู้วิจัย มีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นหรือซักถาม ผู้ถูกสัมภาษณ์ (ฐานะผู้ให้ข้อมูล) 
ในกรณีที่ผู้วิจัยเกิดข้อสงสัยหรือยังไม่เข้าใจในประเด็นที่ต้องการศึกษาเพ่ือให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ได้อธิบาย
หรือแสดงรายละเอียดเพ่ิมเติมในประเด็นนั้น ๆ แต่เพ่ือไม่ให้หลุดประเด็นที่ต้องการได้จากการ
สัมภาษณ์ ผู้วิจัยจึงเลือกใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมี โครงสร้าง (Structured Interviews) ซึ่งเป็นการ
สัมภาษณ์ที่เป็นระบบมีขั้นตอน มีการตั้งข้อค าถาม และส่งแบบโครงร่าง ให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ได้ทราบถึง
ข้อค าถามล่วงหน้า ผู้ถูกสัมภาษณ์จึงมีเวลาในการ เตรียมตัวและทราบถึงประเด็นที่ผู้วิ จัยต้องการท า
ให้ผู้วิจัยได้ข้อมูลที่ค่อนข้างละเอียดในประเด็นที่ต้องการศึกษาทั้งยังให้ผู้ให้สัมภาษณ์ตอบค าถามใน
ลักษณะอุปสรรคและปัญหาใดที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานมากที่สุดเพ่ือง่ายต่อการพิจารณาและ
วิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นผู้วิจัยได้น าข้อมูลสัมภาษณ์มาถอดเทปจัดระเบียบข้อมูลให้เป็นกระบวนการ
เพ่ือท าให้ข้อมูลเป็นระเบียบ และสรุปถอดใจความในแต่ละประเด็นค าถามจากเครื่องมือชุดการ
สัมภาษณ์เชิ งลึก น ามาจ าแนกและจัดหมวดหมู่ ให้ เป็นระบบ (Typology and Taxonomy) 
ตามกรอบแนวคิดในการศึกษา จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ส่วนประกอบ (Componential-
Analysis) และเนื้อหา (Content Analysis) เพ่ือให้ได้ข้อมูลในการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคใน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจสายตรวจ กองก ากับการสายตรวจ กองบังคับการสายตรวจและ
ปฏิบัติการพิเศษ กองบัญชาการต ารวจนครบาล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา
ครั้งนี้ คือ ตั้งแต่เดือน มกราคม-มิถุนายน 2563 

 
4. ผลกำรศึกษำ 

4.1 จำกกำรศึกษำจำกแบบสัมภำษณ์เชิงลึก 
ผู้ศึกษาได้สัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพกับเจ้าหน้าที่ต ารวจสายตรวจ               

กองก ากับการสายตรวจ กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ กองบัญชาการต ารวจนครบาล 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ รวมทั้งสิ้น 12 รายด้วยกัน พร้อมทั้งได้รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิง
ลึก สามารถสรุปผลการศึกษาได้ ดังนี้ 

1) บทบำท หน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจสำยตรวจ 
กลุ่มชั้นสัญญาบัตร จ านวน 4 คน ประกอบด้วย รองผู้ก ากับงานสายตรวจ (รอง.ผกก. 

งานสายตรวจ) และรองสารวัตรงานสายตรวจ (รอง.สว.สายตรวจ) ระบุว่า เจ้าหน้าที่ต ารวจสายตรวจ 
กองก ากับการสายตรวจ มีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

(1) วางแผนแนวทางในการปฏิบัติงาน เพ่ือจัดสรรก าลังพลให้พร้อมและเพียงพอต่อ
การออกตรวจตามพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ  

(2) ตรวจสอบสถานที่เพ่ือให้ทราบจุดที่เกิดเหตุ และตรวจสอบสถิติอาชญากรรม 
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(3) จัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้แก่เจ้าหน้าที่สายตรวจทุกนายเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน  
(4) จัดสรรงบประมาณ สวัสดิการให้ได้รับอย่างเป็นธรรม เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าน้ ามัน 
(5) ดูแลบุคลากรให้มีวินัย ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
(6) น าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน                                                             
(7) ออกตรวจป้องกันการกระท าความผิดเกี่ยวกับชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชน 
กลุ่มชั้นประทวน จ านวน 8 คน คือ ผู้บังคับหมู่งานสายตรวจ (ผบ.หมู่.งานสาย

ตรวจ) ระบุว่า เจ้าหน้าที่ต ารวจสายตรวจ กองก ากับการสายตรวจ มีบทบาท หน้าที่และความ
รับผิดชอบในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ออกตรวจตราป้องกันการกระท าความผิดใน
เขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ ปฏิบัติตามภารกิจพิเศษที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา และรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย 

4.2 ปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจสำยตรวจ ประกอบด้วย 
1) ด้ำนบุคคล ได้แก่ อัตราก าลัง การฝึกอบรม ความก้าวหน้าในการท างาน ความสัมพันธ์

ของเจ้าหน้าที่ และขวัญและก าลังใจ 
กลุ่มชั้นสัญญาบัตร จ านวน 4 คน ประกอบด้วย รองผู้ก ากับงานสายตรวจ (รอง.ผกก.งาน

สายตรวจ) และรองสารวัตรงานสายตรวจ (รอง.สว.สายตรวจ) ระบุว่า  
(1) อัตราก าลัง กองก ากับการสายตรวจมีอัตราก าลังพลไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติ

หน้าที่ เนื่องจากในปัจจุบันมีอัตราการแจ้งเหตุที่ค่อนข้างสูง ประกอบกับการที่เจ้าหน้าที่ต ารวจสาย
ตรวจบางส่วนต้องเข้ารับการฝึกอบรมและ/หรือไปช่วยราชการที่หน่วยงานอ่ืน ๆ จึงท าให้อัตราก าลัง
พลที่ปฏิบัติหน้าที่ในการออกตรวจตรามีไม่เพียงพอ ซึ่งยังส่งผลให้เจ้าหน้าที่ต ารวจสายตรวจได้รับการ
พักผ่อนไม่เพียงพอ ท าให้ร่างกายเกิดความเหนื่อยล้า 

(2) การฝึกอบรม กองก ากับการสายตรวจมีการฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ได้อย่าง
หลากหลาย ครอบคลุม และครบถ้วน ซึ่งตรงกับสายการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปราม 
แต่ในบางครั้งหน่วยงานมีภารกิจเร่งด่วนและต้องการก าลังพลในการปฏิบัติงาน จึงต้องกลับมาปฏิบัติ
หน้าที่ ส่งผลให้การฝึกอบรมตามหลักสูตรไม่ต่อเนื่องและไม่ครบจ านวนชั่วโมงท่ีก าหนดไว้  

(3) ความก้าวหน้าในการท างาน เจ้าหน้าที่ต ารวจสายตรวจทุกนายมีความก้าวหน้า
ในการท างานเป็นไปตามระเบียบที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติก าหนด 

(4) ความสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ต ารวจสายตรวจมีความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา 

(5) ขวัญและก าลังใจ เจ้าหน้าที่ต ารวจสายตรวจโดยส่วนใหญ่มีขวัญและก าลังใจใน
การปฏิบัติงานที่ดี ผู้บังคับบัญชาให้ความใส่ใจ และผู้ใต้บังคับบัญชาพร้อมปฏิบัติตามค าสั่งอย่าง
เคร่งครัด มีเพียงบางส่วนที่มีความเห็นว่าขวัญและก าลังใจของเจ้าหน้าที่ต ารวจสายตรวจยังไม่ดี  
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มากนัก เนื่องจากการจัดสรรก าลังพลในการปฏิบัติงานที่ไม่เพียงพอ ประกอบกับอุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องใช้ในการออกตรวจ รวมถึงค่าตอบแทนที่มีอยู่อย่างจ ากัด 

กลุ่มชั้นประทวน จ านวน 8 คน คือ ผู้บังคับหมู่งานสายตรวจ (ผบ.หมู่.งานสาย
ตรวจ) ระบุว่า 

(1) อัตราก าลัง เจ้าหน้าที่ต ารวจสายตรวจโดยส่วนใหญ่มีความเห็นว่ากองก ากับการ
สายตรวจมีอัตราก าลังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการออกตรวจในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 
เนื่องจากปัจจุบันมีปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้การออกตรวจในแต่ละครั้งไม่ทั่วถึง มีเพียง
ส่วนน้อยที่มีความเห็นว่า กองก ากับการสายตรวจมีอัตราก าลังที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

(2) การฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ต ารวจสายตรวจโดยส่วนใหญ่มีความเห็นว่า กองก ากับ
การสายตรวจมีการส่งเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้รับการฝึกอบรม เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะและทบทวนความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เช่น ความรู้ทางด้านยุทธวิธี ความรู้ทางด้านการปฏิบัติ 
การฝึกยิงปืน การขับรถยนต์ การตรวจค้นผู้ต้องสงสัย แต่เป็นการเข้าฝึกอบรมมีระยะเวลาที่ไม่
เหมาะสม เนื่องจากหลักสูตรในการฝึกอบรมมีระยะเวลานานจนเกินไป ท าให้เจ้าหน้าที่ไม่มีเวลา
พักผ่อน ซึ่งจะส่งผลต่อการออกปฏิบัติงานในภารกิจต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังมีเจ้าหน้าที่ต ารวจสายตรวจ
บางส่วนที่มีความเห็นว่า กองก ากับการสายตรวจยังไม่มีการสนับสนุนบุคลากรให้ไปฝึกฝนทักษะ
ความรู้ความสามารถในงานที่รับผิดชอบเท่าที่ควร ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงาน เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่อยู่บ่อยครั้ง 

(3) ความก้าวหน้าในการท างาน เจ้าหน้าที่ต ารวจสายตรวจส่วนใหญ่มีความเห็นว่า 
ความก้าวหน้าในการท างานนั้น เป็นไปตามระเบียบที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติก าหนด มีเพียง
บางส่วนที่มีความเห็นว่า ความก้าวหน้าในการท างานนั้น ยังไม่ดีเท่าที่ควร เนื่องจากไม่มีการน าสถิติ
การปฏิบัติงานจริงมาเป็นตัวชี้วัดในการพิจารณาส าหรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือเลื่อนขั้นต าแหน่ง 

(4) ความสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ต ารวจสายตรวจส่วนใหญ่มีความเห็นว่า 
เจ้าหน้าที่ในกองก ากับการสายตรวจมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน รักใคร่กลมเกลียวกัน มีเพียงบางส่วนที่มี
ความเห็นว่า ความสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ในกองก ากับการสายตรวจนั้น เป็นไปในลักษณะของการ
เกื้อกูลกัน เช่น เจ้าหน้าที่ท่านใดมีความสนิทสนมกับผู้บังคับบัญชามากกว่า มักจะได้รับประโยชน์
มากกว่า 

(5) ขวัญและก าลังใจ เจ้าหน้าที่ต ารวจสายตรวจส่วนใหญ่มีความเห็นว่ามีขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานที่ดี เนื่องจากผู้บังคับบัญชาให้ความใส่ใจผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นอย่างดี มีเพียง
บางส่วนที่มีความเห็นว่า เจ้าหน้าที่ที่ใกล้ชิดผู้บังคับบัญชาจะมีขวัญและก าลังใจที่ดีมากกว่าเจ้าหน้าที่ที่
ไม่ได้ใกล้ชิดผู้บังคับบัญชา 

สามารถสรุปปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจสายตรวจ           
กองก ากับการสายตรวจ ด้านบุคคล ได้ดังนี ้
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(1) อัตราก าลัง กองก ากับการสายตรวจมีอัตราก าลังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
เนื่องจากปัจจุบันมีปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ้น ประกอบกับเจ้าหน้าที่บางส่วนต้องเข้ารับการฝึกอบรม 
ซึ่งส่งผลให้การออกปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละครั้งเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอและตรวจตราไม่ทั่วถึงตามเขตพ้ืนที่
ที่รับผิดชอบ 

(2) การฝึกอบรม กองก ากับการสายตรวจ มีการส่งเจ้าหน้าที่ต ารวจในสังกัดเข้ารับ
การฝึกอบรม เพื่อเพ่ิมพูนทักษะและความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เช่น ความรู้
ทางด้านยุทธวิธี ความรู้ทางด้านการปฏิบัติ การฝึกยิงปืน การขับรถยนต์ การตรวจค้นผู้ต้องสงสัย 
ซึ่งตรงกับสายการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปราม แต่การฝึกอบรมมีระยะเวลาที่ไม่
เหมาะสมและยาวนานจนเกินไป ซึ่งส่งผลให้เจ้าหน้าที่ไม่มีเวลาพักผ่อน อีกทั้งยังส่งผลต่อการออก
ปฏิบัติงานในภารกิจต่าง ๆ ท าให้เกิดข้อผิดพลาดขณะปฏิบัติหน้าที่ 

(3) ความก้าวหน้าในการท างาน เจ้าหน้าที่ต ารวจสายตรวจ กองก ากับการสายตรวจ            
มีความก้าวหน้าในการท างาน เป็นไปตามระเบียบที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติก าหนด 

(4) ความสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ต ารวจสายตรวจ กองก ากับการสายตรวจ             
มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน ผู้บังคับบัญชามีความใส่ใจผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นอย่างดี 

(5) ขวัญและก าลังใจ เจ้าหน้าที่ต ารวจสายตรวจ กองก ากับการสายตรวจมีขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี 

2) ด้ำนงบประมำณ  
กลุ่มชั้นสัญญาบัตร จ านวน 4 คน ประกอบด้วย รองผู้ก ากับงานสายตรวจ (รอง.ผกก.งาน

สายตรวจ) และรองสารวัตรงานสายตรวจ (รอง.สว.สายตรวจ) ระบุว่า งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่
เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งบประมาณส าหรับการออกตรวจตราในพ้ืนที่ที่
รับผิดชอบ เช่น ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ซึ่งกองก ากับการสายตรวจ ได้รับจัดสรรงบประมาณส าหรับเป็นค่า
น้ ามันเชื้อเพลิง จ านวน 12,000 บาทต่อรถยนต์สายตรวจ 1 คัน ในขณะที่การออกตรวจลงพ้ืนที่ในแต่
ละวันใช้เวลาประมาณ 16 ชั่วโมงต่อวัน จึงท าให้ไม่เพียงพอต่อการออกปฏิบัติหน้าที่ งบประมาณ
ส าหรับการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานก็ไม่ได้รับจัดสรรอย่างเพียงพอ อีกทั้ง
งบประมาณส าหรับจัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่จ าเป็นต่อการป้องกันตัวและอ านวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชน ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็น มีไม่เพียงพอ 

กลุ่มชั้นประทวน จ านวน 8 คน คือ ผู้บังคับหมู่งานสายตรวจ (ผบ.หมู่.งานสายตรวจ) ระบุว่า 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะงบประมาณด้านน้ ามันเชื้อเพลิง 
ส าหรับการออกตรวจในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งในบางครั้งเจ้าหน้าที่ต ารวจสายตรวจจ าเป็นต้อง
ส ารองจ่ายไปก่อน ท าให้เกิดปัญหา เนื่องจากเจ้าหน้าที่บางนายไม่มีเงินเพียงพอส าหรับส ารองจ่าย 
ประกอบกับเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงที่ได้รับไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน อันเนื่องมาจาก
อัตราค่าครองชีพที่สูง 
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สามารถสรุปปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจสายตรวจด้า น
งบประมาณ ของเจ้าหน้าที่ต ารวจสายตรวจ กองก ากับการสายตรวจ คือ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่
เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะงบประมาณด้านน้ ามันเชื้อเพลิงที่มีความจ าเป็นต่อการออก
ตรวจตราในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณส าหรับเป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิ ง จ านวน 
12,000 บาท ต่อรถยนต์สายตรวจ 1 คัน ซึ่งไม่เพียงพอต่อการออกปฏิบัติหน้าที่ นอกจากนี้ ยังได้รับ
งบประมาณไม่เพียงพอส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่จ าเป็นต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจต่าง ๆ 

3) ด้ำนวัสดุอุปกรณ์ ได้แก่ เครือ่งมือ เครื่องใช้ สถานที่ท างาน สภาพแวดล้อมที่ท างาน 
กลุ่มชั้นสัญญาบัตร จ านวน 4 คน ประกอบด้วย รองผู้ก ากับงานสายตรวจ (รอง.ผกก.งาน

สายตรวจ) และรองสารวัตรงานสายตรวจ (รอง.สว.สายตรวจ) ระบุว่า เครื่องมือเครื่องใช้มี                   
ไม่เพียงพอส าหรับการปฏิบัติงานและมีความล้าหลัง เช่น วิทยุสื่อสาร ซึ่งมีความจ าเป็นในการติดต่อ
ประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ ในหน่วยปฏิบัติ ท าให้ในบางครั้งเจ้าหน้าที่จ าเป็นที่จะต้องใช้
งบประมาณส่วนตัวในการจัดซื้อ ส าหรับสถานที่ท างานและสภาพแวดล้อมที่ท างานมีขนาดเล็ก  
คับแคบ เนื่องจากมีบุคลากรและรถยนต์เป็นจ านวนมาก โรงจอดรถเกิดน้ าท่วมขังบ่อยครั้งเมื่อเข้า 
ฤดูฝน 

กลุ่มชั้นประทวน จ านวน 8 คน คือ ผู้บังคับหมู่งานสายตรวจ (ผบ.หมู่.งานสายตรวจ) ระบุว่า 
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่จัดสรรให้แก่เจ้าหน้าที่มีอย่างเพียงพอ แต่ยังไม่มีมาตรฐานเท่าที่ควร เช่น 
อาวุธปืน กระสุนปืน เครื่องมือ เครื่องใช้อ่ืน ๆ ที่จ าเป็นส าหรับการออกปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น จึงท าให้
เจ้าหน้าที่ต ารวจสายตรวจจ าเป็นต้องใช้งบประมาณส่วนตัวในการจัดซื้อ สถานที่ท างานมีความคับ
แคบ เมื่อเทียบกับปริมาณเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติ งานภายในกองก ากับการสายตรวจ ท าให้มี
สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน ประกอบกับ กองก ากับการสายตรวจตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่
ใกล้กับสถานที่ก่อสร้างรถไฟฟ้า ท าให้เกิดฝุ่นละอองเป็นจ านวนมาก ลานจอดรถมีพ้ืนที่ไม่เพียงพอ
ส าหรับรองรับปริมาณรถยนต์ที่มีเป็นจ านวนมาก 

สรุปได้ว่า เจ้าหน้าที่ต ารวจสายตรวจส่วนใหญ่มีความเห็นว่าได้รับการจัดสรรเครื่องมือ
เครื่องใช้ แต่อาจไม่ได้รับจัดสรรอย่างครบถ้วนทุกคน ประกอบกับเครื่องมือเครื่องใช้ที่ได้รับจัดสรรมี
คุณภาพที่ไม่ได้มาตรฐาน เช่น อาวุธปืน กระสุนปืน เครื่องมือ เครื่องใช้อ่ืน ๆ ที่จ าเป็นส าหรับการออก
ปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น จึงท าให้เจ้าหน้าที่ต ารวจสายตรวจ บางนายจ าเป็นต้องใช้งบประมาณส่วนตัวใน
การจัดซื้อ ส าหรับสถานที่ท างานและสภาพแวดล้อมที่ท างาน มีความคับแคบเมื่อเทียบกับปริมาณ
เจ้าหน้าที่และปริมาณรถยนต์ที่มีจ านวนมาก อีกทั้ง ยังตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่ใกล้เคียงกับสถานที่ก่อสร้าง
รถไฟฟ้า ท าให้เกิดฝุ่นละอองเป็นจ านวนมาก 

4) ด้ำนระบบงำน ได้แก่ กฎระเบียบ ข้อบังคับ ปริมาณงาน ระยะเวลาท างาน การสื่อสารใน
หน่วยงาน การมีส่วนร่วม 
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กลุ่มชั้นสัญญาบัตร จ านวน 4 คน ประกอบด้วย รองผู้ก ากับงานสายตรวจ (รอง.ผกก.งาน
สายตรวจ) และรองสารวัตรงานสายตรวจ (รอง.สว.สายตรวจ) ระบุว่า 

(1) กฎระเบียบ ข้อบังคับ กองก ากับการสายตรวจมีกฎระเบียบ ข้อบังคับที่
เหมาะสม เป็นไปตามท่ีส านักงานต ารวจแห่งชาติก าหนด ซึ่งเจ้าหน้าที่ต ารวจสายตรวจส่วนใหญ่ปฏิบัติ
ตามได้อย่างเคร่งครัด มีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่ยังไม่ปฏิบัติตาม 

(2) ปริมาณงาน ระยะเวลาท างาน เจ้าหน้าที่ต ารวจสายตรวจมีปริมาณงานที่
ค่อนข้างมาก ภารกิจที่ได้รับมอบหมายบางส่วนไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งมีความซ้ าซ้อนกับ
หน่วยงานอ่ืน ส าหรับระยะเวลาในการท างานโดยปกติเฉลี่ยวันละ 8 ชั่วโมง แต่ในบางครั้งอาจมี
ภารกิจพิเศษท าให้ต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลานาน 12 ชั่วโมง ซึ่งส่งผลท าให้เจ้าหน้าที่ต ารวจสายตรวจ
เกิดความอ่อนเพลีย เหนื่อยล้า จนอาจท าให้เกิดข้อผิดพลาดในขณะปฏิบัติหน้าที่ 

(3) การสื่อสารในหน่วยงาน การมีส่วนร่วม กองก ากับการสายตรวจ มีการสื่อสารที่
รวดเร็ว มีเครือข่ายวิทยุผ่านฟ้า ซึ่งเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่คอยสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจสายตรวจ ส าหรับการมีส่วนร่วม เจ้าหน้าที่ต ารวจสายตรวจมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน
ที่ดี แต่ในบางครั้งไม่ได้ติดตามข่าวสารที่ได้รับแจ้ง จึงท าให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 

กลุ่มชั้นประทวน จ านวน 8 คน คือ ผู้บังคับหมู่งานสายตรวจ (ผบ.หมู่.งานสาย
ตรวจ) ระบุว่า 

(1) กฎระเบียบ ข้อบังคับ เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับที่ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติก าหนด ซึ่งเจ้าหน้าที่ต ารวจสายตรวจส่วนใหญ่ปฏิบัติตามได้เป็นอย่างดี มีเพียงบางส่วนที่ฝ่า
ฝืนและไม่ปฏิบัติตาม เนื่องจากค าสั่งที่ได้รับมีความตึงเครียดมากเกินไป อีกทั้งยังได้รับค าสั่งจาก
ผู้บังคับบัญชาหลายคน ท าให้เกิดความสับสน 

(2) ปริมาณงาน ระยะเวลาท างาน เจ้าหน้าที่ต ารวจสายตรวจมีปริมาณงาน                        
ที่ค่อนข้างมาก ในบางครั้งได้รับมอบหมายภารกิจที่นอกเหนือจากภารกิจประจ าที่ปฏิบัติอยู่ ประกอบ
กับระยะเวลาในการท างานที่ไม่แน่นอน ซึ่งโดยปกติควรมีระยะเวลาในการท างานประมาณ 8 ชั่วโมง 
แต่เมื่อได้รับภารกิจพิเศษส่งผลให้เจ้าหน้าที่ต ารวจสายตรวจต้องเพ่ิมระยะเวลาในการท างานเป็น 12 
ชั่วโมง ท าให้เกิดความเหนื่อยล้า อ่อนเพลีย และอาจส่งผลให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่ 

(3) การสื่อสารในหน่วยงาน การมีส่วนร่วม กองก ากับการสายตรวจมีการสื่อสารที่
รวดเร็ว ประกอบกับได้น าแอพพลิเคชั่นไลน์ (LINE) มาใช้ในการติดต่อสื่อสารขณะปฏิบัติงาน จึงท าให้
สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ตลอดเวลา 

สรุปได้ว่า กองก ากับการสายตรวจมีกฎระเบียบ ข้อบังคับ เป็นไปตามที่ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติก าหนด ซึ่งเจ้าหน้าที่ต ารวจสายตรวจส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามได้เป็น
อย่างดี มีเพียงบางส่วนที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม เนื่องจากค าสั่งที่ได้รับมีความตึงเครียดมากเกินไป อีกทั้ง
ยังได้รับค าสั่งจากผู้บังคับบัญชาหลายคน ท าให้เกิดความสับสน ด้านปริมาณงานและระยะเวลา
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ท างาน เจ้าหน้าที่ต ารวจสายตรวจ มีปริมาณงานที่ค่อนข้างมาก ซึ่งในบางครั้งได้รับภารกิจพิเศษที่
นอกเหนือจากภารกิจประจ า ส่งผลให้ต้องท างานเป็นระยะเวลาที่นาน จนท าให้เกิดความเหนื่อยล้า 
อ่อนเพลีย ส าหรับด้านการติดต่อสื่อสารและการมีส่วนร่วม กองก ากับการสายตรวจมีการ
ติดต่อสื่อสารที่รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย า เนื่องจากมีระบบเครือข่ายขนาดใหญ่ที่คอยสนับสนุนการ
ปฏิบัติหน้าที่ คือ เครือข่ายวิทยุผ่านฟ้า ประกอบกับการน าแอพพลิเคชั่นไลน์ (LINE) มาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานจึงท าให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ตลอดเวลา 

5) ปัญหำและอุปสรรคที่กระทบต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่มำกที่สุด 
ปัญหาและอุปสรรคที่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่มากที่สุด สามารถเรียงล าดับจากมากไป

น้อยได้ ดังนี้  
(1) ด้านงบประมาณ กลุ่มชั้นสัญญาบัตร จ านวน 2 คน ระบุว่า ด้านงบประมาณเป็น

ปัญหาและอุปสรรคที่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่มากที่สุด เนื่องจากเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้การ
ปฏิบัติงาน การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในปัจจุบันการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
เป็นไปอย่างล่าช้า ท าให้ไม่สามารถท าการเบิกจ่ายมาใช้จ่ายในการปฏิบัติงานได้อย่างทันท่วงที กลุ่ม
ชั้นประทวน จ านวน 3 คน ระบุว่า ด้านงบประมาณ เป็นปัญหาและอุปสรรคที่กระทบต่อการปฏิบัติ
หน้าที่มากที่สุด งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
เนื่องจากการออกตรวจ ลงพ้ืนที่ในแต่ละครั้งต้องใช้งบประมาณส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายต่าง  ๆ 
เป็นจ านวนมาก เช่น ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าทางด่วน ซึ่งท าให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างไม่มี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอส าหรับการฝึกใช้อาวุธของผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ เช่น ค่ากระสุนปืนส าหรับใช้ในการฝึกเพ่ือให้เกิดความแม่นย าในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น 

(2) ด้านวัสดุอุปกรณ์ กลุ่มชั้นสัญญาบัตร จ านวน 1 คน ระบุว่า ด้านวัสดุอุปกรณ์              
เป็นปัญหาและอุปสรรคที่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่มากท่ีสุด เนื่องจากเครื่องมือเครื่องใช้ส าหรับการ
ออกตรวจตรา ลงพ้ืนที่ มีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้งอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรไม่มีคุณภาพ 
ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ต ารวจสายตรวจต้องจัดซื้อด้วยงบประมาณส่วนตัว กลุ่มชั้นประทวน จ านวน 2 คน 
ระบุว่า ด้านวัสดุอุปกรณ์ เป็นปัญหาและอุปสรรคที่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่มากที่สุด เนื่องจาก
สถานที่ปฏิบัติงานคับแคบ บุคคลภายนอกสามารถเข้ามายังสถานที่ปฏิบัติงานได้ง่ายโดยไม่ทราบว่า
เป็นผู้ใด ซึ่งเป็นเรื่องท่ีไม่สามารถควบคุมได้ 

(3) ด้านระบบงาน กลุ่มชั้นสัญญาบัตร จ านวน 2 คน ระบุว่า ด้านระบบงาน 
เป็นปัญหาและอุปสรรคที่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่มากที่สุด เนื่องจากกฎระเบียบ ค าสั่งจาก
ผู้บังคับบัญชา ภารกิจงานที่ได้รับมอบหมายไม่ใช่ภารกิจหลัก ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ต ารวจสายตรวจมี
ปริมาณงานที่เพ่ิมขึ้น ในขณะที่ก าลังพลยังคงมีเท่าเดิม กลุ่มชั้นประทวน จ านวน 1 คน ระบุว่า 
ด้านระบบงาน เป็นปัญหาและอุปสรรคที่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่มากที่สุด เนื่องจากปริมาณงาน
และระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมีมากเกินไป ซึ่งกระทบต่อระยะเวลาในการ
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พักผ่อนของเจ้าหน้าที่ต ารวจสายตรวจ ท าให้เกิดความเมื่อยล้าและไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

(4) ด้านบุคคล กลุ่มชั้นประทวน จ านวน 1 คน ระบุว่า ด้านบุคคล เป็นปัญหาและ
อุปสรรคที่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่มากที่สุด เนื่องจากเจ้าหน้าที่ต ารวจสายตรวจบางนายค านึงถึง
ประโยชน์ส่วนตัวมากกกว่าประโยชน์ส่วนรวม จึงท าให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ  

สรุปได้ว่ า ปัญหาและอุปสรรคที่ กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่มากที่สุด  คือ                       
ด้านงบประมาณ เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เช่น ค่าน้ ามันรถในการ
ออกตรวจ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการฝึกทักษะของเจ้าหน้าที่ต ารวจสายตรวจ เป็นต้น 
รองลงมา คือ ด้านวัสดุอุปกรณ์และด้านระบบงาน เนื่องจากสถานที่ท างานคับแคบ สภาพแวดล้อมใน
ที่ท างานไม่เหมาะสมมีบุคคลภายนอกเข้ามาในบริเวณสถานที่ปฏิบัติงาน เครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่ได้มาตรฐานและไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน อีกทั้งมีปริมาณงานที่ค่อนข้างมาก 
ท าให้เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ต ารวจสายตรวจ
ไม่ได้รับการพักผ่อนอย่างเต็มที ่

6) ปัญหำและอุปสรรคที่ต้องได้รับกำรแก้ไขเป็นกำรเร่งด่วน 
ปัญหาและอุปสรรคที่ต้องได้รับการแก้ไขเป็นการเร่งด่วน สามารถเรียงล าดับจากมากไปน้อย

ได้ ดังนี้  
(1) ด้านงบประมาณ กลุ่มชั้นสัญญาบัตร จ านวน 2 คน ระบุว่า ด้านงบประมาณ 

เป็นปัญหาและอุปสรรคที่ต้องได้รับการแก้ไขเป็นการเร่งด่วน เนื่องจากกระบวนการอนุมัติจัดสรร
งบประมาณท่ีมีความล่าช้า ท าให้เจ้าหน้าที่ต ารวจสายตรวจบางนายต้องน างบประมาณส่วนตัวส ารอง
จ่ายไปก่อน กลุ่มชั้นประทวน จ านวน 2 คน ระบุว่า ด้านงบประมาณ เป็นปัญหาและอุปสรรคที่ต้อง
ได้รับการแก้ไขเป็นการเร่งด่วน เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรส าหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเสี่ยง
ภัย รวมถึงเงินเดือนและเงิน ตปพ. ไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน 

(2) ด้านวัสดุอุปกรณ์ กลุ่มชั้นประทวน จ านวน 3 คน ระบุว่า ด้านวัสดุอุปกรณ์ 
เป็นปัญหาและอุปสรรคที่ต้องได้รับการแก้ไขเป็นการเร่งด่วน โดยเฉพาะในเรื่องของสภาพแวดล้อมใน
การท างาน เนื่องจากมีบุคคลภายนอกเข้ามาในสถานที่ปฏิบัติงาน ไม่มีการออกกฎระเบียบที่เข้มงวด 
เพ่ือคัดกรองบุคคลภายนอก และไม่มีการจัดระเบียบ ข้อบังคับ หรือการก าหนดบทลงโทษที่ชัดเจน  

(3) ด้านระบบงาน กลุ่มชั้นสัญญาบัตร จ านวน 2 คน ระบุว่า ด้านระบบงาน 
เป็นปัญหาและอุปสรรคที่ต้องได้รับการแก้ไขเป็นการเร่งด่วน เนื่องจากการก าหนดภารกิจไม่ตรงตาม
ภารกิจหลักของเจ้าหน้าที่ต ารวจสายตรวจ ท าให้เกิดความซ้ าซ้อนกับภารกิจของหน่วยงานอ่ืน รวมถึง
การท าความเข้าใจในข้อสั่งการ ซึ่งผู้ใต้บังคับบัญชายังไม่มีความใส่ในการปฏิบัติตามค าสั่งที่ได้รับจาก
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ผู้บังคับบัญชา กลุ่มชั้นประทวน จ านวน 1 คน ระบุว่า ด้านระบบงาน เป็นปัญหาและอุปสรรคที่ต้อง
ได้รับการแก้ไขเป็นการเร่งด่วน โดยเฉพาะในเรื่องของกฎระเบียบ ที่สั่งจากผู้บังคับบัญชา 

(4) ด้านบุคคล กลุ่มชั้นประทวน จ านวน 2 คน ระบุว่า ด้านบุคคล เป็นปัญหาและ
อุปสรรคที่ต้องได้รับการแก้ไขเป็นการเร่งด่วน ซึ่งเป็นเรื่องของก าลังพล ทักษะการใช้อาวุธ การฝึกการ
ใช้ก าลังเบื้องต้น การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ความเข้าใจในตัวบทกฎหมาย และการบังคับใช้กฎหมาย
ในขณะปฏิบัติหน้าที่ 

สรุปได้ว่ า  ปัญหาและอุปสรรคที่ต้องได้ รับการแก้ ไขเป็นการเร่ งด่วน คือ 
ด้านงบประมาณ เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานและไม่สอดคล้องกับ
สภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเสี่ยงภัย รวมถึงเงินเดือน เงิน ตปพ. ค่าน้ ามันรถ
ในการออกตรวจ เป็นต้น ประกอบกับกระบวนการอนุมัติจัดสรรงบประมาณเป็นไปอย่างล่าช้า ท าให้
เจ้าหน้าที่ต ารวจสายตรวจต้องส ารองจ่ายไปก่อน รองลงมา คือ ด้านวัสดุอุปกรณ์และด้านระบบงาน 
เนื่องจากสภาพแวดล้อมในการท างาน เนื่องจากมีบุคคลภายนอกเข้ามาในสถานที่ปฏิบัติงาน ไม่มีการ
ออกกฎระเบียบที่เข้มงวด เพ่ือคัดกรองบุคคลภายนอก และไม่มีการจัดระเบียบ ข้อบังคับ หรือการ
ก าหนดบทลงโทษที่ชัดเจน การก าหนดภารกิจไม่ตรงตามภารกิจหลักของเจ้าหน้าที่ต ารวจสายตรวจ 
ท าให้ เกิดความซ้ าซ้อนกับภารกิจของหน่วยงานอ่ืน รวมถึงการท าความเข้าใจในข้อสั่ งการ                              
ซึ่งผู้ใต้บังคับบัญชายังไม่มีความใส่ในการปฏิบัติตามค าสั่งที่ได้รับจากผู้บังคับบัญชา 

7) ข้อเสนอแนะในกำรแก้ไขปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน 
กลุ่มชั้นสัญญาบัตร จ านวน 1 คน ระบุว่า ควรมีการก าหนดภารกิจงานให้สอดคล้องกับ

ภารกิจหลักของเจ้าหน้าที่ต ารวจสายตรวจ เพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนกับภารกิจของหน่วยงานอ่ืน 
รวมถึงควรมีการส่งเจ้าหน้าที่ต ารวจสายตรวจไปฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง 

กลุ่มชั้นประทวน จ านวน 3 คน ระบุว่า ผู้บังคับบัญชาควรรับฟังความคิดเห็นจาก
ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยมีการจัดประชุมเพ่ือขอมติ ควรมีการเพ่ิมอัตราก าลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ 
รวมทั้งควรมีการจัดตั้งห้องปฏิบัติการที่มีมอนิเตอร์ขนาดใหญ่ ส าหรับแสดงต าแหน่งของรถสายตรวจ
ที่ปฏิบัติหน้าที่และมีการควบคุมขณะเผชิญเหตุ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ 

สรุปได้ว่า กองก ากับการสายตรวจ ควรมีการเพ่ิมอัตราก าลังของเจ้าหน้าที่ต ารวจสายตรวจใน
การออกปฏิบัติหน้าที่ ควรก าหนดภารกิจงานให้สอดคล้องกับภารกิจหลักของเจ้าหน้าที่ต ารวจสาย
ตรวจแต่ละหน่วย เพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอ่ืน ผู้บังคับบัญชาควร
เปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ใต้บังคับบัญชาโดยมีการจัดประชุมเพ่ือขอมติ รวมไปถึงควรมีการจัดตั้ง
ห้องปฏิบัติการที่มีมอนิเตอร์ขนาดใหญ่ ส าหรับแสดงต าแหน่งของรถสายตรวจที่ปฏิบัติหน้าที่และ  
มีการควบคุมขณะเผชิญเหตุ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
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5. สรุป อภิปรำย และข้อเสนอแนะ 
5.1. สรุปผลกำรวิจัย 
1) บำบำท อ ำนำจ และหน้ำที่ของต ำรวจสำยตรวจ 
สรุปได้ว่า กลุ่มชั้นสัญญาบัตรและกลุ่มชั้นประทวน ซึ่งบทบาท อ านาจ และหน้าที่ในการ

ปฏิบัติงานที่มีลักษณะที่แตกต่างกัน ซึ่งกลุ่มชั้นสัญญาบัตรจะมีหน้าที่รับผิดชอบที่มากกว่า เนื่องจาก
ต้องการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม รักษาความสงบเรียบร้อย 
โดยการออกตรวจตราในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ รวมทั้งปฏิบัติภารกิจพิเศษตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมาย
จากผู้บังคับบัญชาเหนือขั้นไปอีกหนึ่งระดับ และต้องดูแลผู้ ใต้บังคับบัญชา ส าหรับชั้นประทวน 
มีบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบที่รับผิดชอบในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออก
ตรวจตราป้องกันการกระท าความผิดในเขตพ้ืนที่และตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
เมื่ออ านาจหน้าที่มีลักษณะที่แตกต่างกัน ท าให้เจอปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่ตากต่างกัน
ออกไป  

2) ปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจสำยตรวจ ประกอบด้วย 5 
ด้ำน 

สรุปปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจสายตรวจ กองก ากับการสาย
ตรวจ ได้ดังนี้ 

(1) ด้านบุคคล จากการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ต ารวจ สายตรวจ ด้านบุคคล ซึ่งประกอบด้วย อัตราก าลัง การฝึกอบรม ความก้าวหน้าในการท างาน 
ความสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ ขวัญและก าลังใจ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ทั้ง 2 กลุ่ม มีความเห็นโดยสรุปว่า
อัตราก าลังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องปัจจุบันมีปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ้น ประกอบกับมีการ
ส่งเจ้าหน้าที่ต ารวจในสังกัดเข้าฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนและทบทวนทักษะความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เช่น ความรู้ทางด้านยุทธวิธี ความรู้ทางด้าน การปฏิบัติ การฝึกยิงปืน 
การขับรถยนต์ การตรวจค้นผู้ต้องสงสัย แต่การหลักสูตรฝึกอบรมอาจมีระยะเวลาที่นาน ส่งผลให้มี
เจ้าหน้าที่ต ารวจสายตรวจที่ไม่ได้เข้าฝึกอบรมต้องปฏิบัติหน้าที่แทน หรือบางครั้งผู้ที่เข้าฝึกอบรมต้อง
มาปฏิบัติหน้าที่หลังจากการฝึกอบรมท าให้เจ้าหน้าที่ไม่มีเวลาพักผ่อน ร่างการอ่อนเพลีย ปฏิบัติงาน
ไม่เต็มที่ ความก้าวหน้าในการท างาน เป็นไปตามระเบียบที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติก าหนด 
ผู้บังคับบัญชามีความใส่ใจผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นอย่างดี มีความสัมพันธ์ที่ดี ส าหรับขวัญก าลังใจของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจสายตรวจ มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี 

(2) ด้านงบประมาณ จากการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจสายตรวจ ด้านงบประมาณ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ทั้ง 2 กลุ่ม มีความเห็นโดยสรุปว่า 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ ซึ่งจะแบ่งออกเป็นงบประมาณ 2 ส่วน คือ ส่วนที่  1 
งบประมาณการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ งบประมาณส าหรับการออกตรวจในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ เช่น  
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ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง เป็นปัญหาที่ส าคัญส าหรับเจ้าหน้าที่ ซึ่งค่าน้ ามันเชื้อเพลิง จ านวน 12,000 บาท 
ต่อรถยนต์สายตรวจ 1 คัน ผู้ให้ข้อมูลส าคัญจึงเห็นว่ายังไม่เพียงพอ เพราะบางครั้งต้องส ารองจ่ายเงิน
ล่วงหน้า เนื่องจากกระบวนการเบิกจ่ายไปเป็นด้วยความล่าช้า และตามบทบาท อ านาจ และหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่สายตรวจที่จะต้องออกตรวจตราในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ เพื่อป้องกันการเกิดอาชญากรรม 
และท าให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนั้น จะต้องใช้รถยนต์ในการ
เดินทางในการปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้ง เนื่องจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ เป็นเจ้าหน้าที่สายตรวจรถยน ต์ 
งบประมาณส่วนนี้จึงส าคัญมาก  ส่วนที่ 2 งบประมาณส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจต่าง ๆ   

(3) ด้านวัสดุอุปกรณ์ จากการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจสายตรวจ ด้านวัสดุอุปกรณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ทั้ง 2 กลุ่ม ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า 
เครื่องมือเครื่องใช้ มีไม่เพียงพอส าหรับการปฏิบัติงานและมีความล้าหลัง เช่น วิทยุสื่อสาร ซึ่งมีความ
จ าเป็นในการติดต่อประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ในหน่วยปฏิบัติ ยังไม่มีมาตรฐานเท่าที่ควร ท าให้ใน
บางครั้งเจ้าหน้าที่จ าเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณส่วนตัวในการจัดซื้อ ส าหรับสถานที่ท างานและ
สภาพแวดล้อมที่ท างานมีขนาดเล็ก คับแคบ เมื่อเทียบกับปริมาณเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภายในกอง
ก ากับการสายตรวจ ท าให้มีสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากมีบุคลากรและ
รถยนต์เป็นจ านวนมาก โรงจอดรถเกิดน้ าท่วมขังบ่อยครั้งเมื่อเข้าฤดูฝน ประกอบกับกองก ากับการ
สายตรวจตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่ใกล้กับสถานที่ก่อสร้างรถไฟฟ้า ท าให้เกิดฝุ่นละอองเป็นจ านวนมาก 
ลานจอดรถมีพ้ืนที่ไม่เพียงพอส าหรับรองรับปริมาณรถยนต์ที่มีเป็นจ านวนมาก 

(4) ด้านระบบงาน จากการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจสายตรวจ ด้านระบบงานผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ทั้ง 2 กลุ่ม ระบุว่า หน่วยงานมีกฎระเบียบ 
ข้อบังคับ เป็นไปตามที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติก าหนด ซึ่งเจ้าหน้าที่ต ารวจสายตรวจส่วนใหญ่ให้
ความร่วมมือในการปฏิบัติตามได้เป็นอย่างดี มีเพียงบางส่วนที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม เนื่องจากค าสั่งที่
ได้รับมีความตึงเครียดมากเกินไป อีกทั้งยังได้รับค าสั่งจากผู้บังคับบัญชาหลายคน ท าให้เกิดความ
สับสน ด้านปริมาณงานและระยะเวลาท างาน เจ้าหน้าที่ต ารวจสายตรวจมีปริมาณงานที่ค่อนข้างมาก 
ซึ่งในบางครั้งได้รับภารกิจพิเศษที่นอกเหนือจากภารกิจประจ า ส่งผลให้ต้องท างานเป็นระยะเวลา 
ที่นาน จนท าให้เกิดความเหนื่อยล้า อ่อนเพลีย ส าหรับด้านการติดต่อสื่อสารและการมีส่วนร่วม 
กองก ากับการสายตรวจมีการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย า เนื่องจากมีระบบเครือข่ายขนาด
ใหญ่ที่คอยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ คือ เครือข่ายวิทยุผ่านฟ้า ประกอบกับการน าแอพพลิเคชั่นไลน์
มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจึงท าให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ตลอดเวลา 

3) ปัญหำและอุปสรรคที่กระทบต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่มำกที่สุดและต้องกำรแก้ไขเร่งด่วน 
ปัญหาและอุปสรรคที่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่มาที่สุดและต้องการแก้ไขเร่งด่วน 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 2 กลุ่ม ระบุว่า คือ คือ ปัญหาด้านงบประมาณ เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับไม่
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เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เช่น ค่าน้ ามันรถในการออกตรวจ ค่าเบี้ยเลี้ยง เป็นต้น ซึ่งกระบวนการ
อนุมัติงบประมาณเป็นไปอย่างล่าช้าท าให้เจ้าหน้าที่ต ารวจสายตรวจต้องส ารองจ่ายไปก่อน รองลงมา 
คือ ด้านวัสดุอุปกรณ์และด้านระบบงาน เนื่องจากสถานที่ท างานคับแคบ สภาพแวดล้อมในที่ท างาน
ไม่เหมาะสม สถานที่จอดมีไม่เพียงพอต่อปริมาณรถยนต์สายตรวจที่มีอยู่จ านวนมาก การก าหนด
ปริมาณงาน ภารกิจยังไม่เหมาะสมและไม่ตรงตามภารกิจหลัก 

5.2 อภิปรำยผล 
1) บาบาท อ านาจ และหน้าที่ของต ารวจสายตรวจ 
จากการให้ข้อมูล 2 กลุ่ม มีบทบาท อ านาจ และหน้าที่ในการปฏิบัติงานที่มีลักษณะที่ 

แตกต่างกัน ซึ่งกลุ่มชั้นสัญญาบัตรจะมีหน้าที่รับผิดชอบที่มากกว่า เนื่องจากต้องการควบคุมดูแล  
การปฏิบัติงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม รักษาความสงบเรียบร้อย  ส าหรับชั้นประทวน 
มีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบที่รับผิดชอบในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออก
ตรวจตราป้องกันการกระท าความผิดในเขตพ้ืนที่และตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา  
และภารกิจที่มีเป้าหมายเดียวกันคือการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม รักษาความสงบ
เรียบร้อยให้กับประชาชนสอดคล้องกับกับทฤษฎีบังคับใช้กฎหมาย (Law enforcement approach) 
ที่มุ่งไปที่เจ้าหน้าที่ต ารวจและการปฏิบัติใด ๆ เพ่ือเป็นผลในการป้องกัน มิให้มีการกระท าความผิด
เกิดขึ้นเป็นการลดช่องโอกาสส าหรับผู้ที่ตั้งใจจะละเมิดกฎหมาย การตรวจท้องที่นี้ควรจะจัดให้เป็น
งานหลักที่เป็นงานประจ าและต ารวจสายตรวจ มักได้รับมอบหมายให้ดูแลเขตท้องที่ในการป้องกัน
และระงับเหตุร้าย ในขณะเดียวกันกับการตรวจท้องที่ก็ยังจัดให้เป็นลักษณะงานเฉพาะกิจด้วย 
สอดคล้องผู้ให้ขอ้มูลส าคัญ ที่ระบุว่า เจ้าหน้าที่ต ารวจสายตรวจ มีบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ
ในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม รักษาความสงบเรียบร้อย โดยการ
ออกตรวจตราในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ รวมทั้งปฏิบัติภารกิจพิเศษตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบญัชา 

2) ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจสายตรวจ 
ปัญหาท าให้เกิดอุปสรรคขัดขวางมิให้ผลลัพธ์ประสบผลส าเร็จในสถานการณ์ต่าง ๆ หากเกิด

ปัญหาจากการปฏิบัติงาน ก็จะส่งผลให้งานที่ปฏิบัติอยู่เกิดความยุ่งยาก ไม่เสร็จสิ้นในเวลาที่ก าหนด 
ท าให้สูญเสียทรัพยากรขององค์การ เช่น ด้านบุคคล ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุอุปกรณ์ และ 
ด้านระบบงาน จากการศึกษาแม้ว่าเจ้าหน้าที่ต ารวจสายตรวจ กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการ
พิเศษส่วนใหญ่มีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันการเกิด
อาชญากรรมเป็นอย่างดี ก็ยั งพบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
ซึ่งการศึกษาครั้งนี้จึงสามารถล าดับความส าคัญของปัญหาที่เกิดขึ้น ดังนี้ ด้ำนงบประมำณ สอดคล้อง
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ที่ระบุว่า ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงบประมาณการปฏิบัติหน้าที่ 
เป็นปัญหาที่ส าคัญส าหรับเจ้าหน้าที่ เพราะบางครั้งต้องส ารองเงินส่วนตัวจ่ายล่วงหน้าค่าน้ ามัน
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เชื้อเพลิงก่อน เนื่องจากกระบวนการเบิกจ่ายไปเป็นด้วยความล่าช้า และงบประมาณส าหรับเป็น
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจต่าง  ๆ 
ก็ยังไม่เพียงพอ ด้ำนวัสดุอุปกรณ์ สอดคล้องผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ระบุว่า ปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงาน คือ เรื่องการจัดสรรเครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงาน ยังไม่ครอบคลุมกับเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานทุกคน ประกอบกับเครื่องมือเครื่องใช้ที่ได้รับจัดสรรมีคุณภาพไม่ ได้มาตรฐาน จึงท าให้
เจ้าหน้าที่ต ารวจสายตรวจบางนายจ าเป็นต้องใช้เงินส่วนตัวในการจัดซื้อเอง ส าหรับสถานที่ท างาน
และสภาพแวดล้อมที่ท างาน มีความคับแคบเมื่อเทียบกับปริมาณเจ้าหน้าที่และปริมาณรถยนต์ที่มี
จ านวนมาก อีกทั้งยังตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่ใกล้เคียงกับสถานที่ก่อสร้างรถไฟฟ้า ท าให้เกิดฝุ่นละอองเป็น
จ านวนมาก ด้ำนระบบงำน สอดคล้องผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ระบุว่า กองกับการสายตรวจมีกฎระเบียบ 
ข้อบังคับ เป็นไปตามที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติก าหนด ซึ่งเจ้าหน้าที่ต ารวจสายตรวจส่วนใหญ่ให้
ความร่วมมือในการปฏิบัติตามได้เป็นอย่างดี มีเพียงบางส่วนที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ด้านปริมาณงาน
และระยะเวลาท างาน เนื่องจากปัจจุบันเกิดปัญหาอาชญากรรมมากขึ้นจึงส่งผลต่อปริมาณงานที่ค่อน
สูงขึ้น เมื่อเทียบกับสถิติของแต่ละปีที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติได้เก็บข้อมูลไว้ บางครั้งได้รับภารกิจ
พิเศษที่นอกเหนือจากภารกิจประจ าท าให้ปฏิบัติงานติดต่อกันเป็นระยะเวลานานจนท าให้เกิดความ
อ่อนล้า อ่อนเพลีย ส าหรับด้านการติดต่อสื่อสารและการมีส่วนร่วม กองก ากับการสายตรวจมีการ
ติดต่อสื่อสารที่รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย า เนื่องจากมีระบบเครือข่ายขนาดใหญ่ที่คอยสนับสนุนการ
ปฏิบัติหน้าที่ คือ เครือข่ายวิทยุผ่านฟ้า ประกอบกับการน าแอพพลิเคชั่นไลน์มาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานจึงท าให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ตลอดเวลา ด้ำนบุคคล สอดคล้องผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  
ระบุว่า อัตราก าลังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ หลักสูตรฝึกอบรมอาจมีระยะเวลาที่นาน ส่งผลให้มี
เจ้าหน้าที่ต ารวจสายตรวจที่ไม่ได้เข้าฝึกอบรมต้องปฏิบัติหน้าที่แทน ความก้าวหน้าในการท างาน 
เป็นไปตามระเบียบที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติก าหนด ผู้บังคับบัญชา มีความใส่ใจผู้ใต้บังคับบัญชา
เป็นอย่างดี มีความสัมพันธ์ที่ดี ส าหรับขวัญก าลังใจของเจ้าหน้าที่ต ารวจสายตรวจ มีขวัญและก าลังใจ
ในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี  

3) ปัญหาและอุปสรรคที่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่มากที่สุดและต้องได้รับการแก้ไขเป็นการ
เร่งด่วน คือ ด้านงบประมาณ เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เช่น ค่าน้ ามัน
รถในการออกตรวจ เป็นต้น ซึ่งกระบวนการอนุมัติงบประมาณเป็นไปอย่างล่าช้าท าให้เจ้าหน้าที่
ต ารวจสายตรวจต้องส ารองจ่ายไปก่อน รองลงมา คือ ด้านวัสดุอุปกรณ์ด้านระบบงาน และน้อยที่สุด
คือด้านบุคคล สอดคล้องกับพลวัชร พลดงนอก และพัฒน์ศิณ ส าเริงรัมย์ (2558) ได้ศึกษาปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของเจ้าหนาที่ต ารวจในเขตอ าเภอสีดา
จังหวัดนครราชสีมา พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมของ เจ้าหน้าที่ต ารวจในเขตอ าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมอยู่
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ในระดับมากโดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านงบประมาณด้านเครื่องมืออุปกรณ์ 
ด้านบุคลากร ด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ด้านการบริหารจัดการและด้านปัจจัยภายนอก 

  
6. ข้อเสนอแนะ  

ผู้ศึกษาขอน าเสนอแนะเก่ียวกับแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ต ารวจสายตรวจกองก ากับการสายตรวจ กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ กองบัญชาการ
ต ารวจนครบาล  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ โดยแบ่งเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ข้อเสนอแนะเชิง
ปฏิบัติ ดังนี้ 

6.1 ข้อเสนอแนะจำกกำรวิจัย 
1) กองก ากับการสายตรวจควรเพ่ิมอัตราก าลังเจ้าหน้าที่สายตรวจให้เพียงพอกับปริมาณงาน

ที่เพ่ิมขึ้น ณ ปัจจุบัน และสถานการณ์ของสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปอาจจะมีการปรับเกลี่ยก าลัง
เจ้าหน้าที่ต ารวจในสายงานอื่น ๆ มาเป็นเจ้าหน้าที่สายตรวจ 

2) กองก ากับการสายตรวจ ควรจัดฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นมากกว่าหลักสูตรระยะยาว           
เพ่ือให้สอดคล้องกับปริมาณงานที่เพ่ิมขึ้น โดยเน้นการฝึกอบรมเกี่ยวกับทักษะในการปฏิบัติงานด้าน
การป้องกันอาชญากรรม  

3) กองก ากับการสายตรวจควรพิจารณาแก้ไขปัญหาเรื่องงบประมาณการปฏิบัติหน้าที่และ
งบประมาณการจัดซื้อ ซ่อม อุปกรณ์ ในการปฏิบัติงาน เช่น น้ ามันเชื้อเพลิง ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ 

4) จัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานสายตรวจ เช่นเครื่องมือ
เครื่องใช้มีคุณภาพได้มาตรฐานให้กับต ารวจสายตรวจ โดยจัดสรรให้เพียงพอต่อความต้องการตาม
จ านวนของผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งจัดสถานที่และปรับปรุงสภาพแวดล้อมในท่ีท างานให้ได้น่าอยู่มากข้ึน  

5) ลงโทษส าหรับเจ้าหน้าที่บางส่วนที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ก าหนดไว้    
6) ผู้บังคับบัญชาควรเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ต ารวจสายตรวจ ผู้บังคับบัญชาควรฟังเสียง

ผู้ใต้บังคับบัญชาบ้าง ควรมีการจัดการประชุม เพ่ือขอมติ ฟังความคิดเห็นจากผู้ใต้บังคับบัญชา 
7) มีการวางแผนระบบการท างานตามสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน เพ่ือลดความสับสนใน

การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 
8) ควรมีห้องปฏิบัติการที่มีมอนิเตอร์ขนาดใหญ่ ซึ่งแสดงของต าแหน่งรถสายตรวจที่ปฏิบัติ

หน้าที่อยู่ในขณะนั้น และมีคนควบคุมในการเผชิญเหตุ ซึ่งเป็นนายต ารวจระดับสูงคอยสังเกตการณ์
ขณะปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นระบบ 

9) น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น แอพพลิเคชั่นไลน์ 
แอพพลิเคชั่นการจัดการประชุมออนไลน์ เป็นต้น 
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6.2 ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรศึกษำครั้งต่อไป 
1) ควรท าการศึกษาวิจัย ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านอุปกรณ์ ด้านระบบงาน 

ที่เหมาะสม 
2) ควรท าการศึกษาถึงความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของต าตรวจ 

สายตรวจ 
3) ควรศึกษาวิจัยเปรียบเทียบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้ าที่ต ารวจ

หน่วยงานอื่น เพื่อประมวลผลเป็นแนวทางในการแก้ไขและพัฒนางานที่มีประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้น 
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คุณภำพชีวิตกำรท ำงำนของพนักงำนกำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 

กฤติกา ฟองจันทร์* 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง
ประเทศไทยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานการรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนแห่งประเทศไทย และศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานการรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล เครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัยคือ 
แบบสอบถาม (Questionnaire) กลุ่มตัวอย่างคือ พนักงานระดับปฏิบัติการ (ระดับ 4-7) จ านวน 270 
คน โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ Independent Sample T-Test, One way 
ANOVA และการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่อีกครั้งโดยใช้ Least-Significant Different (LSD) 

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ช่วงอายุระหว่าง 24 -29 ปี 
สถานภาพโสด ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 4-10 ปี จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาด้าน
สังคมศาสตร์ ต าแหน่งงานด้านเทคนิค/วิชาชีพเฉพาะ ระดับในต าแหน่งงานระดับ 7 และมีช่วงรายได้
ต่อเดือนระหว่าง 20,000-30,000 บาท การศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานการ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.93) 
และผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน รฟม. จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
พบว่า เพศ อายุ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน สาขาวิชาที่จบการศึกษา ต าแหน่งงาน และรายได้ต่อ
เดือนของพนักงานที่แตกต่างกัน มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลอ่ืน ได้แก่ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และระดับ พบว่า
ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   

ค ำส ำคัญ: คุณภาพชีวิตการท างาน ปัจจัยส่วนบุคคล 

 
 
 
 

                                       
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์    
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
E-mail: krittika.pho@stu.nida.ac.th 
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1. บทน ำ 
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย” เรียกโดยย่อว่า “รฟม.” มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ

ภายใต้การก ากับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
1.1 ด าเนินกิจการรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งจังหวัดอ่ืนตามที่ก าหนด

โดยพระราชกฤษฎีกา หรือระหว่างจังหวัดดังกล่าว 
1.2 ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าโครงการและแผนงานเกี่ยวกับกิจการรถไฟฟ้าเพ่ือปรับปรุง

และพัฒนาให้ทันสมัย 
1.2 ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจการรถไฟฟ้าและธุรกิจอ่ืน เพ่ือประโยชน์แก่ รฟม.และประชาชน

ในการใช้บริการกิจการรถไฟฟ้า 
จากนโยบายของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจขององค์กร การประเมินสภาพแวดล้อมด้าน

ต่าง ๆ และความเห็นที่ได้จากการสอบถามความคิดเห็นหรือสัมภาษณ์คณะกรรมการ รฟม. ผู้บริหาร 
พนักงาน ผู้แทนส่วนงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญ และแบบปฏิบัติที่ดี  
รฟม. ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ของการด าเนินงานในช่วงปีงบประมาณ 2560-2565 ดังนี้ “เป็นองค์กรที่มี
ความเป็นเลิศด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและส่ งเสริมการ
พัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน”  

รฟม. ได้ให้ความส าคัญต่อบุคลากรโดยถือว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่สุดที่จะน า
องค์กรไปสู่ความส าเร็จที่ยั่งยืน รฟม. จึงได้ก าหนดกลยุทธ์การสร้างบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ 
และสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ภายใต้ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน ตามแผนวิสาหกิจปีงบประมาณ 
2560-2565 ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2563 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสู่การเป็นองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพสูง และยั่งยืน ซึ่งมีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ให้ รฟม. เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง 
(HPO) และมีธรรมาภิบาลที่ดี การบริหารทรัพยากรบุคคลจึงมุ่งเน้นการบริหารจัดการคนให้เป็นคนดี
คนเก่ง มีความสุข และผูกพันกับองค์กร มีพฤติกรรมการท างานตามค่านิยมร่วมขององค์กร รฟม. ได้มี
การพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานในด้านต่าง ๆ มีการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ รวมทั้งมี
การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างาน เพ่ือให้พนักงานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและ
เสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร (การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย, 2561: 92) 

โครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงานของ รฟม. แบ่งเป็น 20 ฝ่าย/ส านัก 67 กอง 228 แผนก 
มีบุคลากรทั้งสิ้น 1,167 คน เป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ (ระดับ 4-7) จ านวน 832 คน (ข้อมูลจาก
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ณ วันที่ 30 เมษายน 2563) ซึ่งข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2560-2565 ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ 2563 วิเคราะห์ปัจจัยที่เป็น
อุปสรรคที่ส าคัญของ รฟม. คือปัญหาการรักษาบุคลากรระดับปฏิบัติการให้คงอยู่กับองค์กรในระยะยาว 
โดยข้อมูลการเข้า-ออกงาน รฟม. ประจ าปีงบประมาณ 2562 พบว่าการพ้นสภาพจากการเป็น
พนักงานเนื่องจากประสงค์ลาออก ส่วนใหญ่พนักงานเหล่านี้ท างานไม่ถึง 10 ปี และคนที่ลาออกส่วน
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ใหญ่อยู่ในต าแหน่งที่ท างานในวิชาชีพเฉพาะด้าน เช่น วิศวกร นิติกร เป็นต้น ซึ่งในปีงบประมาณ 
2562 มีพนักงานระดับปฏิบัติการลาออกเป็นจ านวนถึง 34 คน ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินงาน ท าให้ส่วนงานมีไม่เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งจะท าให้องค์กรเสียทั้งเงิน และเวลา
ในการด าเนินการสรรหา คัดเลือก และฝึกอบรมบุคลากรใหม่เป็นประจ าทุกปี 

ท่ามกลางกระแสสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ปัจจัยพ้ืนฐานหลาย ๆ อย่าง ส่งผล
กระทบต่อบุคลากรในองค์กรทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ สร้างภาวะความเครียด และความพึงพอใจใน
การท างานลดลง ท้ายที่สุดก็ส่งผลมาถึงคุณภาพชีวิตของการท างานลดลงด้วยตามล าดับ ข้อมูลจาก
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ รฟม. ประจ าปีงบประมาณ 2562 หลาย ๆ ครั้ง 
พบว่าบุคลากรมีการเรียกร้องปัจจัยพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตการท างานที่ดีขึ้น เช่น การจัดรถ
บริการรับส่งพนักงาน การจัดบ้านพักสวัสดิการพนักงาน การจัดให้มีเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับผู้ปฏิบัติงาน
ในต าแหน่งที่มีลักษณะพิเศษ และวิชาชีพอ่ืน ๆ ของบุคลากร การขอให้พิจารณาอัตราเงินเดือนของ
พนักงานทุกระดับให้เหมาะสมกับสภาวะค่าครองชีพ การขอให้สร้างสนามกีฬาทดแทนสนามกีฬาเดิม 
การจัดสวัสดิการหรือค่ารักษาพยาบาลให้แก่พนักงาน รฟม. ที่เกษียณอายุ เป็นต้น  
 เพ่ือให้การด าเนินงานของ รฟม. บรรลุสู่เป้าหมาย จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรจะต้องดึงดูด 
คนดี คนเก่งเข้ามาปฏิบัติงาน ตลอดทั้งการหามาตรการจูงใจที่มีประสิทธิภาพเพียงพอเพ่ือธ ารงรักษา
คนดี คนเก่งเอาไว้ การก าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ สิทธิสวัสดิการ หรือ
ปัจจัยอ่ืน ๆ ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การสร้างขวัญก าลังใจให้บุคลากรเต็มใจในการท างาน  
ยังส่งผลต่อการความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอีกด้วย เพราะปัจจัยเหล่านี้คือสิ่งที่มีอิทธิพลต่อผลของ
การท างานคุณภาพของงาน หรือแม้แต่การเปลี่ยนงานและย้ายงานของบุคลากร ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ
ศึกษาวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน รฟม. โดยตั้งค าถามการวิจัยว่า ระดับคุณภาพ
ชีวิตการท างานของพนักงาน รฟม. เป็นอย่างไร และปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน ท าให้คุณภาพชีวิต
การท างานแตกต่างกันหรือไม่ เพ่ือเป็นการหาแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน 
การเพ่ิมความพึงพอใจในการท างาน และจูงใจให้พนักงานท างานอย่างมีความสุข รวมทั้งสามารถ
รักษาพนักงานให้อยู่กับ รฟม. ต่อไปในระยะยาวต่อไป และน าไปสู่การสร้างสภาพแวดล้อมในการ
ท างานและคุณภาพชีวิตที่ดีแก่พนักงานผ่านสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ต่อไป 
 
2. วัตถปุระสงค์ของกำรศึกษำ 

2.1 เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง
ประเทศไทย 

2.2 เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทย จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
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3. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 
ส าหรับในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยก าหนดตัวแปรในการศึกษา 

ประกอบด้วยตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล (เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน ระดับการศึกษา สาขาวิชาที่จบการศึกษา ต าแหน่งงาน ระดับ และช่วงของรายได้ต่อเดือน) 
และตัวแปรตามได้เลือกใช้แนวคิดคุณภาพชีวิตในการท างาน Richard E. Walton (1973) ซึ่งมีเนื้อหา
ครอบคลุมด้านต่าง ๆ ของคุณภาพชีวิตในการท างานได้ค่อนข้างสมบูรณ์ และใช้กันค่อนข้างแพร่หลาย 
ซึ่งปรากฏในหนังสือ Criteria for Quality of Working life ได้แบ่งองค์ประกอบส าคัญเกี่ยวกับ
คุณภาพชีวิตไว้ 8 ประการ ดังนี้ Richard E. Walton (1973; อ้างถึงใน สสปท., 2562) 1) ค่าตอบแทน
ที่เป็นธรรมและเพียงพอ 2) สภาพการปฏิบัติงานที่ค านึงถึงความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และสุขภาพ
ของพนักงาน 3) โอกาสพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง 4) ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน 
5) การปฏิบัติงานร่วมกันและความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนภายในองค์การ 6) สิทธิส่วนบุคคล 7) การด าเนิน
ชีวิตที่สมดุลระหว่างชีวิตการท างาน และชีวิตส่วนตัว และ 8) ลักษณะงานที่มีคุณค่าต่อสังคม 

โดยสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพที่ 3.1 ดังนี้      

ตัวแปรอิสระ                    ตัวแปรตำม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

ขอบเขตด้านด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ พนักงานระดับ
ปฏิบัติการ (ระดับ 4-7) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย จ านวน 832 คน (ข้อมูลจากฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล ณ วันที่ 30 เมษายน 2563) ส่วนขนาดกลุ่มตัวอย่างค านวณจากสูตรของยามาเน่ 
(Yamane, 1967: 125; อ้างถึงใน สุจิตรา บุณยรัตพันธุ์, 2557: 176) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพสมรส  
4. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
5. ระดับการศึกษา  
6. สาขาวิชาที่จบ 
7. ต าแหน่งงาน 
8. ระดับ 
9. รายไดต้่อเดือน 

คุณภำพชีวิตกำรท ำงำน 
1. ด้านค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ 
2.  ด้ านสภาพการปฏิบัติ งานที่ค านึงถึงความ

ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และสุขภาพของ
พนักงาน 

3. ด้านโอกาสพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง 
4. ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน 
5. ด้านการปฏิบัติงานร่วมกันและความสัมพันธ์กับ

ผู้อื่นภายในองค์การ 
6. ด้านสิทธิส่วนบุคคล 
7. ด้านการด าเนินชีวิตที่สมดุลระหว่างชีวิตการ

ท างาน และชีวิตส่วนตัว 
8. ด้านลักษณะงานท่ีมีคุณค่าต่อสังคม 
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ได้กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ จ านวน 270 หน่วยตัวอย่าง โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลส าหรับการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่สร้างขึ้นจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและการศึกษา
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตการท างาน โดยบางส่วนได้ปรับปรุงจากแบบสอบถามของงานวิจัย
ของ จิรวดี ตั้งมั่น (2555), วรณัชฤดี ป้องกันภัย (2557), เพ็ญศรี เวชประพนธ์ (2557) และณัฏฉลดา 
รัตนคช (2557) ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน โดยผู้ศึกษาได้แบ่งเนื้อหาแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน 
ประกอบด้วย 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยค าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล 
ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ระดับการศึกษา สาขาวิชาที่จบ
การศึกษา ต าแหน่งงาน ระดับ และช่วงของรายได้ต่อเดือน 

ตอนที่ 2 ระดับคุณภาพชีวิตการท างานพนักงาน รฟม. เป็นค าถามปลายปิด (Close Ended 
Question) ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตในการท างาน 8 ด้าน จ านวน 37 ข้อ แบ่งเป็นข้อค าถามที่มี
ความหมายทางบวก 23 ข้อ และข้อค าถามท่ีมีความหมายทางลบ 14 ข้อ  

ตอนที่ 3 ระดับความคิดเห็นต่อภาพรวมองค์กรของพนักงาน เป็นค าถามปลายปิด (Close 
Ended Question) จ านวน 10 ข้อ แบ่งเป็นข้อค าถามท่ีมีความหมายทางบวก 6 ข้อ และข้อค าถามที่
มีความหมายทางลบ 4 ข้อ และข้อเสนอแนะจากผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นค าถามปลายปิด (Open 
Ended) เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เพิ่มเติม   

การตอบแบบสอบถาม ในตอนที่ 2 และ 3 มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) โดยมีเกณฑ์การแสดงความคิดเห็น 4 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert Scale) ดังนี้  
เห็นด้วย ค่อนข้างเห็นด้วย ค่อนข้างไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย  

การเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ Google Form ระหว่างวันที่  4 ถึง 15 
พฤษภาคม 2563 เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ จนกระทั่งเก็บข้อมูลครบถ้วนและมีความสมบูรณ์ของ
ข้อมูลจาก 270 ตัวอย่าง 
 จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป SPSS หา
ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นความคิดเห็นต่อ
คุณภาพชีวิตการท างาน และระดับความคิดเห็นต่อภาพรวมองค์กร ส าหรับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคลกับคุณภาพชีวิตการท างาน ได้ใช้สถิติอนุมาน คือ Independent 
Sample T-Test, One way ANOVA และการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่อีกครั้งโดยใช้ Least 
- Significant Different (LSD) ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือน
พฤษภาคม 2563 
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4. ผลกำรศึกษำ 
 4.1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 67.4 ) ช่วงอายุระหว่าง 24-29 ปี  
(ร้อยละ 39.3) สถานภาพโสด (ร้อยละ 83.7) ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 4 -10 ปี (ร้อยละ 51.1)  
จบการศึกษาปริญญาตรี (ร้อยละ 54.4) จบสาขาวิชาด้านสังคมศาสตร์ (ร้อยละ 42.6) ต าแหน่งงาน
ด้านเทคนิค/วิชาชีพเฉพาะ (ร้อยละ 38.5) ระดับในต าแหน่งงานระดับ 7 (ร้อยละ 40.4) และมีช่วง
รายได้ต่อเดือนระหว่าง 20,000-30,000 บาท (ร้อยละ 60.7) 

4.2 ระดับคุณภำพชีวิตกำรท ำงำน 
การวิเคราะห์ระดับคุณภาพชีวิตการท างานพนักงานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 

แบ่งเป็น 8 ด้าน โดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ ซึ่งมีผล
การศึกษาปรากฏ ดังนี้ 

ตารางที่ 4.1 ระดับคุณภาพชีวิตการท างานในภาพรวมและรายด้าน  
คุณภำพชีวิตกำรท ำงำน ค่ำเฉลี่ย S.D. ควำมหมำย 

ด้านค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ  2.60 0.65 ปานกลาง 
ด้านสภาพการปฏิบัติงานท่ีค านึงถึงความปลอดภัยฯ                             2.87 0.54 ปานกลาง 
ด้านโอกาสพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง 2.87 0.47 ปานกลาง 
ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน 2.59 0.44 ปานกลาง 
ด้านการปฏิบัติงานร่วมกันและความสัมพันธ์กับผู้อื่นภายใน
องค์การ 

3.08 0.50 มาก 

ด้านสิทธิส่วนบุคคล 2.91 0.62 ปานกลาง 

ด้านการด าเนินชีวิตที่สมดุลระหว่างชีวิตการท างาน และชีวิต
ส่วนตัว 

3.04 0.58 มาก 

ด้านลักษณะงานท่ีมีคุณค่าต่อสังคม 3.42 0.49 มาก 

รวม 2.92 0.37 ปำนกลำง 

 
ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมของระดับคุณภาพชีวิตการท างานพนักงาน รฟม. อยู่ในระดับ

ปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.93) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้ านที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านลักษณะงานที่มีคุณค่าต่อสังคม 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.42) ด้านการปฏิบัติงานร่วมกันและความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนภายในองค์การ (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.08) และด้านการด าเนินชีวิตที่สมดุลระหว่างชีวิตการท างาน และชีวิตส่วนตัว (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.04) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับจากมากไป
น้อย ได้แก่ ด้านสิทธิส่วนบุคคล (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.91) ด้านสภาพการปฏิบัติงานที่ค านึงถึงความ
ปลอดภัยถูกสุขลักษณะ และสุขภาพของพนักงาน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.87) ด้านโอกาสพัฒนา 
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ขีดความสามารถของตนเอง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.87) ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.60) และด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.59) โดยมีผลการ
วิเคราะห์เป็นรายด้าน ดังนี้  

ตารางที่ 4.2 คุณภาพชีวิตการท างานด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ (ร้อยละ) 
ด้ำนค่ำตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ เห็นด้วย 

 
ค่อนข้ำง
เห็นด้วย 

ค่อนข้ำง 
ไม่เห็นด้วย 

ไม่เห็นด้วย 

1. ค่าตอบแทน รฟม. เพียงพอต่อการด ารงชีพ 18.5 53.3 20.4 7.8 

2. ค่าตอบแทน รฟม. น้อยเมื่อเทียบกับหน่วยงาน
อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน 

15.9 36.3 41.5 6.3 

3. ค่าตอบแทน รฟม. เหมาะสมกับปริมาณงานที่
ท่านรับผิดชอบ 

20.4 50.0 24.1 5.6 

4. ท่านมีเงินเหลือพอท่ีจะเก็บออมในทุกเดือน 8.9 37.0 35.2 18.9 

 ̅=2.60, S.D.= 0.65 รวม 15.9 44.2 30.3 9.7 

  

ผลการศึกษาพบว่า พนักงานส่วนใหญ่ค่อนข้างเห็นด้วยด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและ
เพียงพอ ร้อยละ 44.2 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พนักงานค่อนข้างเห็นด้วยในประเด็นนี้โดย
เรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ค่าตอบแทนเพียงพอต่อการด ารงชีพ ร้อยละ 53.3 ค่าตอบแทน
เหมาะสมกับปริมาณงานที่รับผิดชอบ ร้อยละ 50 พนักงานมีเงินเหลือพอที่จะเก็บออมในทุกเดือน 
ร้อยละ 37 และพบว่าพนักงานค่อนข้างไม่เห็นด้วยส าหรับค าถามเรื่องค่าตอบแทนของหน่วยงานที่
น้อยเม่ือเทียบกับหน่วยงานอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ร้อยละ 41.5   

ตารางที่ 4.3 คุณภาพชีวิตการท างานด้านสภาพการปฏิบัติงานที่ค านึงถึงความปลอดภัยฯ (ร้อยละ) 
ด้ำนสภำพกำรปฏิบัติงำนที่ค ำนึงถึงควำม

ปลอดภัยฯ 
เห็นด้วย 

 
ค่อนข้ำง 
เห็นด้วย 

ค่อนข้ำง 
ไม่เห็นด้วย 

ไม่เห็นด้วย 

1. รฟม. มีสภาพแวดล้อมที่ช่วยสร้างบรรยากาศ
ที่ดีในการท างาน 

19.6 51.5 22.2 6.7 

2. รฟม. มีสถานท่ีท างานท่ีไม่หนาแน่นและแออัด 15.9 25.2 42.2 16.7 
3. รฟม.ให้ความส าคัญเรื่องความปลอดภัยในการ

ปฏิบัติงานของพนักงาน 
23.7 60.7 8.9 6.7 

4. รฟม. แทบจะไม่มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
สุขภาพ 

2.2 14.4 42.6 40.7 

 ̅ =2.87, S.D.=0.54 รวม 15.4 38.0 29.0 17.7 
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ผลการศึกษาพบว่า พนักงานส่วนใหญ่ค่อนข้างเห็นด้วยด้านสภาพการปฏิบัติงานที่ค านึงถึง
ความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และสุขภาพของพนักงาน ร้อยละ 38 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พนักงานค่อนข้างเห็นด้วยที่หน่วยงานให้ความส าคัญเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน ร้อยละ 60.7 รองลงมาหน่วยงานมีสภาพแวดล้อมที่ช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีในการท างาน 
ร้อยละ 51.5 อีกทั้งพบว่าพนักงานค่อนข้างไม่เห็นด้วยในค าถามเรื่องที่หน่วยงานแทบจะไม่มีการจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพในหน่วยงาน ร้อยละ 42.6 รองลงมาหน่วยงานมีสถานที่ท างานที่ไม่
หนาแน่นและแออัด ร้อยละ 42.2 

ตารางที่ 4.4 คุณภาพชีวิตการท างานด้านโอกาสพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง (ร้อยละ) 
ด้ำนโอกำสพัฒนำขีดควำมสำมำรถของตนเอง เห็นด้วย 

 
ค่อนข้ำง
เห็นด้วย 

ค่อนข้ำงไม่
เห็นด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย 

1. รฟม. มีนโยบายพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้แก่
บุคลากรผ่านการอบรม สัมมนา 

37.4 55.2 6.3 1.1 

2. ระเบียบ/ข้อบังคับ รฟม. มีมากเกินไปไม่สนับสนุน
พนักงานให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ 

15.9 18.9 57.0 8.1 

3. รฟม. เปิดโอกาสให้ท่านได้เรียนรู้เทคนิคการท างาน 
ใหม่ ๆ อยู่เสมอ 

15.9 60.7 20.0 3.3 

4. ท่านไม่มีโอกาสใช้ความคิดริเริ่มสรา้งสรรค์ในการท างาน 13.3 35.9 38.1 12.6 

5. ท่านสามารถพัฒนาตนเองผ่านงานท่ีได้รับมอบหมาย 30.0 55.9 10.7 3.3 
6. การศึกษาและค้นคว้าข้อมูลข่าวสารของ รฟม. ท าได้

ยาก 
5.2 26.3 48.1 20.4 

 ̅=2.87, S.D. = 0.47 รวม 19.6 42.2 30.0 8.1 

 
ผลการศึกษาพบว่า พนักงานส่วนใหญ่ค่อนข้างเห็นด้วยด้านโอกาสพัฒนาขีดความสามารถ

ของตนเอง ร้อยละ 42.2 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อในประเด็นนี้โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย 
ได้แก่ พนักงานค่อนข้างเห็นด้วยที่หน่วยงานเปิดโอกาสให้เรียนรู้เทคนิคการท างานใหม่ ๆ อยู่เสมอ 
ร้อยละ 60.7 พนักงานสามารถพัฒนาตนเองผ่านงานที่ได้รับมอบหมาย ร้อยละ 55.9 และหน่วยงานมี
นโยบายพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้แก่บุคลากรผ่านการอบรม สัมมนา ร้อยละ 55.2 อีกทั้ง
พบว่าพนักงานค่อนข้างไม่เห็นด้วยส าหรับในข้อค าถามเรื่องระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงานที่มี
มากเกินไปและไม่สนับสนุนพนักงานให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ ร้อยละ 57 การศึกษาและค้นคว้า
ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานท าได้ยาก ร้อยละ 48.1 และพนักงานไม่มีโอกาสใช้ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ในการท างาน ร้อยละ 38.1 
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ตารางที่ 4.5 คุณภาพชีวิตการท างานด้านความก้าวหน้าและความม่ันคงในงาน (ร้อยละ) 
ด้ำนควำมก้ำวหน้ำและควำมมั่นคงในงำน เห็นด้วย 

 
ค่อนข้ำง 
เห็นด้วย 

ค่อนข้ำง 
ไม่เห็นด้วย 

ไม่เห็นด้วย 

1. ท่านมีโอกาสได้รับมอบหมายงานที่มีขอบข่าย
ความรับผิดชอบมากขึ้น 

20.7 61.1 13.7 4.4 

2. การพิจารณาเลื่อนต าแหน่งเป็นการพิจารณา
ตามความอาวุโสมากกว่าผลงาน 

21.1 38.9 32.6 7.4 

3. ท่านมีโอกาสในการเลื่อนต าแหน่ง ที่สูงข้ึน 13.7 44.8 27.8 13.7 
4. การประเมินผลการปฏิบัติงานไม่ท าให้ท่าน

ทราบถึงสิ่งที่ต้องพัฒนาและปรับปรุง 
24.8 30.7 36.3 8.1 

5.  รฟม. เปิดให้มีการเปลี่ยนสายงานตาม
ความสามารถ 

8.1 31.9 41.9 18.1 

6. ท่านรู้สึกถึงความไม่มั่นคงต่อการท างานกับ 
รฟม. 

4.4 15.6 45.2 34.8 

 ̅=2.59, S.D.=0.44 รวม 15.5 37.2 32.9 14.4 

  

ผลการศึกษาพบว่า พนักงานส่วนใหญ่ค่อนข้างเห็นด้วยด้านความก้าวหน้าและความมั่นคง  
ในงาน ร้อยละ 37.2 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อในประเด็นนี้โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ 
พนักงานค่อนข้างเห็นด้วยส าหรับเรื่องการได้รับมอบหมายงานที่มีขอบข่ายความรับผิดชอบมากขึ้น 
ร้อยละ 61.1 พนักงานมีโอกาสในการเลื่อนต าแหน่งที่สูงขึ้น ร้อยละ 44.8 และการพิจารณาเลื่อน
ต าแหน่งเป็นการพิจารณาตามความอาวุโสมากกว่าผลงาน ร้อยละ 38.9 อีกทั้งพบว่าพบว่าพนักงาน
ค่อนข้างไม่เห็นด้วยเรื่องความไม่มั่นคงต่อการท างานกับหน่วยงาน ร้อยละ 45.2 การเปิดให้มีการ
เปลี่ยนสายงานตามความสามารถ ร้อยละ 41.9 และการประเมินผลการปฏิบัติงานไม่ท าให้ทราบถึงสิ่ง
ที่ต้องพัฒนาและปรับปรุง ร้อยละ 36.3 

ตารางที่ 4.6 คุณภาพชีวิตการท างานด้านการปฏิบัติงานร่วมกันฯ (ร้อยละ) 
ด้ำนกำรปฏิบัติงำนร่วมกันและควำมสัมพันธ ์

กับผู้อื่นภำยในองค์กำร 
เห็นด้วย 

 
ค่อนข้ำงเห็น

ด้วย 
ค่อนข้ำงไม่
เห็นด้วย 

ไม่เห็นด้วย 

1. รฟม. มีบรรยากาศการท างานอย่างเป็นกันเอง 36.3 59.3 3.3 1.1 
2. ท่านได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชาของท่าน 30.4 55.9 10.4 3.3 
3. อคติหรือข้อขัดแย้งส่วนตัวเป็นอุปสรรคในการ

ติดต่อประสานงานภายใน รฟม. 
14.4 41.1 28.5 15.9 

4. รฟม. ให้ความส าคัญกับกิจกรรมการท างาน
เป็นทีม 

28.1 50.4 17.0 4.4 

5. ท่านมีปัญหากับผู้ร่วมงาน 3.3 6.3 28.5 61.9 

 ̅=3.08, S.D.=0.50 รวม 22.5 42.6 17.5 17.3 
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 ผลการศึกษาพบว่า พนักงานส่วนใหญ่ค่อนข้างเห็นด้วยด้านการปฏิบัติงานร่วมกันและ
ความสัมพันธ์กับผู้ อ่ืนภายในองค์การ ร้อยละ 42.6 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อในประเด็นนี้ 
โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ พนักงานค่อนข้างเห็นด้วยที่หน่วยงานมีบรรยากาศการท างาน
อย่างเป็นกันเอง ร้อยละ 59.3 พนักงานได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชา ร้อยละ 55.9 หน่วยงาน
ให้ความส าคัญกับกิจกรรมการท างานเป็นทีม ร้อยละ 50.4 และอคติหรือข้อขัดแย้งส่วนตัวเป็น
อุปสรรคในการติดต่อประสานงานภายในหน่วยงาน ร้อยละ 41.1 อีกทั้งพบว่าพนักงานไม่เห็นด้วยใน
ข้อค าถามการมีปัญหากับผู้ร่วมงาน ร้อยละ 61.9 

ตารางที่ 4.7 คุณภาพชีวิตการท างานด้านสิทธิส่วนบุคคล (ร้อยละ) 
ด้ำนสิทธิส่วนบุคคล เห็นด้วย 

 
ค่อนข้ำง 
เห็นด้วย 

ค่อนข้ำง 
ไม่เห็นด้วย 

ไม่เห็นด้วย 

1. ผู้บังคับบัญชาของท่านมีความเสมอภาคในการ
ก าหนดภาระงาน 

13.3 53.3 23.0 10.4 

2. พนักงาน รฟม. มีความเคารพต่อหน้าที่ของ
ตนเองและบุคคลอื่น 

24.1 57.8 13.7 4.4 

3. ผู้บังคับบัญชายอมรับฟังความคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะของท่าน 

25.6 57.4 10.4 6.7 

 ̅=2.91, S.D.=0.62 รวม 21.0 56.2 15.7 7.2 

  
ผลการศึกษาพบว่า พนักงานส่วนใหญ่ค่อนข้างเห็นด้วยในด้านสิทธิส่วนบุคคล ร้อยละ 56.2 

และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อในประเด็นนี้โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ พนักงานค่อนข้างเห็น
ด้วยที่พนักงานในหน่วยงานมีความเคารพต่อหน้าที่ของตนเองและบุคคลอ่ืน ร้อยละ 57.8 
ผู้บังคับบัญชายอมรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของพนักงาน ร้อยละ 57.4 และผู้บังคับบัญชา
มีความเสมอภาคในการก าหนดภาระงาน ร้อยละ 53.3 ตามล าดับ 

ตารางที่ 4.8 คุณภาพชีวิตการท างานด้านการด าเนินชีวิตที่สมดุลระหว่างชีวิตการท างาน และชีวิต
ส่วนตัว (ร้อยละ) 

ด้ำนกำรด ำเนินชีวิตที่สมดุลระหว่ำงชีวิต 
กำรท ำงำนและชีวิตส่วนตัว 

เห็นด้วย 
 

ค่อนข้ำง 
เห็นด้วย 

ค่อนข้ำง 
ไม่เห็นด้วย 

ไม่เห็นด้วย 

1. ท่านต้องท างานนอกเวลาท างานปฏิบัติงาน 
หรือน างานกลับไปท าที่บ้าน 

5.6 26.3 36.7 31.5 

2. ท่านพอใจกับการแบ่งเวลาในเรื่องการท างาน 
ครอบครัว สังคม และเวลาส่วนตัว 

35.2 51.5 10.0 3.3 

3. ภาระงานท่ีต้องรับผิดชอบท าให้ท่านเกิดปัญหา
กับสุขภาพร่างกายและจิตใจ เช่น เครียด นอน

12.2 24.4 39.6 23.7 
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ด้ำนกำรด ำเนินชีวิตที่สมดุลระหว่ำงชีวิต 
กำรท ำงำนและชีวิตส่วนตัว 

เห็นด้วย 
 

ค่อนข้ำง 
เห็นด้วย 

ค่อนข้ำง 
ไม่เห็นด้วย 

ไม่เห็นด้วย 

ไม่หลับ ป่วยง่าย  
4. ท่านได้รับสิทธิการลาหยุดงานท่ีเหมาะสม 49.3 44.1 5.6 1.1 

5. ภายหลังจากการท างานท่านมีช่วงเวลาท า
กิจกรรมหรือสังสรรค์กับเพื่อน ๆ เป็นประจ า 

24.4 48.9 18.5 8.1 

 ̅=3.04, S.D.=0.58 รวม 25.3 39.0 22.1 13.5 

  

ผลการศึกษาพบว่า พนักงานส่วนใหญ่ค่อนข้างเห็นด้วยด้านการด าเนินชีวิตที่สมดุลระหว่าง
ชีวิตการท างาน และชีวิตส่วนตัว ร้อยละ 39 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อในประเด็นนี้ พนักงาน
ค่อนข้างเห็นด้วยส าหรับการแบ่งเวลาในเรื่องการท างาน ครอบครัว สังคม และเวลาส่วนตัว  ร้อยละ 
51.5 รองลงมาภายหลังจากการท างานพนักงานมีช่วงเวลาท ากิจกรรมหรือสังสรรค์กับเพ่ือน ๆ  
เป็นประจ า ร้อยละ 48.9 รวมทั้งพบว่าพนักงานเห็นด้วยในเรื่องสิทธิการลาหยุดงานที่เหมาะสม  
ร้อยละ 49.3 และพบว่าพนักงานค่อนข้างไม่เห็นด้วยเรื่องภาระงานที่ต้องรับผิดชอบท าให้เกิดปัญหา
กับสุขภาพร่างกายและจิตใจ ร้อยละ 39.6 รองลงมาพนักงานต้องท างานนอกเวลาปฏิบัติงานหรือน า
งานกลับไปท าที่บ้าน ร้อยละ 36.7 

ตารางที่ 4.9 คุณภาพชีวิตการท างานด้านลักษณะงานที่มีคุณค่าต่อสังคม (ร้อยละ) 
ด้ำนลักษณะงำนทีม่ีคุณค่ำต่อสังคม เห็นด้วย 

 
ค่อนข้ำง 
เห็นด้วย 

ค่อนข้ำง 
ไม่เห็นด้วย 

ไม่เห็นด้วย 

1. รฟม. มีส่วนช่วยเหลือสังคมด้านต่าง ๆ เช่น การ
บริจาคโลหิต 

54.1 44.8 1.1 0.0 

2. ท่านไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรม CSR ที่จัดโดย รฟม. 8.1 7.0 20.7 64.1 
3. รฟม. ให้ความส าคัญกับการให้บริการประชาชน 52.2 44.4 3.3 0.0 
4. กิจกรรม CSR ที่จัดโดย รฟม. ไม่ก่อให้ เกิด

ประโยชน์ต่อสังคม 
6.7 14.4 25.2 53.7 

 ̅=3.42, S.D.=0.49 รวม 30.3 27.7 12.6 29.5 

 

ผลการศึกษาพบว่า พนักงานส่วนใหญ่เห็นด้วยด้านลักษณะงานที่มีคุณค่าต่อสังคม ร้อยละ 
30.3 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อในประเด็นนี้ โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ พนักงานเห็น
ด้วยที่หน่วยงานมีส่วนช่วยเหลือสังคมด้านต่าง ๆ เช่น การบริจาคโลหิต ร้อยละ 54.1 หน่วยงานให้
ความส าคัญกับการให้บริการประชาชน ร้อยละ 52.2 และพบว่าพนักงานไม่เห็นด้วยในข้อค าถามการ
ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรม CSR ที่จัดโดยหน่วยงาน ร้อยละ 64.1 รองลงมาคือกิจกรรม CSR ที่จัดโดย
หน่วยงานไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ร้อยละ 53.7 
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4.3 ระดับควำมคิดเห็นของพนักงำนต่อภำพรวมองค์กำร  
การวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นของพนักงานต่อองค์การโดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ 

ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ ซึ่งมีผลการศึกษาปรากฏ ดังนี้ 

ตารางที่ 4.10 ความคิดเห็นของพนักงานต่อภาพองค์การแบ่งตามรายด้าน   
 ภำพองค์กำรแบ่งตำมรำยด้ำน   ค่ำเฉลี่ย S.D. ควำมหมำย 

ภาพรวมการท างานภายในองค์การ 2.76 0.44 ปานกลาง 
การคงอยู่กับองค์การในระยะยาว 2.73 0.63 ปานกลาง 

รวม 2.75 0.48 ปานกลาง 
  

ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของพนักงานต่อภาพรวมองค์การ อยู่ในระดับปานกลาง 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.75) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านภาพรวม
การท างานภายในองค์การ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.76) รองลงมาด้านการคงอยู่กับองค์การในระยะยาว 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.73) โดยมีผลการวิเคราะห์เป็นรายด้าน ดังนี้ 

ตารางที่ 4.11 ความคิดเห็นของพนักงานต่อภาพรวมการท างานภายในองค์การ (ร้อยละ)   
ข้อค ำถำม เห็นด้วย 

 
ค่อนข้ำง
เห็นด้วย 

ค่อนข้ำงไม่
เห็นด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย 

1. สวัสดิการที่ท่านได้รับท าให้ท่านอยากท างานกับ รฟม. 
จนเกษียณอาย ุ

29.3 50.0 17.4 3.3 

2. ท่านรู้สึกภาคภูมิใจท่ีเป็นส่วนหน่ึงของ รฟม. 43.3 51.1 5.6 0.0 

3. ท่านรู้สึกว่าปัญหาของ รฟม. เป็นเสมือนปัญหาของท่าน
เอง 

19.6 59.6 16.3 4.4 

9. ท่านขาดโอกาสที่จะด ารงต าแหน่งงานสูงกว่าที่เป็นอยู่ 20.4 30.7 41.9 7.0 
10. รฟม. มีการจ่ายค่าวิชาชีพอย่างเหมาะสมกับลักษณะ

สายงานของท่าน   
9.3 24.4 29.6 36.7 

 ̅=2.76, S.D.=0.4 รวม 24.4 43.2 22.2 10.3 

  

 ผลการศึกษาพบว่า พนักงานส่วนใหญ่เห็นด้วย ด้านภาพรวมการท างานภายในองค์การ  
ร้อยละ 43.2 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อในประเด็นนี้ โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ 
พนักงานค่อนข้างเห็นด้วยว่าปัญหาของหน่วยงานเป็นเสมือนปัญหาของตัวพนักงาน ร้อยละ 59.6 
พนักงานมีความรู้สึกภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงาน ร้อยละ 51.1 สวัสดิการที่ได้รับท าให้
อยากท างานกับหน่วยงานจนเกษียณอายุ ร้อยละ 50 และพบว่าพนักงานค่อนข้างไม่เห็นด้วยในเรื่อง
การขาดโอกาสที่จะด ารงต าแหน่งงานสูงกว่าที่เป็นอยู่ ร้อยละ 41.9 รองลงมา หน่วยงานมีการจ่ายค่า
วิชาชีพอย่างเหมาะสมกับลักษณะสายงาน ร้อยละ 36.7 



70 
 

ตารางที่ 4.12 ความคิดเห็นของพนักงานต่อการคงอยู่กับองค์การในระยะยาว (ร้อยละ)  
ข้อค ำถำม เห็นด้วย 

 
ค่อนข้ำง
เห็นด้วย 

ค่อนข้ำง 
ไม่เห็นด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย 

4. ท่านติดตามข่าวประกาศรับสมัครงานเพื่อหางานใหม่เป็น
ประจ า 

7.0 18.1 26.3 48.5 

5. ท่านจะลาออกทันที ถ้าได้งานใหม่ที่ดีกว่า 21.9 34.8 17.0 26.3 

6. ช่ือเสียงของ รฟม. มีส่วนช่วยในการตัดสินใจท างานกับ
หน่วยงาน 

35.2 53.7 8.9 2.2 

7. ถึงแม้ว่าจะมีข้อเสนอที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ แต่
ท่านจะเลือกท างานกับ รฟม. ต่อไป 

13.7 35.2 35.9 15.2 

8. ท่านเห็นว่าผู้ที่ลาออกจากงานไปปฏิบัติงานที่อื่นมัก
ประสบความส าเร็จมากกว่างานเดิม 

18.1 39.6 33.0 9.3 

4. ท่านติดตามข่าวประกาศรับสมัครงานเพื่อหางานใหม่เป็น
ประจ า 

7.0 18.1 26.3 48.5 

 ̅=2.73, S.D.=0.63 รวม 19.2 36.3 24.2 20.3 

  
 ผลการศึกษาพบว่า พนักงานส่วนใหญ่ค่อนข้างเห็นด้วยในด้านการคงอยู่กับองค์การใน 
ระยะยาว ร้อยละ 36.3 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อในประเด็นนี้ โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย 
ได้แก่ ชื่อเสียงของหน่วยงานมีส่วนช่วยในการตัดสินใจท างานกับหน่วยงาน ร้อยละ 53.7 พนักงาน
เห็นว่าผู้ที่ลาออกจากงานไปปฏิบัติงานที่อ่ืนมักประสบความส าเร็จมากกว่างานเดิม ร้อยละ 39.6 และ
พนักงานจะลาออกทันที ถ้าได้งานใหม่ที่ดีกว่า ร้อยละ 34.8 รวมทั้งพบว่าพนักงานค่อนข้างไม่เห็นด้วย
ในข้อค าถามว่าแม้จะมีข้อเสนอที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ แต่ท่านจะเลือกท างานกับหน่วยงาน
ต่อไป ร้อยละ 35.9 และพบว่าพนักงานไม่เห็นด้วยเรื่องการติดตามข่าวประกาศรับสมัครงานเพ่ือหา
งานใหม่เป็นประจ า ร้อยละ 48.5 

 4.4 ผลเปรียบเทียบคุณภำพชีวิตกำรท ำงำนของพนักงำน รฟม.จ ำแนกตำมปัจจัยส่วน
บุคคล 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคลกับ
คุณภาพชีวิตการท างานได้ใช้สถิติอนุมาน คือ Independent Sample T-Test, One way ANOVA 
และการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่อีกครั้งโดยใช้  Least-Significant Different (LSD) พบว่า 
พนักงานที่มี เพศ อายุ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน สาขาวิชาที่จบการศึกษา ต าแหน่งงาน และรายได้
ต่อเดือน ที่แตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตการท างานที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

ส่วนพนักงานที่มี สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และระดับในต าแหน่งงาน ที่แตกต่างกัน
เมื่อท าการเปรียบเทียบความแตกต่างแล้วพบว่า ไม่มีความแตกต่างกันของคุณภาพชีวิตการท างาน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
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 4.5 ข้อเสนอแนะ 
การวิเคราะห์ข้อมูลข้อเสนอแนะใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ และค่าร้อยละ ซึ่งมีผล

การศึกษาปรากฏดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ 4.13 การวิเคราะห์ข้อเสนอแนะ 
ด้ำนทีเ่สนอแนะ ควำมถี่ ร้อยละ 

การปรับปรุงสวัสดิการพนักงานทุกด้านให้ดียิ่งข้ึน 10 3.7 
การเพิ่มค่าใบประกอบวิชาชีพ 12 4.4 
การขยับกรอบเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้นตามค่าครองชีพ 9 3.3 
การเพิ่มค่าต าแหน่ง 1 0.4 

การส่งเสริมให้พนักงานเรียนต่อและการให้ทุนการศึกษา 1 0.4 
การขยายการเลื่อนระดับ 6 2.2 

การเพิ่มค่าบ านาญ และการเบิกค่ารักษาพยาบาลหลังเกษียณอายุงาน 3 1.1 
การส่งเสริมทักษะและความสามารถของพนักงาน 1 0.4 

รวม 43 15.9 
  

ผลการศึกษาพบว่า มีพนักงาน 43 คน ที่มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม (ร้อยละ 15.9) โดยส่วนใหญ่
ต้องการให้หน่วยงานมีการเพ่ิมค่าใบประกอบวิชาชีพมากที่สุด (ร้อยละ 4.4) นอกจากนี้เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมโดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ การปรับปรุงสวัสดิการพนักงานทุก
ด้านให้ดียิ่งขึ้น (ร้อยละ 3.7) การขยับกรอบเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้นตามค่าครองชีพ (ร้อยละ 3.3)  
การขยายการเลื่อนระดับ (ร้อยละ 2.2) การเพ่ิมค่าบ านาญ และการเบิกค่ารักษาพยาบาลหลัง
เกษียณอายุงาน (ร้อยละ 1.1) การส่งเสริมให้พนักงานเรียนต่อและการให้ทุนการศึกษา (ร้อยละ 0.4) 
การเพ่ิมค่าต าแหน่ง (ร้อยละ 0.4) และการส่งเสริมทักษะและความสามารถของพนักงาน (ร้อยละ 
0.4) ตามล าดับ 
 
5. สรุปผล กำรอภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 

การอภิปรายผลการศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานการรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนแห่งประเทศไทย น าเสนอตามล าดับของวัตถุประสงค์ของการศึกษา ดังนี้ 

5.1 ระดับคุณภำพชีวิตกำรท ำงำนของพนักงำน รฟม.  
 จากผลการศึกษาพบว่า ระดับคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน รฟม. ในภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.92 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง อภิปรายได้ว่า รฟม. เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ดังนั้น 
ลักษณะของหน่วยงานค่อนข้างมีความมั่นคง มีโอกาสได้เลื่อนขั้นตามอายุงาน และไม่สามารถถูกไล่
ออกได้โดยง่ายถ้าไม่กระท าผิดวินัย ซึ่งเวลาท างานก็ได้มีก าหนดไว้อย่างชัดเจนมีวันหยุดเสาร์อาทิตย์ 
ท าให้มีเวลาส่วนตัวหรือเวลาพักผ่อนที่เพียงพอ มีเพียงพนักงานบางฝ่ายเท่านั้นที่ต้องท างานนอกเวลา
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งานที่ก าหนด (08.00 น. ถึง 17.00 น.) เนื่องด้วยลักษณะงานที่ต้องดูแลรักษาความปลอดภัย หรือ
คอยก ากับดูแลการก่อสร้างรถไฟฟ้า หรือเดินรถไฟฟ้า เช่น งานฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย 
ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 1 ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 2 และฝ่ายปฏิบัติการ ด้านสภาพการปฏิบัติงานที่
ค านึงถึงความปลอดภัย รฟม. มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟเป็นประจ าทุกปี มีการป้องกัน
ปัญหาสถานการณ์ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 โดยจัดหาหน้ากากอนามัย ป้องกันฝุ่นละอองชนิด N95 
มีการจัดให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ไข้หวัดใหญ่ และมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เช่น กิจกรรม
แอโรบิคเพ่ือสุขภาพ ทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี 

แต่จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลข้อเสนอแนะ พบว่าพนักงานได้เรียกร้องให้มีการเพิ่มคุณภาพ
ชีวิตการท างานที่ดียิ่งขึ้น และมีความคิดเห็นว่า ถึงแม้ค่าตอบแทนของ รฟม. จะค่อนข้างสูงเมื่อเทียบ
กับรัฐวิสาหกิจอ่ืน แต่สวัสดิการเฉพาะที่สามารถให้กับพนักงานถือว่ายังไม่เทียบเท่ากับที่อ่ืน ๆ ควรมี
การเพ่ิมค่าวิชาชีพหรือค่าต าแหน่งเพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจในการท างาน รวมทั้งขยายกระบอกเงินหรือ
ค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมกว่าเดิม การเพ่ิมบ านาญ และการเบิกค่ารักษาพยาบาลหลังเกษียณอายุ
งาน ท าให้มีความสอดคล้องกับผลการศึกษาเรื่องระดับคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน รฟม.  
ที่อยู่ในระดับปานกลาง 

5.2 กำรศึกษำเปรียบเทียบคุณภำพชีวิตกำรท ำงำนของพนักงำน รฟม.จ ำแนกตำมปัจจัย
ส่วนบุคคล 

ผลการศึกษาพบว่า พนักงาน รฟม. ที่มี เพศ อายุ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน สาขาวิชาที่จบ
การศึกษา ต าแหน่งงาน และรายได้ต่อเดือน ที่แตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตการท างานที่แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สามารถอภิปรายได้ดังนี้ 

เพศ พบว่าเพศชายมีคุณภาพชีวิตการท างานเฉลี่ยต่ ากว่าเพศหญิง เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า ด้านสภาพการปฏิบัติงานที่ค านึงถึงความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และสุขภาพของพนักงาน 
และด้านโอกาสพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 โดยเพศชายมีคุณภาพชีวิตการท างานต่ ากว่าเพศหญิงทุกด้าน สามารถอภิปรายได้ว่า อาจเป็นผล
เนื่องจากลักษณะต าแหน่งงานที่จ ากัดรับเฉพาะเพศชาย อาทิ ต าแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย 
ต้องไปประจ าที่สถานีรถไฟฟ้า ต้องท างานเป็นกะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันท างาน 24 ชั่วโมง และต้อง
ท างานในวันหยุด หรือในบางต าแหน่ง เช่น นิติกร ที่ต้องเดินทางลงพ้ืนที่อยู่เสมอ เพ่ือด าเนินงานด้าน
กรรมสิทธิ์เวนคืนที่ดินก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าหรือการเดินทางไปศาลฯ อยู่เสมอ ต าแหน่งวิศวกร 
ที่ต้องท างานควบคุมการก่อสร้างภายในอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินอยู่เสมอ ดังนั้น เพศที่แตกต่างจึงส่งผล
ต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน รฟม. ที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เพ็ญศรี 
เวชประพนธ์ (2557) ได้ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลา พบว่า คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการครูสังกัด
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสงขลา จ าแนกตามเพศ และต าแหน่ง มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

อำย ุพบว่า ช่วงอายุ 24-29 ปี มีค่าเฉลี่ยคุณภาพชีวิตการท างานสูงสุด เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ ด้านสิทธิส่วนบุคคล และด้านการด าเนินชีวิตที่สมดุล
ระหว่างชีวิตการท างาน และชีวิตส่วนตัว มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
สามารถอภิปรายได้ว่า อาจเป็นผลเนื่องจากพนักงานในช่วงอายุ 24-29 ปี ในการท างานยังอยู่ในระดับ
ปฏิบัติการ การคิดการตัดสินใจ การพบเจอปัญหาและการแก้ไขปัญหาในงานยังอยู่ในระดับไม่สูง  
เน้นการรับและปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา จึงส่งผลให้เรื่องความเครียดในการท างานมีน้อย 
และเป็นช่วงอายุที่ยังไม่มีภาระทางด้านครอบครัว และการเงิน ส่งผลให้มีค่าเฉลี่ยคุณภาพชีวิตการ
ท างานสูงกว่าช่วงอายุและระยะเวลาในการปฏิบัติงานช่วงอ่ืน ตามผลการศึกษาที่พบว่ายิ่งพนักงาน
อายุมากขึ้นค่าเฉลี่ยคุณภาพชีวิตการท างานยิ่งลดลง ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของปรียาภรณ์  
อยู่คง (2558) ได้ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการทหารในจังหวัดเพชรบุรี 
การศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน คือ อายุ ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน และค่ายทหารที่สังกัด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

ระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำน พบว่าพนักงานที่มีอายุงาน 4-10 ปี มีค่าเฉลี่ยคุณภาพชีวิตการ
ท างานสูงสุด เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านสิทธิส่วนบุคคล และด้านการด าเนินชีวิตที่สมดุล
ระหว่างชีวิตการท างาน และชีวิตส่วนตัว มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
สามารถอภิปรายได้ว่า พนักงานในช่วงอายุงานนี้สามารถปรับตัวเข้ากับหน่วยงาน และท างานอย่างมี
ความสุข รักษาสมดุลระหว่างการท างาน และการใช้ชีวิตส่วนตัวได้เป็นอย่างดี เป็นช่วงที่ท างานมาได้
ระยะหนึ่ง ท าให้ทราบถึงสิทธิในการปฏิบัติงานของตน มีการปกป้องสิทธิของตน ได้รับโอกาสที่จะได้
แสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย เนื่องจากมีความรู้และประสบการณ์ในการท างาน ส่งผลช่วง
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานนี้มีค่าเฉลี่ยคุณภาพชีวิตการท างานสูงกว่ าช่วงอ่ืน ซึ่งสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ ส านักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (2552 ; อ้างถึงใน  
ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต และคณะ, 2556: 53-57) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่อง โครงการศึกษาปัจจัยความ
ผาสุกในการท างาน โดยตัวชี้วัดที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการ คือ เพศ อายุ 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อายุราชการ เงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการ ต าแหน่งหน้าที่ และ
ลักษณะงาน  

สำขำวิชำที่จบกำรศึกษำ พบว่าพนักงานที่จบปริญญาตรีด้านสังคมศาสตร์ มีค่าเฉลี่ย
คุณภาพชีวิตการท างานสูงสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านค่ าตอบแทนที่เป็นธรรมและ
เพียงพอ สภาพการปฏิบัติงานที่ค านึงถึงความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และสุขภาพของพนักงาน 
ด้านโอกาสพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน ด้านการ
ปฏิบัติงานร่วมกันและความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนภายในองค์การ ด้านการด าเนินชีวิตที่สมดุลระหว่างชีวิต
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การท างาน และชีวิตส่วนตัว และด้านลักษณะงานที่มีคุณค่าต่อสังคม มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สามารถอภิปรายได้ว่า พนักงานที่จบปริญญาตรีด้านสังคมศาสตร์ 
ส่วนใหญ่จะอยู่ในต าแหน่งงานสนับสนุนทั่วไป (งานสนับสนุนทั่วไป หมายถึง ผู้ที่อยู่ในต าแหน่ง ได้แก่ 
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน พนักงานทรัพยากรบุคคล พนักงานบริหารพัสดุ พนักงาน
บริหารธุรกิจ พนักงานประชาสัมพันธ์ พนักงานตรวจสอบ) โดยลักษณะงานจะประจ าอยู่ที่อาคาร
ส านักงาน ท างานเฉพาะเวลาท าการ (08.00 น. - 17.00 น.) เท่านั้น ไม่มีการท างานล่วงเวลา ท าให้
สามารถจัดการความสมดุลระหว่างการท างานและการใช้ชีวิตส่วนตัวได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นอาจเป็น
เหตุผลที่ท าให้ สาขาวิชาที่จบการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยคุณภาพชีวิตการท างานสูงกว่าผู้ที่
จบด้านด้านวิทยาศาสตร์ ด้านบริหารธุรกิจ และด้านอ่ืน ๆ ดังนั้น สาขาวิชาที่จบการศึกษาที่แตกต่าง
จึงส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน รฟม. ที่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของมูฮัมหมัด มะลี (2559) ที่ศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ควบคู่วิชาสามัญ สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี พบว่า เพศ สถานภาพครอบครัว 
และวิชาเอก มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

ต ำแหน่งงำน พบว่าพนักงานที่อยู่ในต าแหน่งงานสนับสนุนทั่วไป มีค่าเฉลี่ยคุณภาพชีวิตการ
ท างานสูงสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ สภาพการ
ปฏิบัติงานที่ค านึงถึงความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และสุขภาพของพนักงาน ด้านโอกาสพัฒนาขีด
ความสามารถของตนเอง ด้านการด าเนินชีวิตที่สมดุลระหว่างชีวิตการท างาน และชีวิตส่วนตัว และ
ด้านลักษณะงานที่มีคุณค่าต่อสังคม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 
สามารถอภิปรายได้ว่า ปัจจุบันโครงสร้างการจัดแบ่งส่วนงานของ รฟม. แบ่งเป็น 20 ฝ่าย/ส านัก 
67 กอง 228 แผนก ต าแหน่งงานพนักงานระดับปฏิบัติการ (ระดับ 4-7) มีทั้งหมด 34 ต าแหน่ง 
ซึ่งแต่ละต าแหน่งงานที่มีภาระงานแตกต่างกันมาก โดยเฉพาะต าแหน่งงานด้านเทคนิค/วิชาชีพ
เฉพาะ (ต าแหน่งงานด้านเทคนิค/วิชาชีพเฉพาะ หมายถึง ผู้ที่อยู่ในต าแหน่ง ได้แก่ วิศวกร นิติกร 
โปรแกรมเมอร์ พนักงานวิเคราะห์ระบบ พนักงานบริหารระบบคอมพิวเตอร์ พนักงานบัญชี พนักงาน
การเงิน เศรษฐกร พนักงานวิเคราะห์งบประมาณ พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานกู้ภัย 
พนักงานพิสูจน์ทราบ) มีลักษณะของเนื้องานที่ต้องอาศัยความรู้และวิชาชีพเฉพาะด้าน ถือเป็นสาย
งานหลักในการขับเคลื่อนองค์การ ส่งผลต่อความเครียดและกดดันในงานมากกว่าสายงานด้าน
บริหารงานทั่วไป และงานสายสนับสนุน ดังนั้น ต าแหน่งงานที่แตกต่างจึงส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการ
ท างานของพนักงาน รฟม. ที่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับผลการศึกษาของณัฏฉลดา รัตนคช 
(2557) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรครูระดับประถมศึกษา 
ในจังหวัดหนองคาย ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างาน คือ 
ต าแหน่งงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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รำยได้ต่อเดือน พบว่า พนักงานที่มีช่วงรายได้ต่อเดือน 30,000-40,000 บาท มีค่าเฉลี่ย
คุณภาพชีวิตการท างานสูงสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านสิทธิส่วนบุคคล และด้านการ
ด าเนินชีวิตที่สมดุลระหว่างชีวิตการท างาน และชีวิตส่วนตัว มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 สามารถอภิปรายได้ว่า โดยส่วนใหญ่พนักงานที่มีช่วงรายได้นี้มีอายุมากกว่า 30 ปี
ขึ้นไป และท างานกับหน่วยงานมาแล้วมากกว่า 5 ปี ซึ่งพนักงานสามารถปรับตัวเข้ากับหน่วยงาน 
รักษาสมดุลระหว่างการท างาน และการใช้ชีวิตส่วนตัวได้เป็นอย่างดี เป็นช่วงที่ท างานมาได้ระยะหนึ่ง 
ทราบถึงสิทธิในการปฏิบัติงานของตน และมีการปกป้องสิทธิที่พึงมีของตน รวมกับการที่ รฟม. 
เน้นการเพิ่มคุณภาพชีวิตการท างาน โดยการช่วยเหลือด้านค่าตอบแทนแก่พนักงานที่มีครอบครัวแล้ว 
เช่น ค่าเงินช่วยการศึกษาบุตร สวัสดิการรักษาที่ครอบคลุมบิดา มารดา คู่สมรส และบุตร ซึ่งสามารถ
ตอบสนองความต้องการของพนักงานที่แตกต่างกันในช่วงอายุนี้ได้ ดังนั้น ช่วงของรายได้ต่อเดือนที่
แตกต่างจึงส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงาน รฟม. ที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ พิศโสภา ทีฆาวงค์ (2560) ที่ศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานส่วนต าบลใน
พ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ การศึกษาพบว่า ต าแหน่งงาน ช่วงอายุ สถานภาพสมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ประสบการณ์การท างาน และขนาดขององค์การที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการท างานที่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
1) ข้อเสนอแนะจำกผลกำรศึกษำ 

(1) คุณภาพชีวิตการท างานด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอของพนักงาน  
รฟม. อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า พนักงานมีเงินเหลือพอที่จะเก็บออมในทุกเดือน 
มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ดังนั้นจึงควรส่งเสริมให้มีการเก็บออม การส่งเสริมแนวทางเพ่ิมรายได้จากการ
ท างานนอกเวลางานแก่พนักงานให้มากขึ้น ซึ่ง รฟม. มีสหกรณ์ออมทรัพย์ ซึ่งเป็นสถาบันการเงินที่
ส่งเสริมให้บุคคลที่เป็นสมาชิกรู้จักการประหยัด รู้จักการออมทรัพย์และสามารถบริการเงินกู้ให้แก่
สมาชิกเพ่ือน าไปใช้จ่ายเมื่อเกิดความจ าเป็น โดยยึดหลักการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกัน  
และกัน จึงอาจใช้เป็นอีกทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาทางการเงินของพนักงานได้ 

(2) คุณภาพชีวิตการท างานด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย พนักงานเห็น
ว่าหน่วยงานมีสถานที่ท างานที่หนาแน่นและแออัด ดังนั้น หน่วยงานควรจัดให้มีสถานที่ท างานให้ที่มี
ความเหมาะสม กับจ านวนคนท างาน เพ่ือเพ่ิมบรรยากาศท่ีส่งเสริมการท างานให้ให้ดียิ่งขึ้น 

(3) คุณภาพชีวิตการท างานด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงานของพนักงาน 
รฟม. พบว่ามีค่าเฉลี่ยด้านนี้ต่ าที่สุด และพนักงานค่อนข้างเห็นด้วยที่หน่วยงานมีการพิจารณาเลื่อน
ต าแหน่งตามความอาวุโสมากกว่าผลงาน และไม่มีการเปิดให้มีการเปลี่ยนสายงานตามความสามารถ 
ซึ่งเรื่องนี้อาจท าให้ขวัญก าลังใจในการท างานของพนักงานลดลง ดังนั้น หน่วยงานจึงควรก ากับดูแล
พนักงานที่เป็นผู้บังคับบัญชาที่มีต าแหน่งทางการบริหาร ให้เข้มงวดกับการพิจารณาเลื่อนต าแหน่งที่
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ต้องเน้นผลงาน มากกว่าความอาวุโส สามารถเปลี่ยนสายงานตามความสามารถ และส่งเสริมและ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตการท างานด้านความก้าวหน้าและความม่ันคงในงานในภาพรวมให้ดียิ่งขึ้น 

2) ข้อเสนอแนะในกำรศึกษำครั้งต่อไป 
(1) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่

มีลักษณะคล้าย ๆ กัน เพ่ือศึกษาดูว่ามีคุณภาพชีวิตการท างานอยู่ในระดับใด เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพชีวิตการท างานให้ดีขึ้นและมีความเท่าเทียมกันกับหน่วยงานอ่ืน 

(2) ควรมีการศึกษาตัวแปรอ่ืนนอกเหนือจากปัจจัยส่วนบุคคล เช่น ความผูกพันใน
องค์กร ด้านภาวะผู้น าในหน่วยงาน เพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไขและพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานที่
ดียิ่งขึ้นต่อไป 
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แนวทำงกำรพิจำรณำอนุญำตในกำรท ำบัตรประจ ำตัวประชำชนส ำหรับบุคคล
ที่มีสัญชำติไทย กรณีศึกษำส ำนักทะเบียนท้องถิ่นเขตสำทร 

กัญญาสิรี ดีแก้ว* 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวทางการพิจารณาอนุญาตในการท าบัตร      
ประจ าตัวประชาชนส าหรับบุคคลที่มีสัญชาติไทยตามระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปัญหาและ
อุปสรรค แนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค รวมไปถึงแนวทางในการพัฒนากระบวนงานที่มี
ประสิทธิภาพในการท าบัตรประจ าตัวประชาชนส าหรับบุคคลที่มีสัญชาติไทย โดยใช้รูปแบบวิธีการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งจากเอกสาร 
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  
จากข้าราชการต าแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง ส านักงานเขตสาทร ซึ่งท าหน้าที่เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่
มีอ านาจพิจารณาอนุญาตในการท าบัตรประจ าตัวประชาชนให้กับบุคคลที่มีสัญชาติไทย จ านวน 5 คน 

ผลการศึกษาพบว่า แนวทางการพิจารณาอนุญาตในการท าบัตรประจ าตัวประชาชนส าหรับ 
บุคคลสัญชาติไทยในปัจจุบัน ใช้วิธีการตรวจสอบฐานข้อมูล ตรวจสอบภาพใบหน้าและลายพิมพ์นิ้วมือ
และซักถามประวัติเบื้องต้น ว่าตรงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรหรือไม่ เพ่ือพิจารณาว่าคนที่มายื่นค า
ร้อง เป็นเจ้าของรายการที่แท้จริงหรือไม่ โดยปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง เช่น พระราชบัญญัติบัตร
ประจ าตัวประชาชน พ.ศ. 2526 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2554 และตามหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้องที่กระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด เป็นต้น ถ้าเห็นว่าถูกต้องก็อนุญาตให้ท าบัตรฯได้ และ
ปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นอยู่ที่ข้อกฎหมายกับข้อเท็จจริงมักแตกต่างกัน พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องใช้
ดุลพินิจในการพิจารณาอนุญาตในการท าบัตรฯ และอุปสรรค ข้อจ ากัดที่เกิดขึ้น พบว่า แต่ละกรณีก็
แตกต่างกันไป แต่ที่เห็นได้ชัดก็คือ ทางด้านเวลา ซึ่งผู้ยื่นค าร้องนั้นมีเวลาจ ากัด แต่บางกรณีต้องใช้
ระยะเวลาที่ยาวนานในการรวบรวมพยานหลักฐานและอุปสรรคเกี่ยวกับพยานเอกสารที่ไม่สามารถ
น ามาได้แล้ว อาจจะสูญหาย หรือถูกท าลาย หรือพยานบุคคลเสียชีวิตหมด มันเป็นเรื่องที่พิจารณา
อนุญาตในการท าบัตรค่อนข้างยากและประชาชนผู้มาติดต่อท าบัตรฯใหม่นั้นรอนานเกินไป เนื่องจาก
เครื่องสแกนเอกสารในปัจจุบันยังล่าช้า และการที่ระเบียบข้อกฎหมายไม่ชัดเจน ท าให้ยากต่อการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ท าให้ใช้ดุลพินิจค่อนข้างมากท าให้ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
ข้อเสนอแนะ หรือปรับปรุงกระบวนการงานบัตรประจ าตัวประชาชน เห็นควรปรับปรุงเทคโนโลยีใน

                                       
* นักศึกษา, คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันนัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
E-mail: markyfilm.kd@gmail.com 
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การออกบัตรใหมท่ั้งหมด เนื่องจากในปัจจุบันเป็นเครื่องเก่าและล่าช้า ระบบสแกนนิ้วล่าช้า เครื่องผลิต
บัตรเก่าและเสียบ่อยครั้ง รวมถึงปรับปรุงข้อมูลให้บูรณาการในทุกภาคส่วน เพ่ือลดขั้นตอนในการ
พิจารณาอนุญาตและลดระยะเวลาในการตรวจสอบพยานเอกสาร และควรเพ่ิมจุดบริการด่วน
กรุงเทพมหานครให้มากขึ้น และเพ่ิมอ านาจในการสอบสวนเรื่องบัตรฯหาย เพราะจากเดิมจุดบริการ
ด่วนกรุงเทพมหานครจะบริการเฉพาะเปลี่ยนบัตรฯใหม่ กรณีบัตรฯหมดอายุ บัตรฯช ารุด เปลี่ยนที่อยู่ 
และเปลี่ยนค าน าหน้า ถ้าบัตรฯหายจะต้องไปติดต่อที่ส านักงานเขต ถ้าเพ่ิมอ านาจในเรื่องสอบสวนใน
กรณีบัตรฯหายได้ จะเป็นการอ านวยความสะดวกกับประชาชนการเดินทางโดยไม่ต้องเดินทางมาที่
ส านักงานเขต ซึ่งเกิดข้อจ ากัดด้านสถานที่จอดรถ  

ค ำส ำคัญ: บัตรประจ าตัวประชาชน, การพิจาณาอนุญาต, ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร 
 

1. บทน ำ 

ประวัติความเป็นมาของบัตรประชาชนนั้น “บัตรประจ าตัวประชาชน” เป็นเอกสารที่ทาง 
ราชการออกให้เฉพาะผู้มีสัญชาติไทยเพ่ือใช้พิสูจน์ทราบ และยืนยันตัวบุคคลว่าเป็นใคร มาจากแห่ง
หนต าบลใด ท าให้การเดินทางในต่างท้องที่เป็นไปด้วยความสะดวก และเป็นหลักฐานกรณีถูกตรวจค้น
ตัวยืนยันและพิสูจน์ ว่าเป็นคนบริสุทธิ์ที่ทางราชการรับรองแล้ว ไม่ใช่พวกมิจฉาชีพหรือพวกโจร 
รวมทั้งใช้เป็นหลักฐานในการใช้ สิทธิเลือกตั้ง การสมัครงาน การติดต่อธุรกิจ การค้า การท านิติกรรม
สัญญาและการติดต่อประสานงานกับส่วนราชการ หรือภาคเอกชน นอกจากนั้นยังเป็นหลักฐานที่  
หน่วยงานต่าง ๆ ใช้ตรวจสอบบุคคลเพ่ือประกอบการออกหนังสือส าคัญต่าง  

ในปี พ.ศ. 2486 สมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 รัฐบาลโดยการ
น าของจอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรีมีแนวคิดท าเอกสารเฉพาะตัวบุคคล จึงได้เสนอ
ออกพระราชบัญญัติบัตรประจ าตัวประชาชน พุทธศักราช 2486 เป็นกฎหมายว่าด้วยบัตรประจ าตัว
ประชาชน ฉบับแรกของไทย ผลของการออกหนังสือเดินทางส าหรับราษฎรตามพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2457 ท าให้ทางราชการเห็นความจ าเป็นที่จะต้องท าเอกสารเป็น
หลักฐานเพ่ือแสดงว่าใครคือใคร อยู่ที่ไหน รูปพรรณเป็นอย่างไร เพ่ือประโยชน์ในการปกครองท้องที่ 
และการควบคุมราษฎรของทางราชการ รวมทั้งประชาชนก็จะได้ประโยชน์ในการติดต่อซึ่งกัน 
โดยเฉพาะการค้าขาย มาบังคับใช้เป็นการเฉพาะครั้งแรก เพ่ือให้ท าบัตรประจ าตัวประชาชนแก่ 
คนไทย แต่บังคับใช้เฉพาะราษฎรในจังหวัดพระนคร และจังหวัดธนบุรี  ซึ่งก็คือ กรุงเทพมหานครใน
ปัจจุบัน โดยมีบัตรประจ าตัวประชาชนมาแล้วต้องแต่อดีตถึงปัจจุบันทั้งหมด 5 รุ่น ดังต่อไปนี้ (รุ่นของ
บัตรประจ าตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) 

ความก้าวหน้าของบัตรประจ าตัวประชาชนที่ใช้ในประเทศไทยปัจจุบันได้พัฒนามาถึง  
ยุคของบัตร “Smart Card” หรือที่เรียกกันว่า “บัตรประจ าตัวแบบอเนกประสงค์” ที่จะน ามาใช้
ทดแทนบัตร แบบเดิมที่เป็นเพียงบัตรมีลักษณะคล้ายบัตรเครดิตมีแถบแม่เหล็กบันทึกข้อมูลของผู้ถือ
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บัตร ซึ่งมีความสามารถจ ากัดในการเก็บข้อมูลบัตรประจ าตัวประชาชนแบบใหม่ จะอาศัยเทคโนโลยี
สมัยใหม่ของไมโครชิพฝังไว้ เ พ่ือบรรจุข้อมูลต่าง  ๆ ของเจ้าของบัตรทั้งข้อมูลพ้ืนฐาน ได้แก่  
เลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ชื่อนามสกุล วันเดือนปีเกิด วันออกบัตรวันหมดอายุ และรูปถ่าย
เจ้ าของบัตร รวมถึงข้อมูลที่ สามารถเก็ บ เ พ่ิมเติม อีกจ านวนมากได้  แก้ ไขข้อมูลสุขภาพ 
บัตรประกันสังคม ข้อมูลเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหาร ข้อมูลด้านภาษีอากร เป็นต้น 

ความก้าวหน้าของจากเทคโนโลยีดังกล่าว หากพิจารณาเฉพาะแต่ประโยชน์ ด้านการใช้สอย
ก็ย่อมจะมีมากอย่างปฏิเสธไม่ได้ แต้ถ้าพิเคราะห์ถึงปัญหาหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นก็ยังมีไม่น้อย  
เช่น ปัญหาเกี่ยวกับผลกระทบถึงสิทธิของประชาชนหรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ปัญหาข้อกฎหมาย
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ปัญหาการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาอนุญาตในการท าบัตร
ประจ าตัวประชาชน เช่นอ านาจการตัดสินใจอยู่ที่พนักงานเจ้าหน้าที่เพียงคนเดียว ถ้าเกิดปัญหาขึ้น
ส่วนใหญ่พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบเพียงล าพังและไม่มีกฎหมายกันพนักงานเจ้าหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงาน จะต้องใช้ดุลพินิจอย่างรอบคอบและถี่ถ้วน เพราะฉะนั้นจะเห็นอยู่บ่อยครั้งว่าประชาชน
บางรายจะโดนปฏิเสธในการท าบัตรฯ เนื่องจากว่าเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่มั่นใจในรายใด ก็จะไม่
อนุญาตในการท าบัตรในครั้งนั้น รวมไปถึงปัญหาจากเทคโนโลยีเอง อาทิ โปรแกรมระบบฐานข้อมูล
ทะเบียนราษฎรของกรมการปกครอง ปัจจุบันใช้ระบบเช่า 3 อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตบัตรที่ยังล้าช้า
และยังไม่ทันสมัยเท่าที่ควร รวมไปถึงปัญหาที่เกิดจากตัวเจ้าหน้าที่เอง เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้ได้
กลายเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในหมู่ประชาชนที่มาขอรับบริการ หรือ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้วยกันเอง  

จากปัญหาดังกล่าวกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พยายามจัดการการบริหารงานบัตร
ประจ าตัวประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพ่ืออ านวยความสะดวกกับประชาชนผู้มารับ
บริการให้เกิดความพึงพอใจมากที่สุดในที่นี้ มีการพัฒนาเทคโนโลยีมาช่วยการบริหารจัดการให้งานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งมีการจัดอบรมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานใน
ราชการส่วนอ าเภอ ส่วนกรุงเทพมหานคร รวมไปถึงท้องถิ่น เช่น เทศบาล เป็นต้น อย่างเป็นประจ า
ทุกปีเพื่อให้มีมาตรฐานในการท างานเดียวกันและได้แลกเปลี่ยนปัญหาที่เกิดข้ึน   
 จากที่ได้กล่าวมากข้างต้น ถึงแม้ว่าทางกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พยายามมีแนว
ทางการบริหารจัดการงานบัตรประจ าตัวประชาชนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตามแนวทางต่างๆที่ได้
กล่าวมาข้างต้น อนึ่ง ก็ยังพบปัญหาไม่น้อยในการปฏิบัติงาน ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาปัจจุบันด ารง
ต าแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง ฝ่ายทะเบียนของส านักงานสาธร จะท าการศึกษาเฉพาะเรื่องการ
พิจารณาอนุญาตในการท าบัตรประชาชนของพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรับรู้ถึงปัญหา
ที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้าง มีแนวทางการแก้ไข และป้องกันปัญหาดังกล่าวอย่างไร โดนมีความสนใจที่จะ
ศึกษาภายหลังการปรับเปลี่ยนระบบการให้บริการงานบัตรประจ าตัวประชาชนให้สะดวกและรวดเร็ว
มากขึ้น เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. 2558 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี 
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พ.ศ. 2546 เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนที่มาติดต่อรับบริหารท าบัตรประจ าตัว
ประชาชน เพ่ือให้การท าบัตรประจ าตัวประชาชนให้กับบุคคลที่มีสัญชาติไทย ถูกต้องตามระเบียบ 
และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งจะส่งผลยังประโยชน์ให้กับประชาชน และประเทศชาติต่อไป 
 
2. ค ำถำมกำรวิจัย 

แนวทางในการพัฒนากระบวนงานในการท าบัตรประจ าตัวประชาชนส าหรับบุคคลที่มี
สัญชาติไทยที่มีประสิทธิภาพควรจะมีแนวทางอย่างไร 
 
3. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

3.1 เพ่ือศึกษาแนวทางการพิจารณาอนุญาตในการท าบัตรประจ าตัวประชาชนส าหรับบุคคล
ที่มีสัญชาติไทยตามระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

3.2 เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการพิจารณาอนุญาตท าบัตรประจ าตัวประชาชนส าหรับ
คนที่มีสัญชาติไทย 

3.3 เพ่ือเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรครวมไปถึงแนวทางในการพัฒนา
กระบวนงานที่มีประสิทธิภาพในการท าบัตรประจ าตัวประชาชนส าหรับบุคคลที่มีสัญชาติไทย 

 
4. ขอบเขตของกำรวิจัย 

4.1 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเพ่ือศึกษาแนวทางการพิจารณาอนุญาตในการท าบัตร

ประจ าตัวประชาชนส าหรับบุคคลที่มีสัญชาติไทย ของส านักทะเบียนท้องถิ่นเขตสาทร มีขอบข่าย
เนื้อหาที่ศึกษา คือ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับใช้ดุลพินิจ การตัดสินใจ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

4.2 ขอบเขตด้ำนประชำกร 
ประชากรส าหรับการศึกษา คือ ข้าราชการในฝ่ายทะเบียน ส านักงานเขตสาทร ที่เกี่ยวของ

กับการพิจารณาอนุญาตการท าบัตรประจ าตัวประชาชนส าหรับบุคคลที่มีสัญชาติไทย ประกอบด้วย            
เจ้าพนักงานปกครองช านาญการพิเศษ (หัวหน้าฝ่ายทะเบียน) พนักงานปกครองช านาญการ (หัวหน้า
กลุ่มงานทะเบียนบัตรประจ าตัวประชาชน) และเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ โดยการใช้แบบ
สัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

4.3 ขอบเขตด้ำนเวลำ 
ใช้ระยะเวลาในการศึกษา ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 
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5. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
5.1 ท าให้ทราบถึงแนวทางในการพิจาณาอนุญาตในการท าบัตรประจ าตัวประชาชนส าหรับ

บุคคลที่มีสัญชาติไทยตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
5.2 ท าให้ทราบถึงแนวทางใช้ดุลพินิจของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาอนุญาตในการ

ท าบัตรประจ าตัวประชาชนส าหรับบุคคลที่มีสัญชาติไทย 
5.3 ท าให้ทราบถึง ปัญหา อุปสรรค แนวทางในการแก้ไข ในการท าบัตรประจ าตัวประชาชน

ส าหรับบุคคลที่มีสัญชาติไทย  
5.4 ท าให้ทราบถึงแนวทางการพัฒนากระบวนงานให้เกิดประสิทธิภาพในการท าบัตร

ประจ าตัวประชาชนส าหรับบุคคลที่มีสัญชาติไทย 
 

6. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
6.1 กำรตัดสินใจ 
การตัดสินใจ (Decision Making) หมายถึงกระบวนการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งจาก

หลาย ๆ ทางเลือกที่ได้พิจารณา หรือประเมินอย่างดีแล้วว่าเป็นทางให้บรรลุวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายขององค์การ การตัดสินใจเป็นสิ่งส าคัญ และเกี่ยวข้องกับหน้าที่การบริหาร หรือการจัดการ
เกือบทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการวางแผน การจัดองค์การ การจัดคนเข้าท างาน การประสานงาน 
และการควบคุมการตัดสินใจได้มีการศึกษามานาน ดังที่  บาร์นาร์ด (Barnard, 1938) ได้ให้
ความหมายของการตัดสินใจไว้ว่า คือ “เทคนิคในการที่จะพิจารณาทางเลือกต่าง ๆ ให้เหลือทางเลือก
เดียว” (ไพลิน ผ่องใส, 2536: 155) 

ไซมอน (Simon) ได้ให้ความหมายว่า การตัดสินใจเป็นกระบวนการของการหาโอกาสที่จะ
ตัดสินใจ การหาทางเลือกที่พอเป็นไปได้ และทางเลือกจากงานต่าง ๆ ที่มีอยู่  

มูดี (Moody) ได้ให้ความหมายว่า การตัดสินใจเป็นการกระท าที่ต้องท าเมื่อไม่มีเวลาที่จะหา
ข้อเท็จจริงอีกต่อไป ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือ เมื่อใดถึงจะตัดสินใจว่าควรหยุดหาข้อเท็จจริง แนวทางแก้ไข
จะเปลี่ยนแปลงไปตามปัญหาที่ต้องการแก้ไข ซึ่งการรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวพันกับการใช้จ่ายและ
การใช้เวลา  

การตัดสินใจ คือ การเลือกระหว่างวิธีการต่าง ๆ เพ่ือบรรจุผลส าเร็จบางอย่าง การตัดสินใจมี
ความแตกต่างกัน การตัดสินใจบางอย่างไม่มีความส าคัญ และถูกตัดสินใจอย่างไรไม่เป็นเรื่องส าคัญ 
ในขณะที่การตัดสินใจบางอย่างมีความส าคัญ และให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก (สมยศ นาวีการ, 
2529: 6) 

สรุปได้ว่า การตัดสินใจ คือ ผลสรุปหรือผลขั้นสุดท้ายของกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลเพ่ือ
เลือกแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ ทรัพยากรและบุคคล สามารถน าไปปฏิบัติ
และท าให้งานบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการ การตัดสินใจเป็นส่วนหนึ่งของบทบาท
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ของผู้บริหารที่เกิดจากต าแหน่งและอ านาจที่เป็นทางการ คือบทบาทการเป็นผู้ประกอบการ
(Entrepreneur) บทบาทผู้จัดการสถานการณ์ที่ เป็นปัญหา (Disturbance Handler) บทบาท 
ผู้จัดทรัพยากร (Resource Allocator) และบทบาทผู้เจรจาต่อรอง (Negotiator) 

6.2 ดุลพินิจ 
รองศาสตราจารย์ ดร.โภคิน พลกุล อธิบายว่า หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีอ านาจ

ตามกฎหมายในการวินิจฉัยสั่งการซึ่งก่อให้เกิดผลทางกฎหมายใน 2 ลักษณะ คือ อ านาจผูกพันและ
อ านาจดุลพินิจ  

อ านาจผูกพัน หมายความว่า ในการกระท าทางปกครอง เช่น การออกค าสั่ง ผู้ออก ค าสั่ง
จะต้องจะต้องได้ข้อเท็จจริงที่กฎหมายต้องการและต้องตัดสินใจไปตามที่กฎหมายก าหนดเท่านั้น 
จะเลือกกระท าไปตามที่ตนเห็นว่าน่าจะเหมาะสมกว่าไม่ได้ เช่น ในเรื่องการจดทะเบียนสมรส 
กฎหมายก าหนดว่าเมื่อชายและหญิงมีอายุ 17 ปี บริบูรณ์ สมัครใจสมรสกัน นายทะเบียนต้องจด
ทะเบียนสมรสให้ นายทะเบียนจะปฏิเสธโดยอ้างว่าหญิงเป็นคนต่างด้าว และไม่จดทะเบียนสมรสให้
มิได้  

อ านาจดุลพินิจ หมายความว่า ในการกระท าทางปกครอง เช่น การออกค าสั่ง เมื่อผู้ออก
ค าสั่งได้ข้อเท็จจริงที่กฎหมายประสงค์แล้ว ผู้ออกค าสั่งมีอ านาจเลือกว่าจะตัดสินใจแบบใดที่ต้นเห็นว่า
เหมาะสม ซึ่งกฎหมายจะก าหนดทางเลือกไว้ 2 ลักษณะคือ ลักษณะแรก อาจก าหนดทางเลือกไว้ไม่
มากนัก เช่น 3-4 ทางเลือก ลักษณะที่สอง อาจก าหนดเปิดกว้างให้ใช้ดุลพินิจได้ตามความเหมาะสม
แม้จะเป็นอ านาจดุลพินิจ แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐก็ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามขั้นตอนหรือวิธีก ารอันเป็น
สาระส าคัญที่ก าหนดไว้ส าหรับการกระท านั้น และเป็นไปโดยสุจริต ทั้งต้องไม่เลือกปฏิบัติ 

ควำมหมำยของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
พระราชบัญญัติบัตรประจ าตัวประชาชน พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ให้ความหมายว่า  

ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  
พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558             

ให้ความหมายว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาต 
ดังนั้น พนักงานเจ้าหน้าที่ หมายความรวมถึง ผู้ซึ่งมีกฎหมายให้อ านาจในการพิจารณา

อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาต 

อ ำนำจของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
ผู้วิจัยจะกล่าวถึงเฉพาะกรุงเทพมหานคร ดังนั้น ตามค าสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 1497/2561 

เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติ บัตร
ประจ าตัวประชาชน พ.ศ. 2526 และแต่งตั้งให้ผู้ด ารงต าแหน่งดังต่อไปนี้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติบัตรประจ าตัวประชาชน พ.ศ. 2526 ในกรุงเทพมหานคร ตามข้อ 3. แห่งค าสั่งนี้ให้
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ผู้อ านวยการเขต ผู้ช่วยผู้อ านวยการเขต หัวหน้าฝ่ายทะเบียน และเจ้าพนักงานปกครอง ที่ปฏิบัติ
หน้าที่อยู่ในฝ่ายทะเบียน เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 6 มาตรา 6 ตรี มาตรา 6 จัตวา มาตรา 8 
มาตรา 9 และมาตรา 14 เฉพาะในเขตนั้น และให้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 10  
ทั่วราชอาณาจักร และตามข้อ 7. แห่งค าสั่งเดียวกัน ให้ปลัดกรุงเทพมหานคร รองปลัดกรุงเทพมหานคร 
ผู้อ านวยการส านักงานปกครองและทะเบียน และเจ้าพนักงานปกครอง ส่วนบริหารการทะเบียน 
ส านักงานปกครองและทะเบียน ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา 6 
มาตรา 6 ตรี มาตรา 6 จัตวา มาตรา 8 มาตรา 9 และ มาตรา 14 เฉพาะในกรุงเทพมหานครและ 
ให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา 10 ทั่วราชอาณาจักร 

ดังนั้น พนักงานเจ้าหน้าที่ ตามค าสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 1497/2561 มีอ านาจในการ
พิจารณาอนุญาตในการท าบัตรประจ าตัวประชาชนให้แก่บุคคลที่มีสัญชาติไทย ตามแต่ละท้องที่ที่ตน
รับผิดชอบ 

วิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ประกิต เทพชนะ (2509) ได้ศึกษาปัญหาการปฏิบัติตามโครงการท าบัตรประจ าตัวประชาชน 

ตามวัตถุประสงค์และนโยบายการออกบัตรประจ าตัวประชาชนของกระทรวงมหาดไทย โดยเน้นไปที่
ปัญหาที่ส าคัญและวิธีแก้ไขบางประการเกี่ยวกับการจัดท าบัตรประจ าตัวประชาชน ได้แก่ ปัญหา
ทะเบียนราษฎร ปัญหาการจัดการองค์การในส่วนภูมิภาค ปัญหาเจ้าหน้าที่ ปัญหาเกี่ยวกับกฎหมาย
และระเบียบการออกบัตรประจ าตัวประชาชน ซึ่งเป็นข้อยุ่งยากในการปฏิบัติงาน เพราะการออกบัตร
ต้องอาศัยหลักฐานทางทะเบียนบ้าน ก่อนการจัดท าบัตรไม่ได้สะสางเรื่องทะเบียนราษฎร การแก้ไข
ควรแก้ไขเรื่องระเบียบปฏิบัติงาน เครื่องมือเครื่องใช้และเจ้าหน้าที่ ปัญหาการบริหารงานในส่วน
ภูมิภาค คือ การรวมอ านาจการออกบัตรฯ ไว้ส่วนกลางแห่งเดียว ควรจะกระจายอ านาจให้จังหวัด
จัดท าปัญหาเจ้าหน้าที่ท าบัตรประจ าตัวประชาชนเกิดขึ้นเนื่องจากมีเวลาเตรียมงานน้อย ไม่ได้มีการ
ฝึกอบรมก่อนปฏิบัติงาน ควรจะได้ฝึกอบรมและถ่ายรูปก็ควรใช้กล้องอัตโนมัติ หรือถ่ายรูปตามร้านซึ่ง
อ าเภอรับรองโดยให้มีมาตรวัดความสูงไว้ ปัญหาการปฏิบัติงานของอ าเภอไม่สะดวกในเรื่องการย้าย
จุดและเรื่องการส่งเงินค่าธรรมเนียม ก็ควรจะให้ก านันผู้ใหญ่บ้านที่ได้รับการอบรมรับค าร้องและ  
รับเงินไว้ล่วงหน้าการส่งเงินค่าธรรมเนียม ก็ควรจะให้ก านันผู้ใหญ่บ้านที่ได้รับการอบรมรับค าร้องและ
รับเงินไว้ล่วงหน้าการส่งเงินก็ควรให้เจ้าหน้าที่อ่ืนไปรับ ปัญหาเรื่องระเบียบและกฎหมายก็ควรจะ
แก้ไขให้มีการยืดหยุ่นได้ คือควรผ่อนผันเรื่องค่าธรรมเนียมส าหรับคนยากจน โดยใช้สอบสวนฐานะ 
อาชีพ หรือพยานหลักฐานอ่ืน ๆ ประกอบ และควรหาทางลดค่าธรรมเนียมให้ถูกลง ควรจะให้
คุ้มครองผู้ถูกคุ้มครองผู้ถูกคุมขังที่ไม่ยอมด้วยกฎหมาย เมื่อออกมาพ้นก าหนดเวลาการจัดท าบัตร 
จะไม่ถูกปรับ ส่วนผู้ที่พ้นสภาพการยกเว้นควรก าหนด เวลาการข้อมีบัตรไว้ให้แน่นอน ส าหรับเรื่อง
อายุของบัตรนั้นควรจะยืดเวลาออกไปอีกอย่างน้อย 10 ปี ส่วนการตรวจบัตรและการพกบัตร
ประจ าตัวประชาชน ควรจะก าหนดท้องที่ที่จะบังคับให้พกบัตรไว้แน่นอน เช่น จังหวัดที่มีภัย

https://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=ประกิต%20เทพชนะ&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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คอมมิวนิสต์ เป็นต้น ไม่ควรบังคับให้พกบัตรทุกจังหวัดอย่างปัจจุบัน นอกจากนั้นปัญหาที่ส าคัญที่สุด
ที่ก่อให้เกิดความล่าช้าและสิ้นเปลืองในการออกบัตรฯ คือ ไม่กระจายอ านาจในการออกบัตรให้แก่
จังหวัดและอ าเภอจัดท า ซึ่งควรจะพิจารณาแก้ไขอย่างยิ่ง 

 
7. ระเบียบวิธีวิจัย 

7.1 รูปแบบกำรวิจัย 
การศึกษาเรื่อง แนวทางการพิจารณาอนุญาตโดยการใช้ดุลพินิจของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการ

ท าบัตรประจ าตัวประชาชนส าหรับบุคคลที่มีสัญชาติไทย: กรณีศึกษาส านักทะเบียนท้องถิ่นเขตสาทร 
ผู้ศึกษาวิจัยใช้รูปแบบวิธีการวิจัยแบบคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือการเก็บรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูล ทั้งจากเอกสาร กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ เครื่องมือการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก  
(In-depth Interview)  

7.2 แหล่งข้อมูล 
การศึกษาวิจัยนี้ ผู้วิจัยก าหนด แหล่งข้อมูลในการวิจัย ดังนี้ 
1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผู้ท าการวิจัยได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล

ส าคัญ ซึ่งเป็นข้าราชการ ในต าแหน่งเจ้าพนักงานปกครองฝ่ายทะเบียน ส านักงานเขตสาทร  
ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-Depth Interview)  

2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ผู้ศึกษาวิจัยได้จากการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร
บทความหนังสือทางวิชาการวารสารวิทยานิพนธ์ งานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
องค์กรเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานบัตรประจ าตัวประชาชน และอ านาจหน้าที่ของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ การตัดสินใจ และการใช้ดุลพินิจ ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต เอกสารคู่มือปฏิบัติงานบัตร
ประจ าตัวประชาชนของกรมการปกครองและระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

7.3 ประชำกรและผู้ให้ข้อมูลที่ส ำคัญ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการวิจัย คือ ข้าราชการในต าแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง ฝ่ายทะเบียน 

ส านักงานเขตสาทร ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับงานบัตรประจ าตัวประชาชน ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ 
เพ่ือให้สามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้องเชิงลึกได้ โดยแบ่งกลุ่มของผู้ให้ข้อมูล ดังนี้ 

- เจ้าพนักงานปกครองช านาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายทะเบียน ส านักงานเขตสาทร 
จ านวน 1 คน  

- เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนบัตรประจ าตัว
ประชาชน จ านวน 1 คน 

- เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ ฝ่ายทะเบียน จ านวน 3 คน 
รวมผู้ให้ข้อมูลส าคัญท้ังหมด จ านวน 5 คน 
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7.4 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการวิจัย ผู้วิจัยเลือกผู้ให้ข้อมูลโดย เจาะจงจาก
ข้าราชการในต าแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง ฝ่ายทะเบียน ส านักงานเขตสาทร ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
งานบัตรประจ าตัวประชาชน โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบเชิงลึก ( In-Depth Interview) เพ่ือเป็น
เครื่องมือที ่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

7.5 กำรออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย  
การสร้างแบบสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-Depth Interview) เพ่ือเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
1) ศึกษาเอกสาร ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการงานบัตรประจ าตัว

ประชาชน และอ านาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ การตัดสินใจ และการใช้ดุลพินิจเพ่ือน ามา  เป็น
แนวทางการสร้างแบบสัมภาษณ์ 

2) สร้างแบบสัมภาษณ์ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย  
3) เสนอแบบสัมภาษณ์ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมด้าน  เนื้อหา 

ภาษา ส านวนที่ใช้ และเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข  
4) จัดท าแบบสัมภาษณ์ ไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) 

ต่อไป 

7.6 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการเรียบเรียงข้อมูลที่บันทึกจากการสัมภาษณ์ ด้วยวิธีการ

จดบันทึกและถอดเทปโดยละเอียด ในกรอบแบบสัมภาษณ์และสรุปถอดความในแต่ละประเด็นของ
ค าถามในเครื่องมือชุดการสัมภาษณ์เชิงลึก จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ส่วนประกอบ และเนื้อหา 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลในการวิเคราะห์ รูปแบบแนวทางการพิจารณาอนุญาตโดยการใช้ดุลพินิจของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ในการท าบัตรประจ าตัวประชาชนส าหรับบุคคลที่มีสัญชาติไทย กรณีศึกษาส านักทะเบียน
ท้องถิ่นเขตสาทร น าข้อมูลมาเปรียบเทียบเพ่ือหาลักษณะร่วมที่เหมือนกันและแตกต่างกัน จากนั้นจึง
น าเสนอผล วิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบการพรรณนา (Descriptive)  
 
8. ผลกำรวิจัย  

8.1 ข้อมูลพื้นฐำนผู้ให้สัมภำษณ์ 
พบว่าผู้ให้ข้อมูลส าคัญท่ีสุด จ านวน 5 คน มีอายุระหว่าง 38-55 ปี ส่วนใหญ่จบการศึกษาใน

ระดับปริญญาตรี 4 คน ปริญญาโท 1 คน มีอายุราชการ อยู่ระหว่าง 1-30 ปี และมีประสบการณ์ 
เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในการพิจารณาอนุญาตในการท าบัตรประจ าตัวประชาชนส าหรับบุคคล
สัญชาติไทยอยู่ระหว่าง 1-20 ปี 
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8.2 แนวทำงกำรพิจำรณำอนุญำตในกำรท ำบัตรประจ ำตัวประชำชนส ำหรับบุคคล
สัญชำติไทยในปัจจุบัน  

จากการสัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญทั้งหมด จ านวน 5 คน ในเรื่องแนวทางการพิจารณา
อนุญาตในการท าบัตรประจ าตัวประชาชนส าหรับบุคคลสัญชาติไทยในปัจจุบัน สรุปได้ว่าแนวทางการ
พิจารณาอนุญาตในการท าบัตรประจ าตัวประชาชนส าหรับบุคคลสัญชาติไทยในปัจจุบัน  ใช้วิธีการ
ตรวจสอบฐานข้อมูล ตรวจสอบภาพใบหน้าและลายพิมพ์นิ้วมือ และซักถามประวัติเบื้องต้น ว่าตรงกับ
ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรหรือไม่ เพ่ือพิจารณาว่าคนที่มายื่นค าร้อง เป็นเจ้าของรายการที่แท้จริง
หรือไม่ โดยปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติบัตรประจ าตัวประชาชน พ.ศ. 2526 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2554 และตามหนังสือสั่งการทีเ่กี่ยวข้องที่กระทรวงมหาดไทยประกาศ
ก าหนด เป็นต้น ถ้าเห็นว่าถูกต้อง ก็อนุญาตให้ท าบัตรได้ แต่ถ้ามีข้อสงสัย พนักงานเจ้าหน้าที่ เรียก
เอกสารเพ่ิมเติม หรือ พยานบุคคลเพ่ือประกอบการพิจารณาอนุญาตต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับระเบียบ
กรมการปกครอง ว่าด้วยการจัดท าบัตรประจ าตัวประชาชน บัญญัติไว้ว่า “การขอมีบัตร ขอมีบัตรใหม่ 
หรือขอเปลี่ยนบัตร ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายการของผู้ขอมีบัตรในฐานข้อมูลการทะเบียน
ราษฎร ว่ามีชื่อและรายการอยู่ในทะเบียนบ้านและให้เรียกหลักฐานประกอบการพิจารณาจากผู้ขอ  
มีบัตร” 

8.3 ปัญหำในกำรพิจำรณำอนุญำตในกำรท ำบัตรประจ ำตัวประชำชนส ำหรับบุคคล
สัญชำติไทย 

จากการสัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญทั้งหมด จ านวน 5 คน ในเรื่อง ปัญหาในการพิจารณา
อนุญาตในการท าบัตรประจ าตัวประชาชนส าหรับบุคคลสัญชาติไทยสรุปได้ว่า ปัญหาส่วนใหญ่ อยู่ที่
ข้อกฎหมายกับข้อเท็จจริง มักแตกต่างกัน พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องใช้ดุลพินิจในการพิจารณาอนุญาต
ในการท าบัตรฯ เช่น หนังสือสั่งการจากกระทรวงมหาดไทยว่า ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
รายการบุคคลจากฐานทะเบียนราษฎรในระบบคอมพิวเตอร์ โดยงดการเรียกเอกสารเพ่ิมเติมหรือ
บุคคลรับรอง ข้อเท็จจริงไม่สามารถพิจารณาจากฐานทะเบียนราษฎรได้ทั้งหมด ดังนั้น ท าให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ จ าเป็นจะต้องเรียกพยานเอกสารเพ่ิมเติม หรือบุคคลรับรอง เช่น กรณีการขอมีบัตรครั้งแรก
ตอนอายุ  7 ขวบ กรณีไม่มีบิดา -มารดา มายื่นค าร้อง หรือ ผู้ที่บัตรแต่ถือบัตรรุ่นเก่า เช่น  
บัตรขาว-ด า เนื่องจากไปพ านักในต่างประเทศเป็นเวลานานไม่สามารถค้นหาข้อมูลในฐานระบบ
ทะเบียนราษฎรได้  หรือบุคคลที่มีภาพใบหน้าเปลี่ยนไปหรือลายนิ้วมือไม่ผ่าน และข้อกฎหมาย ยังมี
แนวทางปฏิบัติที่ยังไม่ชัดเจน ท าให้พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องใช้ดุลพินิจในการท าบัตร เช่น กับบุคคลที่
พ้นโทษออกมาจากคุกแล้วมายื่นค าขอมีบัตร และไม่สามารถน าบัตรมาแสดงกับเจ้าหน้าที่ได้  
ข้อกฎหมายบุคคลเหล่านี้ คือเป็นบุคคลได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตร แต่ข้อเท็จจริงคือ เขาท าบัตร
หายตั้งแต่ก่อนเข้าไปรับโทษ ท าให้พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องใช้ดุลพินิจในการพิจารณาอนุญาตว่าจะท า
บัตรประเภทไหน เรื่องพวกนี้จะไปเกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียม เป็นต้น 
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 8.4 แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำในกำรพิจำรณำอนุญำตในกำรท ำบัตรประจ ำตัวประชำชน
ส ำหรับบุคคลสัญชำติไทย 
 จากการสัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญท้ังหมด จ านวน 5 คน ในเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาใน
การพิจารณาอนุญาตในการท าบัตรประจ าตัวประชาชนส าหรับบุคคลสัญชาติไทย สรุปได้ว่า  ใช้การ
อธิบายและชี้แจงให้ผู้ยื่นค าร้องนั้นเข้าใจ เช่น พนักงานเจ้าหน้าที่เรียกพยานเอกสารเพ่ิมเติม หรือ 
พยานบุคคลมารับรอง พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องอธิบายให้ชัดเจน ถึงเหตุแห่งดังกล่าว หรือ การเก็บ
ค่าธรรมกับการไม่เก็บค่าธรรมเนียม จะต้องอธิบายถึงเหตุแห่งการเก็บค่าธรรมเนียม อาจจะเกิดข้อ
โต้แย้งเกิดขึ้น ระหว่างประชาชนกับพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือ ค าน าหน้านามที่กฎหมายให้ใช้ได้หรือไม่
อนุญาตให้ใช้ ในบัตรประชาชนต้องอาศัย การอธิบายให้ประชาชนได้เข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่
ถูกต้อง เช่น ทางวิชาการสามารถใช้ได้แต่ทางกฎหมายทะเบียนราษฎรไม่สามารถน ามาใช้ได้ ดังนั้น 
การสื่อสารเป็นหัวใจส าคัญในการให้บริการงานบัตรประจ าตัวประชาชน 

8.5 ข้อจ ำกัดและอุปสรรคในกำรพิจำรณำอนุญำตในกำรท ำบัตรประจ ำตัวประชำชน
ส ำหรับบุคคลที่สัญชำติไทย 

จากการสัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญทั้งหมด จ านวน 5 คน ในเรื่อง ข้อจ ากัดและอุปสรรคใน
การพิจารณาอนุญาตในการท าบัตรประจ าตัวประชาชนส าหรับบุคคลที่สัญชาติไทย สรุปได้ว่า 
อุปสรรคและข้อจ ากัดที่เกิดขึ้นแต่ละกรณีก็แตกต่างกันไป แต่ที่เห็นได้ชัดก็คือ ทางด้านเวลา ซึ่งผู้ยื่น
ค าร้องนั้น มีเวลาจ ากัด แต่บางกรณีต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนานในการรวบรวมพยานหลักฐานและ 
อุปสรรคเกี่ยวกับพยานเอกสารที่ไม่สามารถน ามาได้แล้ว อาจจะสูญหาย หรือถูกท าลาย หรือพยาน
บุคคลเสียชีวิตหมด มันเป็นเรื่องที่พิจารณาอนุญาตในการท าบัตรค่อนข้างยาก และการการรอบัตร
นานของประชาชนผู้มาติดต่อท าบัตร เนื่องจากเครื่องสแกนเอกสารในปัจจุบันยังล่าช้า และการมี
ระเบียบที่ เอ้ือประโยชน์กับประชาชนมากเกินไป เช่น พนักงานเจ้าหน้าที่งดการเรียกพยานเอกสาร
หรือพยานบุคคลให้ตรวจสอบจากฐานทะเบียนราษฎรท าให้บางคนไม่มีเอกสารมายืนยันตัวตน และ
จะต้องใช้เวลาในการค้นหาเพิ่มเติมในระบบ อาจะท าให้ประชาชนท่านอ่ืนที่มาติดต่อรอนาน เป็นต้น 

8.6 ข้อเสนอแนะแนวทำงในกำรปรับปรุงกระบวนกำรงำนบัตรประจ ำตัวประชำชน
ส ำหรับบุคคลสัญชำติไทย 

จากการสัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญทั้งหมด จ านวน 5 คน ในเรื่องข้อเสนอแนะแนวทางใน
การปรับปรุงกระบวนการงานบัตรประจ าตัวประชาชนส าหรับบุคคลสัญชาติไทย สรุปได้ว่า เห็นควร
ปรับปรุงเทคโนโลยีในการออกบัตรใหม่ทั้งหมด เนื่องจากในปัจจุบันเป็นเครื่องเก่าและล่าช้า ระบบ
สแกนนิ้วล่าช้า เครื่องผลิตบัตรเก่าและเสียบ่อยครั้ง รวมถึงปรับปรุงข้อมูลให้บูรณาการในทุกภาคส่วน 
เพ่ือลดขั้นตอนในการพิจารณาอนุญาต และลดระยะเวลาในการตรวจสอบพยานเอกสาร และเพ่ิม
ศูนย์บริการด่วนให้มากขึ้น ประชาชนจะได้สะดวกในการเดินทาง โดยไม่ต้องเดินทางมาที่ส านักงาน
เขต ซึ่งเกิดข้อจ ากัดด้านสถานที่จอดรถ เป็นต้น 
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9. อภิปรำยผล 

9.1 แนวทำงกำรพิจำรณำอนุญำตในกำรท ำบัตรประจ ำตัวประชำชนส ำหรับบุคคล
สัญชำติไทยในปัจจุบัน  

จากการสัมภาษณ์ในปัจจุบันใช้วิธีการตรวจสอบฐานข้อมูล ตรวจสอบภาพใบหน้าและลาย
พิมพ์นิ้วมือ และซักถามประวัติเบื้องต้น ว่าตรงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรหรือไม่ เพ่ือพิจารณาว่า
คนที่มายื่นค าร้องเป็นเจ้าของรายการที่แท้จริงหรือไม่ โดยปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น 
พระราชบัญญัติบัตรประจ าตัวประชาชน พ.ศ. 2526 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2554 และตาม
หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องที่กระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด เป็นต้น ถ้าเห็นว่าถูกต้อง ก็อนุญาตให้
ท าบัตรได้  แต่ถ้ามีข้อสงสัยพนักงานเจ้าหน้าที่  เรียกเอกสารเพ่ิมเติม หรือพยานบุคคลเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาอนุญาตต่อไป ซึ่งสอดคล้อง กับระเบียบกรมการปกครอง ว่าด้วยการจัดท าบัตร
ประจ าตัวประชาชน บัญญัติไว้ว่า “การขอมีบัตร ขอมีบัตรใหม่ หรือขอเปลี่ยนบัตร ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ รายการของผู้ขอมีบัตรในฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร ว่ามีชื่อและรายการอยู่
ในทะเบียนบ้าน และให้เรียกหลักฐานประกอบการพิจารณาจากผู้ขอมีบัตร” นอกจากนั้น ยังมีการใช้
ดุลพินิจของพนักงานเจ้าที่ กล่าวคือ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับค าขอ บ.ป.1 พร้อมหลักฐานต่าง ๆ 
แล้วเห็นว่าหลักฐาน ที่ผู้ขอมีบัตรน ามาแสดงไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ใช้ดุลพินิจ
พิจารณาว่าหลักฐานที่มีอยู่ ในขณะนั้นเพียงพอที่จะพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคลและคุณสมบัติของผู้ขอมี
บัตรหรือไม่ หากเห็นว่าเพียงพอ ก็ให้พิจารณาท าบัตรให้ กรณีมีเหตุสงสัยว่าจะมีการทุจริตหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วเห็นว่าหลักฐานที่ผู้ขอ มีบัตรน ามาแสดงไม่สามารถพิสูจน์ยืนยันตัว
บุคคลและคุณสมบัติของผู้ขอได้ ให้เรียกหลักฐานเอกสาร หรือสอบสวนพยานบุคคลเพ่ิมเติมเท่าที่
จ าเป็น หากผู้ขอมีบัตรเป็นผู้ที่ย้ายที่อยู่มาจากท้องที่อ่ืน จะสอบถามไปยังนายทะเบียนหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ท้องที่นั้นก็ได้ แต่จะต้องรีบด าเนินการโดยเร็ว และให้บันทึกสาเหตุที่ไม่อาจท าบัตรให้ได้
ส าเร็จในครั้งนั้นไว้ในค าขอ บ.ป.1 ด้วย ในกรณีอ าเภอที่เชื่อมโยงเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์กับส านัก
บริหารการทะเบียนกรมการปกครอง เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับค าขอ บ.ป.1 ของผู้ขอมีบัตรคนใด
ให้ตรวจสอบ รายการท าบัตรของผู้นั้นจากฐานข้อมูลทะเบียนบัตรก่อนทุกครั้ง หากผลการตรวจสอบ
พบว่า มีรายการบัตรเดิมและภาพถ่ายใบหน้าของผู้ขอมีบั ตร ซึ่งถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริง 
ให้ด าเนินการจัดท าบัตร 

9.2 แนวทำงกำรพิจำรณำอนุญำตในกำรท ำบัตรประจ ำตัวประชำชนส ำหรับบุคคล
สัญชำติไทยในปัจจุบัน  

จากการสัมภาษณ์ พบว่า ปัญหาส่วนใหญ่อยู่ที่ข้อกฎหมายกับข้อเท็จจริง มักแตกต่างกัน 
พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องใช้ดุลพินิจในการพิจารณาอนุญาตในการท าบัตรฯ เช่น หนังสือสั่งการจาก
กระทรวงมหาดไทยว่า ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายการบุคคลจากฐานทะเบียนราษฎรในระบบ
คอมพิวเตอร์ โดยงดการเรียกเอกสารเพ่ิมเติมหรือบุคคลรับรอง ข้อเท็จจริงไม่สามารถพิจารณาจาก
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ฐานทะเบียนราษฎรได้ทั้งหมด ดังนั้นท าให้พนักงานเจ้าหน้าที่ จ าเป็นจะต้องเรียกพยานเอกสาร
เพ่ิมเติม หรือบุคคลรับรอง เช่น กรณี การขอมีบัตรครั้งแรกตอนอายุ 7 ขวบ กรณีไม่มีบิดา -มารดา  
มายื่นค าร้อง หรือ ผู้ที่บัตรแต่ถือบัตรรุ่นเก่า เช่น บัตรขาว-ด า เนื่องจากไปพ านักในต่างประเทศเป็น
เวลานาน ไม่สามารถค้นหาข้อมูลในฐานระบบทะเบียนราษฎรได้ หรือบุคคลที่มีภาพใบหน้าเปลี่ยนไป
หรือลายนิ้วมือไม่ผ่าน และข้อกฎหมาย ยังมีแนวทางปฏิบัติที่ยังไม่ชัดเจน ท าให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ต้องใช้ดุลพินิจในการท าบัตร เช่น กับบุคคลที่พ้นโทษออกมาจากคุก แล้วมายื่นค าขอมีบัตร และไม่
สามารถน าบัตรมาแสดงกับเจ้าหน้าที่ได้ ข้อกฎหมายบุคคลเหล่านี้ถือว่าเป็นบุคคลได้รับการยกเว้นไม่
ต้องมีบัตร แต่ข้อเท็จจริงคือ เขาท าบัตรหายตั้งแต่ก่อนเข้าไปรับโทษท าให้พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องใช้
ดุลพินิจในการพิจารณาอนุญาตว่า จะท าบัตรประเภทไหน เรื่องพวกนี้จะไปเกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียม 
เป็นต้น ทั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของประกิต เทพชนะ (2509) ได้ศึกษาปัญหาการปฏิบัติตาม
โครงการท าบัตรประจ าตัวประชาชน ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาเรื่องระเบียบและกฎหมายก็ควรจะ
แก้ไขให้มีการยืดหยุ่นได้ คือควรผ่อนผันเรื่องค่าธรรมเนียมส าหรับคนยากจน โดยใช้สอบสวนฐานะ 
อาชีพ หรือพยานหลักฐานอ่ืน ๆ ประกอบ และควรหาทางลดค่าธรรมเนียมให้ถูกลง ควรจะให้
คุ้มครองผู้ถูกคุ้มครอง ผู้ถูกคุมขังที่ไม่ยอมด้วยกฎหมาย เมื่อออกมาพ้นก าหนดเวลาการจัดท าบัตร 
จะไม่ถูกปรับ ส่วนผู้ที่พ้นสภาพการยกเว้นควรก าหนด เวลาการข้อมีบัตรไว้ให้แน่นอน 

9.3 แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำในกำรพิจำรณำอนุญำตในกำรท ำบัตรประจ ำตัวประชำชน
ส ำหรับบุคคลสัญชำติไทย  

จากการสัมภาษณ์ สรุปได้ว่า แนวทางการแก้ไขปัญหาในการพิจารณาอนุญาตในการท าบัตร
ประจ าตัวประชาชนส าหรับบุคคลสัญชาติไทย คือ การอธิบายและชี้แจงให้ผู้ยื่นค าร้องนั้นเข้าใจ เช่น 
พนักงานเจ้าหน้าที่เรียกพยานเอกสารเพ่ิมเติม หรือพยานบุคคลมารับรอง พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้อง
อธิบายให้ชัดเจน ถึงเหตุแห่งดังกล่าว หรือการเก็บค่าธรรมกับการไม่เก็บค่าธรรมเนียม จะต้องอธิบาย
ถึงเหตุแห่งการเก็บค่าธรรมเนียม อาจจะเกิดข้อโต้แย้งเกิดขึ้นระหว่างประชาชนกับพนักงานเจ้าหน้าที่ 
และยังมีงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง ของประกิต เทพชนะ (2509) สรุปผลไว้ว่า  ควรผ่อนผันเรื่อง
ค่าธรรมเนียมส าหรับคนยากจน โดยใช้สอบสวนฐานะ อาชีพ หรือพยานหลักฐานอ่ืน ๆ ประกอบ และ
ควรหาทางลดค่าธรรมเนียมให้ถูกลง หรือปัญหากฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ค าน าหน้านามที่กฎหมาย
ให้ใช้ได้หรือไม่อนุญาตให้ใช้ ในบัตรประชาชนต้องอาศัยการอธิบายให้ประชาชนได้เข้าใจเกี่ยวกับข้อ
กฎหมายที่ถูกต้อง เช่น ทางวิชาการสามารถใช้ได้ แต่ทางกฎหมายทะเบียนราษฎรไม่สามารถน ามาใช้
ได้ ดังนั้นการสื่อสารเป็นหัวใจส าคัญในการให้บริการงานบัตรประจ าตัวประชาชน 

9.4 ข้อจ ำกัดและอุปสรรคในกำรพิจำรณำอนุญำตในกำรท ำบัตรประจ ำตัวประชำชน
ส ำหรับบุคคลที่สัญชำติไทย  

จากการสัมภาษณ์ ในเรื่องข้อจ ากัดและอุปสรรคในการพิจารณาอนุญาตในการท าบัตร
ประจ าตัวประชาชนส าหรับบุคคลที่สัญชาติไทย สรุปได้ว่า อุปสรรคและข้อจ ากัดที่เกิดขึ้นแต่ละกรณีก็

https://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=ประกิต%20เทพชนะ&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
https://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=ประกิต%20เทพชนะ&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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แตกต่างกันไป แต่ที่เห็นได้ชัดก็คือ ทางด้านเวลา ซึ่งผู้ยื่นค าร้องนั้นมีเวลาจ ากัด แต่บางกรณีต้องใช้
ระยะเวลาที่ยาวนานในการรวบรวมพยานหลักฐานและอุปสรรคเกี่ยวกับพยานเอกสารที่ไม่สามารถ
น ามาได้แล้ว อาจจะสูญหาย หรือถูกท าลาย หรือพยานบุคคลเสียชีวิตหมด มันเป็นเรื่องที่พิจารณา
อนุญาตในการท าบัตรค่อนข้างยาก และการการรอบัตรนานของประชาชนผู้มาติดต่อท าบัตร 
เนื่องจากเครื่องสแกนเอกสารในปัจจุบันยังล่าช้า และการมีระเบียบที่ไม่ชัดแจน ยากต่อการปฏิบัติงาน
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ เช่น พนักงานเจ้าหน้าที่งดการเรียกพยานเอกสารหรือพยานบุคคลให้
ตรวจสอบจากฐานทะเบียนราษฎร ท าให้บางคนไม่มีเอกสารมายืนยันตัวตน และจะต้องใช้เวลาในการ
ค้นหาเพิ่มเติมในระบบ อาจะท าให้ประชาชนท่านอ่ืนที่มาติดต่อรอนาน เป็นต้น 

 9.5 ข้อเสนอแนะแนวทำงในกำรปรับปรุงกระบวนกำรงำนบัตรประจ ำตัวประชำชน
ส ำหรับบุคคลสัญชำติไทย  

จากการสัมภาษณ์ เรื่องข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการงานบัตรประจ าตัว
ประชาชนส าหรับบุคคลสัญชาติไทย สรุปได้ว่า เห็นควรปรับปรุงเทคโนโลยีในการออกบัตรใหม่ทั้งหมด 
เนื่องจากในปัจจุบันเป็นเครื่องเก่าและล่าช้า ระบบสแกนนิ้วล่าช้า เครื่องผลิตบัตรเก่าและเสียบ่อยครั้ง 
รวมถึงปรับปรุงข้อมูลให้บูรณาการในทุกภาคส่วน เพ่ือลดขั้นตอนในการพิจารณาอนุญาต และ 
ลดระยะเวลาในการตรวจสอบพยานเอกสาร และควรเพ่ิมจุดบริการด่วนกรุงเทพมหานครให้มากขึ้น 
และเพ่ิมอ านาจในการสอบสวนเรื่องบัตรฯหาย เพราะจากเดิมจุดบริการด่วนกรุงเทพมหานครจะ
บริการเฉพาะเปลี่ยนบัตรฯใหม่ กรณีบัตรฯหมดอายุ บัตรฯช ารุด เปลี่ยนที่อยู่ และเปลี่ยนค าน าหน้า 
ถ้าบัตรฯหายจะต้องไปติดต่อที่ส านักงานเขต ถ้าเพ่ิมอ านาจในเรื่องสอบสวนในกรณีบัตรฯ หายได้ 
จะเป็นการอ านวยความสะดวกกับประชาชนการเดินทางโดยไม่ต้องเดินทางมาที่ส านักงานเขต ซึ่งเกิด
ข้อจ ากัดด้านสถานที่จอดรถ และปรับปรุงระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้ชัดเจนมากขึ้นใช้ดุลพินิจ
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้น้อยลงและให้ง่ายต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากบางกรณี เจ้าหน้าที่
จ าเป็นต้องเรียกเอกสาร หรือพยานบุคคล เพ่ือประกอบการพิจารณาอนุญาตในการท าบัตรประจ าตัว
ประชาชน เป็นต้นและยังมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ของประกิต เทพชนะ (2509) สรุปผลไว้ว่า การแก้ไข
ควรแก้ไขเรื่องระเบียบปฏิบัติงาน เครื่องมือเครื่องใช้และเจ้าหน้าที่ ปัญหาการบริหารงานในส่วน
ภูมิภาค คือ การรวมอ านาจการออกบัตรฯ ไว้ส่วนกลางแห่งเดียว ควรจะกระจายอ านาจให้จังหวัด
จัดท าปัญหาเจ้าหน้าที่ท าบัตรประจ าตัวประชาชนเกิดขึ้นเนื่องจากมีเวลาเตรียมงานน้อย ไม่ได้มีการ
ฝึกอบรมก่อนปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 

https://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=ประกิต%20เทพชนะ&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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10. ข้อเสนอแนะ 
ผู้ศึกษาได้จัดท าข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ไว้ทั้งหมด 2 เรื่อง คือ ข้อเสนอแนะจากการ

วิจัย และข้อเสนอเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

10.1 ข้อเสนอแนะจำกกำรวิจัย 
1) กฎหมาย และระเบียบ หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ให้ชัดเจนมากขึ้น เพ่ือลดการใช้

ดุลพินิจของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้น้อยลง เพ่ือให้ง่ายต่อการปฏิบัติงาน เช่น ระเบียกระทรวงมหาดไทย 
ระบุว่า ให้พนักงานเจ้าหน้าที่งดเรียกเอกสารเพ่ิมเติมจากประชาชน ให้ตรวจสอบจากข้อมูลในฐาน
ระบบทะเบียนราษฎร เป็นต้น แต่ทางปฏิบัติท าให้การปฏิบัติงานล่าช้า เนื่องจากพนักงานเจ้าหน้าที่
ต้องสืบค้นหาข้อมูลบางกรณีใช้เวลานานในการสืบค้น จึงท าให้ประชาชน ที่มาติดต่อรับบริการรอนาน 
บางกรณีจ าเป็นต้องเรียกเอกสารเพ่ิมเติม เพื่อประกอบการตัดสินใจในพิจารณาอนุญาตในการท าบัตรฯ 
ถ้าเอกสารไม่เพียงพอก็ไม่สามารถอนุญาตในการท าบัตรได้  

2) ลดช่องโหว่ของระเบียบ กฎหมาย ในเรื่องค่าธรรมเนียม ควรระบุกรณีไว้ให้ชัดเจนในการ
เก็บหรืองดเว้นค่าธรรมเนียม โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจน้อยลง และเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

3) เทคโนโลยีและอุปกรณ์ ในการออกบัตรประจ าตัวประชาชน ควรมีมาตรฐานเดียวกันทั่ว
ประเทศ ปัจจุบันเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ ใช้ในการออกบัตรฯ ในต่างจังหวัด ทันสมัยกว่า
กรุงเทพมหานครในเรื่องสแกนลายนิ้วมือซึ่งเก็บพร้อมกัน 2 ข้าง ท าให้รวดเร็วกว่าเครื่องสแกน
ลายนิ้วมือ ที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเก็บลายนิ้วมือทีละข้าง  

4) แก้กฎหมาย ให้ผู้ช่วยนายทะเบียน ต าแหน่ง ช านานงานขึ้นไป สามารถพิจารณาอนุญาต
ในการท าบัตรได้ เพ่ือสามารถหมุนเวียนในการปฏิบัติงานได้  

5) พัฒนาเทคโนโลยีให้ทันสมัย รวดเร็ว เพ่ือลดจ านวนผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนเกิดความ
พึงพอใจในการรับบริการไม่ต้องรอนาน 

6) เพ่ิมจุดด่วนบริการกรุงเทพมหานครในการออกบัตรประจ าตัวประชาชน โดยให้ประชาชน
ไม่ต้องเดินทางมาติดต่อราชการที่ส านักงานเขต เนื่องจากมีข้อจ ากัดเรื่องด้านจอดรถและเพ่ิมอ านาจ
ในการสอบสวนให้สามารถท าบัตรได้ทุกกรณี ยกเว้นกรณี ที่ไม่มีภาพถ่ายใบหน้าในระบบฯ เช่น  
บัตรครั้งแรก เป็นต้น 

10.2 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรท ำวิจัยครั้งต่อไป 
1) ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความต้องการของประชาชน ในเรื่องแนวทางการพิจารณา

อนุญาตของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการท าบัตรประจ าตัวประชาชน 
2) ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการพิจารณาอนุญาตในการท าบัตรประจ าตัว

ประชาชนส าหรับบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย 
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3) ควรมีการศึกษาวิจัยเจาะลึกในเรื่องข้อจ ากัด และปัญหาอุปสรรค ของแนวทางการ
พิจารณาอนุญาตในการท าบัตรประจ าตัวประชาชนส าหรับบุคคลที่มีสัญชาติไทยและไม่มีสัญชาติไทย 
ในภาพรวม เพื่อเสนอเป็นแนวทางในการก าหนด นโยบายเรื่องนี้ต่อไป  

4) ควรมีการศึกษาวิจัยเจาะลึกในเรื่องแนวทางการพิจารณาอนุญาตในการท าบัตรประจ าตัว
ประชาชนส าหรับบุคคลที่มีสัญชาติไทยและไม่มีสัญชาติไทย ในพ้ืนที่ อ่ืน  ๆ หรือพ้ืนที่ใกล้เคียง 
เพ่ือเปรียบเทียบเลือกแนวทางที่เหมาะสมในการก าหนดนโยบายในภาพรวมในส านักทะเบียนท้องถิ่น
ต่อไป 
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กำรใช้เทคโนโลยีระบบสำรสนเทศในกำรปฏิบตัิงำน:  
กรณีศึกษำส ำนักมำตรกำร ส ำนักงำน ป.ป.ส. 

กัมพล พัฒนผล* 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษา “การใช้เทคโนโลยีระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงาน :
กรณีศึกษาส านักมาตรการ ส านักงาน ป .ป.ส.” วัตถุประสงค์ของการวิจัยได้แก่ 1) เพ่ือศึกษา
พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานของบุคลากรในส่วนกลางของส านักมาตรการ 
ส านักงาน ป.ป.ส. 2) เพ่ือทราบถึงปัญหา อุปสรรคของการน าเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรของส านักมาตรการ ส านักงาน ป.ป.ส. 

การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลออนไลน์ จากแบบสอบถามในประเด็น 
ที่เก่ียวข้อง และท าการประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ในรูปแบบของการบรรยาย 
เชิงพรรณนา และสถิติ ไคสแควร์ (Chi-Square) 

ผลการศึกษาพบว่าบุคลากรของส านักมาตรการส านักงาน ป .ป.ส. ใช้คอมพิวเตอร์ PC  
ของส านักงานในการปฏิบัติงานในส านักงานเป็นหลัก และใช้โทรศัพท์มือถือส่วนตัวในการปฏิบัติงาน 
ทั้งในและนอกส านักงานรองลงมา 

ด้านการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน ส่วนมากเป็นการใช้งานระบบการ
ปฏิบัติงาน ด้านบริหารจัดการ และด้าน Back Office ส่วนการใช้ระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
เฉพาะด้านเช่นด้านการปราบปราม ด้านการเฝ้าระวัง มีการใช้งานในภาพรวมที่น้อย เนื่องจากมีระบบ
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเป็นจ านวนมาก และบางระบบมีเพียงบุคลากรส่วนน้อยของแต่ละส านักเท่านั้น  
ที่จะสามารถใช้งานระบบดังกล่าวได้ 

ด้านปัญหาและอุปสรรคในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมพบว่า
ปัญหาและอุปสรรคเป็นปัญหาเรื่องบุคลากรยังคงขาดความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 
พบว่าส านักท่ีปฏิบัติงานส่งผลต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน 

ค ำส ำคัญ: เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ, การปฏิบัติงาน, ส านักมาตรการ ส านักงาน ป.ป.ส. 
 
 

                                       
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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1. บทน ำ 
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและรูปแบบการสื่อสารมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและใช้เป็น

เครื่องมือในการปฏิบัติงานและบริหารงานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ภาครัฐไทยได้เริ่มให้
ความส าคัญกับการพัฒนาและการน าเทคโนโลยีใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนา
ประเทศ รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน ทั้งด้านการให้บริการแก่
ประชาชน และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน หน่วยงานภาครัฐจึงมีความจ าเป็นที่จะต้อง
ร่วมมือกันพัฒนาและยกระดับภาครัฐในภาพรวมให้ก้าวสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล เพ่ือให้ประเทศไทย
สามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืน และก้าวทันความเปลี่ยนแปลงในเวทีโลก (ส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร, 2559) 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ส านักงาน ป.ป.ส.) เป็นองค์กร
ภาครัฐที่มีภารกิจหลักเกี่ยวกับการป้องกัน การปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศ  
ได้มีการก าหนดทิศทางและการวางแผนการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่าง
ต่อเนื่อง โดยส านักงาน ป.ป.ส. ได้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการด าเนินงาน ไม่ว่าจะ
เป็นงานด้านการปราบปรามยาเสพติด งานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งานด้านการ
บ าบัดรักษา งานด้านการต่างประเทศ งานด้านบริหารจัดการภายใน ซึ่งสามารถด าเนินงานได้อย่าง
ต่อเนื่องและมีทิศทางที่ชัดเจน เนื่องจากส านักงาน ป.ป.ส. ได้มีการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารอย่างต่อเนื่องมาทั้งสิ้น 5 ฉบับ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2544 จนถึงปัจจุบัน  
การด าเนินงานตามแผนฯ แต่ละฉบับนั้นโดยในระยะแรกส านักงาน ป.ป.ส. ได้มุ่งเน้นการส่งเสริมและ
การพัฒนาระบบสารสนเทศให้เกิดความครอบคลุมสามารถสนับสนุนงานได้ในทุกภารกิจหลัก ในระยะ
ถัดมาเมื่อเทคโนโลยีและการสื่อสารและเครื่องมือด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศมีการพัฒนาขึ้นจน
เอ้ืออ านวยต่อการขยายผลการใช้งานระบบสารสนเทศ ส านักงาน ป.ป.ส. จึงได้มุ่งเน้นการพัฒนาต่อ
ยอดให้เกิดการเชื่อมโยงเพ่ือแลกเปลี่ยนบูรณาการข้อมูลสารสนเทศด้านยาเสพติดทั้งภายในหน่วยงาน
และภายนอกหน่วยงาน ตลอดจนมีการมุ่งเน้นการพัฒนาระบบสารสนเทศที่สามารถใช้งานได้จาก
ภายนอกส านักงาน ป.ป.ส.  

ส านักงาน ป.ป.ส. ได้ก าหนดให้มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (PC) ในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรที่ส านักงาน จ านวน 1 คน ต่อ 1 เครื่อง นอกจากนี้ยังมี คอมพิวเตอร์ Notebook คอมพิวเตอร์ 
Tablet และโทรศัพท์มือถือ (Smart Phone) โดยจัดสรรให้จ านวนตามโครงสร้าง ภารกิจ หน้าที่ 
และการใช้งาน ของแต่ละส านัก โดยผลการส ารวจความต้องการการใช้งานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของ
ส านักงาน ป.ป.ส. เมื่อเดือนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 พบว่าบุคลากรของส านักงาน ป.ป.ส. 
ที่ปฏิบัติงานในส่วนกลาง มีความต้องการใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (PC) ในการปฏิบัติงานเป็นหลัก 
นอกจากนี้แผนการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงาน ป .ป.ส. ยังได้
ให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
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การใช้งานระบบสารสนเทศ รวมไปถึงการจัดท าคู่มือและสื่อต่าง ๆ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือและแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

ส านักงาน ป.ป.ส. มีแนวทางการด าเนินงานที่ต่อเนื่อง ประกอบกับผลการศึกษาสภาพการ
ด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบันของส านักงาน ป .ป.ส. พบว่า ข้อมูล
สารสนเทศของส านักงาน ป.ป.ส. นั้นเป็นองค์ประกอบหลักที่สนับสนุนการด าเนินงานของส านักงาน 
ป.ป.ส. ผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคลากรของส านักงาน ป.ป.ส. จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการใช้เทคโนโลยีระบบ
สารสนเทศในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักมาตรการ ได้แก่ส านักพัฒนาการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ส านักปราบปรามยาเสพติด และส านักยุทธศาสตร์ ซึ่งมีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกัน การปราบปราม และยุทธศาสตร์ด้านยาเสพติดในภาพรวมของประเทศ รวมไปถึงการน า
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้มีต้นทุนที่สูง และแต่ละส่วนงานดังกล่าวก็มีลักษณะหน้าที่  
ความรับผิดชอบในภารกิจที่แตกต่างกัน เพ่ือเป็นข้อมูลในการเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาหรือ
ปรับปรุง รวมไปถึงเพ่ิมประสิทธิภาพในการน าเทคโนโลยีระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรส านักงาน ป.ป.ส. ให้สามารถบรรลุตามแผนการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของส านักงาน ป.ป.ส. อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปได้ในอนาคต 

 
2. ระเบียบวิธีวิจัย 

2.1 กลุ่มเป้ำหมำยและกำรเก็บข้อมูล 
กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้ คือ บุคลากรของส านักมาตรการ ที่ปฏิบัติงานในส านักงาน 

ป.ป.ส. ส่วนกลางเท่านั้น รวมจ านวนทั้งหมด 210 คน ไม่รวมผู้อ านวยการส านัก แบ่งเป็น 
- ส านักยุทธศาสตร์ จ านวน 83 คน ประกอบไปด้วย ข้าราชการจ านวน 44 คน พนักงาน

ราชการ จ านวน 6 คน ลูกจ้างประจ า 1 คน ลูกจ้างเหมาเอกชน 32 คน  
- ส านักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จ านวน 60 คน ประกอบไปด้วย 

ข้าราชการจ านวน 44 คน พนักงานราชการ 3 คน ลูกจ้างเหมาเอกชน 14 คน  
- ส านักปราบปรามยาเสพติด จ านวน 70 คน ประกอบไปด้วย ข้าราชการจ านวน 66 คน 

พนักงานราชการ 1 คน ลูกจ้างประจ า 3 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามโดยใช้ Google Forms เก็บข้อมูลด้วยวิธี

ออนไลน์เพ่ือรวมรวมความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากช่วงเวลาที่ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูล
นั้น ประเทศไทยก าลังประสบกับปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19) โดยจ านวนแบบสอบถามที่ได้รับความร่วมมือในการตอบกลับจ านวนทั้งหมด 181 ชุด 
คิดเป็นร้อยละ 86.19 
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แบบสอบถามประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทของบุคลากร ส านักที่ปฏิบัติงาน 

ต าแหน่งในสายงาน อายุงานราชการ การเข้ารับการอบรม การใช้อุปกรณ์สารสนเทศในการปฏิบัติงาน 
ส่วนที่ 2 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน ได้แก่การใช้งานคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน 

และการใช้ระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 
ส่วนที่ 3 ปัญหาอุปสรรค การใช้งานระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ด้านอุปกรณ์  

ด้านระบบสารสนเทศ ด้านบุคลากร ด้านเครือข่าย และด้านบริการตอบปัญหารับแจ้งข้อขัดข้อง 
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติงานหรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

3. ผลกำรศึกษำ 
 ตารางที่ 3.1 สถานภาพบุคคลของกลุ่มเป้าหมาย  

(n=181) 

 

จากตารางที่ 3.1 พบว่า กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 69.6 อายุระหว่าง 
31-40 ปี ร้อยละ 39.2 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 66.9 โดยเป็นข้าราชการ ร้อยละ 76.2 
 

ปัจจัย ควำมถี่ ร้อยละ 
เพศ   

    ชาย 55 30.4 
    หญิง 126 69.6 

อำย ุ   
    20-30 ปี 39 21.5 
    31-40 ปี 71 39.2 
    41-50 ปี 48 26.5 

    51-60 ปี 23 12.7 
ระดับกำรศึกษำ   
    อนุปริญญา/ปวส. 32 17.7 
    ปริญญาตร ี 121 66.9 
    สูงกว่าปริญญาตร ี 28 15.5 

ประเภทของบุคลำกร   
    ข้าราชการ 138 76.2 

    พนักงานราชการ 10 5.5 
    ลูกจ้างประจ า 2 1.1 

    ลูกจ้างเหมาเอกชน 31 17.1 
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ตารางที่ 3.2 ส านักท่ีปฏิบัติ ต าแหน่งในสายงาน อายุราชการ และการอบรม 

 

จากตารางที่ 3.2 พบว่า กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ในส านักยุทธศาสตร์ ร้อยละ 
35.9 ส านักปราบปรามยาเสพติด ร้อยละ 33.7 ส านักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ร้อยละ 30.4 อยู่ในสายงานวิเคราะห์นโยบายละแผน ร้อยละ 58.0 มีอายุงานราชการ 11-20 ป ี
ร้อยละ 39.8 และส่วนใหญ่ได้รับการอบรมด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 
23.2 

กำรใช้อุปกรณ์สำรสนเทศในกำรปฏิบัติงำน 
กลุ่มเป้าหมายมีการใช้คอมพิวเตอร์  PC ในการปฏิบัติงานทุกคน มีการใช้ อุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ Notebook ในการปฏิบัติงานเพียงร้อยละ 26.0 มีการใช้คอมพิวเตอร์ Tablet ในการ
ปฏิบัติงานเพียงร้อยละ 8.8 และมีการใช้โทรศัพท์มือถือ (Smart phone) ในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 
73.5  

 

ปัจจัย ควำมถี่ ร้อยละ 
ส ำนักที่ปฏบิัติงำน   

    ส านักปราบปรามยาเสพติด 61 33.7 
    ส านักยุทธศาสตร ์ 65 35.9 
    ส านักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 55 30.4 
ต ำแหน่งในสำยงำน   

    สายงานธุรการ 33 18.2 
    สายงานสบืสวนสอบสวน 43 23.8 
    สายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 105 58.0 

อำยุงำนรำชกำร   
    น้อยกว่า 5 ป ี 48 26.5 

    5-10 ปี 47 26.0 
    11-20 ปี 72 39.8 
    21 ปีขึ้นไป 14 7.7 
เคยได้รับกำรอบรมด้ำนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ   
    ไม่เคย 61 33.7 
    1 ครั้ง 28 15.5 

    2 ครั้ง 42 23.2 
    3 ครั้ง 25 13.8 
    4 ครั้ง 10 5.5 
    5 ครั้งขึ้นไป 15 8.3 
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กำรใช้งำนคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐำน 
กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่มีการใช้งานคอมพิวเตอร์ขั้นพ้ืนฐานค่อนข้างบ่อย ร้อยละ 30.1 

โดยพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีการใช้โปรแกรม Microsoft Office Word เป็นประจ า ร้อยละ 
45.9 ใช้โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint ค่อนข้างบ่อย ร้อยละ 39.8 และใช้งานค่อนข้าง
น้อย 2 ระบบ ได้แก่ การใช้แอพพลิเคชั่นของส านักงานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ร้อยละ 33.1 ใช้โปรแกรม 
Microsoft Office Excel ร้อยละ 32.0 และที่ไม่มีการใช้งานมากที่สุดได้แก่ การติดตั้งซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง ร้อยละ 28.1 

กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรปฏิบัติงำน 

ตารางที่ 3.3 การใช้งานระบบสารสนเทศด้านบริหารจัดการ 
กำรใช้งำนระบบสำรสนเทศด้ำนบริหำรจัดกำร (ร้อยละ) ไม่เคย

ใช้ 
ค่อน 
ข้ำง
น้อย 

ค่อนข้ำง 
บ่อย 

เป็น
ประจ ำ 

รวม 

1. การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Web Help Desk) 

26.5 47.5 13.8 12.2 100.0 

2. การใช้งานระบบจองห้องประชุม 13.3 31.5 29.8 25.4 100.0 

3. การใช้งานระบบจัดเก็บเอกสาร 9.4 33.7 27.1 29.8 100.0 
4. การใช้งานเว็บไซต์ ส านักงาน ป.ป.ส (ONCB) 3.3 38.1 35.9 22.7 100.0 

5. การใช้งานระบบ Intranet ในการรับส่งข้อมูลกับฝ่ายอื่น ๆ 1.1 24.9 38.1 35.9 100.0 
6. การใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email ONCB) 1.1 26.5 37.0 35.4 100.0 

7. การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 1.1 32.0 32.6 34.3 100.0 
 

จากตารางที่ 3.3 พบว่า กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่มีการใช้งานระบบสารสนเทศด้านบริหาร
จัดการค่อนข้างน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ระบบที่มีการใช้งานเป็นประจ า ได้แก่ การใช้งาน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 34.3  

ระบบที่มีการใช้งานค่อนข้างบ่อย 2 ระบบ ได้แก่ การใช้งานระบบ Intranet ในการรับส่งข้อมูล
กับฝ่ายอ่ืน ๆ ร้อยละ 38.1 การใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email ONCB) ร้อยละ 37.0  

ระบบที่มีการใช้งานค่อนข้างน้อย 4 ระบบ ได้แก่การใช้งานระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Web Help Desk) ร้อยละ 47.5 การใช้งานเว็บไซต์ 
ส านักงาน ป.ป.ส. (ONCB) ร้อยละ 38.1 การใช้งานระบบจัดเก็บเอกสาร ร้อยละ 33.7 การใช้งาน
ระบบจองห้องประชุม ร้อยละ 31.5   
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ตารางที่ 3.4 การใช้งานด้านระบบ Back Office 
กำรใช้งำนด้ำนระบบ Back Office (ร้อยละ) ไม่เคย

ใช้ 
ค่อน 
ข้ำง
น้อย 

ค่อนข้ำง 
บ่อย 

เป็น
ประจ ำ 

รวม 

1. การใช้งานระบบงานเบิก - จ่ายเงิน 69.6 28.7 1.1 0.6 100.0 
2. การใช้งานระบบประเมินสมรรถนะข้าราชการส านักงาน ป.ป.ส. 37.6 54.1 6.1 2.2 100.0 

3. การใช้งานระบบเงินอุดหนุน 33.1 38.1 15.5 13.3 100.0 
4. การใช้งานระบบจองรถยนต์ส่วนกลางอิเล็กทรอนิกส์ 21.5 23.2 31.5 23.8 100.0 
5. การใช้งานระบบสารสนเทศส าหรับข้าราชการระดับกรม (DPIS) 18.8 28.2 30.9 22.1 100.0 

6. การใช้งานระบบจองห้องประชุม 13.3 31.5 29.8 25.4 100.0 
7. การใช้งานระบบจัดเก็บเอกสาร 9.4 33.7 27.1 29.8 100.0 
8. การใช้งานระบบบริหารแผนงานและงบประมาณ 7.2 19.8 35.4 37.6 100.0 
9. การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 1.1 32.0 32.6 34.3 100.0 

 

จากตารางที ่3.4 พบว่า กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่มีการใช้งานระบบ Back Office ค่อนข้างน้อย 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ระบบที่มีการใช้งานเป็นประจ า 2 ระบบ ได้แก่ การใช้งานระบบบริหาร
แผนงานและงบประมาณ ร้อยละ 37.6 การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 34.3  

ระบบที่มีการใช้งานค่อนข้างบ่อย 2 ระบบ ได้แก่ การใช้งานระบบจองรถยนต์ส่วนกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 31.5 การใช้งานระบบสารสนเทศส าหรับข้าราชการระดับกรม (DPIS) ร้อยละ 
30.9 

ระบบที่มีการใช้งานค่อนข้างน้อย 4 ระบบ ได้แก่การใช้งานระบบประเมินสมรรถนะ
ข้าราชการส านักงาน ป.ป.ส. ร้อยละ 54.1 การใช้งานระบบเงินอุดหนุน ร้อยละ 38.1 การใช้งาน
ระบบจัดเก็บเอกสาร ร้อยละ 33.7 และการใช้งานระบบจองห้องประชุม ร้อยละ 31.5 

จากผลการศึกษาพบว่ากลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่มีการใช้งานระบบระบบสารสนเทศด้าน
บริหารจัดการและการใช้งานด้านระบบ Back Office ค่อนข้างน้อย ทั้งนี้อาจเกิดจากการขาดความรู้
ความเข้าใจในการใช้งานระบบดังกล่าว ขาดอุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อการใช้งาน หรือเป็นระบบเฉพาะด้าน
ที่มีการใช้งานเป็นครั้งคราว  
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ตารางที่ 3.5 การใช้งานด้านระบบเพ่ือวิเคราะห์การตัดสินใจและด้านระบบการรายงานผลปฏิบัติงาน 
กำรใช้งำนด้ำนระบบเพ่ือวิเครำะห์กำรตัดสินใจ 

และด้ำนระบบกำรรำยงำนผลปฏบิัติงำน (ร้อยละ) 
ไม่เคย

ใช้ 
ค่อน 
ข้ำง
น้อย 

ค่อนข้ำง 
บ่อย 

เป็น
ประจ ำ 

รวม 

1. การใช้งานระบบรายงานสถานการณ์เหตุประจ าวัน 91.2 6.6 1.1 1.1 100.0 
2. การใช้งานระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA) 85.1 8.8 3.9 2.2 100.0 

3. การใช้งานระบบ ศปป.2 กอ.รมน. 82.8 11.6 3.9 1.7 100.0 
4. การใช้งานระบบทะเบียนก าลังพล 72.4 9.9 10.5 7.2 100.0 
5. การใช้งานระบบเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัด (PNARS) 72.3 26.0 1.1 0.6 100.0 

6. การใ ช้งานระบบคลังข้อมูลเพื่อการด า เนินงานด้าน 
ยาเสพติด (Data Warehouse) 

70.7 28.2 1.1 - 100.0 

7. การ ใ ช้งานระบบสารสนเทศยาเสพติดส าหรับห้อง 
ปฏิบัติการ (War Room) 

60.8 30.9 6.6 1.7 100.0 

8. การใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ยาเสพติต (NaGIS) 59.1 37.5 1.7 1.7 100.0 

 

จากตารางที่ 3.5 พบว่า กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้งานระบบเพ่ือวิเคราะห์การตัดสินใจ
และด้านระบบการรายงานผลปฏิบัติงาน โดยเรียงล าดับระบบดังกล่าว จากมากไปน้อย ได้แก่ การใช้
งานระบบรายงานสถานการณ์เหตุประจ าวัน ร้อยละ 91.2 การใช้งานระบบสารสนเทศยาเสพติด
จังหวัด (NISPA) ร้อยละ 85.1 การใช้งานระบบ ศปป.2 กอ.รมน. ร้อยละ 82.8 การใช้งานระบบ
ทะเบียนก าลังพล ร้อยละ 72.4 การใช้งานระบบเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัด (PNARS) ร้อยละ 
72.3 การใช้งานระบบคลังข้อมูลเพื่อการด าเนินงานด้านยาเสพติด (Data Warehouse) ร้อยละ 70.7 
การใช้งานระบบสารสนเทศยาเสพติดส าหรับห้องปฏิบัติการ (War Room) ร้อยละ 60.8 การใช้งาน
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ยาเสพติด (NaGIS) ร้อยละ 59.1 

ตารางที่ 3.6 การใช้งานระบบสารสนเทศด้านปราบปรามและด้านการเฝ้าระวัง 
กำรใช้งำนระบบสำรสนเทศด้ำนปรำบปรำม 

และด้ำนกำรเฝ้ำระวัง (ร้อยละ) 
ไม่เคย

ใช้ 
ค่อน 
ข้ำง
น้อย 

ค่อนข้ำง 
บ่อย 

เป็น
ประจ ำ 

รวม 

1. การใช้งานระบบสารสนเทศยาเสพติด (NIS: PI, NCR, SP, 
RI, CWI, QOBR, IMS, ASS, BRS, DN) 

81.3 9.9 7.7 1.1 100.0 

2. การใช้งานระบบกองทุนแม่ของแผ่นดิน 80.7 14.3 4.4 0.6 100.0 

3. การใช้งานระบบแจ้งข้อมูลสารเคมีควบคุม ป.ป.ส.  80.7 19.3 - - 100.0 

4. การใช้งานระบบติดตามสถานการณ์พืชเสพติด (NCS) 78.5 21.5 - - 100.0 

5. การใช้งานระบบคดีสมคบ 76.3 6.6 8.8 8.3 100.0 

6. การใช้งานระบบการจัดเตรียมสนามรบด้านข่าว (IPB) 76.3 7.7 7.2 8.8 100.0 
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กำรใช้งำนระบบสำรสนเทศด้ำนปรำบปรำม 
และด้ำนกำรเฝ้ำระวัง (ร้อยละ) 

ไม่เคย
ใช้ 

ค่อน 
ข้ำง
น้อย 

ค่อนข้ำง 
บ่อย 

เป็น
ประจ ำ 

รวม 

7. การใช้งานระบบเฝ้าระวังการแพร่ระบาดยาเสพติด 
(Narsists) 

71.8 19.9 7.2 1.1 100.0 

8. การใช้งานระบบข้อมูลตรวจพิสูจน์ยาเสพติด (DIS) 64.1 1.7 16.6 17.6 100.0 

 

จากตารางที่ 3.6 พบว่า กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้งานระบบสารสนเทศด้านปราบปราม
และด้านการเฝ้าระวัง โดยเรียงล าดับระบบดังกล่าว จากมากไปน้อย ได้แก่ การใช้งานระบบ
สารสนเทศยาเสพติด (NIS: PI, NCR, SP, RI, CWI, QOBR, IMS, ASS, BRS, DN) ร้อยละ 81.3 
การใช้งานระบบแจ้งข้อมูลสารเคมีควบคุม ป .ป.ส. ร้อยละ 80.7 การใช้งานระบบกองทุนแม่ของ
แผ่นดิน ร้อยละ 80.7 การใช้งานระบบติดตามสถานการณ์พืชเสพติด (NCS) ร้อยละ 78.5 การใช้งาน
ระบบคดีสมคบ ร้อยละ 76.3 การใช้งานระบบการจัดเตรียมสนามรบด้านข่าว ( IPB) ร้อยละ 76.3 
การใช้งานระบบเฝ้าระวังการแพร่ระบาดยาเสพติด (Narsists) ร้อยละ 71.8 การใช้งานระบบข้อมูล
ตรวจพิสูจน์ยาเสพติด (DIS) ร้อยละ 64.1 

ตารางที่ 3.7 การใช้งานระบบสารสนเทศด้านบ าบัดและด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ 
กำรใช้งำนระบบสำรสนเทศด้ำนบ ำบัด 

และด้ำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ (ร้อยละ) 
ไม่เคย

ใช้ 
ค่อน 
ข้ำง
น้อย 

ค่อนข้ำง 
บ่อย 

เป็น
ประจ ำ 

รวม 

1. การใช้งานระบบข้อมูลการบ าบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติด 
ยาเสพติดของประเทศ (บสต.) 

92.2 6.1 0.6 1.1 100.0 

2. การใช้งานระบบศูนย์ประสานงานแม่น้ าโขงปลอดภัย 
(Safe Mekong Coordination Center) 

87.8 8.8 1.7 1.7 100.0 

3. การใช้งานระบบรายงานเฝ้าระวังยาเสพติดอาเซียน  
(ADMN Report System) 

81.2 18.2 - 0.6 100.0 

4. การใช้งานระบบสารสนเทศยาเสพติดอาเซียน (ASEAN-
Naris) 

71.3 13.8 14.9 - 100.0 

5. ก า ร ใ ช้ ง า น เ ว็ บ ไ ซ ต์ ส า นั ก ง า น  ป . ป . ส . อ า เ ซี ย น 
(ASEANNARCO) 

2.8 27.0 39.8 30.4 100.0 

 

จากตารางที่ 3.7 พบว่า กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้งานระบบสารสนเทศด้านบ าบัดและ
ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ระบบที่มีการใช้งานเป็นประจ า 
ได้แก่ การใช้งานเว็บไซต์ส านักงาน ป.ป.ส.อาเซียน (ASEANNARCO) ร้อยละ 39.8 ระบบที่ไม่เคยใช้
งาน 4 ระบบ ได้แก่ การใช้งานระบบข้อมูลการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ 
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(บสต.) ร้อยละ 92.2 การใช้งานระบบศูนย์ประสานงานแม่น้ าโขงปลอดภัย (Safe Mekong 
Coordination Center) ร้อยละ 87.8 การใช้งานระบบรายงานเฝ้าระวังยาเสพติดอาเซียน (ADMN 
Report System) ร้อยละ 81.2 การใช้งานระบบสารสนเทศยาเสพติตอาเซียน (ASEAN-Naris) 
ร้อยละ 71.3  

จากผลการศึกษาพบว่ากลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ไม่เคยใช้งานระบบระบบเพ่ือวิเคราะห์การ
ตัดสินใจและด้านระบบการรายงานผลปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศด้านปราบปรามและด้านการเฝ้า
ระวัง และระบบสารสนเทศด้านบ าบัดและด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ อาจเกิดจากมีจ านวน
ระบบที่ต้องใช้งานมากเกินไปและขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบดังกล่าว หรือเป็นระบบ
เฉพาะด้านที่มีการใช้งานเป็นครั้งคราวหรือมีเพียงบุคลากรบางส านักหรือบางต าแหน่งเท่านั้นที่จะ
สามารถใช้งานได ้

ควำมสัมพันธ์ของตัวแปรต่อกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรปฏิบัติงำนควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงระดับกำรศึกษำและประเภทของบุคลำกรต่อกำรขำดควำมรู้พื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

จากผลการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษาและประเภทของบุคลากรต่อการขาดความรู้พ้ืนฐาน 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่มีความสัมพันธ์ต่อกัน ณ ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสำยงำนต่อกำรขำดกำรได้รับกำรอบรมอย่ำงทั่วถึง 
จากผลการศึกษา พบว่า สายงานที่ปฏิบัติต่อการขาดการได้รับการอบรมอย่างทั่วถึง ไม่มี

ความสัมพันธ์ต่อกัน ณ ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05  
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงส ำนักที่ปฏิบัติงำนกับกำรใช้งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ตารางที่ 3.8 ความสัมพันธ์ระหว่างส านักที่ปฏิบัติงานต่อการใช้แอพพลิเคชั่นของส านักงานบนอุปกรณ์
เคลื่อนที่ 

ส ำนักที่ปฏบิัติงำน 
(ร้อยละ) 

ส ำนักปรำบปรำม 
ยำเสพติด 

ส ำนักยุทธศำสตร์ ส ำนักพัฒนำกำรป้องกัน
และแก้ไขปัญหำยำเสพติด 

รวม 

เป็นประจ า 36.1 12.3 21.8 23.4 

ค่อนข้างบ่อย 34.4 20.0 34.5 29.6 
ค่อนข้างน้อย 26.2 40.0 32.7 33.0 

ไม่เคยใช้    3.3 27.7 10.9 14.0 
รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 

ไคสแควร์ = 26.222, Sg = 0.000*** นัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
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จากตารางที่ 3.8 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของตัวแปรระหว่างส านักที่ปฏิบัติงานต่อการใช้
แอพพลิเคชั่นของส านักงานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ พบว่า มีความสัมพันธ์กัน เมื่อท าการเปรียบเทียบการ
ใช้แอพพลิเคชั่นของส านักงานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ในแต่ละส านัก พบว่าส านักปราบปรามยาเสพติดมี
การใช้งานเป็นประจ า ส านักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมีการใช้งานค่อนข้างบ่อย 
และส านักยุทธศาสตร์มีการใช้งานค่อนข้างน้อย 

ตารางที่ 3.9 ความสัมพันธ์ระหว่างส านักที่ปฏิบัติงานต่อการขาดอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น  
ส ำนักที่ปฏบิัติงำน 

(ร้อยละ) 
ส ำนักปรำบปรำม 

ยำเสพติด 
ส ำนักยุทธศำสตร์ ส ำนักพัฒนำกำรป้องกัน

และแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
รวม 

มากและค่อนข้างมาก 63.9   3.1 32.7 33.2 

น้อยและค่อนขา้งน้อย 36.1 96.9 67.3 66.8 
รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 

ไคสแควร์ = 53.046, Sg = 0.000*** นัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 3.9 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของตัวแปรระหว่างส านักที่ปฏิบัติงานต่อการขาด
อุปกรณ์ที่จ าเป็น พบว่า มีความสัมพันธ์ เมื่อท าการเปรียบเทียบการขาดอุปกรณ์ที่จ าเป็นของแต่ละ
ส านัก พบว่าส านักปราบปรามยาเสพติดขาดอุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานมากกว่าส านัก
พัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและส านักยุทธศาสตร์ 

ตารางที ่3.10 ความสัมพันธ์ระหว่างส านักที่ปฏิบัติงานต่อจ านวนระบบที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน 
ส ำนักที่ปฏบิัติงำน 

(ร้อยละ) 
ส ำนักปรำบปรำม 

ยำเสพติด 
ส ำนักยุทธศำสตร์ ส ำนักพัฒนำกำรป้องกัน

และแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
รวม 

มากและค่อนข้างมาก 55.7 15.4 41.8 37.7 
น้อยและค่อนขา้งน้อย 44.3 84.6 58.2 62.3 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 

ไคสแควร์ = 22.760, Sg = 0.000, นัยส าคัญทีร่ะดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 3.10 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของตัวแปรระหว่างส านักที่ปฏิบัติงานต่อจ านวน
ระบบที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน พบว่า มีความสัมพันธ์ เมื่อท าการเปรียบเทียบแต่ละส านักพบว่า
ส านักปราบปรามยาเสพติดมีจ านวนระบบที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานมากกว่าส านักพัฒนาการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดและส านักยุทธศาสตร์ 

ปัญหำและอุปสรรคกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศด้ำนอุปกรณ์ 
จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่มีปัญหาและอุปสรรคการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศด้านอุปกรณ์ค่อนข้างน้อย ร้อยละ 42.2 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าหัวข้อที่มีปัญหา
และอุปสรรคค่อนข้างน้อย 3 ข้อ ได้แก่ อุปกรณ์ใช้งานยากและซับซ้อนเกินไป ร้อยละ 61.3 อุปกรณ์
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เสียบ่อย ร้อยละ 48.1 ขาดอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 44.8 หัวข้อที่มีปัญหาและ
อุปสรรคน้อย ได้แก่ จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ ร้อยละ 83.9 

ปัญหำและอุปสรรคกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศด้ำนระบบสำรสนเทศ 
จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่มีปัญหาและอุปสรรคการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศด้านระบบสารสนเทศค่อนข้างน้อย ร้อยละ 45.6 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีปัญหา
และอุปสรรคค่อนข้างน้อยในทุกข้อ ได้แก่ ระบบที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานมีจ านวนมากเกินไป ร้อยละ 
49.2 อุปกรณ์เสียบ่อย ร้อยละ 41.9 

ด้ำนบุคลำกรในภำพรวม 
จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่มีปัญหาและอุปสรรคการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศด้านบุคลากรในภาพรวมค่อนข้างน้อย ร้อยละ 44.7 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
บุคลากรส่วนใหญ่มีความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมากเพียงพอ ร้อยละ 35.4 บุคลากรมีความรู้
ด้านฮาร์ดแวร์ค่อนข้างมาก ร้อยละ 47.0 หัวข้อที่อยู่ในระดับค่อนข้างน้อย จ านวน 4 ข้อ ได้แก่ 
บุคลากรขาดการได้รับการอบรมอย่างทั่วถึงในการใช้งานโปรแกรมและระบบ ร้อยละ 53.0 บุคลากรมี
ความรู้ด้านการใช้โปรแกรมและระบบ ร้อยละ 51.9 บุคลากรมีความเข้าใจค าสั่งและค าอธิบายที่เป็น
ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 51.4 บุคลากรขาดความรู้พ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 35.4 

ปัญหำและอุปสรรคกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศด้ำนเครือข่ำย 
จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่มีปัญหาและอุปสรรคการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศด้านเครือข่ายค่อนข้างน้อย ร้อยละ 50.6 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีปัญหาและ
อุปสรรคค่อนข้างน้อยในทุกข้อ ได้แก่ ปัญหาเซิร์ฟเวอร์ขัดข้อง ร้อยละ 52.5 ระบบอินเตอร์เน็ตมี
ความเร็วไม่เสถียร ร้อยละ 48.6   

ปัญหำและอุปสรรคต่อกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศด้ำนบริกำรตอบปัญหำรับแจ้ง
ข้อขัดข้อง 

จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่มีปัญหาและอุปสรรคต่อการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศด้านบริการตอบปัญหารับแจ้งข้อขัดข้องค่อนข้างน้อย ร้อยละ 45.6 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่ามีปัญหาและอุปสรรคค่อนข้างน้อยในทุกข้อ ได้แก่ ความล่าช้าในการซ่อมอุปกรณ์ ร้อยละ 
50.3 ความยุ่งยากในการท าเรื่องส่งซ่อมอุปกรณ ์ร้อยละ 40.9  

ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถำม 
ข้อเสนอแนะของกลุ่มเป้าหมายเสนอว่า ควรจัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับการใช้ระบบและการ

ใช้อุปกรณ์ให้ทั่วถึงมากที่สุด โดยมีผู้ให้ข้อเสนอว่า “ควรมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบต่าง ๆ ที่
จ าเป็นแต่ละระบบ” นอกจากนี้ยังมีผู้ให้ข้อเสนอว่า “การเปิดให้ติดตั้งซอฟแวร์โดยผู้ดูแลระบบเพียง
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อย่างเดียวท าให้อาจไม่มีโปรแกรมรองรับเพียงพอกับความต้องการใช้งานผู้ใช้ ควรให้ผู้ใช้งานสามารถ
ติดตั้งซอฟต์แวร์ได้ด้วยตนเอง” และ “ควรยกเลิกการใช้ระบบ 1 คน 1 PC และหันมาใช้ 1 คน 1 
laptop (space เหมาะสม) เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานทั้งในและนอกสถานที่ และยังเอาไปใช้
ในห้องประชุมลดกระดาษได้อีกด้วย” 
 
4. สรุป 

จากสรุปผลการวิจัยที่ปรากฏดังกล่าวข้างต้น ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวเป้าหมาย ซึ่งเป็น
บุคลากรของส านักมาตรการ ส านักงาน ป.ป.ส. ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี จบการศึกษาใน
ระดับระดับปริญญาตรีมากที่สุด เป็นข้าราชการ อยู่ในสายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน และ  
มีประสบการณ์งาน ในช่วง 11-20 ปี มากที่สุด ในหน่วยงานจึงมีบุคลากรทั้งรุ่นใหม่ละรุ่นเก่า
ผสมผสานกัน ซึ่งบุคลากรที่มีประสบการณ์ท างานมามากมักเป็นที่มีความรู้ความสามารถในด้านการ
ปฏิบัติงานที่ไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่นการวางแผน การคิดนโยบาย เป็นต้น 
บุคลากรส่วนมากได้รับการศึกษาอบรมเพ่ิมเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มี
ความรู้เพ่ิมขึ้นและสามารถน าไปใช้งานได้ ดังนั้นจึงถือได้ว่าส านักงาน ป .ป.ส ได้มีการให้ความส าคัญ
กับบุคลากรในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานโดยมีการจัดอบรม ตามแนวทาง
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักงาน ป.ป.ส.  ที่มีการจัดอบรมให้
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการใช้งานระบบสารสนเทศที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในส านักงาน 
ป.ป.ส. และเปิดโอกาสให้บุคลากรในส านักงานได้มีการเข้ารับการอบรมอย่างทั่วถึง   

ด้านการใช้จากอุปกรณ์ บุคลากรของส านักมาตรการส านักงาน ป .ป.ส. ใช้คอมพิวเตอร์ PC  
ของส านักงานในการปฏิบัติงานโดยใช้ปฏิบัติงานในส านักงานเป็นหลัก และใช้โทรศัพท์มือถือส่วนตัว  
ในการปฏิบัติงานทั้งในและนอกส านักงานรองลงมา ส่วนการใช้งานอุปกรณ์อ่ืน ๆ อย่าง คอมพิวเตอร์ 
Notebook รวมไปถึง คอมพิวเตอร์ Tablet พบว่ามีการใช้งานน้อยโดยเฉพาะการใช้ในส านักงาน 
เนื่องจากได้มีคอมพิวเตอร์ PC เพียงพอต่อจ านวนการใช้งานของบุคลากรทุกคนแล้ว ซึ่งสอดคล้อง
ตามที่ส านักงาน ป.ป.ส. ได้ก าหนดให้มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (PC) ในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรที่ส านักงาน จ านวน 1 คน ต่อ 1 เครื่อง และสอดคล้องกับผลวิเคราะห์จากผลการส ารวจ
ความต้องการการใช้งานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของส านักงาน ป.ป.ส. ของ ศทส. ที่ระบุได้ว่าบุคลากร
ของส านักงาน ป.ป.ส. ส่วนกลาง มีความต้องการใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (PC) ในการปฏิบัติงานเป็นหลัก 

ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน การใช้งานส่วนมากจะเป็นการใช้งาน 
Microsoft Office เป็นหลักได้แก่ Word, PowerPoint, Excel ซึ่งเป็นการใช้งานในระดับทั่ว ๆ ไป
และมีการใช้งานระบบด้านบริหารจัดการ เช่นการใช้งานระบบ Intranet การใช้งานระบบจุดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (Email ONCB), การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ การใช้งานเว็บไซต์ 
ส านักงาน ป.ป.ส. (ONCB) การใช้งานระบบจองห้องประชุม, การใช้งานระบบจองรถยนต์ส่วนกลาง
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อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ซึ่งระบบดังกล่าวเป็นระบบการปฏิบัติงานที่สนับสนุนการท างานทั่ว ๆ ไปของ
บุคลากรในส านักงาน ป.ป.ส. ให้มีความสะดวก รวดเร็วในการปฏิบัติงาน ส่วนการใช้ระบบสารสนเทศ
ในการปฏิบัติงานเฉพาะด้านของส านักมาตรการ พบว่า มีการใช้งานในภาพรวมที่น้อย เนื่องจากมี
ระบบที่ใช้ในการปฏิบัติงานเป็นจ านวนมาก และบางระบบมีเพียงบุคลากรบางส่วน บางส านักเท่านั้น
ที่จะสามารถใช้งานระบบดังกล่าวได้  

ด้านปัญหาและอุปสรรคในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมพบว่า
ปัญหาและอุปสรรคเป็นปัญหาเรื่องบุคลากรยังคงขาดความรู้พ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อุปกรณ์ใช้งานยากและซับซ้อนเกินไป ทั้งที่บุคลากรส่วนมากได้รับการอบรมให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
การใช้งานระบบสารสนเทศ ซึ่งอาจเกิดจากการขาดการเข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่องหรือขาดการ
ทบทวนหรือใช้งาน ซึ่งอาจจ าเป็นต้องมีการส ารวจความต้องการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่เหมาะสม
และตรงกับการใช้ปฏิบัติงานของบุคลากรในด้านต่าง ๆ  
 
5. ข้อเสนอแนะ 

ด้ำนบุคลำกร 
1) การพัฒนาบุคลากรด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ควรใช้รูปแบบวิธีการอบรมที่มีความ

เหมาะสม เช่นการอบรมแบบออนไลน์เพ่ือให้บุคลากรทุกคนสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้ตลอดเวลา  
และสามารถทบทวนเนื้อหาได้อย่างต่อเนื่อง 

2) ควรออกแบบเนื้อหาของบทเรียนให้เหมาะสมต่อการน าไปใช้งานและตรงต่อความต้องการ
ของบุคลากรแต่ละส านัก โดยเฉพาะการจัดท าหลักสูตรการใช้งานระบบสารสนเทศที่มีการใช้งานน้อย 
เช่นด้านบริหารจัดการ รวมไปถึงการใช้งานระบบเฉพาะด้าน เป็นต้น และควรมีการติดตาม
ประเมินผลเป็นประจ า  

3) องค์การควรชี้แจงให้เห็นถึงประโยชน์ในการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ควรมีการส่งเสริม ช่วยเหลือ ให้ค าปรึกษาในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  เพ่ือลดทัศนคติที่ไม่ดี 
ที่อาจจะเกิดขึ้นต่อการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรได้ 

4) ส่งเสริมให้บุคลากรศึกษาหาความรู้ เพ่ิมเติมจากแหล่งการเรียนรู้ อ่ืน ๆ ด้วยตนเอง 
เพ่ือน ามาใช้เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน เป็นการช่วยลดเวลาและต้นทุนในการคิดค้นและพัฒนา
หลักสูตรขององค์การเอง 

ด้ำนอุปกรณ์  
1) แม้เครื่องคอมพิวเตอร์จะมีเพียงพอต่อความต้องการ แต่ควรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการ

ใช้งานในแต่ละประเภทที่แตกต่างกัน รวมไปถึงควรมีการอัพเดทโปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบ
เครือข่ายให้ทันสมัยตลอดเวลา และควรมีการบ ารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง  
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2) ควรพัฒนารูปแบบระบบการจัดซ่อมอุปกรณ์ให้มีสะดวก ความรวดเร็ว และควรมีระบบ
การรายงานผลขั้นตอนการด าเนินการ เพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถวางแผนหรือสามารถสลับเปลี่ยนไปใช้
อุปกรณ์ส ารองอ่ืน ๆ ได้  

3) ควรมีการส ารวจความต้องการและเหตุผลความจ าเป็นในการเพ่ิมอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ 
ในระดับส่วนงานต่าง ๆ อย่างละเอียด เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าและเหมาะสมต่อการใช้งาน 

ด้ำนระบบสำรสนเทศในกำรปฏิบัติงำน 
1) ควรออกแบบโปรแกรมที่สามารถช่วยให้การปฏิบัติงานมีความสะดวก ถูกต้อง รวดเร็ว 

ง่ายต่อการใช้งานและมีระบบเครือข่ายที่รองรับการใช้งานได้อย่างปลอดภัย 
2) ควรพัฒนาคุณภาพของระบบให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น ความสะดวกในการเข้าใช้งานได้

ทุกที่สามารถเข้าผ่านระบบ Mobile Application รวมไปถึงใช้ระบบ Bot ในการให้ค าปรึกษาในการ
ใช้งานเบื้องต้น เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น 

ด้ำนกำรบริหำร 
1) ก ากับ ติดตาม ดูแล พัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารขององค์การอย่างต่อเนื่อง และก าหนดให้มีการประเมินผลแบบ 360 องศา  
2) เสริมสร้างช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้บริหารระดับสูงและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ ในการ

ชี้แจงแนวทางการด าเนินงานตามแผนเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การให้มีความถูกต้อง ชัดเจน 
และท่ัวถึง เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

3) ควรก าหนดให้ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้ดูแลด้านพัสดุและการคลังในเรื่องการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะ เพ่ือให้สามารถสั่งการได้มีประสิทธิภาพ และสามารถ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว 
  4) ควรประชาสัมพันธ์ถึงแหล่งข้อมูล คู่มือหรือชุดความรู้การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้ง่ายต่อการค้นหา โดยอาจรวบรวมไว้ในเว็บไซต์เดียว 

ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป 
1) ส าหรับการวิจัยในครั้งต่อไปควรจะศึกษาในบริบทของส านักงาน ป.ป.ส. ภาค 1-9 /กทม. 

เพ่ือให้ทราบถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานระดับพ้ืนที่ รวมไปถึงส านักอ่ืน ๆ 
2) การศึกษาในครั้งนี้เนื่องจากมีข้อจ ากัดในเรื่องของปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) รวมไปถึงแต่บุคลากรในแต่ละสายงานมีภารกิจหน้าที่ ๆ 
ที่แตกต่างกัน ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาแบบเฉพาะเจาะจงเป็นกลุ่ม ๆ เพ่ือให้ได้ข้อมู ล
เชิงลึก และควรใช้วิธีการศึกษาโดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ร่วมกับวิธีการ
ศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ควบคู่กัน เพ่ือให้สามารถทราบถึงปัญหาและ
อุปสรรค ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของแต่ละกลุ่มได้อย่างละเอียด 
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กำรศึกษำกำรด ำเนินงำนโครงกำรยกระดับมำตรฐำนด้ำนสุขำภิบำลอำหำร 
กรณีศึกษำ เทศบำลเมอืงลัดหลวง อ ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร 

จันทิมา สายสุวรรณ์* 
 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาการด าเนินงานโครงการยกระดับมาตรฐานด้าน
สุขาภิบาลอาหาร กรณีศึกษา และเพ่ือศึกษาปัญหา และเสนอแนะวิธีการปรับปรุงการด าเนินงาน
โครงการยกระดับมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร กรณีศึกษา เทศบาลเมืองลัดหลวง อ าเภอพระ
ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
นักวิชาการสุขาภิบาลผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
พนักงานจ้างตามภารกิจช่วยงานสุขาภิบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป  
และบุคลากรอ่ืน ๆ ของเทศบาลเมืองลัดหลวง ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จ านวน 22 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

1) กิจกรรม การออกตรวจหาเชื้อแบคทีเรียในอาหารให้แก่ร้านอาหาร แผงลอยจ าหน่าย
อาหาร และตลาดสด เพ่ือตรวจสอบสารปนเปื้อนของคณะท างาน การติดตั้งบ่อ/ถังดักไขมันแก่
ร้านอาหาร และแผงลอยจ าหน่ายอาหาร การอบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร พ่อค้าและแม่ค้าใน
ตลาดสด และแผงลอยจ าหน่ายอาหารที่ค้าขายอยู่ในเขตพ้ืนที่ มีปัญหาการขาดความร่วมมือของ 
พ่อค้า แม่ค้า การติดตั้งป้ายประกาศ อาหารปลอดภัย (Food Safety) และป้ายประกาศ อาหาร 
สะอาด รสชาติอร่อย (CLEAN FOOD GOOD TASTE) ท าให้อาหารเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค  
และคณะท างานสามารถให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการค้าอาหารได้ 

2) ลักษณะขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือการปฏิบัติงาน การจัดท าเอกสารโครงการ เพ่ือขอ
อนุมัติโครงการ ที่แสดงวัตถุประสงค์ เป้าหมายโครงการ และอ่ืน ๆ เพียงพอที่จะอนุมัติโครงการ และ
มีการด าเนินการอนุมัติโครงการให้เสร็จสิ้นตามเวลาที่ก าหนด มีการชี้แจงถึงขั้นตอนของการ
ด าเนินงาน แก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน การจัดเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ 
ในขณะที่การประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เกิดปัญหา เนื่องจากไม่ได้รับความร่วมมือจากพ่อค้า 
แม่ค้า ในตลาดสด จึงด าเนินการแก้ไข โดยการขยายความร่วมมือมากขึ้น การด าเนินงานโครงการ
เป็นไปตามแผนที่ก าหนด ตลอดทั้งมีการติดตามและประเมินผลโครงการ 

                                       
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
E-mail: chantimasaisuwan@gmail.com 
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3) หน่วยงานและบุคลากรที่รับผิดชอบโครงการ หน่วยงานจัดบุคลากรรับผิดชอบภาระงาน
ในโครงการยกระดับมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร หน่วยงานมีการก ากับหรือตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร เพ่ือให้การปฏิบัติงานโปร่งใส และอ านวยความสะดวกให้ประชาชน หน่วยงานมีการ
ประชาสัมพันธ์ และแจ้งข้อมูลข่าวสารด้านสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการค้าอาหาร หน่วยงานมี
การส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านทักษะความรู้ และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เพ่ือสร้างความ
เชี่ยวชาญในอาชีพ หน่วยงานมีการก าหนด ปัญหา/อุปสรรค ที่ควรแก้ไข และสิ่งที่อยากกระท าเพ่ือ
แก้ไขปัญหา บุคลากรในหน่วยงานของท่านปฏิบัติงาน โดยยึดแนวทางการร่วมคิด ร่วมท า และ 
ร่วมรับผิดชอบ บุคลากรสนใจรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนด้านสุขาภิบาลอาหารของผู้ประกอบการ
และผู้บริโภค บุคลากรที่รับผิดชอบโครงการ มีองค์ความรู้ เข้าใจหลักการและวิธีการด าเนินโครงการ 
บุคลากรมีประสบการณ์ ทักษะ ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน บุคลากร
สามารถปฏิบัติงาน โครงการยกระดับมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 
และเกิดผลสัมฤทธิ์ 

4) งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินโครงการ การส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานและศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน
ของโครงการ เพ่ือใช้ในการวางแผนงบประมาณของโครงการยกระดับมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร  
การรายงานผลการใช้งบประมาณของโครงการเป็นไปตามที่ก าหนด การพิจารณาถึงการใช้
งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ การจัดท าโครงการให้แสดงงบประมาณ  
ทั้งรายรับและรายจ่าย เพ่ือการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดท างบประมาณให้
สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน  

ค ำส ำคัญ: สุขาภิบาลอาหาร, กิจกรรม, การปฏิบัติงาน, หน่วยงาน, บุคลากร, งบประมาณ 
 
1. บทน ำ 

ภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาระบบราชการในปัจจุบัน ที่เน้นการกระจาย
อ านาจจากราชการส่วนกลางไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การบริหารงบประมาณมีการจัดสรรให้
ท้องถิ่นมากขึ้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีความส าคัญและมีบทบาทหน้าที่ตามกฎหมายในการ
ดูแลประชาชน เทศบาลเมืองลัดหลวง อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่มีอิสระในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเอง มีบทบาท และอ านาจหน้าที่ ดังเห็นได้
จากกฎหมายฉบับต่าง ๆ 

ปัจจุบัน เทศบาลเมืองลัดหลวง อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ มีการดูแลและ
ให้บริการประชาชนในด้านความเป็นอยู่ สิ่งแวดล้อมในการด าเนินชีวิตที่ปลอดภัย รวมทั้งที่ส าคัญ คือ 
ความปลอดภัยด้านอาหาร มีการจัดตั้งร้านอาหาร และแผงลอย ส าหรับจ าหน่ายอาหารไว้บริการ
อาหารปรุงส าเร็จแก่ประชาชน มีความสะดวกต่อการเลือกซื้อเพ่ือการบริโภคในการจัดเลี้ยงอาหารใน
รูปแบบต่าง ๆ หรือการบริโภคในครัวเรือนดังนั้น การยกระดับมาตรฐานทางด้านสุขาภิบาลอาหาร 
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ตลอดจนการเสริมสร้างศักยภาพในการจัดการด้านสุขาภิบาลอาหาร จึงเป็นงานส าคัญที่ต้อง
ด าเนินการอย่างจริงจัง เทศบาลเมืองลัดหลวง จึงมีการควบคุมดูแลให้ผู้ประกอบการด าเนินการอย่าง
เหมาะสม เน้นความสะอาดและปลอดภัยแก่ผู้บริโภค เพ่ือให้ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึง
ความส าคัญ ให้ความร่วมมือในการปรับปรุง และพัฒนายกระดับสถานประกอบการให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร กล่าวคือ การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารในตลาดสด 
ร้านอาหารแผงลอย โรงอาหาร และเป็นเป้าหมายที่ส าคัญ เพ่ือให้ได้อาหารที่ สะอาด ปลอดภัย 
ปราศจากสารปนเปื้อน ที่อาจเป็นสาเหตุให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหารแก่ผู้ประกอบการและ
ผู้บริโภคได้ 

ในการวิเคราะห์ ศึกษาระดับ และวัดความส าเร็จของนโยบายสาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การศึกษาการด าเนินงานโครงการยกระดับมาตรฐานทางด้านสุขาภิบาลอาหาร กรณีศึกษา โครงการ
ยกระดับมาตรฐานทางด้านสุขาภิบาลอาหาร ของเทศบาลเมืองลัดหลวง อ าเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ จึงจ าเป็นต้องมีการศึกษาหน่วยงานที่รับผิดชอบ บุคลากรที่ เกี่ยวข้อง การด าเนิน
กิจกรรม และงบประมาณในการจัดท าโครงการ ของโครงการยกระดับมาตรฐานทางด้านสุขาภิบาล
อาหาร ให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนข้อเสนอในการพัฒนา การด าเนินงาน 
เพ่ือน าไปปรับปรุงผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ในการยกระดับมาตรฐานทางด้านสุขาภิบาลอาหาร
ต่อไป รวมถึงเพ่ือให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับ
การส่งเสริมสนับสนุนการยกระดับมาตรฐานทางด้านสุขาภิบาลอาหารในแนวทางท่ีเหมาะสม ผู้วิจัยจึง
ได้ด าเนินการโดยการจัดเก็บข้อมูลจากบุคลากรที่ท างานอยู่ในเทศบาลเมืองลัดหลวง อ าเภอพระ
ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 
 
2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

2.1 เพ่ือศึกษาการด าเนินงานโครงการยกระดับมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร กรณีศึกษา 
เทศบาลเมืองลัดหลวง อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

2.2 เพ่ือศึกษาปัญหา และเสนอแนะวิธีการปรับปรุงการด าเนินงานโครงการยกระดับ
มาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร กรณีศึกษา เทศบาลเมืองลัดหลวง อ าเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ 
 
3. กำรทบทวนวรรณกรรม 

การศึกษา (Education) กระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม 
โดยการถ่ายทอด ความรู้การฝึกอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลง
ความก้าวหน้าทางวิชาการการสร้างองค์ความรู้ อันเกิดจากการจดสภาพแวดล้อมสังคม การเรียนรู้
และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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การด าเนินงานเป็นการศึกษาวิเคราะห์ก าหนดแนวทางปฏิบัติและควบคุมกระบวนการแปร
รูปปัจจัยน าเขาหรือทรัพยากรการด าเนินงานให้เป็นผลลัพธ์อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และสอด
คลองกับวัตถุประสงค์ขององค์การ 

การสุขาภิบาลอาหาร (Food Sanitation) คือการป้องกันไม่ให้อาหารเป็นต้นเหตุของความ
เจ็บป่วยแก่ผู้บริโภค หรืออีกนัยหนึ่งก็คือการท าให้อาหารปลอดภัย และให้ประโยชน์แก่ผู้บริโภคแต่
อย่างเดียว ไม่ก่อให้เกิดโทษหรืออันตรายแม้แต่น้อย หลักการทางด้านการสุขาภิบาล มี 3 เรื่อง 
คือ หลักการพิจารณาในการเลือกอาหารสด หลักการพิจารณาในการประกอบอาหาร และหลักการ
พิจารณาในการเก็บอาหาร ส าหรับหลักการพิจารณาในการเลือกอาหารสด ต้องค านึงถึงประโยชน์ คือ 
ต้องเป็นอาหารที่สดใหม่ มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนเหมาะสมกับความต้องการในช่วงอายุต่าง ๆ 
ของมนุษย์เรา ปลอดภัย คือ ต้องเลือกอาหารที่แน่ใจว่าสะอาด ปลอดภัย ผลิตจากแหล่งผลิตที่เชื่อถือ
ได้ไม่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคในระบบทางเดินอาหาร ทั้งนี้เนื่องจากสารพิษและสารเคมีไม่อาจ
ท าลายด้วยความร้อน และประหยัด คือ ต้องเลือกซื้ออาหารที่ผลิตในท้องถิ่น ซึ่งจะส่งผลให้ได้อาหาร
ที่มีคุณภาพดี และราคาถูกหาซื้อได้สะดวก  

ส าหรับร้านอาหาร ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานทางกายภาพ 15 ข้อ ส่วนแผงลอยจ าหน่าย
อาหาร ต้องผ่านเกณฑ์พ้ืนฐาน 12 ข้อ ของกรมอนามัย ร้านอาหารและแผงลอยจ าหน่ายอาหาร 
ต้องผ่านการตรวจเชื้อทางแบคทีเรีย ร้อยละ 90 ของการตรวจ 10 ตัวอย่าง ผ่านการตรวจด้วยน้ ายา 
SI-2 ประกอบด้วย อาหาร 5 ตัวอย่าง ภาชนะ 3 ตัวอย่าง และมือผู้สัมผัสอาหาร 2 ตัวอย่าง มีการสุ่ม
ตรวจ เพ่ือรับรองมาตรฐานทุก 2 เดือนและต่ออายุทุก ๆ 1 ปี 

กรอบแนวคิด  
การศึกษาการด าเนินงานโครงการยกระดับมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร กรณีศึกษา 

เทศบาลเมืองลัดหลวง อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยศึกษากิจกรรม ประกอบด้วย 
การออกตรวจหาเชื้อแบคทีเรียในอาหารให้แก่ร้านอาหาร แผงลอยจ าหน่ายอาหาร และตลาดสด 
เพ่ือตรวจสอบสารปนเปื้อนของคณะท างาน การติดตั้งบ่อ/ถังดักไขมันแกร้านอาหาร และแผงลอย
จ าหน่าย อาหาร กิจกรรมการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร พ่อค้าและแม่ค้าในตลาดสด และแผง 
ลอยจ าหน่ายอาหารที่ค้าขายอยูในเขตพ้ืนที่ การติดตั้งป้ายประกาศ อาหารปลอดภัย (Food Safety) 
และป้ายประกาศ อาหาร สะอาด รสชาติร่อย (CLEAN FOOD GOOD TASTE) ตลอดจนคณะท างาน
มีองคค์วามรูด้านสุขาภิบาลอาหาร  

ลักษณะกระบวนการปฏิบัติงานหรือปฏิบัติงาน ประกอบดด้วย การเสนอโครงการเพ่ือขอ
อนุมัติ ประชุมคณะท างานท าแผนจัดท าโครงการ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม 
จัดเตรียม/จัดซื้อวัสดุอุปกรณที่ใชในการอบรม จัดซื้อชุดตรวจสอบสาร ปนเปื้อน/แบคทีเรียในอาหาร 
จัดอบรมวิชาการ ออกตรวจหาเชื้อแบคทีเรียในอาหารให้แก่ร้านอาหาร และการติดตามและ
ประเมินผล  



118 
 

หน่วยงานและบุคลากรที่รับผิดชอบ มีการก ากับหรือตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากร 
การส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านทักษะความรู และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน บุคลากร
สามารถท างานเป็นทีมร่วมกันได ตลอดจนมีองค์ความรู ทักษะ ความสามารถ เข้าใจการปฏิบัติงาน 
ท าให้ปฏิบัติงานไดอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และเกิดผลสัมฤทธิ์  

งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินโครงการ มีการพิจารณาจากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานและ
ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของโครงการ เพ่ือใช้ในการวางแผนงบประมาณ การรายงานผลการใช้งบประมาณ 
การพิจารณาถึงการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดท าโครงการให้แสดงงบประมาณ 
ทั้งรายรับและรายจ่าย ตลอดจนการจัดท างบประมาณให้สอดคลองกับสภาพปัจจุบัน  

ปญหำ อุปสรรค และแนวทำงกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนโครงกำรยกระดับมำตรฐำน
ด้ำนสุขำภิบำลอำหำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 โดยศึกษาด้านการเข้าร่วมกิจกรรม
ฝึกอบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร พ่อค้าและแม่ค้าในตลาดสด และแผงลอยจ าหน่ายอาหารที่ค้าขาย
อยู่ในเขตพ้ืนที่และให้ความร่วมมือในการตรวจหาเชื้อแบคทีเรียในอาหารให้แก่ร้านอาหาร แผงลอย
จ าหน่ายอาหาร และตลาดสด  

ด้านการบริหารจัดการ การอ านวยการและการวางระบบการควบคุมติดตามประเมินผลที่
เหมาะสม ในการด าเนินโครงการยกระดับมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร 
ด้านก าลังคนที่เหมาะสมในการด าเนินโครงการยกระดับมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร 
 
4. ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษาการด าเนินงานโครงการยกระดับมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลเมืองลัดหลวง อ าเภอ
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้วิธีการวิจัยแบบโดยแบบสอบถาม และ
การวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการวิจัยโดยการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาค้นคว้า จากหนังสือ 
เอกสาร ต ารา บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนรายละเอียดโครงการยกระดับมาตรฐานด้าน
สุขาภิบาลอาหาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เทศบาลเมืองลัดหลวง และอ่ืน ๆ 

4.1 กำรก ำหนดประชำกรและกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำง 
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้แบ่งประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มบุคลากรหรือ

พนักงานที่ท างานอยู่ในเทศบาลเมืองลัดหลวง อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ดังต่อไปนี้ 
ประชำกร 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษากลุ่มแรก คือ ผู้ อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

นักวิชาการสุขาภิบาลผู้รับผิดชอบโครงการ และบุคลากรหรือพนักงานที่ท างานใน กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลัดหลวง อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จ านวนประชากร
ทั้งหมด 233 คน 
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ตารางที่ 4.1 แสดงจ านวนพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง
ทั่วไปของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลัดหลวง อ าเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ 

หน่วยงำน พนักงำน
เทศบำล 

ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนจ้ำง รวมท้ังสิ้น 
ตำมภำรกิจ ทั่วไป 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 4 6 31 192 233 

หมำยเหตุ - ข้อมูลจากงานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองลัดหลวง ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 
2562 

 

 กลุ่มตัวอย่ำง 
ในการศึกษาการด าเนินงานโครงการยกระดับมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 ผู้วิจัยได้แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้  
1) กลุ่มตัวอย่างท่ีท าการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 

ดังนี้ 
นักวิชาการสุขาภิบาลผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาลและอนามัย

สิ่งแวดล้อม พนักงานจ้างตามภารกิจช่วยงานสุขาภิบาล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป 
และบุคลากรอื่น ๆ 

2) กลุ่มตัวอย่างท่ีท าการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
ดังนี้ 

ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลัดหลวง นักวิชาการสุขาภิบาล
ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม พนักงานจ้างตามภารกิจ
ช่วยงานสุขาภิบาลพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป และบุคลากรอื่น ๆ 

กำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย  
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้จะใช้แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์กับ

บุคลากรที่ท างานอยู่ในเทศบาลเมืองลัดหลวง อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ในส่วนของ
แบบสอบถาม ประกอบด้วย 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นข้อมูลทั่วไปของบุคลากรที่ท างานอยู่ใน
เทศบาลเมืองลัดหลวง โดยค าถามเป็นแบบระบุรายการ (Check List) จะกล่าวถึง เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และส่วนงาน 

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของบุคลากรต่อการด าเนินงานโครงการยกระดับมาตรฐานสุขาภิบาล
อาหาร เป็นค าถามแบบเลือกตอบโดยใช้มาตราไลเกิร์ต (Likert Scale) 5 ระดับ ได้แก่ 5 = เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 4 = เห็นด้วย 3 = ไม่แน่ใจ 2 = ไม่เห็นด้วย 1 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
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ส าหรับเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้จะใช้การสัมภาษณ์  นายดนัย 
เชื่อมประไพ ต าแหน่ง นักบริหารสาธารณสุข ระดับต้น รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นางสาวสิริญา อุสาหะ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ ผู้ช่วยนักวิชาการ
สุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม พนักงานจ้างตามภารกิจช่วยงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป และบุคลากรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยมีค าถาม ดังต่อไปนี้ 

1) จากการที่โครงการยกระดับมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร ท่านมีความคิดเห็นว่า 
การด าเนินงานมีความเหมาะสมหรือไม่ 

2) ท่านมีความเห็นว่า ปัญหาของการด าเนินงานโครงการยกระดับมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร 
มีอะไรบ้าง และปัญหาเหล่านั้นมีสาเหตุมาจากอะไร 

3) ท่านมีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นอย่างไรบ้าง 
 
5. ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

การศึกษาการด าเนินงานโครงการยกระดับมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร กรณีศึกษา เทศบาล
เมืองลัดหลวง อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการด าเนินงาน
โครงการยกระดับมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร เพ่ือศึกษาปัญหา และเสนอแนะวิธีการปรับปรุงการ
ด าเนินงานโครงการยกระดับมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล วิจัยด้วย
แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิจัย ดังนี้ 

กำรเก็บข้อมูลจำกแบบสอบถำม 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางที่ 5.1 แสดงข้อมูลเพศของกลุ่มตัวอย่าง 
เพศ ควำมถี่ ร้อยละ 

เพศหญิง 
เพศชาย 

รวม 

15 75.0 
25.0 
100.0 

5 

20 
 

จากตารางที่ 5.1 ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่าง เป็นเพศหญิง 
จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 75 ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างเพศชาย มีจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 25  
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ตารางที่ 5.2 แสดงข้อมูลอายุของกลุ่มตัวอย่าง 
อำย ุ ควำมถี่ ร้อยละ 

20-30 ปี 
31-40 ปี 
41-50 ปี 
51-60 ปี 
รวม 

1 5.0 
25.0 
35.0 
5.0 
70.0 

5 
7 
1 

14 
  

จากตารางที่ 5.2 ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่าง อายุ ระหว่าง 
20-30 ปี มีจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5 กลุ่มตัวอย่าง อายุ ระหว่าง 31-40 ปี มีจ านวน 5 คน 
คิดเป็นร้อยละ 25 กลุ่มตัวอย่าง อายุ ระหว่าง 41-50 ปี มีจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 35 กลุ่ม
ตัวอย่าง อายุ ระหว่าง 51-60 ปี มีจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5 และมีกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้ตอบอายุ 
มีจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 30  

ตารางที่ 5.3 แสดงข้อมูลระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง 
ระดับกำรศึกษำ ควำมถี่ ร้อยละ 

ประถมศึกษา 
ม.ปลาย 
ปวช.,ปวส. 
ปริญญาตรี 

1 5.0 
5.0 
20.0 
60.0 
90.0 

1 

4 
12 

รวม 18 
 

จากตารางที่ 5.3 ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างจบการศึกษา
ระดับประถมศึกษา มีจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5 กลุ่มตัวอย่างจบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษา
ตอนปลาย มีจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5 กลุ่มตัวอย่างจบการศึกษาระดับ ปวช., ปวส. มีจ านวน 4 
คน ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างจบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีจ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 60 และ
กลุ่มตัวอย่างท่ีไม่ระบุระดับการศึกษา มีจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 10  
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ตารางที่ 5.4 แสดงข้อมูลส่วนงานของบุคลากรกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลัดหลวง 
ส่วนงำน ควำมถี่ ร้อยละ 

งานธุรการ 
งานป้องกันและควบคุมโรค 
งานสุขาภิบาลและอนามัยฯ 
งานสัตวแพทย ์
งานส่งเสริมสุขภาพ 
งานรักษาความสะอาด 
งานแผนงานและสาธารณสุข 

รวม 

5 25.0 
5.0 
20.0 
5.0 
20.0 
20.0 
5.0 

100.0 

1 
4 
1 

4 
4 
1 
20 

 

จากตารางที่ 5.4 ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่าง อยู่งานธุรการ 
จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 25 กลุ่มตัวอย่าง อยู่งานป้องกันและควบคุมโรค จ านวน 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 5 กลุ่มตัวอย่าง อยู่งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 20 
กลุ่มตัวอย่าง อยู่งานสัตวแพทย์ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5 กลุ่มตัวอย่าง อยู่งานส่งเสริมสุขภาพ จ านวน 
4 คน คิดเป็นร้อยละ 20 กลุ่มตัวอย่าง อยู่งานรักษาความสะอาด จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 20 
กลุ่มตัวอย่าง อยู่งานแผนงานและสาธารณสุข จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5 

ตอนที่ 2 ควำมคิดเห็นของบุคลำกรต่อกำรด ำเนินงำนโครงกำรยกระดับมำตรฐำน
สุขำภิบำลอำหำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

ข้อที่ 1 กิจกรรมของโครงการยกระดับมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร เทศบาลเมืองลัดหลวง 
อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  

จากการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง พบว่า การด าเนินงาน
โครงการยกระดับมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร ของเทศบาลเมืองลัดหลวง อ าเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ ที่มีกิจกรรม ได้แก่ การออกตรวจหาเชื้อแบคทีเรียในอาหาร ให้แก่ร้านอาหาร แผงลอย
จ าหน่ายอาหาร และตลาดสด เพ่ือตรวจสอบสารปนเปื้อนของคณะท างาน การติดตั้งบ่อ/ถังดักไขมัน
แก่ร้านอาหาร และแผงลอยจ าหน่ายอาหาร การอบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร พ่อค้าและแม่ ค้า 
ในตลาดสด และแผงลอยจ าหน่ายอาหารที่ค้าขายอยู่ในเขตพ้ืนที่ การติดตั้งป้ายประกาศ อาหาร
ปลอดภัย (Food Safety) และป้ายประกาศ อาหาร สะอาด รสชาติอร่อย (CLEAN FOOD GOOD 
TASTE) และการให้ความรู้ เกี่ยวกับมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารของคณะท างาน แก่ผู้ประกอบการค้า
อาหาร เหล่านี้ล้วนเป็นกิจกรรมที่มีความเหมาะสม ต่อการยกระดับมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร 
สามารถยกระดับมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารได้จริง ท าให้คุณภาพของอาหารเป็นที่ยอมรับจาก
ผู้บริโภค หรือประชาชนในเขตเทศบาล นอกจากนี้คณะท างาน ยังสามารถให้ความรู้เกี่ยวกับ
สุขาภิบาลอาหาร แก่ผู้ประกอบการค้าอาหาร ได้จริง ในขณะที่ปัญหาที่พบจากการเก็บข้อมูลเพ่ิมเติม 
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พบว่า ไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเท่าท่ีควร ทั้งผู้ประกอบการร้านอาหาร พ่อค้า แม่ค้าใน
ตลาดสด ซึ่งตลาดสดในเขตเทศบาลเมืองลัดหลวงมี 11 แห่ง เป็นตลาดของเอกชน การขอความ
ร่วมมือจึงยากล าบาก และนอกจากนี้โครงการดังกล่าว เคยมีกิจกรรมศึกษาดูงานในตลาด หรือใน
ชุมชนหลาย ๆ ที่ ที่เขามีการจัดการของตลาดแล้วได้รับรางวัลในระดับต่าง ๆ แต่ในระยะหลัง ไม่ได้รับ
ความร่วมมือจากผู้ประกอบการเท่าท่ีควร จึงได้ยกเลิกการไปศึกษาดูงาน 

ข้อที่ 2 ลักษณะกระบวนการปฏิบัติงานหรือการปฏิบัติงานของโครงการยกระดับมาตรฐาน
ด้านสุขาภิบาลอาหาร เทศบาลเมืองลัดหลวง อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  

จากการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง พบว่า การจัดท าเอกสาร
โครงการ เพ่ือขออนุมัติโครงการ ที่แสดงวัตถุประสงค์ เป้าหมายโครงการ และอ่ืน ๆ  เพียงพอที่จะ
อนุมัติโครงการ และมีการด าเนินการอนุมัติโครงการให้เสร็จสิ้นตามเวลาที่ก าหนด การชี้แจงถึง
ขั้นตอนของการด าเนินงานแก้ผู้ปฏิบัติงาน มีความชัดเจน การจัดเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องมือ และการประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกในการเข้าร่วมกิจกรรม 
การด าเนินงานโครงการเป็นไปตามแผนที่ก าหนด การติดตามและประเมินผลโครงการ มีความ
เหมาะสม แต่ในขณะเดียวกัน จากการศึกษาข้อมูล พบว่ากลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็นที่ไม่แน่ใจ  
ต่อลักษณะกระบวนการปฏิบัติงานหรือการปฏิบัติงานในทุกขั้นตอน มากกว่า การเห็นด้วยอย่างยิ่งต่อ
การปฏิบัติงานดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างยังมีทัศนคติที่ยังไม่เป็นไปในทางเดียวกันทั้งหมด 
ในขณะที่ปัญหาที่พบจากการเก็บข้อมูลเพ่ิมเติม พบว่า  เจ้าหน้าที่ไม่สามารถประสานงานกับ
ผู้ประกอบการค้าอาหารที่พิจารณาตามบัตรประชาชนแล้ว เป็นประชากรแฝง และไม่มีทะเบียนบ้าน
ในเขตเทศบาลเมืองลัดหลวงให้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารได้ทั้งหมด 
ประกอบกับเจ้าหน้าที่ไม่สามารถประสานขอความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมได้ 

ข้อที่ 3 หน่วยงานและบุคลากรที่รับผิดชอบของโครงการยกระดับมาตรฐานด้านสุขาภิบาล
อาหาร เทศบาลเมืองลัดหลวง อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  

จากการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง พบว่า หน่วยงานจัดบุคลากร
รับผิดชอบภาระงานในโครงการยกระดับมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร การก ากับหรือตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อให้การปฏิบัติงานโปร่งใส การประชาสัมพันธ์ และแจ้งข้อมูลข่าวสารด้าน
สุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการค้าอาหาร พ่อค้า แม่ค้า ในตลาดสด การส่งเสริมการพัฒนา
บุคลากร ทั้งด้านทักษะความรู้ และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เพ่ือสร้างความเชี่ยวชาญในอาชีพ 
รวมถึงการก าหนด ปัญหา/อุปสรรค ที่ควรแก้ไข และสิ่ งที่อยากกระท าเพ่ือแก้ไขปัญหา นอกจากนี้
บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติงาน โดยยึดแนวทางการร่วมคิด ร่วมท า และร่วมรับผิดชอบ บุคลากรมี
ความสนใจรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนด้านสุขาภิบาลอาหารของผู้ประกอบการและผู้บริโภค 
บุคลากรที่รับผิดชอบโครงการ มีองค์ความรู้ เข้าใจหลักการและวิธีการด าเนินโครงการ รวมถึงมี
ประสบการณ์ ทักษะ ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน และสามารถปฏิบัติงาน 
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โครงการยกระดับมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดผลสัมฤทธิ์ 
จากการศึกษาข้อมูล พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็นที่ ไม่แน่ใจ ต่อหน่วยงานและบุคลากรที่
รับผิดชอบโครงการ มากกว่า การเห็นด้วยอย่างยิ่ง แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างยังมีความคิดเห็นไม่
เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมด ในขณะที่ปัญหาที่พบจากการเก็บข้อมูลเพ่ิมเติม พบว่า  บุคลากรที่
รับผิดชอบโครงการมีจ านวนน้อย เมื่อเทียบกับปริมาณสถานประกอบกิจการอาหารในเขตพ้ืนที่ ท าให้
การส ารวจ ตรวจสอบร้านอาหารอาจไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

ข้อที่ 4 งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินโครงการยกระดับมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร 
เทศบาลเมืองลัดหลวงอ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  

จากการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง พบว่า การส ารวจข้อมูล
พ้ืนฐานและศึกษาข้อมูลพื้นฐานของโครงการ เพื่อใช้ในการวางแผนงบประมาณของโครงการยกระดับ
มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร การรายงานผลการใช้งบประมาณของโครงการเป็นไปตามก าหนด  
การพิจารณาถึงการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงการจัดท า
โครงการ ให้แสดงงบประมาณทั้งรายรับ รายจ่าย เพ่ือการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
และการจัดท างบประมาณให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน เหล่านี้ ล้วนเป็นงบประมาณที่เหมาะสม  
ในการด าเนินโครงการยกระดับมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารของเทศบาลเมืองลัดหลวง  แต่ใน
ขณะเดียวกันหากพิจารณาจากระดับความคิดเห็น พบว่ากลุ่มตัวอย่าง มีความคิดเห็นที่ไม่แน่ใจกับการ
เห็นด้วยอย่างยิ่ง ต่องบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินโครงการ ในระดับท่ีใกล้เคียงกัน  

กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพ 
การศึกษาการด าเนินงานโครงการยกระดับมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร กรณีศึกษา 

เทศบาลเมืองลัดหลวง อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จากการศึกษาพบว่า  
กิจกรรม จากการศึกษากิจกรรมของโครงการยกระดับมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร ไม่ว่า

จะเป็นการออกตรวจหาเชื้อแบคทีเรียในอาหาร ให้แก่ร้านอาหาร แผงลอยจ าหน่ายอาหาร และ  
ตลาดสด เพ่ือตรวจสอบสารปนเปื้อน โดยแผงลอยจ าหน่ายอาหาร หมายถึง โต๊ะ แคร่ แผง แท่น 
รถเข็นหรือพาหนะอ่ืนใดที่ ขายอาหาร เครื่องดื่ม น้ าแข็ง โดยตั้งประจ าที่ หากมีการปฏิบัติที่ไม่ถูก
สุขลักษณะอาจเกิดความเสี่ยงท าให้อาหารมีการปนเปื้อน และก่อให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหารแก่
ผู้บริโภคได้  

นอกจากนี้ กิจกรรมอ่ืน ๆ เช่น การติดตั้งบ่อ/ถังดักไขมันแก่ร้านอาหาร และแผงลอย
จ าหน่ายอาหาร การอบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร พ่อค้าและแม่ค้าในตลาดสด แผงลอยจ าหน่าย
อาหารที่ค้าขายอยู่ในพ้ืนที่ และโรงอาหารในโรงงานอุตสาหกรรม โดยจัดอบรม “การสุขาภิบาล
อาหารส าหรับผู้สัมผัสอาหาร” ในวันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-12.30 น. ณ ห้องประชุม  
ชั้น 4 (ใหม่) เทศบาลเมืองลัดหลวง ซึ่งวิทยากรในการอบรม คือ นายพิตรพิบูล ศรีเจริญ ต าแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ จากสาธารณสุขอ าเภอพระประแดง 
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การติดตั้งป้ายประกาศ อาหารปลอดภัย (Food Safety) และป้ายประกาศ อาหาร สะอาด 
รสชาติอร่อย (CLEAN FOOD GOOD TASTE) นั้น พบว่ากิจกรรมต่าง ๆ สามารถยกระดับมาตรฐาน
สุขาภิบาลอาหารได้จริง เช่น การติดตั้งป้ายประกาศ อาหารปลอดภัย (Food Safety) และป้าย
ประกาศ อาหาร สะอาด รสชาติอร่อย (CLEAN FOOD GOOD TASTE) ท าให้ผู้บริโภคหรือประชาชน
ในเขตพ้ืนที่ มีความมั่นใจต่อการบริโภคอาหารมากขึ้น ประกอบกับ ป้ายประกาศดังกล่าวมีอายุเพียง
แค่ 1 ปี มีการทดสอบมาตรฐานของอาหารทุกปี มาตรการมีความน่าเชื่อถือ ท าให้ประชาชนที่บริโภค
อาหารมีความปลอดภัย ได้บริโภคอาหารที่สะอาด รสชาติอร่อย  

ในขณะที่ปัญหาที่พบ ของกิจกรรมการออกตรวจหาเชื้อแบคทีเรียในอาหาร ให้แก่ร้านอาหาร 
แผงลอยจ าหน่ายอาหาร และตลาดสด เพ่ือตรวจสอบสารปนเปื้อน จากการสัมภาษณ์ผู้อ านวยการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พบว่า  

“ร้านที่เป็นแผงลอย ท าอาหารสด สังเกตเลยว่า บางครั้งเขามีน้ าแข็ง ขายเครื่องดื่มด้วย และ
เขาน าอาหารสดแช่อยู่ในถัง แล้วก็น าน้ าขวดแช่อยู่ในถังอีกฝั่งหนึ่ง และน้ าแข็งที่ให้ผู้บริโภคทานก็อยู่
ในถังใบเดียวกัน มันปนเปื้อนไปหมดเลย นี่คือความเข้าใจของคน จึงต้องบอกให้เขาเลือกเอาสักอย่าง 
ถ้าเขาจะแช่อาหารสด ให้เขาแช่ไว้เลยแล้วคุณไม่ต้องขายเครื่องดื่มพวกนี้ คุณก็ท าอาหาร เช่น ส้มต า
ของคุณไป แต่บางครั้งก็เป็นไปไม่ได้ เพราะผู้บริโภคซื้อกินตรงนั้น ไม่มีน้ าขาย  ตรงนี้จึงเป็นโอกาสที่
เขาจะท ารายได้ขึ้น แต่หากซื้อแล้วมาเก็บ มันจะเกิดการเน่าเสีย น้ าแข็งมันก็จะละลายในนั้น ปัญหา
มันเป็นแบบนี้บ่อย ๆ จึงต้องมีการทบทวนให้ความรู้ซ้ าทุกปี”  

ส าหรับการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร พ่อค้าและแม่ค้าในตลาดสด และแผงลอย
จ าหน่ายอาหารที่ค้าขายอยู่ในพื้นที่ ปัญหาที่พบ คือ ไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเท่าที่ควร 
ทั้งผู้ประกอบการร้านอาหาร พ่อค้า แม่ค้าในตลาดสด ซึ่งตลาดสดในเขตเทศบาลเมืองลัดหลวงมี 11 
แห่ง คือ ตลาดครุในฝั่งซ้าย ตลาดครุในฝั่งขวา ตลาดมีสุข ตลาดลานทราย ตลาดทรัพย์ทวี ตลาดพระ
ประแดงอาเขต ตลาดสุขสวัสดิ์ 43 ตลาดสุขสวัสดิ์ 39 (หลังบิ๊กซีสุขสวัสดิ์) ตลาดไทยสมบูรณ์ ตลาด 
39 พารวย ตลาดมารวย และตลาดครุในไนซ์มาร์เก็ต ทั้ง 11 แห่งนี้ไม่ใช่ตลาดของเทศบาล เป็นตลาด
ของเอกชนทั้งหมด ในส่วนของตลาดเอกชน เจ้าของตลาดค่อนข้างที่จะขอความร่วมมือแกมบังคับมา
ได้ ในขณะที่แผงลอยจ าหน่ายอาหารตามพ้ืนที่ต่าง ๆ หรือร้านอาหาร ร้านค้าที่อยู่ในชุมชน ส่วนใหญ่
จะไม่ให้ความร่วมมือ โดยผู้ประกอบการร้านอาหาร พ่อค้าและแม่ค้าในตลาดสด และแผงลอย
จ าหน่ายอาหาร มองว่าการอบรมให้ความรู้ดังกล่าว ท าให้พวกเขาเสียเวลาและเสียรายได้ เนื่องจาก
ช่วงเวลาที่อบรมนั้น ตรงกับเวลาที่พวกเขาต้องจ าหน่ายอาหาร ในขณะที่ผู้ประกอบการระดับบริษัท 
จะให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม จากการสัมภาษณ์ ยังพบปัญหาเพิ่มเติม ดังนี้ 

“โครงการเราไม่ใช่โครงการอบรมให้ความรู้อย่างเดียว ในปีก่อน ๆ เรามีการพาไป 
ทัศนศึกษา คือ ไปศึกษาดูงานในตลาด หรือในชุมชนหลายๆที่ ที่เขามีการจัดการของตลาดแล้วได้รับ
รางวัลในระดับต่าง ๆ เราจะพาไปดู อย่างเช่นคราวที่แล้ว ก่อนหน้าที่จะล้มเลิกการไปศึกษาดูงานก็พา
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กลุ่มชุมชนไป แต่เวลาที่ตอบรับกลับมา ตอบรับว่าไป สมมติว่าเราได้คนไป 2 รถบัส ตอบกลับมาเหลือ 
1 รถบัส อย่างนี้ครับ แล้วการบริหารจัดการของกองงาน ก็จะปรับในเรื่องการจัดสรร ทีนี้ในเรื่องของ
จ านวนคนที่ไป จาก 2 รถบัส เหลือ 1 รถบัส ทางผู้บริหารเขามองว่าการด าเนินงานโครงการมันไม่
ประสบผลส าเร็จ เพราะว่าความร่วมมือจากกลุ่มเป้าหมายให้ไม่ถึงครึ่ง ก็เลยล้มเลิกการจัดไปศึกษาดู
งานในต่างพ้ืนที่ ก็เลยเหลือแต่การฝึกอบรมให้ความรู้ในเรื่องของสุขาภิบาลอาหาร” 

ข้อเสนอแนะ ส าหรับการจัดกิจกรรม คือ จากปัญหาข้างต้นจึงจ าเป็นต้องมีการทบทวน
ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารซ้ าทุกปี เสนอให้มีการขยายความร่วมมือจากผู้ประกอบการค้าอาหาร 
พ่อค้า แม่ค้า หาบเร่ และแผงลอยจากตลาดทั้ง 12 แห่ง มีการส ารวจวัน เวลาที่เหมาะสม ในการ
อบรม ไม่กระทบต่อเวลาการขายอาหารของกลุ่มเป้าหมาย การเพ่ิมช่องทางการอบรมทางออนไลน์
เพ่ิมขึ้น เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงการอบรมให้ความรู้ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น และควรมีการออกใบ
ประกาศผู้สัมผัสอาหาร 

ลักษณะกระบวนกำรปฏิบัติงำนหรือกำรปฏิบัติงำน จากการศึกษาลักษณะกระบวนการ
ปฏิบัติงานหรือการปฏิบัติงาน พบว่า การจัดท าเอกสารต่าง ๆ ของโครงการ ซึ่งเป็นเอกสารที่แสดง
วัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการ และอ่ืน ๆ เพ่ือขออนุมัติโครงการ มีการด าเนินการเสร็จสิ้นตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด การชี้แจงถึงขั้นตอนของการด าเนินงานแก่ผู้ปฏิบัติงาน ก่อนการปฏิบัติงานอย่าง
ชัดเจน ตลอดจนการจัดเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และการประสานกับ
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพ่ือเข้าร่วมกิจกรรม และการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เป็นไปตามแผนที่ก าหนด ประกอบกับมีเครื่องมือในการตรวจสอบกิจกรรม ตามโครงการที่ได้รับ
อนุมัติให้ นอกจากนี้ยังมีการติดตามและประเมินผลโครงการ จากกองวิชาการและแผนงาน โดยงาน
วิเคราะห์นโยบายและแผน ที่สามารถบ่งชี้ได้ว่าช่วงระยะเวลาในการด าเนินการตามแผน สามารถ
ด าเนินการตามแผนงานที่ก าหนดไว้ได้จริงหรือไม่ ซึ่งระบบการติดตามและประเมินผลดังกล่าว  
ถูกออกแบบมาเพ่ือเป็นข้อมูลป้อนกลับ เกี่ยวกับการด าเนินงาน ที่สามารถวัดผลส าเร็จของงาน 
โครงการ และกิจกรรมได้อย่างเป็นรูปธรรม แต่ในขณะเดียวกัน พบปัญหาจากการประสานงานกับ
กลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมกิจกรรม เนื่องจากเจ้าหน้าที่ต้องประสานงานกับ พ่อค้า แม่ค้า ในตลาด
สด ซึ่งส่วนใหญ่กลุ่มเป้าหมายในตลาดสดมักมีอารมณ์ร้อน ท าให้การประสานงานกับพ่อค้า แม่ค้า 
ในตลาดสดให้เข้าร่วมกิจกรรมนั้น เป็นไปด้วยความยากล าบาก ส่งผลให้การประสานงานดังกล่าวไม่
ประสบความส าเร็จ และเจ้าหน้าที่ไม่สามารถประสานงานกับผู้ประกอบการค้าอาหารที่พิจารณาตาม
บัตรประชาชนแล้ว เป็นประชากรแฝง และไม่มีทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลเมืองลัดหลวงให้เข้าร่วม
กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารได้ทั้งหมด ประกอบกับเจ้าหน้าที่ไม่สามารถ
ประสานขอความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมการไปทัศนศึกษาดูงานได้ ประกอบกับเจ้าหน้าที่ไม่
สามารถประสานขอความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมการไปทัศนศึกษาดูงานได้  ดังบทสัมภาษณ์
ของผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้ 
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“อย่างที่ทราบช่วงเวลานี้ การรวมกลุ่ม เรายังด าเนินการไม่ได้ จริง ๆ เท่าที่ดูด้วยตาเปล่า
ตอนนี้ แผงลอยเรามีเยอะมาก แล้วบางส่วนขึ้นทะเบียน มาจากเทศกิจ แต่บางส่วนที่ค้าขายกันเอง  
ที่ยังไม่ได้ขึน้ทะเบียนยังมีอีกเท่าตัว ไม่ให้ความร่วมมือ เขาเป็นขาจร เขาค้าขายอย่างเดียว เค้ามองว่า
เสียเวลา แต่ทีนี้การเสียเวลา จริง ๆ แล้วมันก็เป็นผลกระทบมา เพราะว่าเขาจะไม่มีความรู้ความเข้าใจ 
ในเรื่องว่าเขาประกอบอาหารปรุงสุก ตั้งแต่เลือกซื้อวัตถุดิบ การเก็บรักษาวัตถุดิบการน ามาประกอบ
อาหาร การประกอบอาหารเสร็จเพื่อรอจ าหน่ายให้กับผู้บริโภค มันต้องมีผ่านกระบวนการในเรื่องของ
สุขาภิบาลอาหารเข้ามาเกี่ยวข้องทุกระบบ คุณขาดตัวใดตัวหนึ่ง ผลกระทบหรือผลเสียที่เกิดขึ้นมา  
มันก็จะอยู่ที่ผู้บริโภค คือ อาจจะได้รับการรับประทานอาหารที่เจอสารปนเปื้อน ไม่สะอาด อะไรก็
แล้วแต่ คือเราอยากยกระดับ ในส่วนของท่านนายกเอง ท่านก็เข้าใจบริบท เข้าใจประชาชน แล้วก็อีก
ส่วนหนึ่ง คนที่มาค้าขาย เป็นปัญหาอีกหนึ่งอย่าง ที่เราเอามาอบรมทั้งหมดไม่ได้ เพราะพอไปดูบัตร
ประชาชน ดูทะเบียนบ้าน เค้าไม่ใช่คนในพ้ืนที่เรา ซึ่งเราก็ต้องยืมคนที่ในพ้ืนที่ให้เขารู้ เป็นการ
ทดสอบว่าอบรมให้ท าไม แต่มันก็มีข้อแย้งว่า ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ แต่คุณเข้ามาขายอาหาร
ในเขตเทศบาล ประชาชนที่ทานคือใคร คือประชาชนในเขตเทศบาล” 

ข้อเสนอแนะ ในการประสานงานกับกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการนั้น 
ควรมีการท าความเข้าใจกับพ่อค้า แม่ค้า ในตลาดสด และผู้ประกอบการค้าอาหารพิจารณาตามบัตร
ประชาชนแล้ว เป็นประชากรแฝง และไม่มีทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลมากขึ้น ถึงประโยชน์ของการ
เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารกับโครงการของทางเทศบาลเมืองลัดหลวง 

หน่วยงำนและบุคลำกรที่รับผิดชอบ จากการศึกษาหน่วยงานและบุคลากรที่รับผิดชอบ
โครงการ พบว่า การประชาสัมพันธ์ และแจ้งข้อมูลข่าวสารด้านสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการค้า
อาหาร การจัดบุคลากรรับผิดชอบงานโครงการ การส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านทักษะความรู้ 
และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เพ่ือความเชี่ยวชาญในอาชีพ ตลอดจนการก ากับหรือตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร ของเทศบาลเมืองลัดหลวงนั้น เป็นไปด้วยความเหมาะสม นอกจากนี้ 
บุคลากรสนใจรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนด้านสุขาภิบาลอาหาร ทั้งของผู้ประกอบการค้าอาหาร 
และผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ประกอบการค้าอาหารที่ไม่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพ้ืนที่ของ
เทศบาลเมืองลัดหลวง แต่มาค้าขายอาหารในเขตเทศบาล จะเป็นกลุ่มที่ทางบุคลากรของโครงการ 
และเทศบาลให้ความส าคัญมาก เนื่องจากผู้บริโภคอาหารของผู้ประกอบการเหล่านั้น คือ ประชาชน
ในเขตเทศบาลเมืองลัดหลวง บุคลากรและหน่วยงานสามารถปฏิบัติงาน โครงการยกระดับมาตรฐาน
สุขาภิบาลอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดผลสัมฤทธิ์ โดยการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานมีผลสัมฤทธิ์พิจารณาได้จากการเปรียบเทียบผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายที่
ก าหนด โดยผลผลิต หมายถึง กิจกรรม งาน หรือบริการที่ท าเสร็จสมบูรณ์แล้วเพ่ือส่งให้ ประชาชน
ผู้รับบริการ ผลผลิตเป็นผลงานที่เกิดขึ้นจากการด าเนินกิจกรรมของส่วนราชการโดยตรง และผลลัพธ์ 
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หมายถึง ผลที่ เกิดขึ้นติดตามมา ผลกระทบหรือเงื่อนไขที่ เกิดขึ้นจากผลผลิต ผลลัพธ์ จึงมี
ความสัมพันธ์โดยตรงกับประชาชนผู้รับบริการและสาธารณชน  

ปัญหาที่พบ จากการสัมภาษณ์นักวิชาการสุขาภิบาล พบว่า 
“บุคลากรที่รับผิดชอบโครงการมีจ านวนน้อย เมื่อเทียบกับปริมาณสถานประกอบกิจการ

อาหารในเขตพ้ืนที่ ท าให้การส ารวจ ตรวจสอบร้านอาหารอาจไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และปัญหา
ร้านอาหารขนาดเล็ก หรือแผงลอยจ าหน่ายอาหาร ที่มีพนักงานเพียง 1-2 คน จะไม่เข้าร่วมการอบรม 
เนื่องจากการร่วมอบรมจ าเป็นต้องปิดร้าน ท าให้สูญเสียรายได้” 

ข้อเสนอแนะ คือ ควรมีการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ และบุคลากรกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลัดหลวง เข้ารับการอบรมด้านสุขาภิบาลอาหาร เพ่ือเพ่ิมผู้มีความรู้ในด้าน
สุขาภิบาลอาหารเพ่ิมขึ้น และส าหรับปัญหาบุคลากรที่รับผิดชอบโครงการมีน้อย ไม่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน ทางกองงานและหน่วยงาน ควรมีการพิจารณาร่วมกัน โดยให้ เทศกิจ มาช่วยในการแจ้ง
ข่าวเกี่ยวกับสุขาภิบาลอาหาร และประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรมแก่ผู้ประกอบการค้าอาหาร 
พ่อค้า แม่ค้า ในตลาดสด หาบเร่ แผงลอย รวมถึงโรงอาหารในโรงงานอุตสาหกรรม ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่
เทศบาลเมืองลัดหลวง 

งบประมำณที่ใช้ในกำรด ำเนินโครงกำร จากการศึกษางบประมาณที่ใช้ในการด าเนิน
โครงการ พบว่า เป็นงบประมาณที่จ่ายจากงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
งบด าเนินการ แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ ประจ าปี 2562 
โดยมีรายละเอียดการใช้งบประมาณ คือ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ส าหรับผู้เข้ารับการอบรม 
เจ้าหน้าที่ และแขกผู้มีเกียรติ ค่าอาหารกลางวัน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ชุดตรวจอาหารทางแบคทีเรีย โดยใช้ชุดทดสอบทางแบคทีเรีย SI 2 และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ซึ่งการใช้จ่ายงบประมาณ อยู่ภายในกรอบงบประมาณที่ก าหนดไว้ และมีการส ารวจข้อมูล
พ้ืนฐาน เพ่ือใช้ในการวางแผนงบประมาณของโครงการ มีการพิจารณาถึงการใช้งบประมาณ อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดการใช้งบประมาณที่แสดงงบประมาณทั้งรายรับและรายจ่าย เพ่ือการ
บริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการจัดท างบประมาณให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน 
 
6. สรุปผลกำรวิจัย อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 

การศึกษาการด าเนินงานโครงการยกระดับมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร กรณีศึกษา เทศบาล
เมืองลัดหลวง อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ผู้วิจัย สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และ
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
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6.1 สรุปผลกำรวิจัย 
การศึกษาการด าเนินงานโครงการยกระดับมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร กรณีศึกษา เทศบาล

เมืองลัดหลวง อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง และการสัมภาษณ์ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
นักวิชาการสุขาภิบาลอาหาร และพนักงานอ่ืน ๆ สามารถสรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง คิดเป็นร้อยละ 75 อายุระหว่าง 41-50 ปี คิดเป็น

ร้อยละ 35 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 60 และส่วนใหญ่อยู่ส่วนงานธุรการงาน
สุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม งานส่งเสริมสุขภาพ และงานรักษาความสะอาด  

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของบุคลากรต่อการด าเนินงานโครงการยกระดับมาตรฐานสุขาภิบาล
อาหาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของบุคลากรต่อการด าเนินงานโครงการยกระดับ
มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สามารถสรุปได้ ตามประเด็น ดังต่อไปนี้ 

1) กิจกรรม จากผลการวิจัย พบว่า ส่วนใหญ่บุคลากรมีความคิดเห็นต่อกิจกรรม อยู่ในระดับ 
เห็นด้วย โดยเรียงล าดับ 3 ล าดับแรก ดังนี้ การติดตั้งป้ายประกาศ อาหารปลอดภัย (Food Safety) 
และป้ายประกาศ อาหาร สะอาด รสชาติอร่อย (CLEAN FOOD GOOD TASTE) ท าให้คุณภาพของ
อาหารเป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภค การอบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร พ่อค้าและแม่ค้าในตลาดสด 
และแผงลอยจ าหน่ายอาหารที่ค้าขายอยู่ในเขตพ้ืนที่ สามารถยกระดับมาตรฐานสุขาภิบาลได้จริง และ
การติดตั้งบ่อ/ถังดักไขมันแก่ร้านอาหาร และแผงลอยจ าหน่ายอาหาร มีความเหมาะสมในการ
ยกระดับมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร  

2) ลักษณะขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือการปฏิบัติงาน จากผลการวิจัย พบว่า ส่วนใหญ่
บุคลากรมีความคิดเห็นต่อลักษณะขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับ เห็นด้วย 
โดยเรียงล าดับ 3 ล าดับแรก ดังนี้ การจัดท าเอกสารโครงการ เพ่ือขออนุมัติโครงการ ที่แสดง
วัตถุประสงค์ เป้าหมายโครงการ และอ่ืน ๆ เพียงพอที่จะอนุมัติโครงการ และมีการด าเนินการอนุมัติ
โครงการให้เสร็จสิ้นตามเวลาที่ก าหนด มีการชี้แจงถึงขั้นตอนของการด าเนินงานแก้ผู้ปฏิบัติงานอย่าง
ชัดเจน และการติดตามและประเมินผลโครงการ มีความเหมาะสม  

3) หน่วยงานและบุคลากรที่รับผิดชอบโครงการจากผลการวิจัย พบว่า ส่วนใหญ่บุคลากรมี
ความคิดเห็นต่อหน่วยงานและบุคลากรที่รับผิดชอบโครงการ อยู่ในระดับ เห็นด้วย โดยเรียงล าดับ 5 
ล าดับแรก ดังนี้ หน่วยงานมีการก ากับหรือตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากร เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานโปร่งใส และอ านวยความสะดวกให้ประชาชน หน่วยงานจัดบุคลากรรับผิดชอบภาระงานใน
โครงการยกระดับมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร ได้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ บุคลากรที่
รับผิดชอบโครงการ มีองค์ความรู้ เข้าใจหลักการและวิธีการด าเนินโครงการ บุคลากรสามารถ
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ปฏิบัติงาน โครงการยกระดับมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิด
ผลสัมฤทธิ์ และบุคลากรสนใจรับฟังปัญหา ความเดือดร้อนด้านสุขาภิบาลอาหารของผู้ประกอบการ
และผู้บริโภค  

4) งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินโครงการ จากผลการวิจัย พบว่า ส่วนใหญ่บุคลากรมีความ
คิดเห็นต่อหน่วยงานและบุคลากรที่รับผิดชอบโครงการ อยู่ในระดับ เห็นด้วย โดยเรียงล าดับ 3 ล าดับ
แรก ดังนี้ มีการพิจารณาถึงการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ มีการ
จัดท าโครงการ ให้แสดงงบประมาณทั้งรายรับ รายจ่าย เพ่ือการบริหารงบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีการจัดท างบประมาณให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน  

ปัญหาของการด าเนินงาน จากผลการวิจัย พบว่า ปัญหาของกิจกรรมการออกตรวจหาเชื้อ
แบคทีเรียในอาหาร ให้แก่ร้านอาหาร แผงลอยจ าหน่ายอาหาร และตลาดสด เพ่ือตรวจสอบสาร
ปนเปื้อน นั้น แผงลอยจ าหน่ายอาหาร ท าอาหารสด ส่วนใหญ่ผู้ขายมักจะขายเครื่องดื่มด้วย และมี
การน าอาหารสดแช่ในถัง ในขณะเดียวกันก็น าเครื่องดื่มแช่ในถังอีกฝั่ง และน้ าแข็งส าหรับบริโภคก็อยู่
ในถังใบเดียวกัน จึงเกิดการปนเปื้อน และเกิดการเน่าเสีย ส าหรับการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร 
พ่อค้าและแม่ค้าในตลาดสด และแผงลอยจ าหน่ายอาหารที่ค้าขายอยู่ในพื้นที่ ปัญหาที่พบ คือ ไม่ได้รับ
ความร่วมมือจากผู้ประกอบการเท่าที่ควร ทั้งผู้ประกอบการร้านอาหาร พ่อค้า แม่ค้าในตลาดสด 
ซึ่งตลาดสดในเขตเทศบาลเมืองลัดหลวงมี 11 แห่ง คือ ตลาดครุในฝั่งซ้าย ตลาดครุในฝั่งขวา ตลาด 
มีสุข ตลาดลานทราย ตลาดทรัพย์ทวี ตลาดพระประแดงอาเขต ตลาดสุขสวัสดิ์ 43 ตลาดไทยสมบูรณ์ 
ตลาด 39 พารวย ตลาดมารวย และตลาดครุในไนซ์มาร์เก็ต ทั้ง 11 แห่งนี้ไม่ใช่ตลาดของเทศบาล 
เป็นตลาดของเอกชนทั้งหมด ในส่วนของตลาดเอกชน เจ้าของตลาดค่อนข้างที่จะขอความร่วมมือแกม
บังคับในการร่วมกิจกรรม ในขณะที่แผงลอยจ าหน่ายอาหารตามพื้นท่ีต่าง ๆ หรือร้านอาหาร ร้านค้าที่
อยู่ในชุมชน ส่วนใหญ่จะไม่ได้รับความร่วมมือ  

แต่ในขณะเดียวกัน พบปัญหาจากการประสานงานกับกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมกิจกรรม 
เนื่องจากเจ้าหน้าที่ต้องประสานงานกับ พ่อค้า แม่ค้า ในตลาดสด ซึ่งส่วนใหญ่กลุ่มเป้าหมายในตลาด
สดมักมีอารมณ์ร้อน ท าให้การประสานงานกับพ่อค้า แม่ค้า ในตลาดสดให้เข้าร่วมกิจกรรมนั้น เป็นไป
ด้วยความยากล าบาก ส่งผลให้การประสานงานดังกล่าวไม่ประสบความส าเร็จ และเจ้าหน้าที่ไม่
สามารถประสานงานกับผู้ประกอบการค้าอาหารที่พิจารณาตามบัตรประชาชนแล้ว เป็นประชากรแฝง 
และไม่มีทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลเมืองลัดหลวงให้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ด้าน
สุขาภิบาลอาหารได้ทั้งหมด ประกอบกับเจ้าหน้าที่ไม่สามารถประสานขอความร่วมมือในการเข้าร่วม
กิจกรรมการไปทัศนศึกษาดูงานได้ และบุคลากรที่รับผิดชอบโครงการมีน้อย ประมาณ 4-5 คน 
ในขณะที่ปริมาณสถานประกอบกิจการอาหารในพ้ืนที่มีจ านวนมาก ท าให้การตรวจสอบร้านอาหาร 
หาบเร่ แผงลอย ตลอดจนการประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่  
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ข้อเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงาน ส าหรับการจัดกิจกรรม คือ จากปัญหาที่กล่าวมา
ข้างต้น เทศบาลจึงควรมีการทบทวนความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารซ้ าทุกปี เสนอให้มีการขยายความ
ร่วมมือจากผู้ประกอบการค้าอาหาร พ่อค้า แม่ค้า หาบเร่ และแผงลอยจากตลาดทั้ง 11 แห่ง มีการ
ส ารวจวัน เวลาที่เหมาะสม ในการอบรม ไม่กระทบต่อเวลาการขายอาหารของกลุ่มเป้าหมาย 
นอกจากนี้ควรมีการเพ่ิมช่องทางการอบรมทางออนไลน์เพ่ิมขึ้น เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงการอบรม
ให้ความรู้ได้สะดวกมากยิ่งข้ึน ในการประสานงานกับกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ 
นั้น ควรมีการท าความเข้าใจกับพ่อค้า แม่ค้า ในตลาดสด และผู้ประกอบการค้าอาหารที่ไม่มีทะเบียน
บ้านในเขตเทศบาลให้มากข้ึน ถึงประโยชน์ของการเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ด้านสุขาภิบาล
อาหารกับโครงการของทางเทศบาลเมืองลัดหลวง ควรมีการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ และบุคลากรกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลัดหลวง เข้ารับการอบรมด้านสุขาภิบาลอาหาร เพ่ือเพ่ิมผู้มี
ความรู้ในด้านสุขาภิบาลอาหารเพ่ิมขึ้น และส าหรับปัญหาบุคลากรที่รับผิดชอบโครงการมีน้อย 
ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ทางกองงานและหน่วยงาน ควรพิจารณาร่วมกัน เพ่ือเพ่ิมจ านวน
เจ้าหน้าที่ ในการแจ้งข่าวเกี่ยวกับสุขาภิบาลอาหาร และประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรมแก่
ผู้ประกอบการค้าอาหาร พ่อค้า แม่ค้า ในตลาดสด หาบเร่ แผงลอย รวมถึงโรงอาหารในโรงงาน
อุตสาหกรรม ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองลัดหลวง 

6.2 อภิปรำยผล 
การศึกษาการด าเนินงานโครงการยกระดับมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร กรณีศึกษา เทศบาล

เมืองลัดหลวง อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ผู้วิจัยขออภิปรายผล ดังนี้ 
1) ด้านกิจกรรม ผลการวิจัย พบว่า กิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางเทศบาลน าไปด าเนินการ 

เพ่ือยกระดับมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร ที่ประกอบไปด้วย การออกตรวจหาเชื้อแบคทีเรียใน
อาหารให้แก่ร้านอาหาร แผงลอยจ าหน่ายอาหาร และตลาดสด เพ่ือตรวจสอบสารปนเปื้อนของ
คณะท างาน ผลการวิจัย พบว่า กิจกรรมดังกล่าวมีประสิทธิผล สามารถตรวจสอบเชื้อแบคทีเรีย และ
สารปนเปื้อนในอาหารได้จริง โดยร้านอาหารต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ข้อก าหนดด้านสุขาภิบาล
อาหาร 15 ข้อ และแผงลอยจ าหน่ายอาหารต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ข้อก าหนดด้านสุขาภิบาลอาหาร 
12 ข้อ สอดคล้องกับข้อก าหนดด้านสุขาภิบาลอาหารของส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข (2556) ตลอดจนการติดตั้งบ่อ/ถังดักไขมันแก่ร้านอาหาร และแผงลอยจ าหน่าย
อาหาร นั้น มีประโยชน์ช่วยดักจับไขมันไม่ให้อุดตัดท่อน้ าทิ้งแล้วยังช่วยในเรื่องของการป้องกันของ
แหล่งสะสมโรคต่าง ๆ รวมทั้งยังเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยดักจับไขมันไม่ให้ปะปนไปกับน้ าที่ผ่านการใช้งาน
ต่าง ๆ ภายในบ้าน ไม่ว่าจะเป็นน้ าทิ้งที่ใช้จากการอาบน้ าหรือน้ าทิ้งที่ใช้แล้วจากอ่างล้างจานใน
ห้องครัวก่อนปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ าสาธารณะ การอบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร พ่อค้าและแม่ค้า
ในตลาดสด และแผงลอยจ าหน่ายอาหารที่ค้าขายอยู่ในเขตพ้ืนที่ การติดตั้ งป้ายประกาศ อาหาร
ปลอดภัย (Food Safety) และป้ายประกาศ อาหาร สะอาด รสชาติอร่อย (CLEAN FOOD GOOD 
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TASTE) สอดคล้องกับข้อก าหนดด้านสุขาภิบาลอาหารของส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข (2556) ตามนโยบายของรัฐบาล ที่กล่าวว่า เพ่ือให้สถานที่จ าหน่ายอาหาร ได้มี
การปรับปรุงการบริการ อาหารที่สะอาดปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง และเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว 
ให้ ราชการส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามโครงการ “อาหารสะอาด รสชาติอร่อย” (Clean Food Good 
Taste) ประสานกับการใช้กฎหมายสาธารณสุข เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวและสุขภาพของประชน 
และทุกกิจกรรมคณะท างานของเทศบาล สามารถให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการค้า
อาหารได ้

(1) บุคลากรมีระดับความคิดเห็นต่อกิจกรรมของโครงการ โดยรวมอยู่ในระดับเห็น
ด้วย เมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อพบว่า 

- การออกตรวจหาเชื้อแบคทีเรียในอาหารให้แก่ร้านอาหาร แผงลอยจ าหน่ายอาหาร 
และตลาดสด เพ่ือตรวจสอบสารปนเปื้อนของคณะท างาน เป็นกิจกรรมที่มีความเหมาะสม ต่อการ
ยกระดับมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร ประชาชนได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัย สะอาด รสชาติอร่อย 
ปราศจากสารพิษ 

- การติดตั้งบ่อ/ถังดักไขมันแก่ร้านอาหาร และแผงลอยจ าหน่ายอาหาร มีความ
เหมาะสมในการยกระดับมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร เนื่องจากบ่อ/ถังดักไขมันจะช่วยดักจับไขมัน
ไม่ให้อุดตัดในท่อน้ าทิ้ง และยังช่วยในเรื่องของการป้องกันของแหล่งสะสมโรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจาก
ไขมันอุดตันในท่อน้ าทิ้งและกลิ่นเหม็นอันไม่พึงประสงค์จากน้ าท่ีน้ าเสียจากเศษอาหาร 

- การอบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร พ่อค้าและแม่ค้าในตลาดสด และแผงลอย
จ าหน่ายอาหารที่ค้าขายอยู่ในเขตพ้ืนที่ สามารถให้ความรู้ความเข้าใจด้านสุขาภิบาล ได้แลกเปลี่ยน
ความรู้ร่วมกัน และสามารถยกระดับมาตรฐานสุขาภิบาลได้จริง  

- การติดตั้งป้ายประกาศ อาหารปลอดภัย (Food Safety) และป้ายประกาศ 
อาหาร สะอาด รสชาติอร่อย (CLEAN FOOD GOOD TASTE) ท าให้คุณภาพของอาหารเป็นที่ยอมรับ
จากผู้บริโภค ผู้บริโภคได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัย ปราศจากการปนเปื้อนเชื้อโรคทางเดินอาหาร  
เชื้อโรคอาหารเป็นพิษ 

- คณะท างานสามารถให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการค้าอาหาร 
พ่อค้า แม่ค้า ในตลาดสด หาบเร่ แผงลอยจ าหน่ายอาหาร รวมถึงผู้ค้าอาหารในโรงอาหารของโรงงาน
อุตสาหกรรมได้  

2) ด้านลักษณะขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือการปฏิบัติงาน ผลการวิจัย พบว่า  
(1) บุคลากรมีระดับความคิดเห็นต่อลักษณะขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือการ

ปฏิบัติงาน โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย เมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อพบว่า 
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- ปฏิบัติงาน มีการจัดท าเอกสารโครงการ เ พ่ือขออนุมัติโครงการ  ที่แสดง
วัตถุประสงค์ เป้าหมายโครงการ และอ่ืน ๆ เพียงพอที่จะอนุมัติโครงการ และมีการด าเนินการอนุมัติ
โครงการให้เสร็จสิ้นตามเวลาที่ก าหนด เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 

- มีการชี้แจงถึงขั้นตอนของการด าเนินงาน แก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ท าให้
ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจหน้าที่ และบทบาทของตนเองในการด าเนินงานโครงการ 

- การจัดเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ และการ
ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเข้าร่วมกิจกรรม มีความเหมาะสม ด้วยอุปกรณ์ชุด
ทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย SI-2 ชุดทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร เพ่ือทดสอบสารปนเปื้อนใน
อาหารที่มีพิษ และเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค พร้อมทั้งมีการตรวจสอบสภาพของเครื่องมืออุปกรณ ์
ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพพร้อมน าไปใช้งานอยู่เสมอ 

- การด าเนินงานโครงการเป็นไปตามแผนที่ก าหนด สามารถควบคุมการด าเนินงาน
ให้เป็นไปตามแผนงาน และวางแผนการท างานตามล าดับก่อนหลังได้อย่างเหมาะสม ท าให้การ
ปฏิบัติงานมีความเป็นระบบ มีแบบแผนและข้ันตอน มีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน 

- การติดตามและประเมินผลโครงการ มีความเหมาะสม เนื่องจากมีเครื่องมือในการ
ตรวจสอบกิจกรรม ตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ ให้ด าเนินการ ท าให้ทราบถึงปัญหาในการปฏิบัติงาน 
และเป็นเครื่องที่สามารถบ่งชี้ได้ว่าการด าเนินงานเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้หรือไม่ นอกจากนี้ยัง
สามารถวัดผลความส าเร็จของงาน โครงการ และกิจกรรม ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

3) ด้านหน่วยงานและบุคลากรที่รับผิดชอบโครงการ ผลการวิจัย พบว่า หน่วยงานจัด
บุคลากรรับผิดชอบภาระงานในโครงการยกระดับมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารได้เหมาะสม มีการก ากับ
หรือตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากร เพ่ือให้การปฏิบัติงานโปร่งใส และอ านวยความสะดวกให้
ประชาชน หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ และแจ้งข้อมูลข่าวสารด้านสุขาภิบาลอาหารแก่
ผู้ประกอบการค้าอาหาร รวมถึงการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านทักษะความรู้ และสมรรถนะใน
การปฏิบัติงาน เพ่ือสร้างความเชี่ยวชาญในอาชีพ หน่วยงานมีการก าหนด ปัญหา/อุปสรรค ที่ควร
แก้ไข และสิ่งที่อยากกระท าเพ่ือแก้ไขปัญหา บุคลากรในหน่วยงานของท่านปฏิบัติงาน โดยยึดแนว
ทางการร่วมคิด ร่วมท า และร่วมรับผิดชอบ ซึ่งสอดคล้องกับ วิวัฒน์ โรยสกุล (2527) ที่ว่าการท างาน
เป็นทีมมีบทบาทส าคัญยิ่งต่อ หน่วยงานหรือองค์การต่าง ๆ เพราะลักษณะการท างานในหน่วยงาน
หรือองค์การนั้น เป็นลักษณะการท างานร่วมกัน มีการท างานเป็นทีม มิใช่การท างานโดยล าพัง 
โดยเฉพาะในปัจจุบันระบบการบริหารงานภายในหน่วยงานที่มีสภาพที่ยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้นงานส่วน
ใหญ่จ าเป็นต้องอาศัยสติปัญญา ความรู้ความเชี่ยวชาญจากหลาย ๆ คน หลาย ๆ ฝ่าย และหลาย ๆ 
ระดับ มาช่วยกันท าจึงจ าเป็นจะต้องมีการร่วมมือกัน “ท างานเป็นทีม” บุคลากรสนใจรับฟังปัญหา 
ความเดือดร้อนด้านสุขาภิบาลอาหารของผู้ประกอบการและผู้บริโภค บุคลากรที่รับผิดชอบโครงการ 
มีองค์ความรู้ เข้าใจหลักการและวิธีการด าเนินโครงการ บุคลากรมีประสบการณ์ ทักษะ ความสามารถ 
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และมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน บุคลากรสามารถปฏิบัติงาน โครงการยกระดับมาตรฐาน
สุขาภิบาลอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดผลสัมฤทธิ์ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัย
กันตยา เพ่ิมผล (2541: 2) กล่าวถึง ประสิทธิภาพ หมายถึง ขนาดและความสามารถของความส าเร็จ 
หรือบรรลุผลตามเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ ของตนเองและองค์การจากความหมายที่กล่าวมา
ข้างต้น สรุปได้ว่า ประสิทธิภาพ หมายถึงการผลิตสินค้าหรือบริการให้ได้มากท่ีสุด โดยพิจารณาถึงการ
ใช้ต้นทุนหรือปัจจัยการน าเข้าให้น้อยที่สุด ประหยัดเวลามากที่สุด ใช้ความพยายาม ความสามารถ 
ความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน มีความถูกต้อง และการท างานให้ส าเร็จ โดยการเปรียบเทียบผลการ
ปฏิบัติงานที่ได้ คือ ตรงกับมาตรฐาน การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

(1) บุคลากรมีระดับความคิดเห็นต่อหน่วยงานและบุคลากรที่รับผิดชอบโครงการ 
โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย เมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อพบว่า 

- หน่วยงานจัดบุคลากรรับผิดชอบภาระงานในโครงการยกระดับมาตรฐาน
สุขาภิบาลอาหาร ได้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ เนื่องจากบุคลากรที่รับผิดชอบโครงการ คือ 
นักวิชาการสุขาภิบาล ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก คือ ปฏิบัติงานงาน ที่ต้องใช้ความรู้ 
ความสามารถทางวิชาการในงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านวิชาการสุขาภิบาล ภายใต้การก ากับ แนะน า 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

- หน่วยงานมีการก ากับหรือตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากร จากเครื่องมือ 
การติดตามและประเมินผล โดยงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานโปร่งใส และอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน  

- หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ และแจ้งข้อมูลข่าวสารด้านสุขาภิบาลอาหารแก่
ผู้ประกอบการค้าอาหาร โดยบุคลากรผู้รับผิดชอบโครงการ ซึ่งมีหน้าที่พัฒนาเนื้อหา องค์ความรู้ 
คุณภาพมาตรฐานเกี่ยวกับงานด้านสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาเกี่ยวกับ
งานด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และจัดท าคู่มือ แนวทางปฏิบัติ เอกสารทางวิชาการ สิ่งพิมพ์ และ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้และมีส่วนร่วมในการรักษาและจัดการ
สภาพแวดล้อมอันมีผลกระทบต่อสุขภาพ  

- หน่วยงานมีการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านทักษะความรู้ และสมรรถนะใน 
การปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความเชี่ยวชาญในอาชีพ และมีการร่วมปฏิบัติการในการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรและหน่วยงาน เพ่ือให้เป็นบุคลากรที่มีความช านาญ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- หน่วยงานมีการก าหนด ปัญหา/อุปสรรค ที่ควรแก้ไข และสิ่ งที่อยากกระท าเพ่ือ
แก้ไขปัญหา มีการก าหนดให้มีการทดสอบความรู้ของผู้ประกอบการค้าอาหาร เพ่ือแก้ไขปัญหาแก่
ผู้ประกอบการอาหารที่ขาดความรู้  
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- บุคลากรในหน่วยงานของท่านปฏิบัติงาน โดยยึดแนวทางการร่วมคิด ร่วมท า และ
ร่วมรับผิดชอบ ประสานงานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานหรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

- บุคลากรสนใจรับฟังปัญหา  ความเดือดร้อนด้านสุขาภิบาลอาหารของ
ผู้ประกอบการและผู้บริโภค ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา ชี้แจง และให้รายละเอียดเกี่ยวกับงาน
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ตน รับผิดชอบในระดับเบื้องต้น ข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่หน่วยงานราชการ 
เอกชน ประชาชนทั่วไป หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความ
ร่วมมือในการด าเนินงาน และเพ่ือให้ผู้ที่สนในได้ทราบข้อมูล และความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์และ
สามารถน าไปปฏิบัติให้มีสุขภาพที่ดี 

- บุคลากรที่รับผิดชอบโครงการ มีองค์ความรู้ เข้าใจหลักการและวิธีการด าเนิน
โครงการ เนื่องจากต้อง ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ส ารวจ รวบรวม ข้อมูลทางวิชาการเบื้องต้นที่  
ไม่ซับซ้อนเกี่ยวกับงานด้านสุขาภิบาล รวมถึงการอนามัยที่เกี่ยวข้องกับสภาวะสิ่งแวดล้อม อันมี
ผลกระทบต่อ ชีวิตและสภาพความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น การศึกษาสถานการณ์ สิ่งแวดล้อมการ
เกิดโรค และการแพร่กระจาย การจัดการสุขาภิบาลอาหาร การจัดการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ควบคุมการด าเนินงาน ของสถานที่จ าหน่ายอาหาร และเครื่องดื่มให้
เป็นไปตามาตรฐานที่ก าหนด เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาระบบ การสุขาภิบาลที่ด ี

- บุคลากรมีประสบการณ์ ทักษะ ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญในการ
ปฏิบัติงาน มีการประเมินสถานประกอบการ ทางด้านสุขาภิบาล เพ่ือป้องกันควบคุม ท าลายแหล่ง
แพร่เชื้อ และพาหะน าโรคอันเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

- บุคลากรสามารถปฏิบัติงาน โครงการยกระดับมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดผลสัมฤทธิ์ รวมทั้งบุคลากรมีการสนับสนุนการถ่ายทอดความรู้
ทางวิชาการ หรือเทคโนโลยีแก่บุคคลในหน่วยงาน เพ่ือให้สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4) ด้านงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินโครงการ ผลการวิจัย พบว่า การส ารวจข้อมูลพ้ืนฐาน
และศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานของโครงการ เพ่ือใช้ในการวางแผนงบประมาณของโครงการยกระดับ
มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร จากแนวคิดของ สมนึก เอ้ือจิระพงษ์พันธุ์ (2551) กล่าวว่า ข้อมูลที่ดีควร
จะมีความถูกต้องแม่นย าสูง หรือถ้ามีความคลาดเคลื่อนปนอยู่บ้างก็ควรที่จะสามารถควบคุมขนาด
ของความคลาดเคลื่อนที่ปนมาให้มีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด เชื่อถือได้ น าไปใช้ประกอบการ
ตัดสินใจได้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลหากข้อมูลเหล่านั้นเชื่อถือไม่ได้จะท าให้เกิดผล เสียอย่างมากผู้ใช้
ไม่กล้าอ้างอิงหรือน าเอาไปใช้ประโยชน์ซึ่งเป็นเหตุให้การตัดสินใจของผู้บริหาร ขาดความแม่นย า และ
อาจมีโอกาสผิดพลาดได้ นอกจากนี้การรายงานผลการใช้งบประมาณของโครงการเป็นไปตามที่
ก าหนด การพิจารณาถึงการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ การจัดท า
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โครงการให้แสดงงบประมาณ ทั้งรายรับและรายจ่าย เพ่ือการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
การจัดท างบประมาณให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน 

(1) บุคลากรมีระดับความคิดเห็นต่องบประมาณที่ใช้ในการด าเนินโครงการ โดยรวม
อยู่ในระดับเห็นด้วย เมื่อวิเคราะห์เป็นรายข้อ พบว่า 

- การส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานและศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานของโครงการ เพ่ือใช้ในการ
วางแผนงบประมาณของโครงการยกระดับมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร โดยมีการน าข้อมูลพ้ืนฐาน
ดังกล่าวมาวิเคราะห์ และสรุปปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ  

- การรายงานผลการใช้งบประมาณของโครงการเป็นไปตามที่ก าหนด ในการ
ปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอน มีการควบคุม การด าเนินงาน หรือให้เป็นไปตามแผนหรืองบประมาณที่
ก าหนดไว้ ผู้จัดท าโครงการมีการรายงานผลการใช้งบประมาณ ประกอบด้วย ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ส าหรับผู้เข้ารับการอบรม เจ้าหน้าที่  และแขกผู้มีเกียรติ ค่าอาหารกลางวัน ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ชุดตรวจอาหารทางแบคทีเรีย โดยใช้ชุดทดสอบทางแบคทีเรีย SI 2 
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

- การพิจารณาถึงการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ 
โดยผู้ปฏิบัติตามแผนงานจะใช้แผนงานหรืองบประมาณเป็นเข็มชี้ทางปฏิบัติ เพ่ือให้งานที่ส าเร็จ
ออกมาเป็นไปตามงบประมาณที่วางไว้ 

- การจัดท าโครงการให้แสดงงบประมาณ ทั้งรายรับและรายจ่าย เพ่ือการบริหาร
งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจัดสรรและการใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพนั้น สอดคล้องกับ
เวลา เกิดความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า มีกลไกและช่องทางให้ประชาชน ตรวจสอบการ
ด าเนินงานงบประมาณดังกล่าว ได้อย่างโปร่งใส 

- การจัดท างบประมาณให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน สอดคล้องกับแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ในมิติพ้ืนที่ 

6.3 ข้อเสนอแนะ 
1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น ควรมีการ  

บูรณาการการด าเนินงานอาหารปลอดภัย (Food Safety) และงานอาหาร สะอาด รสชาติอร่อย 
(CLEAN FOOD GOOD TASTE) ร่วมกับหน่วยอ่ืน ๆ ทุกขั้นตอนห่วงโ ซ่อาหาร ตั้งแต่วัตถุดิบ 
(การเพาะปลูก/เพาะเลี้ยง) การผลิต การแปรรูป การจัดจ าหน่าย จนถึงผู้บริโภค เพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับ
ประทานอาหารที่ปลอดภัย ปราศจากสารพิษ สารปนเปื้อน อาหารสะอาด รสชาติอร่อย ทั้งนี้
มาตรการที่น ามาใช้ต้องเทียบเท่ามาตรฐานสากล อยู่บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์  
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กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย ส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า ท าหน้าที่ในการ
สนับสนุนด้านวิชาการสุขาภิบาลอาหาร ก าหนดเกณฑ์มาตรการในการด าเนินงานแบบบูรณาการ
ร่วมกัน เพ่ือแก้ไขปัญหา โดยเน้นให้สถานประกอบการต้องดูแลใน 5 ปัจจัย ได้แก่ สถานที่เก็บอาหาร 
ผู้สัมผัสอาหาร ภาชนะ/อุปกรณ์สัมผัสอาหาร และสัตว์/แมลงน าโรค 

2) ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป 
(1) ควรมีการให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร และการขอความร่วมมือเข้าร่วม

กิจกรรมเพิ่มขึ้น โดยขยายให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในเขตเทศบาลเมืองลัดหลวง  
(2) ควรมีการศึกษาปัจจัยอื่น ๆ เช่น ปัจจัยด้านการรับรู้ของผู้ประกอบการค้าอาหาร 

พ่อค้า แม่ค้า ในตลาดสดในเขตเทศบาลทั้ง 11 แห่ง หาบเร่ แผงลอยจ าหน่ายอาหาร รวมถึงผู้ค้า
อาหารในโรงอาหารของโรงงานอุตสาหกรรม ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่มีผลต่อการเกิดสารปนเปื้อนของแบคทีเรียในอาหาร ที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค และประชาชนใน
เขตพ้ืนที ่
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ประสิทธิผลของกำรใชง้ำนระบบกำรตรวจรำชกำรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
(E - inspection): กรณีศึกษำส ำนักตรวจรำชกำรและเรือ่งรำวร้องทุกข์

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย 

เจนจิรา ชูติยานันท์* 
  

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษา “ประสิทธิผลการใช้งานระบบการตรวจราชการด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-inspection): กรณีศึกษาส านักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของการใช้งานระบบการตรวจ
ราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-inspection) ของส านักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ 
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการใช้งานระบบการ
ตรวจราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-inspection) ของส านักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ 
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 3) เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการใช้งานระบบการตรวจ
ราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-inspection) ของส านักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ 
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

การวิจัยในครั้ งนี้ด า เนินการวิจัยด้วยวิธีการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) 
ประกอบด้วย การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาแบ่งเป็น 1) การวิจัยเชิงปริมาณ ได้น า
ประชากรที่เป็นผู้ใช้งานระบบฯ มาใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ 1) เจ้าหน้าที่ส านักตรวจราชการและ
เรื่องราวร้องทุกข์ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 2) ผู้ใช้งาน จังหวัด/กลุ่มจังหวัด กรม และ
รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จ านวน 125 คน 3) ระดับผู้บริหาร ได้แก่ ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย โดยใช้วิธี การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) จ านวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม เรื่อง 
ประสิทธิผลการใช้งานระบบการตรวจราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-inspection) และวิธีการ
สัมภาษณ์เชิงลึกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพ่ือศึกษาความคิดเห็น แนวทางการพัฒนาระบบฯ และปัญหา
อุปสรรค การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยโดยใช้วิธีประมวลผลทางสถิติโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistic) และน าข้อมูลที่รวบรวมที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ ซึ่งประกอบด้วย 
ค่าเฉลี่ย (Mean) ร้อยละ (Percentage) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

                                       
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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 ผลการศึกษาจากปัจจัยทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านฮาร์ดแวร์ ด้านซอฟท์แวร์ ด้านบุคลากร 
ด้านข้อมูล และด้านเครือข่าย พบว่า  
  1) ด้านฮาร์ดแวร์ ส่งผลต่อประสิทธิผลการใช้งานระบบฯ อยู่ในระดับมาก พบว่า ถึงแม้เครื่อง
คอมพิวเตอร์, Notebook และ Laptop ที่น ามาใช้งานระบบฯ E-inspection สามารถรองรับการใช้
งานระบบฯ E-inspection ได้เป็นอย่างดี แต่อุปกรณ์ประมวลผลกลาง (CPU) แรม (RAM) ของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ Notebook และ Laptop รวมถึงอุปกรณ์น าเข้าข้อมูล (Input) เช่น อุปกรณ์แป้นพิมพ์ 
(คีย์บอร์ด) เมาส์ (Mouse) จอแบบสัมผัส (Touchscreen) ฯลฯ เป็นปัจจัยด้านฮาร์ดแวร์ที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการใช้งาน ระบบฯ E-inspection ในระดับมากเป็นอันดับที่ 2 
  2) ด้านซอฟท์แวร์ ส่งผลต่อประสิทธิผลการใช้งานระบบฯ อยู่ในระดับมาก พบว่า ขั้นตอนใน
การใช้งานระบบฯ E-inspection สะดวกและใช้งานง่าย สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระบบฯ 
E-inspection มีความสอดคล้องกับลักษณะการปฏิบัติงานภายในองค์กร และออกแบบมาเหมาะสม
กับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และการโต้ตอบผลการด าเนินงานใน
ระบบ E-inspection ในการรายงานกลับไปยังผู้ดูแลข้อมูลได้ เป็นปัจจัยด้านซอฟท์แวร์ที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการใช้งานระบบฯ E-inspection ในระดับมากเป็นอันดับที่ 4 
  3) ด้านบุคลากร ส่งผลต่อประสิทธิผลการใช้งานระบบฯ อยู่ในระดับมาก พบว่า ผู้ใช้งาน
ระบบฯ มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบฯ E-inspection เป็นอย่างดี และมีความรู้ความเข้าใจ
ในขั้นตอนของการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และความรู้ความเข้าใจในการ
รายงานผลการตรวจราชการ แต่ข้อค้นพบคือด้านการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบในการใช้งานระบบฯ 
E-inspection อยู่ในระดับน้อยที่สุดของด้านบุคลากรแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบฯ 
ส่งผลต่อประสิทธิผลการใช้งานระบบฯ E-inspection ในระดับมากเป็นอันดับที่ 5 
  4) ด้านข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิผลการใช้งานระบบฯ อยู่ในระดับมาก พบว่าการน าเข้าข้อมูล
และบันทึกผลการตรวจราชการในระบบฯ E-inspection สามารถใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน ซึ่งหน่วยงาน
ได้น าข้อมูลผลการตรวจราชการในระบบฯ E-inspection น ามาใช้ในการสนับสนุนการตรวจราชการ 
และสามารถเป็นฐานข้อมูลให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยทราบผลการตรวจราชการเพ่ือ
สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้บรรลุผล   
  5) ด้านเครือข่าย ส่งผลต่อประสิทธิผลการใช้งานระบบฯ อยู่ในระดับมากที่สุด พบว่า ปัจจัย
ทางด้านระบบอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต หรือ ระบบ Wireless รวมถึงการเข้าถึงระบบฯ ผ่านทาง 
Search Engine เช่น Google, Yahoo ฯลฯ ส่งผลต่อประสิทธิผลในการใช้งานมากที่สุด  

ค ำส ำคัญ: การตรวจราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-inspection) 
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1. บทน ำ  
กระทรวงมหาดไทยมีภารกิจหลักในการ “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” ซึ่งผู้ตรวจราชการ

กระทรวงมหาดไทยมีอ านาจหน้าที่ตรวจและแนะน าการปฏิบัติราชการเปรียบเสมือนผู้แทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย หรือผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทยใน
การตรวจติดตาม การสดับตรับฟังความคิดเห็น ช่วยเหลือแนะน า สืบสวนข้อเท็จจริง ให้ความ
ช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของกระทรวง กรม ส านักงาน หรือหน่วยงานอ่ืนใดของ
กระทรวงมหาดไทย ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค หรือหน่วยรับการตรวจราชการ ได้แก่ จังหวัด 
กลุ่มจังหวัด กรุงเทพมหานคร กรมทุกรมและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยรวมถึงการสร้าง
ขวัญก าลังให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเปรียบเสมือนผู้ว่าราชการกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่มจังหวัด ซึ่งแบ่งตามเขต
ตรวจราชการโดยมี 18 เขตตรวจราชการ ตามค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ 221/2561 เรื่อง ก าหนด
พ้ืนที่การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ 

ปัจจัยความส าเร็จในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในด้านการพัฒนาข้อมูลด้านการตรวจราชการให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น จึงได้มีการน าการตรวจ
ราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-inspection) เป็นระบบการรายงานผลการตรวจราชการ
ประจ าเดือนในแต่ละเดือนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบบการตรวจราชการด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์นั้นจะเป็นตัวเก็บข้อมูลการรายงานของผู้ใช้งานที่รายงานข้อมูลผ่านทางระบบการตรวจ
ราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งผู้ใช้งานระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด กรม และรัฐวิสาหกิจในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งระบบสามารถส่งไฟล์ข้อมูล รูปภาพ และเรียกดูข้อมูลต่าง ๆ ที่ผู้ใช้งาน  
ได้บันทึกข้อมูลลงไปในระบบการตรวจราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบบฯ มีการจ าแนก
ผู้ใช้งาน 3 ระดับ ได้แก่ 1) ระดับเจ้าหน้าที่ 2) ระดับผู้ใช้งาน จังหวัด/กลุ่มจังหวัด กรม และ
รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 3) ระดับผู้บริหาร (ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย)  
เพ่ือวางระบบฐานข้อมูลในระบบการตรวจราชการร่วมกันและสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงข้อมูล 
(Sharing/Link) ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ซึ่งผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความส าคัญในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการ
ตรวจราชการ ได้แก่ ระบบการตรวจราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-inspection) เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการตรวจราชการมากยิ่งขึ้นอีกทั้งหน่วยรับการตรวจราชการสามารถส่งข้อมูลให้
ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยได้อย่างรวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์ ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานโดยก่อนการออกตรวจราชการผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยจะมีการประชุมหารือ
ร่วมกับผู้ตรวจราชการกรม รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เพ่ือก าหนดประเด็น
การตรวจราชการเป็นประจ าทุกเดือน และจะมีการบรรจุประเด็นการตรวจราชการประจ าเดือนลงใน
ระบบการตรวจราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-inspection) เพ่ือให้หน่วยงานรับการตรวจ
ราชการสามารถรายงานผลการตรวจราชการในแต่ละประเด็น ข้อเสนอแนะ และปัญหาอุปสรรคของ
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การด าเนินงานตามนโยบายที่ส าคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ซึ่งจากการใช้งานระบบฯ 
นั้น หน่วยรับตรวจสามารถรายงานผลการตรวจราชการตามประเด็นการตรวจราชการประจ าเดือน 
หรือตามประเด็นที่ ได้รับมอบหมายได้  โดยส ามารถระบุข้อมูลตัว เลข ข้อความ  รูปภาพ  
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผ่านระบบการตรวจราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-inspection)  
อย่างต่อเนื่อง และสามารถโต้ตอบในเรื่องของการรายงานกลับไปยังผู้ดูแลข้อมูลได้ ในบางครั้งอาจพบ
ปัญหาอุปสรรคในการใช้งานระบบอันเนื่องมากจากการสับเปลี่ยนบุคลากรผู้ใช้งานระบบท าให้ขาด
ความต่อเนื่องในการใช้งานระบบ งบประมาณในการพัฒนาและปรับปรุงระบบให้มีความทันสมัย 
รวมถึงระบบมีข้อจ ากัดในการใช้งานเฉพาะด้านการตรวจราชการซึ่งไม่มีข้อมูลในด้านอ่ืน ๆ ในการ
สนับสนุนให้ผู้ตรวจราชการและผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย เช่น ข้อมูลการด าเนินโครงการตาม
นโยบายรัฐบาล ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นต้น (ส านักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ 
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, 2558) 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผลการใช้งานระบบการตรวจราชการ 
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-inspection) ของส านักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย เพ่ือทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการใช้งานระบบการตรวจ
ราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-inspection) ของส านักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ 
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและเป็นแนวทางในการยกระดับการพัฒนาระบบการตรวจราชการ 
เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพัฒนาระบบการตรวจราชการของกระทรวงมหาดไทยให้มีความทันสมัย 
ตอบสนองผู้ใช้งานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลในการใช้งานระบบฯ และ
สามารถตอบสนองนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

2.1 เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของการใช้งานระบบการตรวจราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-inspection) ของส านักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

2.2 เพ่ือศึกษาระดับของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการใช้งานระบบการตรวจราชการ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-inspection) ของส านักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

2.3 เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการใช้งานระบบการตรวจราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-inspection) ของส านักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
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3. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 
จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้แก่  

ข้อมูลเกี่ยวกับส านักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ข้อมูล
เกี่ยวกับการตรวจราชการของกระทรวงมหาดไทย งานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง แนวคิด และทฤษฎี
ที่เกี่ยวกับประสิทธิผล (Efficiency) แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
(Management Information Systems) และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นดังต่อไปนี้  

3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับส ำนักตรวจรำชกำรและเรื่องรำวร้องทุกข์ ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
มหำดไทย แบ่งเป็น 4 กลุ่มงาน คือ 1) กลุ่มงานสนับสนุนผู้ตรวจราชการ 2) กลุ่มงานสนับสนุนและ
ประสานการตรวจราชการ 3) ศูนย์ด ารงธรรม 4) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ซึ่งมีภารกิจส าคัญดังนี้  

1) ศึกษาวิ เคราะห์ข้อมูลและข้อเท็จจริงเ พ่ือประกอบการจัดท าประเด็นสนับสนุน 
แผนการตรวจราชการประจ าปี และการประเมินผลการด าเนินงานเรื่องราวร้องทุกข์ของผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงมหาดไทย เพ่ือร่วมกันพิจารณาประเด็นการตรวจ และผลความคืบหน้าของการ
สอบสวนข้อเท็จจริง 

2) ประสานการสร้างเครือข่ายร่วมกับส านักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานอ่ืน และ 
ที่ปรึกษาภาคประชาชน เพ่ือบูรณาการแผนการตรวจราชการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ และการแก้ปัญหา
เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์กับส่วนราชการอ่ืนที่มีเรื่องร้องเรียนที่เก่ียวข้องกับกระทรวงมหาดไทย  

3) จัดท าแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการระหว่างผู้ตรวจราชการของกรม รัฐวิสาหกิจใน
สังกัดกระทรวงมหาดไทย ภายใต้นโยบายส าคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย โดยมอบอ านาจ
ให้ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยท าหน้าที่วิเคราะห์ความเสี่ยง การติดตามผลการ
ด าเนินงานตามนโยบาย รวมทั้งจัดท ารายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

4) พัฒนาระบบการตรวจราชการ การรายงาน และติดตามผลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ใน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-inspection) และน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับระบบการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารทางเว็บไซต์ของส านักตรวจราชการและเรื่องราวร้ องทุกข์ โดยใช้ระบบอินเทอร์เน็ต 
โดยการตรวจราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-inspection) ซึ่งเป็นการน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในกระบวนการตรวจราชการ เพ่ือให้การตรวจราชการมีประสิทธิภาพ สามารถส่ง
ข้อมูลย้อนกลับให้ผู้บริหารระดับสูงได้ทราบสถานการณ์ ปัญหาอุปสรรค สามารถแก้ไขได้ทัน
เหตุการณ์  

5) เป็นศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ โดยเรียกว่า “ศูนย์ด ารงธรรกระทรวงมหาดไทย” ในการ
รับแจ้งเบาะแส เรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งสืบสวน สอบสวน 
และจัดท ารายงานผลหรือความคืบหน้าตามที่ผู้บริหารสั่งการ ทั้งนี้ โดยการประสานงานร่วมกับส่วน
ราชการ และภาคเอกชน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพ่ือแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ได้อย่างรวดเร็ว และเป็นธรรม โดยน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงาน  
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6) ประสาน เร่งรัด ติดตาม และสนับสนุนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการวิเคราะห์ข้อมูล
ของจังหวัดในการแก้ไขปัญหากรณีราษฎรทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา 

7) เป็นศูนย์ประสานการตรวจราชการ และติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบายส าคัญของ
รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ตลอดจนการตรวจนิเทศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และ
ส านักนายกรัฐมนตรี  

8) ส่งเสริมและสงเคราะห์พลเมืองดีอย่างต่อเนื่อง และมีการประสานงานภาคเอกชนให้เข้า
มาเป็นเครือข่าย และมีส่วนร่วมในการด าเนินงานในรูปของคณะกรรมการร่วมระหว่างภาครัฐกับ
เอกชน 

9) พัฒนาคุณภาพบุคลากรในองค์การให้มีความรู้ในด้านการเป็นผู้สนับสนุนการตรวจราชการ
และเป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  

10) การตรวจติดตาม และการสนับสนุนการด าเนินงานยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
(คู่มือแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ เพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล, 2558: 61)  

3.2 ข้อมูลเกี่ยวกับกำรตรวจรำชกำรของกระทรวงมหำดไทย  
1) หลักการและแนวคิดการตรวจราชการ ประกอบด้วย 2 มิต ิ

มิติที่ 1 เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ตรวจราชการและหน่วยรับการตรวจราชการ 
มิติที ่2 เป็นการติดตามงานให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย 

2) ประเภทของการตรวจราชการ 
(1) การตรวจราชการกรณีปกติ เพ่ือติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตาม

ประเด็นการตรวจราชการ ในการประเมินสภาพปัญหา แผนงานการแก้ไขปัญหา โครงสร้าง
กระบวนการ/ระบบการท างาน การก ากับติดตามงานด้านต่าง ๆ ตามนโยบายฯ รวมทั้งการบริหาร
จัดการและระบบข้อมูลในภาพรวมจังหวัด การวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยง และปัญหาอุปสรรคที่ท า
ให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการแก้ไขปัญหาไม่ ประสบความส าเร็จ เ พ่ือผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทยจะได้ให้การสนับสนุนและให้ข้อเสนอแนะต่อหน่วยรับการตรวจน าไปปรับปรุง
แก้ไข และมีการน าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเสนอต่อผู้บริหารในส่วนกลาง  

(2 )  การตรวจราชการแบบบูรณาการ ตาม ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 โดยส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเชิญหัวหน้าหน่วยงานที่มี
แผนการตรวจราชการประจ าปี หรือผู้ตรวจราชการที่หัวหน้าหน่วยงานมอบหมายมาร่วมประชุม
ปรึกษาเพ่ือจัดท าแผนการตรวจราชการประจ าปี โดยมีประเด็นในการบูรณาการการตรวจราชการ
ร่วมกันตามประเด็นส าคัญของนโยบายรัฐบาล การบูรณาการการตรวจราชการในเชิงพ้ืนที่ 
(Government Innovation Lab) และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่หรือ
การผลักดันการด าเนินโครงการ/มาตรการส าคัญในเชิงพ้ืนที่ของส่วนราชการ หรือกรณีอ่ืน ๆ ตามที่
ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ หากการด าเนินการตรวจราชการกระทรวงให้ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี
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ร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ตรวจราชการกรมที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจติดตาม 
หรือแก้ไขปัญหา หรือผลักดันการด าเนินการดังกล่าว รวมถึงการตรวจราชการร่วมกับเครือข่ายที่
ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนและเครือข่ายภาคประชาชนในระดับพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้องและ
รายงานนายกรัฐมนตรีทราบหรือพิจารณา และจัดท ารายงานการตรวจราชการแบบบูรณาการรายงาน
คณะรัฐมนตรีทราบหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป (แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ  
ของผู้ตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563, 2563)      

(3) การตรวจราชการกรณีพิเศษ การตรวจติดตามงานตามนโยบายหลักของรัฐบาล/
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย/ปลัดกระทรวงมหาดไทยที่มอบหมายให้ตรวจติดตามเป็นกรณี
พิเศษ เพ่ือติดตามผลหรือเร่งรัดการปฏิบัติงาน ติดตามเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชน และ
หน่วยงานต่าง ๆ และตรวจติดตามเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่ส าคัญซึ่งมี
ผลกระทบและสร้างความเดือดร้อนต่อประชาชน  

(4) การตรวจติดตามและประเมินผลจังหวัด/กลุ่มจังหวัดตามมาตรา 34 แห่งพระ
ราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 ก าหนดให้
ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย มีอ านาจหน้าที่เร่งรัด 
ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด รวมทั้งการบริหาร
งบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด เพ่ือให้การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบ
บูรณาการสัมฤทธิ์ผล และให้รายงานผลการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการนโยบายการ
บริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) อย่างน้อยปีละสองครั้ง   

3) กระบวนการการตรวจราชการ  
(1) ก่อนออกตรวจราชการ ศึกษาและรวบรวมข้อมูลของแผนงาน/โครงการ 

ในประเด็น/เรื่องที่จะออกตรวจของแต่ละเขตตรวจราชการ วิเคราะห์ข้อมูลโครงการที่จะตรวจ 
วิเคราะห์/จัดท าประเด็นสอบถามเพ่ือติดตามผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย สรุปสาระส าคัญของแผนงาน/โครงการ จัดท าก าหนดการตรวจราชการ ขออนุมัติ
งบประมาณและการเดินทางไปราชการ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือเตรียมการก่อนการ
ออกตรวจราชการ และเตรียมข้อมูลที่เก่ียวข้องไว้ให้พร้อมใช้งานในระหว่างการตรวจราชการ 

(2) ระหว่างการตรวจราช ตรวจราชการตามก าหนดการ โดยอาจแบ่งเป็น 2 ลักษณะ 
คือ การประชุมหน่วยรับตรวจ ณ ศูนย์ราชการจังหวัด หรือในพื้นที่ท่ีก าหนด   

(3) หลังการตรวจราชการ การด าเนินการของผู้รับการตรวจ ผู้รับการตรวจ 
แจ้งค าแนะน าหรือการสั่งการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
เพ่ือด าเนินการตามข้อเสนอแนะ/ข้อสั่งการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และรายงานผล
การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะหรือการสั่งการของผู้ตรวจราชการต่อกระทรวงมหาดไทย และผู้ตรวจ
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ราชการกระทรวงมหาดไทยรายงานผลการตรวจราชการต่อกระทรวงมหาดไทย  และประสาน
หน่วยงานในส่วนกลางเพ่ือแก้ไขปัญหาและสนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจ โดยมีหนังสือ
แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลางทั้งในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงอ่ืน ๆ ได้รับทราบ
ถึงปัญหาอุปสรรคของจังหวัด/หน่วยรับตรวจ และความต้องการของจังหวัด/หน่วยรับตรวจที่ต้องการ
ให้หน่วยงานส่วนกลางนั้น ๆ แก้ไขปัญหาหรือให้การสนับสนุน 

3.3 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบกำรตรวจรำชกำรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-inspection) 
เป็นการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการตรวจราชการ เพ่ือให้การตรวจราชการ  

มีประสิทธิภาพ สามารถส่งข้อมูลย้อนกลับให้ผู้บริหารระดับสูงได้ทราบสถานการณ์ ปัญหาอุปสรรค  
ได้ทันเหตุการณ์ โดยระบบการตรวจราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นั้น จะเป็นตัวเก็บข้อมูลการ
รายงานของผู้ใช้งานที่รายงานข้อมูลผ่านทางระบบการตรวจราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ทั้งผู้ใช้งานระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด กรม และรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งระบบ
สามารถส่งไฟล์ข้อมูล รูปภาพ และเรียกดูข้อมูลต่าง ๆ ที่ผู้ใช้งานได้บันทึกข้อมูลลงไปในระบบการ
ตรวจราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบบฯ มีการจ าแนกผู้ใช้งาน 3 ระดับ ได้แก่ 1) ระดับ
เจ้าหน้าที่ 2) ระดับผู้ใช้งาน จังหวัด/กลุ่มจังหวัด กรม และรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย  
3) ระดับผู้บริหาร (ส านักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย , 
2554) 

3.4 งำนวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  
การศึกษางานวิจัย และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับประสิทธิผลของการใช้งานระบบการตรวจ

ราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-inspection) ผู้ศึกษาได้ค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องดังนี้  

1) แนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวกับประสิทธิผลขององค์การ (Organization Effectiveness) 
Peter Drucker ได้กล่าวไว้ว่า “Efficiency is doing things right. Effectiveness is doing 

the right things” หรือ “ประสิทธิภาพคือการท าสิ่งต่าง ๆ อย่างถูกต้อง ประสิทธิผลคือการท าสิ่งที่
ถูกต้อง”นัยอีกความหมายคือประสิทธิผลขององค์การจึงเป็นเรื่องของการพยายามหาค าตอบว่า
องค์การที่ศึกษานั้นได้ด าเนินงานบรรลุเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ได้ส าเร็จแค่ไหน (พิทยา บวรวัฒนา, 2541: 
176)  

2) แนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)  
(1) ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศมีความหมายเป็น 2 นัย คือ ความหมาย

แบบแคบจะหมายถึงอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวม ประมวล เก็บรักษา และ
เผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศ โดยรวมทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ ฐานข้อมูล และการสื่อสาร 
โทรคมนาคม ส่วนความหมายแบบกว้างจะเป็นความหมายคล้ายระบบสารสนเทศ (Information 



147 
 

Systems) โดยทั่วไปจะนิยมใช้ความหมายแบบแคบโดยพิจารณาว่าเทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
ส่วนประกอบหนึ่งของระบบสารสนเทศ (ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, 2017: 16) 

(2) องค์ประกอบระบบสารสนเทศที่ใช้คอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการที่ใช้คอมพิวเตอร์ (Computer-based information systems-CBIS) มีองค์ประกอบที่ส าคัญ 
6 ส่วน คือ (1) ฮาร์ดแวร์ (Hardware)ได้แก่ อุปกรณ์ที่ช่วยในการป้อนข้อมูล ประมวลจัดเก็บ และ 
ผลิตเอาท์พุทออกมาในระบบสารสนเทศ (2) ซอฟท์แวร์ (Software) ได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่
ช่วยให้ฮาร์ดแวร์ท างาน ฐานข้อมูล (Database) คือ การจัดระบบของแฟ้มข้อมูล ซึ่งเก็บข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกัน (3) ฐานข้อมูล (Database) คือ การจัดกลุ่มของแฟ้มข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน 
เพ่ือน าไปใช้ในการท างาน (4) เครือข่าย (Network) คือ การเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันเพ่ือช่วย
ให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน และช่วยการติดต่อสื่อสาร (5) กระบวนการ (Procedure) ได้แก่ 
นโยบาย กลยุทธ์ วิธีการ และกฎระเบียบต่าง ๆ ในการใช้ระบบสารสนเทศ  (6) คน (People) 
เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดในระบบสารสนเทศ ซึ่งได้แก่ บุคคลที่เกี่ยวข้องในระบบสารสนเทศ เช่น 
ผู้ออกแบบ ผู้พัฒนาระบบ ผู้ดูแลระบบ และผู้ใช้ระบบ  

(3) ประโยชน์ของระบบสารสนเทศในด้านประสิทธิผล 
- ระบบสารสนเทศช่วยในการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศที่ออกแบบส าหรับผู้บริหาร  

เช่น ระบบสารสนเทศที่ช่วยในการสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision support systems) หรือระบบ
สารสนเทศส าหรับผู้บริหาร (Executive support systems) จะเอ้ืออ านวยให้ผู้บริหารมีข้อมูลในการ
ประกอบการตัดสินใจได้ดีขึ้นอันจะส่งผลให้การด าเนินงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ได ้

- ระบบสารสนเทศช่วยปรับปรุงคุณภาพของสินค้า/บริการที่เหมาะสมระบบ
สารสนเทศจะช่วยท าให้องค์การทราบถึงข้อมูลที่เก่ียวข้องกับต้นทุน ราคาในตลาด รูปแบบของสินค้า/
บริการที่มีอยู่ หรือช่วยท าให้หน่วยงานสามารถเลือกผลิตสินค้า/บริการที่มีความเหมาะสมกับความ
เชี่ยวชาญ หรือทรัพยากรที่มีอยู่ 

- ระบบสารสนเทศช่วยปรับปรุงคุณภาพของสินค้า/บริการให้ดีขึ้น ระบบสารสนเทศ 
ท าให้การติดต่อระหว่างหน่วยงานและลูกค้า สามารถท าได้โดยถูกต้องและรวดเร็วขึ้น ดังนั้น จึงช่วย
ให้หน่วยงานสามารถปรับปรุงคุณภาพของสินค้า/บริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้นและ
รวดเร็วขึ้นด้วย 

3.5 งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง   
ศิริวัฒน์ เปลี่ยนบางยาง (2560) ได้วิจัยประสิทธิผลการให้บริการระบบสารสนเทศ 

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จากผลการศึกษาพบว่า 1) ประสิทธิผลการ
ให้บริการระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ด้านความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ ทั้ง 3 ด้าน ประกอบด้วย คุณภาพระบบ คุณภาพข้อมูล และคุณภาพบริการ ในภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง 2) ปัจจัยคุณภาพบริการอิเล็กทรอนิกส์ และการยอมรับบริการอิเล็กทรอนิกส์ 
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มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการให้บริการระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) ปัญหาและอุปสรรคในการให้บริการระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องปัญหาในการ
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์มีไม่เพียงพอ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมี
จ านวนไม่พอเพียงส าหรับการให้บริการแก้ปัญหาระบบสารสนเทศ 

จากการค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่าประสิทธิผลการใช้งานระบบ 
การตรวจราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-inspection) ในมิติประสิทธิผลจะเป็นการผลักดัน
ความส าเร็จในการขับเคลื่อนระบบการตรวจราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-inspection) 
เพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย สามารถสนับสนุนการตัดสินใจ
ให้แก่ผู้บริหารเพ่ือส่งผลให้การตรวจราชการเป็นไปตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทยประจ าปี และเพ่ือท าให้ทราบถึงระดับของปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลใน
การใช้งานระบบการตรวจราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-inspection) ของส านักตรวจราชการ
และเรื่องราวร้องทุกข์ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพ่ือน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการใช้
งานระบบการตรวจราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-inspection) ต่อไป 
 
4. ระเบียบหรือวิธีกำรท ำวิจัยหรือกำรศึกษำ 

จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องผู้ศึกษาได้รวบรวมปัจจัย 
ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการใช้งานระบบการตรวจราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-inspection)  
โดยก าหนดตัวแปรในการศึกษา ประกอบด้วย ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้น (Independent 
Variable) และตัวแปรตาม (Dependent Variables) ซึ่งตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล  
(เพศ ระดับอายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่ง และหน่วยงาน) และปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการใช้
งานระบบการตรวจราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-inspection) ประกอบด้วย 1) ด้านฮาร์ดแวร์ 
(Hardware Resources) 2) ด้านซอฟท์แวร์ (Software Resources) 3) ด้านบุคลากร (People 
Resources) 4) ด้านข้อมูล (Data Resources) และ 5) ด้านเครือข่าย (Network Resources) 
ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ ประสิทธิผลการใช้งานระบบการตรวจราชการด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-inspection) จากาตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม สามารถก าหนดเป็นกรอบ
แนวคิดของการศึกษาท่ีใช้ในการศึกษา (Conceptual Framework) ดังนี้ 
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   ตัวแปรต้น       ตัวแปรตำม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

 ผู้วิจัยได้แบ่งประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิธีการวิจัยแบบผสม (Mixed 
Method) ได้แก่ การวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการวิจัยเชิงปริมาณประชากรที่ใช้
ในการวิจัยในครั้งนี้  ได้แก่ 1) เจ้าหน้าที่ส านักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 2) ผู้ ใช้งาน จังหวัด/กลุ่มจังหวัด กรม และรัฐวิสาหกิจในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย จ านวน 125 คน โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ในส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย จ านวน 2 คน และผู้อ านวยการกลุ่มงานในสังกัดส านักตรวจราชการ  
และเรื่องราวร้องทุกข์ จ านวน 2 คน และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบฯ E-inspection ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงหรือเกี่ยวข้องกับระบบฯ E-inspection รวมทั้งสิ้น จ านวน 5 คนโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง (Purposive sampling) จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาท าการประมวลผลด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (SPSS for Windows) โดยใช้หลักสถิตในการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงปริมาณ และน าเสนอผลการศึกษาผ่านการใช้ค่าสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
โดยน าข้อมูลที่รวบรวมที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ ซึ่งประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย (Mean) ร้อยละ 
(Percentage) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวัดประสิทธิผล
ประสิทธิผลของการใช้งานระบบการตรวจราชการด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-inspection) 
จะด าเนินการโดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert scale) 

ปัจจัยด้ำนบุคคล 
- เพศ  
- อายุ  
- ระดับการศึกษา 
- ต าแหน่ง  
- หน่วยงาน 

ปัจจัยด้ำนระบบสำรสนเทศ 
ด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware Resource) 
ด้านซอฟท์แวร์ (Software Resource) 
ด้านบุคลากร (People Resources) 
ด้านข้อมูล (Data Resources) 
ด้านเครือข่าย (Network Resources) 

 

ประสิทธิผลของกำรใช้งำน 
ระบบกำรตรวจรำชกำร 
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  

(E-inspection) 
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ประกอบด้วย มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เดือน
กุมภาพันธ์ ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563  
 
5. ผลกำรศึกษำ 

จากการวิเคราะห์ผลการศึกษา สามารถสรุปลักษณะและปัจจัยที่ส่งผลต่อระบบการตรวจ
ราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-inspection) ได้ดังนี้  

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่ง และหน่วยงาน 
พบว่า มีจ านวนผู้ใช้งานระบบฯ เป็นเพศหญิงมากว่า เพศชาย ส่วนใหญ่อยู่ในระดับอายุ 31 -40 ปี 
ระดับการศึกษาส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นข้าราชการเป็นส่วนใหญ่ และสังกัดอยู่ใน
ส่วนภูมิภาคเป็นส่วนใหญ่ ในส่วนผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านระบบสารสนเทศ พบว่า ระดับของปัจจัย
ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการใช้งานระบบการตรวจราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-inspection) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อตามล าดับจากมากไปหาน้อย ล าดับที่มากที่สุด ได้แก่ด้านเครือข่าย 
ด้านฮาร์ดแวร์ ด้านข้อมูล ด้านซอฟท์แวร์ และด้านบุคลากร ตามล าดับดังนี้ 

5.1 ด้ำนเครือข่ำย ผลการศึกษาพบว่าประสิทธิผลการใช้งานระบบฯ ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด พบว่าเมื่อพิจารณาช่องทางการเข้าถึงได้แก่ ระบบฯ E-inspection ของกระทรวงมหาดไทย 
ผ่านหน้าเว็บไซต์ของส านักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
สามารถเข้าถึงระบบฯ E-inspection ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว สามารถใช้งานกับระบบอินเทอร์เน็ต 
อินทราเน็ต หรือ ระบบ Wireless ในหน่วยงาน และช่องทางการเข้าถึงระบบฯ E-inspection 
ของกระทรวงมหาดไทย ผ่านทาง Search Engine เช่น Google, Yahoo ฯลฯ แต่เนื่องจากผู้ตอบ
แบบสอบถามได้ตอบมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในเรื่องของปัญหาอุปสรรคในแบบสอบถามพบว่าช่องทาง
การเข้าถึงระบบฯ E-inspection ผ่านทาง Search Engine ดังกล่าว ยังไม่สามารถเข้าถึงได้ 
การเข้าถึงระบบฯ เข้าได้ เพียงผ่านทางเว็บไซต์ส านักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์
กระทรวงมหาดไทย www.ins.moi.go.th ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์แบบสอบถามในด้าน
เครือข่ายที่ช่องทางการเข้าถึงระบบฯ E-inspection ผ่านทาง Search Engine มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  

5.2 ด้ำนฮำร์ดแวร์ ผลการศึกษาพบว่าประสิทธิผลการใช้งานระบบฯ ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก พบว่า เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อตามลับดับจากมากไปหาน้อย ล าดับที่มากที่สุด ได้แก่ อุปกรณ์
ประมวลผลกลาง (CPU), แรม (RAM) ของเครื่องคอมพิวเตอร์, Notebook, และ Laptop ส่งผลต่อ
การใช้งาน ระบบฯ E-inspection รวมถึงเครื่องคอมพิวเตอร์, Notebook, และ Laptop ที่น ามาใช้
งานระบบฯ E-inspection สามารถรองรับการใช้งานระบบฯ E-inspection ได้เป็นอย่างดี อุปกรณ์
น า เข้ าข้อมูล  (Input) เช่น  อุปกรณ์แป้นพิมพ์  (คีย์บอร์ด )  เมาส์  (Mouse) จอแบบสัมผั ส
(Touchscreen) ฯลฯ ส่งผลต่อการใช้งาน ระบบฯ E-inspection ตามล าดับ จากการวิเคราะห์ด้าน
ฮาร์ดแวร์พบว่าอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประมวลผลการกลาง (CPU), แรม (RAM) 
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มีความส าคัญอย่างมากที่ส่งผลต่อการใช้งานระบบฯ E-inspection ดังนั้น การจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ในการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพ่ือให้สามารถรองรับการ
ใช้ระบบฯ ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี โดยมีผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบอุปกรณ์ประมวลผลกลางในการ
จัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้สามารถรองรับการใช้งานระบบฯ ต่าง ๆ ของหน่วยงาน  
ได้เป็นอย่างด ี

5.3 ด้ำนข้อมูล พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อตามล าดับจาก
มากไปหาน้อย ระบบฯ E-inspection สามารถเป็นฐานข้อมูลให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ทราบผลการตรวจราชการเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้
บรรลุผลสัมฤทธิ์ การน าเข้าข้อมูลและบันทึกผลการตรวจราชการในระบบฯ E-inspection สามารถ
ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน การน าข้อมูลผลการตรวจราชการในระบบฯ E-inspection น ามาใช้ในการ
สนับสนุนการตรวจราชการ การบันทึกข้อมูลตามประเด็นการตรวจราชการประจ าเดือนตามที่ได้รับ
มอบหมาย ได้แก่ ข้อมูลตัวเลข ข้อมูลที่เป็นลักษณะข้อความ และข้อมูลรูปภาพ ได้อย่างสะดวก 
และไม่มีความซ้ าซ้อนของระบบฯ แต่เนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถามได้ตอบมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมใน
เรื่องของปัญหาอุปสรรคในแบบสอบถามพบว่าการบันทึกข้อมูลตามประเด็นการตรวจราชการ
ประจ าเดือนตามที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ ข้อมูลตัวเลข ข้อมูลที่เป็นลักษณะข้อความ และข้อมูล
รูปภาพ ไม่สามารถท าได้อย่างสะดวกเนื่องจากพ้ืนที่ข้อมูลในระบบฯ มีจ านวนจ ากัดท าให้หน่วยรับ
ตรวจที่มีข้อมูลไฟล์ขนาดใหญ่ไม่สามารถอัพโหลดลงในระบบฯ ได้ หน่วยงานจึงควรพัฒนาระบบฯ 
การบันทึกข้อมูลให้สามารถอัพโหลดไฟล์ข้อมูลขนาดใหญ่ได้  

5.4 ด้ำนซอฟท์แวร์ พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อตามล าดับ
จากมากไปหาน้อย สามารถเรียงล าดับค่าเฉลี่ยได้ ดังนี้ ล าดับที่มากที่สุด ได้แก่ การใช้งานระบบการ
ตรวจราชการด้วยระบบฯ E-inspection ท าให้หน่วยงานได้รับความสะดวกในการส่งรายงานผลการ
ตรวจราชการได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ขั้นตอนในการใช้งานระบบฯ E-inspection สะดวกและใช้งานง่าย
สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระบบฯ E-inspection ออกแบบมาเหมาะสมกับการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย การปฏิบัติ งานด้านการตรวจราชการโดยใช้ระบบฯ 
E-inspection มีความสอดคล้องกับลักษณะการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานของหน่วยรับตรวจท าให้
เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย สามารถพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของหน่วยงาน เพ่ือติดตาม ก ากับ ความก้าวหน้าในการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการในด้านการตรวจราชการ แต่ในส่วนการโต้ตอบผลการด าเนินงานในระบบฯ 
E-inspection ตามข้อเสนอแนะในเรื่องของการรายงานกลับไปยังผู้ดูแลข้อมูลได้ ผู้ตอบแบบสอบถาม
ได้มีความคิดเห็นว่ายังไม่สามารถโต้ตอบผลการด าเนินงานในระบบฯ ได้เนื่องจากระบบฯ ยังไม่มีความ
ทันสมัย ท าให้ต้องประสานงานด้านการตรวจราชการกับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลข้อมูลผ่านช่องทางอ่ืน ๆ  
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5.5 ด้ำนบุคลำกร พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อตามล าดับจาก
มากไปหาน้อย สามารถเรียงล าดับค่าเฉลี่ยได้ ดังนี้ ล าดับที่มากที่สุด ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจในการ
รายงานผลการตรวจราชการตามประเด็นการตรวจราชการผ่านระบบฯ E-inspection ในกรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด ความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนของการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย ผู้ใช้งาน ระบบฯ E-inspection มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท างานของ
ระบบฯ E-inspection เป็นอย่างดี หน่วยงานมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบในการใช้งานระบบฯ 
E-inspection บ่อยครั้ง จากความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่าบางหน่วยรับตรวจยังไม่มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท างานของระบบฯ E-inspection เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง
บุคลากรที่รับผิดชอบเดิมรวมถึงไม่ได้รับการฝึกอบรมการใช้งานระบบฯ ดังกล่าว ท าให้บุคลากร
จ านวนมากไม่มีความรู้ความเข้าใจการใช้งานระบบฯ ท าให้การใช้งานระบบฯ ได้รับความสนใจน้อยลง 

ผลกำรศึกษำจำกกำรสัมภำษณ์เชิงลึก  
ผู้ศึกษาได้สัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1  

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย กลุ่มที่ 2 ผู้อ านวยการกลุ่มงานส านักตรวจราชการและเรื่องราว
ร้องทุกข์ และกลุ่มที่ 3 ผู้ดูแลระบบฯ E-inspection รวมจ านวนทั้งสิ้น 5 ราย สามารถสรุปผล
การศึกษาได้ดังนี้ จากผลการวิเคราะห์การสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย/ผู้อ านวยการกลุ่มงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบฯ สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้  

1) ด้านเครือข่าย อุปกรณ์เครือข่ายอินเทอร์เน็ตสามารถเข้าใช้งานได้ปกติ แต่อาจจะไม่เป็น 
ที่รู้จักในการใช้งานมากนักอาจจะท าให้การใช้ Search Engine เช่น Google, Yahoo ฯลฯไม่สามารถ
ค้นหาชื่อระบบฯ E-inspection ของกระทรวงมหาดไทยได้ ซึ่งปัจจุบันยังคงต้องเข้าไปในเว็บไซต์
ส านักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ถึงจะพบหน้าลิงค์ของ 
E-inspection     

2) ด้านฮาร์ดแวร์ ไม่ส่งผลต่อการใช้งานระบบฯ มากนัก เนื่องจากปัจจุบันหน่วยงานได้มีการ
อัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมถึงระบบการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่ก็ยังมีอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์บางส่วนในหน่วยงานที่มีความล้าสมัย ดังนั้นจึงสรุปผลการวิเคราะห์ได้ว่าหน่วยงาน
ภาครัฐต้องเห็นถึงความส าคัญของอุปกรณ์ประมวลผลกลางฯ ในการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์เพ่ือให้สามารถรองรับการใช้ระบบฯ ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี โดยมีผู้เชี่ยวชาญในการ
ตรวจสอบอุปกรณ์ประมวลผลกลางในการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้สามารถรองรับการใช้
งานระบบฯ ต่าง ๆ ของหน่วยงานได้เป็นอย่างด ี

3) ด้านข้อมูล รูปแบบการรายงานระบบฯ ยังคงเป็นรูปแบบการใช้งานเมื่อหลายปีที่แล้ว 
ท าให้ระบบมีความล้าสมัยอยู่มากไม่มีการน านวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาอยู่ในระบบฯ  
เช่น เขตตรวจราชการที่ยังคงเป็นแบบเดิมซึ่งปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงเขตตรวจราชการแล้ว 
อีกทั้งระบบการรับ - ส่งข้อมูลจากหน่วยรับตรวจมีข้อจ ากัดไม่สามารถรับ - ส่งไฟล์ที่มีขนาดใหญ่ได้ 
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เช่น ข้อมูลรูปภาพ ข้อมูลการตรวจราชการที่เป็นจ านวนมาก อีกทั้งโครงสร้างเขตตรวจราชการยังไม่มี
การปรับให้เป็นปัจจุบัน อาจมีการเปลี่ยนแปลงเขตตรวจราชการ ประเด็นการตรวจราชการประจ าเดือน 
แผนการตรวจราชการประจ าปี ดังนั้นส านักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจจะต้องมีการพิจารณาพัฒนารูปแบบของระบบฯ ให้มีความเหมาะสมใน
การใช้งานในยุคดิจิทัลให้มีความเหมาะสม หรือสอดรับกับการท างานของระบบฯ ให้สามารถบันทึก
ข้อมูลต่าง ๆ ที่มีไฟล์ขนาดใหญ่ได้มากยิ่งขึ้น รวมถึงกับปรับเปลี่ยนเขตตรวจราชการในระบบฯ 
E-inspection ให้สอดคล้องกับค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรีในการแบ่งเขตตรวจราชการ อีกท้ังควรมีการ
พัฒนาระบบฯ โดยผู้เชี่ยวชาญหรือโปรแกรมเมอร์มาพัฒนาระบบฯ ให้มีความน่าสนใจ และจะต้องมี
การศึกษาวิจัยให้ชัดเจน     

4) ด้านซอฟท์แวร์ ระบบฯ E-inspection ออกแบบมาเหมาะสมกับการตรวจราชการ 
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยแต่การบันทึกข้อมูลโต้ตอบกลับระหว่างส่วนกลางและหน่วยรับ
ตรวจยังมีข้อจ ากัดของจ านวนอักขระตัวอักษรที่บันทึกลงในช่องข้อความรายงานมีข้อก าหนดในการลง
อักขระท่ีจ ากัด และหน่วยรับตรวจที่จังหวัดส่งในระบบฯ เป็นไฟล์ใหญ่จึงไม่สามารถบันทึกลงในระบบ
ฯ ได้ จึงท าให้เกิดความล่าช้าเนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบฯ จะต้องประสานงานหน่วยรับตรวจให้
จัดส่งรายงานมาในช่องทางอ่ืน ๆ และควรมีการเพ่ิมข้อมูลพ้ืนฐานของจังหวัดตามประเด็นการตรวจ
ราชการ มีข้อมูลเชื่อมโยงกับหน่วยงานและมีบทคัดย่อหรือบทสรุปส าหรับผู้บริหารที่สรุปผลการตรวจ
ราชการ ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอทั้งหมดของจังหวัด เพ่ือให้สามารถขยายปัญหาที่เกิดข้ึนได้  

5) ด้านบุคลากร  ปัจจุบันบุคลากรบางหน่วยงานในจั งหวัดยังไม่ทราบว่ามีระบบฯ  
E-inspection บางครั้งมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเดิมและอาจไม่ได้ถ่ายทอดงานท าให้  
อาจจะไม่ทราบ Username และPassword ท าให้ไม่สามารถเข้าระบบฯ E-inspection อีกทั้งยังไม่มี
ความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบฯ E-inspection  
 
6. สรุป อภิปรำย และข้อเสนอแนะ  

จากการศึกษาการวิจัยเชิงปริมาณพบว่าความคิดเห็นของผู้ใช้งานระบบการตรวจราชการด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-inspection) ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อตามลับดับ 
จากมากไปหาน้อยโดยสามารถเรียงล าดับค่าเฉลี่ยได้ ดังนี้ ล าดับที่มากที่สุด ได้แก่ด้านเครือข่าย 
ด้านฮาร์ดแวร์ด้านข้อมูล ด้านซอฟท์แวร์ และด้านบุคลากร ตามล าดับ โดยสรุปรายละเอียดในด้าน
ต่าง ๆ ได้ดังนี ้

6.1 กำรวิจัยเชิงปริมำณ  
1) ด้านเครือข่าย พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด จากความคิดเห็นของผู้ตอบ

แบบสอบถามพบว่า ช่องทางการเข้าถึงระบบฯ E-inspection ของกระทรวงมหาดไทย ผ่านหน้า
เว็บไซต์ของส านักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สามารถ
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เข้าถึงระบบฯ E-inspectionได้ แต่ไม่สามารถเข้าถึงระบบฯ ผ่านทาง Search Engine เช่น Google, 
Yahoo ฯลฯได้ อีกทั้งระบบฯ สามารถใช้งานกับระบบอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต หรือ ระบบ Wireless 
ในหน่วยงานหรือเมื่อออกนอกสถานที่ได้ขึ้นอยู่กับความเสถียรของอินเทอร์เน็ตในแต่ละพ้ืนที่ ดังนั้น
ปัจจัยด้านเครือข่ายจึงส่งผลต่อประสิทธิผลในการใช้ระบบฯ มากที่สุดโดยเฉพาะการใช้งานระบบ
อินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต หรือ Wireless ในแต่ละหน่วยงาน รวมถึงส านักตรวจราชการและเรื่องราว
ร้องทุกข์ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ควรพัฒนาระบบฯ E-inspection ให้มีความทันสมัยมาก
ยิ่งขึ้นสามารถเข้าถึงระบบฯ ในช่องทางที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น  

2) ด้านฮาร์ดแวร์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก จากความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม 
พบว่า อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประมวลผลการกลาง (CPU), แรม (RAM) มีความส าคัญ
อย่างยิ่งที่ส่งผลต่อการใช้งานระบบฯ E-inspection ดังนั้น การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์
ฮาร์ดแวร์ควรจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพ่ือให้สามารถรองรับการใช้ระบบฯ ต่าง ๆ ได้เป็น
อย่างดี โดยมีผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบอุปกรณ์ประมวลผลกลางในการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ให้สามารถรองรับการใช้งานระบบฯ ต่าง ๆ ของหน่วยงานได้ รวมถึงเครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน และอุปกรณ์น าเข้าข้อมูล  

3) ด้านข้อมูล ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก จากความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม 
พบว่า การบันทึกข้อมูลตามประเด็นการตรวจราชการประจ าเดือนตามที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ ข้อมูล
ตัวเลข ข้อมูลที่เป็นลักษณะข้อความ และข้อมูลรูปภาพ ไม่สามารถท าได้อย่างสะดวกเนื่องจากพ้ืนที่
ข้อมูลในระบบฯ มีจ านวนจ ากัดท าให้หน่วยรับตรวจที่มีข้อมูลไฟล์ขนาดใหญ่ไม่สามารถอัพโหลดลงใน
ระบบฯ ได้ อีกทั้ง โครงสร้างเขตตรวจราชการยังไม่มีการปรับให้เป็นปัจจุบันท าให้ผู้ใช้งานระบบฯ 
เกิดความสับสนว่าจังหวัดที่รับผิดชอบอยู่ในเขตตรวจราชการที่เท่าไร ดังนั้น หากสามารถพัฒนาระบบฯ 
ในด้านดังกล่าวได้ก็จะเป็นฐานข้อมูลให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยน าข้อมูลที่ได้จากหน่วยรับ
ตรวจที่เป็นข้อมูลที่มีความครบถ้วน เช่น ข้อค้นพบในการตรวจราชการ ปัญหาอุปสรรคในการ
ด าเนินการ และมีข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายและเชิงพ้ืนที่ เพ่ือให้การตรวจราชการสามารถแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ได้ เพ่ือให้แผนงานโครงการฯ บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนเขตตรวจ
ราชการให้ตรงตามปัจจุบัน 

4) ด้านซอฟท์แวร์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก จากความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม 
พบว่า การใช้งานระบบการตรวจราชการด้วยระบบฯ E-inspection ท าให้หน่วยงานได้รับความ
สะดวกในการส่งรายงานผลการตรวจราชการได้รวดเร็วมากยิ่ งขึ้น ขั้นตอนในการใช้งานระบบฯ 
E-inspection สะดวกและใช้งานง่ายสามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และออกแบบมาเหมาะสมกับ
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย การปฏิบัติงานด้านการตรวจราชการ  
มีความสอดคล้องกับลักษณะการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานของหน่วยรับตรวจท าให้เ พ่ิม
ประสิทธิภาพด้านการตรวจราชการให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย สามารถพัฒนาคุณภาพการ
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บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของหน่วยงาน เพ่ือติดตาม ก ากับ ความก้าวหน้าในการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการในด้านการตรวจราชการ แต่ผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ความคิดเห็นว่าในส่วนการ
โต้ตอบผลการด าเนินงานในระบบฯ E-inspection ตามข้อเสนอแนะในเรื่องของการรายงานกลับไป
ยังผู้ดูแลข้อมูลยังมีปัญหาอุปสรรคที่พบในการใช้งานที่ไม่สามารถโต้ตอบผลการด าเนินงานในระบบฯ 
ได้ บางครั้งจึงต้องมีการประสานงานทางช่องทางอ่ืน ๆ หากมีการพัฒนาระบบฯ ควรมีการเพ่ิม
รูปแบบการโต้ตอบในลักษณะกล่องข้อความ กระทู้ถามตอบ และนวัตกรรม Chat Bot หรือ AI 
ที่สามารถโต้ตอบระหว่างผู้บริหารระดับสูง  ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยประจ า 
เขตตรวจราชการ หน่วยรับตรวจกับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลในส่วนกลางได้จะท าให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว  
ในการท างานมากขึ้น รวมถึงการท าระบบแจ้งเตือนความเคลื่อนไหวในการท างานต่าง ๆ ในระบบฯ 
จึงท าให้ระบบฯ สอดรับกับยุค Digital Disruption มากยิ่งขึ้น  

5) ด้านบุคลากร พบว่า ความรู้ความเข้าใจในการรายงานผลการตรวจราชการตามประเด็น 
การตรวจราชการผ่านระบบฯ E-inspection ในกรอบระยะเวลาที่ก าหนด ความรู้ความเข้าใจใน
ขั้นตอนของการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ผู้ใช้งานหน่วยงานมีการ
เปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบในการใช้งานระบบฯ E-inspection บ่อยครั้ง และมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการท างานของระบบฯ E-inspection จากความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่าบาง
หน่วยรับตรวจยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท างานของระบบฯ E-inspection เนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงบุคลากรที่รับผิดชอบเดิมรวมถึงไม่ได้รับการฝึกอบรมการใช้งานระบบฯ เป็นประจ าท าให้
บุคลากรจ านวนมากไม่มีความรู้ความเข้าใจการใช้งานระบบฯ ท าให้การใช้งานระบบฯ หรือบุคลากร
ใหม่ที่มารับหน้าที่แทนไม่ทราบว่ามีระบบฯ E-inspection จึงอาจท าให้หน่วยงานไม่ได้ให้ความส าคัญ
ในระบบฯ    

6.2 กำรวิจัยเชิงคุณภำพ 
1) ด้านเครือข่าย ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของระบบฯ ด้านเครือข่าย ได้แก่ ช่องทาง  

การเข้าถึงระบบฯ E-inspection ของกระทรวงมหาดไทย ผ่านทาง Search Engine เช่น Google, 
Yahoo ฯลฯ ยังไม่สามารถค้นหาข้อมูลในระบบฯ Search Engine ได้ ซึ่งมีความสอดคล้องกับความ
คิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามในการวิจัยเชิงปริมาณในประเด็นเดียวกัน ดังนั้น ส านักตรวจราชการ
และเรื่องราวร้องทุกข์ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ควรพัฒนาช่องทางการเข้าถึงระบบฯ 
E-inspection ให้สามารถเพ่ิมช่องทางในการค้นหาข้อมูลใน Search Engine  

2) ด้านฮาร์ดแวร์ ไม่ส่งผลต่อการใช้งานระบบฯ มากนัก เนื่องจากปัจจุบันหน่วยงานได้มีการ
อัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมถึงระบบการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่ก็ยังมีอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์บางส่วนในหน่วยงานที่มีความล้าสมัย ซึ่งมีความสอดคล้องกับความคิดเห็นของผู้ตอบ
แบบสอบถามในการวิจัยเชิงปริมาณในประเด็นเดียวกัน ดังนั้นจึงสรุปผลการวิเคราะห์ได้ว่าหน่วยงาน
ภาครัฐต้องเห็นถึงความส าคัญของอุปกรณ์ประมวลผลกลางฯ ในการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์
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คอมพิวเตอร์เพ่ือให้สามารถรองรับการใช้ระบบฯ ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี โดยมีผู้เชี่ยวชาญในการ
ตรวจสอบอุปกรณ์ประมวลผลกลางในการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้สามารถรองรับการใช้
งานระบบฯ ต่าง ๆ ของหน่วยงานได้เป็นอย่างดี 

3) ด้านข้อมูล รูปแบบการรายงานระบบฯ ยังคงเป็นรูปแบบการใช้งานเมื่อหลายปีที่แล้วท า
ให้ระบบมีความล้าสมัยอยู่มาก ไม่มีการน านวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาอยู่ในระบบฯ เช่น 
เขตตรวจราชการที่ยังคงเป็นแบบเดิมซึ่งปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงเขตตรวจราชการแล้ว อีกทั้ง
ระบบการรับ-ส่งข้อมูลจากหน่วยรับตรวจมีข้อจ ากัดไม่สามารถรับ-ส่งไฟล์ที่มีขนาดใหญ่ได้ เช่น ข้อมูล
รูปภาพ ข้อมูลการตรวจราชการที่เป็นจ านวนมาก อีกทั้งโครงสร้างเขตตรวจราชการยังไม่มีการปรับให้
เป็นปัจจุบัน อาจมีการเปลี่ยนแปลงเขตตรวจราชการ ประเด็นการตรวจราชการประจ าเดือน แผนการ
ตรวจราชการประจ าปี ล้าสมัย ซึ่งมีความสอดคล้องกับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามในการ
วิจัยเชิงปริมาณในประเด็นเดียวกัน ดังนั้นส านักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ต้องมีการพิจารณาพัฒนารูปแบบของระบบฯ ให้มีความเหมาะสมในการใช้
งานในยุคดิจิทัลให้มีความเหมาะสม หรือสอดรับกับการท างานของระบบฯ ให้สามารถบันทึกข้อมู ล
ต่าง ๆ ที่มี ไฟล์ขนาดใหญ่ได้มากยิ่งขึ้น รวมถึงกับปรับเปลี่ยนเขตตรวจราชการในระบบฯ 
E-inspection ให้ สอดคล้ องกับค าสั่ งส านั กนายกรั ฐมนตรี ในการแบ่ ง เขตตรวจราชการ  
อีกท้ังควรมีการพัฒนาระบบฯโดยผู้เชี่ยวชาญหรือโปรแกรมเมอร์มาพัฒนาระบบฯ ให้มีความน่าสนใจ  
และจะต้องมีการศึกษาวิจัยให้ชัดเจน     

4) ด้านซอฟท์แวร์ ระบบฯ E-inspection ออกแบบมาเหมาะสมกับการตรวจราชการ 
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยแต่การบันทึกข้อมูลโต้ตอบกลับระหว่างส่วนกลางและหน่วยรับ
ตรวจยังมีข้อจ ากัดของจ านวนอักขระตัวอักษรที่บันทึกลงในช่องข้อความรายงานมีข้อก าหนดในการ 
ลงอักขระที่จ ากัด และหน่วยรับตรวจที่จังหวัดส่งในระบบฯ เป็นไฟล์ใหญ่จึงไม่สามารถบันทึกลงใน
ระบบฯ ได้ ซึ่งมีความสอดคล้องกับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามในการวิจัยเชิงปริมาณใน
ประเด็นเดียวกัน ควรพัฒนาระบบฯ ให้สามารถใช้งานได้ในหลาย ๆ มิติ เช่น การโต้ตอบในระบบฯ 
อาจน านวัตกรรม Chat Bot และ AI เข้ามามีส่วนช่วยในการถามตอบระหว่างเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง 
และหน่วยรับตรวจให้สามารถตอบค าถามได้อย่างทันท่วงที อีกทั้งปรับปรุงระบบฯ ให้มีความทันสมัย
เป็นปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอ 

5) ด้านบุคลากร  ปัจจุบันบุคลากรบางหน่วยงานในจังหวัดยังไม่ทราบว่ามีระบบฯ  
E-inspection บางครั้งมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเดิมและอาจไม่ได้ถ่ายทอดงานท าให้
อาจจะไม่ทราบ Username และPassword ท าให้ไม่สามารถเข้าระบบฯ E-inspection ล้าสมัย ซึ่งมี
ความสอดคล้องกับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามในการวิจัยเชิงปริมาณในประเด็นเดียวกัน   
ดังนั้น ผู้บริหารควรให้ความส าคัญในการพัฒนาระบบฯ E-inspection มีการจัดท า Knowledge 
Management ในการจัดการความรู้ รวมถึงการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องมีการจัดฝึกอบรมพัฒนา
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บุคลากรให้มีความรู้ในการใช้งานระบบฯ E-inspection รวมถึงการศึกษาปัญหา และอุปสรรคของ
ระบบฯ อย่างต่อเนื่องเพ่ือน ามาติดตาม ประเมินผลระบบฯ ตามห้วงเวลาอย่างต่อเนื่อง 

จากผลการวิจัยของประสิทธิผลของการใช้งานระบบการตร วจราชการด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-inspection) ที่ไม่ได้น าปัจจัยระบบสารสนเทศด้านกระบวนการ (Procedure) 
มาใช้ในการวิจัยเนื่องจากระบบการตรวจราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-inspection) ยังไม่มี
นโยบายในการใช้งานอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงไม่มีกฎระเบียบที่ชัดเจนในการใช้งานท าให้ไม่สามารถ
วัดผลในด้านนี้ได้แต่เนื่องจากผลการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่กล่าวมาข้างต้นได้ทราบถึง
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการพัฒนาระบบฯ แล้ว จึงท าให้ปัจจัยด้านกระบวนการ (Procedure) 
ในอนาคตเป็นนโยบายที่ให้ความส าคัญในการใช้งานระบบสารสนเทศของภาครัฐในอนาคตต่อไป  

6.3 ข้อเสนอแนะ 
1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย 

(1) ควรมีการส ารวจคอมพิวเตอร์ที่มีคุณสมบัติอุปกรณ์ประมวลผลกลาง (CPU), 
แรม (RAM) ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ,  Notebook และ Laptop ส่งผลต่อการใช้งาน ระบบฯ 
E-inspection สามารถใช้งานระบบฯ ต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้อง
กับการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น กรม รัฐวิสาหกิจ ส านัก/กอง ในสังกัด
กระทรวงมหาดไทยเป็นประจ าทุกปี พร้อมทั้งจัดท าแผนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์
ฮาร์ดแวร์ โดยจะต้องสอดคล้องกับนโยบาย หรือแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน โดยมีผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสามารถจัดหาคอมพิวเตอร์ได้สอดคล้องกับภารกิจของ
หน่วยงาน 

(2) ควรมีงบประมาณในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และ
งบประมาณในการพัฒนาระบบฯ E-inspection ในมีความทันสมัย และรูปแบบการใช้งานสอดคล้อง
กับการตรวจราชการในปัจจุบัน เช่น ควรมีการปรับปรุงระบบฯ เป็นประจ าทุกปี เนื่องจากแผนการ
ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย มีการจัดท าแผนการตรวจราชการประจ าปีทุกปี 
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเขตการตรวจราชการในระบบฯ เพ่ือให้มีความสอดคล้องเป็นไปตามค าสั่ง
ส านักนายกรัฐมนตรีที่ 221/2561 ลงวันที่ 10 กันยายน 2561 เรื่อง ก าหนดพ้ืนที่การตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการ (18 กลุ่มจังหวัด 6 ภาค) 

2) ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติกำร 
(1) ควรมีระบบการค้นหาค าที่ต้องการในระบบฯ เพ่ือช่วยให้ค้นหาข้อมูลได้ง่ายมาก

ยิ่งขึ้น รวมถึงควรน าเทคโนโลยี Chat bot หรือ AI มาใช้ในการโต้ตอบระหว่างเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง 
และส่วนภูมิภาคเพ่ือเป็นการประสานงานการตรวจราชการได้อย่างรวดเร็ว 
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(2) ควรพัฒนาระบบให้มีความทันสมัยทันต่อสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เช่น  
การโต้ตอบในระบบการตรวจราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-inspection) ควรมีกระทู้โต้ตอบ 
ระบบการแสดงการแจ้งเตือนรับ-ส่งงานหรือการเคลื่อนไหวในระบบฯ  

(3) ควรมีการเพ่ิมพ้ืนที่ในระบบฯให้สามารถอัพโหลดไฟล์ข้อมูล ทั้งไฟล์ภาพ 
ไฟล์ข้อมูลให้มีจ านวนมากยิ่งขึ้น หรือในรูปแบบของ Cloud เพ่ือน าเข้าข้อมูลที่สามารถบันทึกไฟล์
ขนาดใหญ่ได้สามารถเก็บข้อมูลได้เป็นจ านวนมากและสามารถดึงข้อมูลในการสนับสนุนการตรวจ
ราชการน ากลับมาใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา 

(4) ส านักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
ควรมีการพัฒนาการเชื่อมโยงในระบบฯ กับกรม รัฐวิสากิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และจังหวัด 
ทุกจังหวัด เพ่ือเป็นข้อมูลในทิศทางเดียวกัน และสามารถเชื่อมโยงการรายงานผลการตรวจราชการ  
ให้มีการบูรณาการข้อมูลร่วมกัน เพ่ือเป็นประโยชน์ในการสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงมหาดไทยมากยิ่งขึ้น  

3) ข้อเสนอแนะเชิงวิชำกำร 
(1) ควรมีการพัฒนาและวิจัยระบบฯ E-inspection เพ่ือท าให้ทราบแนวทางการ

พัฒนาระบบฯ ให้มีความทันสมัยและช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการท างานให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

(2) ควรมีการจัดการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เพ่ือให้เจ้าหน้าที่
มีองค์ความรู้ในด้านการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ทุกระดับ และด้านการ
ใช้งานระบบการตรวจราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-inspection)   

(3) ส านักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
ควรจัดการฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในระบบฯ ทั้งในระดับส่วนกลาง ได้แก่  กรม 
รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และในระดับส่วนภู มิภาค ได้แก่ จังหวัดทุกจังหวัด 
อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี  

(4) ส านักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบโดยใช้วิธีการ Benchmarking ระบบการตรวจราชการด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-inspection) กับกระทรวงอ่ืน ๆ ที่มีระบบฯ E-inspection เพ่ือน าระบบฯ ที่เป็น
แบบอย่างได้ของกระทรวงอ่ืน ๆ มาเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบฯ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การปฏิบัติงานด้านการตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยให้มีความท้าทายมากยิ่งขึ้น  
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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิธีการด าเนินงานและบทบาทของผู้บริหาร
หน่วยงานเทศบาลเมืองน่านในการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาจังหวัดน่านไปสู่เมืองท่องเที่ยวสะอาดของ
อาเซียน ใช้รูปแบบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลและ
วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้เครื่องมือแบบการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured or guided 
interviews) เพ่ือสัมภาษณ์ตามค าถามที่ตั้งไว้ซึ่งได้จากการทบทวนวรรณกรรมและการค้นคว้าเอกสาร 
และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview ส าหรับประเด็นที่มีการต่อยอดจากการสัมภาษณ์
แบบกึ่งโครงสร้าง โดยกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาในครั้งนี้ คือ ผู้บริหารระดับสูงของเทศบาลเมืองน่าน
และบุคลากรระดับปฏิบัติการ ซึ่งใช้วิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

ผลการศึกษาพบว่า วิธีการด าเนินงานของผู้บริหารหน่วยงานในการพัฒนาจังหวัดไปสู่เมือง
ท่องเที่ยวสะอาดของอาเซียน ประกอบด้วย 1) การมุ่งเน้นให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมใน
โครงการเมืองสะอาด 2) การปลูกฝังจิตส านึกที่ดีให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว 3) การมุ่งเน้นด้าน
การพัฒนาการสื่อสาร 4) การสร้างกลยุทธ์ต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาเมืองให้สะอาด 5) การน าองค์ความรู้มา
ปรับใช้เพ่ือการด าเนินงานและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6) การด าเนินงานด้วยหลักการ
บันได 7 ขั้น และ 7) การสร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้ด้านความสะอาด ส่วนบทบาทของผู้บริหาร
เพ่ือพัฒนาจังหวัดไปสู่เมืองท่องเที่ยวสะอาดนั้น ได้แก่ บทบาทด้านภาวะผู้น า ผู้บริหารปฏิบัติตนได้
อย่างเหมาะสมกับความเป็นผู้น า บทบาทด้านการเตรียมความพร้อม ผู้บริหารมีการเตรียมความพร้อม
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน บทบาทด้านการมีส่วนร่วม การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและ 
ความสามัคคี เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงาน
และการพัฒนา และบทบาทด้านการบริหารจัดการ มีข้ันตอนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบชัดเจน 

ค ำส ำคัญ: บทบาทของผู้บริหาร, เมืองท่องเที่ยวสะอาด, เทศบาลเมืองน่าน  
 
 

                                       
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
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1. บทน ำ 
ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 และตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่เป็น

ประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นจุดเชื่อมต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน ท าให้
การพัฒนาเมืองตามเส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจสามารถช่วยกระจายรายได้เข้าสู่ชุมชนผ่านการ
ท่องเที่ยวได้ ดังนั้นองค์การต่าง ๆ จึงต้องพยายามปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้มี
ความสามารถในการแข่งขัน และรองรับการให้บริการด้านการท่องเที่ยว มีการพัฒนาทักษะที่จ าเป็น 
และหากองค์การมีผู้น าหรือ ผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ฯลฯ 
องค์การก็สามารถที่จะแข่งขันกับผู้ อ่ืนได้  และประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้  
(กรมประชาสัมพันธ์, 2554) 

จังหวัดน่าน “เป็นเมืองเก่าที่มีชีวิต” มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทาง
ตอนเหนือของประเทศไทย มีพรมแดนติดกับประเทศลาว เป็นพ้ืนที่ที่มีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ทั้งจากพม่า ลาว และจีน ซึ่งเห็นได้ชัดจากสถาปัตยกรรมของวัดต่าง ๆ ภายในจังหวัดน่าน 
(7Green, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) และในปัจจุบัน จังหวัดน่านสามารถเตรียมความพร้อมใน
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งผลให้จังหวัดน่าน ประสบ
ความส าเร็จในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สะอาด ที่ได้รับโล่รางวัลเกียรติยศ “เมืองสะอาด อันดับ 1 
ของภูมิภาคอาเซียน” ภายใต้ชื่อ “ASEAN Clean Tourist City Standard” หรือ “มาตรฐานเมือง
ท่องเที่ยวสะอาดของอาเซียน” ในการประชุม The 37th ASEAN Tourism Forum 2018 ที่จัดขึ้น
เพ่ือส่งเสริมให้ภูมิภาคอาเซียนเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว น าไปสู่ความเป็น “อาเซียน
มั่งคั่ง ท่องเที่ยวยั่งยืน” ซึ่งรางวัลดังกล่าวนี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือกันของเจ้าหน้าที่ ภาครัฐ 
ภาคเอกชน และประชาชนในจังหวัดน่าน ที่ช่วยกันลดปริมาณขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ และรี
ไซเคิล (Recycle) สิ่งของที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ และที่ส าคัญที่สุด รางวัลนี้เกิดจากแนวคิด
ของเทศบาลเมืองน่านที่เปลี่ยนประชาชนให้เป็นอาสาสมัคร ช่วยท าความสะอาดในบริเวณพื้นที่
ที่รับผิดชอบ ภายใต้ชื่อ “โครงการห้องรับแขกของจังหวัด” ส่งผลให้พื้นที่เทศบาลเมืองน่านและ
แหล่งท่องเที่ยวมีความสะอาด (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2563) และเป็นไปตามมาตรฐาน
ของเมืองท่องเที่ยวสะอาดอาเซียน 7 ด้าน ได้แก่ 1) ตัวชี้วัดการจัดการสิ่งแวดล้อม 2) ตัวชี้วัดความ
สะอาด 3) ตัวชี้วัดการจัดการของเสีย 4) ตัวชี้วัดการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและ
ความสะอาด 5) ตัวชี้วัดพ้ืนที่สีเขียว 6) ตัวชี้วัดความปลอดภัยด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และความ
มั่นคงของเมือง และ 7) ตัวชี้วัดโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการท่องเที่ยว 
(The ASEAN Secretariat Public Outreach and Civil Society Division, 2016) 
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ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเบื้องหลังของจังหวัดน่านในการคว้ารางวัลเมือง
สะอาดอันดับที ่ 1 ของอาเซียน ทั ้ง ในส่วนของวิธ ีการด าเนินงานและบทบาทของผู้บริหาร
หน่วยงานเทศบาลเมืองน่านในการพัฒนาจังหวัดไปสู่เมืองท่องเที่ยวสะอาดของอาเซียน เพ่ือเป็น
แนวทางในการสร้างเครือข่ายที่ก่อให้เกิดผลในทางบวกที่จะเกิดขึ้นกับการท่องเที่ยวของจังหวัดใน
อนาคต และเพ่ือเป็นแบบอย่างในจังหวัดอ่ืน ๆ หรือองค์การอ่ืน ๆ ในการบริหารและจัดการองค์การ
ให้ประสบผลส าเร็จเพ่ือเตรียมความพร้อมในการปรับองค์การให้ทันต่อเหตุการณ์ และน ามาพัฒนา
ศักยภาพของจังหวัดในด้านต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพ่ือเตรียมความพร้อมในด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

2.1 เพ่ือศึกษาวิธีการด าเนินงานในการพัฒนาจังหวัดไปสู่เมืองท่องเที่ยวสะอาดของอาเซียน 
2.2 เพ่ือศึกษาบทบาทของผู้บริหารหน่วยงานเทศบาลเมืองน่านในการด าเนินงานเพ่ือพัฒนา

จังหวัดไปสู่เมืองท่องเที่ยวสะอาดของอาเซียน 
 

3. ค ำถำมส ำหรับกำรศึกษำ 
บทบาทของผู้บริหารและวิธีด าเนินงานของผู้บริหารหน่วยงานเทศบาลเมืองน่านในการพัฒนา

จังหวัดไปสู่เมืองท่องเที่ยวสะอาดของอาเซียนเป็นอย่างไร 
 
4. ขอบเขตของกำรศึกษำ 

4.1 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ  
ขอบเขตในการศึกษาในครั้งนี้ศึกษาบทบาทของผู้บริหารหน่วยงาน ขอบเขตความรับผิดชอบ

ของต าแหน่งผู้บริหาร และวิธีการด าเนินงานของผู้บริหารหน่วยงาน ประกอบด้วยบทบาทด้านการ
บริหารจัดการในฐานะผู้น าการเปลี่ยนแปลง บทบาทด้านภาวะผู้น าและการมีส่วนร่วม กลยุทธ์ในการ
บริหารองค์การ นโยบายด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

4.2 ขอบเขตพื้นที่  
ขอบเขตด้านพ้ืนที่การศึกษาในครั้งนี้ศึกษาหน่วยงานเทศบาลเมืองน่าน อ าเภอเมืองน่าน 

จังหวัดน่าน เป็นพื้นที่ในการศึกษา 

4.3 ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ  
งานวิจัยชิ้นนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตช่วงเวลาในการศึกษา โดยเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 

พ.ศ. 2563 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 
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5. กำรทบทวนวรรณกรรม 
5.1 แนวควำมคิดทำงกำรบริหำร 
Bernard (1985) กล่าวว่า การบริหาร คือ กระบวนการการจัดองค์การและการใช้ทรัพยากร

ต่าง ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า ในขณะที่ นงลักษณ์ สุทธิวัฒนพันธ์ (2539) กล่าวว่า 
การบริหาร คือ ศิลปะในการใช้คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ขององค์การและนอกองค์การ เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ 

มณีวรรณ ฉัตรอุทัย (2551) กล่าวว่า บทบาทของผู้บริหารเป็นการแสดงให้เห็นว่า ผู้บริหาร 
มีหน้าที่รับผิดชอบอะไรบ้าง มีงานอะไรบ้าง จะต้องท าและควรจะท าอะไรก่อนหลัง นับเป็นสิ่งส าคัญ
ยิ่งส าหรับผู้บริหารที่จะได้ยึดเป็นหลักในการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ในส่วนของผู้บริหาร Henry Mintzberg แบ่งบทบาทผู้บริหาร (Management Roles) เป็น 3 กลุ่มใหญ่ 
ประกอบด้วย 1) บทบาทของผู้ด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ( Interpersonal) ได้แก ่
การเป็นประธานในพิธีการผู้น า การติดต่อประสานงาน 2) บทบาทของผู้ให้ข้อมูล/ข่าวสาร 
(Informational) ดูแลการได้มารับ ส่ง/กระจาย ข้อมูลผู้มีสิทธิให้ข้อมูลแก่บุคคลภายนอก และ 3) 
บทบาทของผู้มีอ านาจตัดสินใจ (Decision Making) ริเริ่มโครงการใหม่ จัดการ ความแปรปรวนและ
ปัญหา แบ่งสรรทรัพยากร เจรจาต่อรอง ซึ่งพฤติกรรมทางการบริหาร ผู้บริหารที่ได้แสดงให้เห็นถึง
ความพยายามในการจัดการหรือการท างานที่เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลง พัฒนาความสามารถ และ
ศักยภาพของพนักงานให้ไปสู่ระดับที่สูงขึ้น 

5.2 แนวคิดภำวะผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลง 
Burns (1978; อ้างถึงใน ประเสริฐ สมพงษ์ธรรม, 2538) กล่าวว่า ภาวะผู้น าเป็นปฏิสัมพันธ์

ของบุคคลที่มีความแตกต่างกันในด้านอ านาจ ระดับแรงจูงใจ และทักษะเพ่ือไปสู่จุดมุ่งหมายร่วมกัน 
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงอาจจะมีการแสดงออกโดยผู้ใดก็ได้ในองค์การทุกต าแหน่ง  ซึ่งเกิดได้ใน 2 
ลักษณะ คือ 1) ภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยน (Transactional Leadership) คือ การใช้กระบวนการ
แลกเปลี่ยนระหว่างผู้น ากับผู้ตาม โดยที่ผู้น ายอมรับความต้องการของผู้ตาม ด้วยการให้วัตถุสิ่งของมี
ค่าตามที่ต้องการ แต่มีเง่ือนไขแลกเปลี่ยนให้ผู้ตามต้องท างานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด หรือปฏิบัติ
หน้าที่ได้ส าเร็จตามข้อตกลง ผู้ตามก็จะได้รางวัลตอบแทน เป็นการแลกเปลี่ยน ขณะที่ผู้น าก็ได้
ประโยชน์จากผลงานที่ส าเร็จ และ 2) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) 
คือผู้น าที่มีความสามารถในการน าการเปลี่ยนแปลง โดยผู้น าแบบนี้อาจจะเป็นผู้ก่อตั้งหรือผู้บริหาร
องค์การซึ่งมีวิสัยทัศน์ มีการสร้างกลยุทธ์และวัฒนธรรมขององค์การสามารถสื่อสารและถ่ายทอดให้
ผู้ อ่ืนเห็นตามวิสัยทัศน์ดังกล่าว พร้อมไปกับการส่งเสริมให้เกิดการริเริ่มสร้างสรรค์ให้ได้ผลงาน 
ผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ อีกด้วย โดยตลอดกระบวนการของการเปลี่ยนแปลง ความเป็นผู้น า
แห่งการเปลี่ยนแปลง จึงขึ้นอยู่กับคุณลักษณะเฉพาะตัวของผู้น า เช่น ค่านิยม (Values) ความเชื่อ 
(Beliefs) รวมทั้งเป็นแบบย่างให้กับสมาชิกในองค์การยึดถือปฏิบัติตาม 
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5.3 แนวคิดสมรรถนะควำมสำมำรถด้ำนกำรจัดกำรของผู้บริหำร 
Hellriegel, Jackson และ Slocum (2005) กล่าวว่า ผู้บริหารควรมีสมรรถนะความสามารถ

ในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 1) สมรรถนะความสามารถในการสื่อสาร (Communication Competency) 
2) สมรรถนะความสามารถในการวางแผนและการบริหารงาน (Planning and Administration 
Competency) 3) สมรรถนะความสามารถท างานเป็นทีม  (Teamwork Competency) 4) 
สมรรถนะความสามารถในการท างานเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Activity) 5) สมรรถนะความสามารถ
ในการตระหนักรู้ถึงความเชื่อมโยงกับสังคมโลก (Global Awareness Competency) และ 6) 
สมรรถนะความสามารถในการจัดการตนเอง (Self-Management Competency) 

5.4 กลยุทธ์ในกำรบริหำรองค์กำร 
กลยุทธ์ในการบริหารจัดการองค์การที่ส าคัญคือ การรู้เรื่ององค์การ การก าหนดทิศทางของ

องค์การ ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่ และการพัฒนาองค์การอย่าง
ต่อเนื่องสู่ความเป็นเลิศการท าความเข้าใจต่อความต้องการของผู้อื่นที่เก่ียวข้องกับองค์การจะท าให้เรา
เข้าใจถึง กระบวนการคิดและการตัดสินใจของบุคคลเหล่านั้นมากขึ้น และสุดท้ายก็ย่อมท าให้สามารถ
คิด และตัดสินใจในอีกแง่มุมหนึ่งที่เป็นมุมมองของผู้อ่ืนและจะท าให้สามารถมีทางเลือกในการ
ตัดสินใจที่หลากหลายขึ้น 

 
6. ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เน้นการศึกษา
ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-Depth Interview) และการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-
structured or guided interviews) เป็นเครื่องมือส าคัญในการด าเนินการศึกษาวิจัย พร้อมทั้งการ
วิเคราะห์เอกสารที่เก่ียวข้อง กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดพ้ืนที่ที่ใช้ในการศึกษา
และวิธีเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งผู้ให้ข้อมูลส าคัญ คือ ผู้บริหาร
ระดับสูงของเทศบาลเมืองน่าน จ านวน 4 คน และบุคลากรระดับปฏิบัติการ จ านวน 2 กลุ่ม 10 คน 

ในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ใช้ข้อมูลจากการค้นคว้าเอกสารและวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องในการอธิบายบทบาทของผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดน่านในการพัฒนาจังหวัดไปสู่
เมืองท่องเที่ยวสะอาดของอาเซียน ร่วมกับข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและบุคลากรประกอบการ
อธิบาย โดยวิธีการน าเสนอข้อมูล ใช้วิธีการน าด้วยการพรรณนา โดยอาศัยแนวคิด ทฤษฎีที่ ได้
ท าการศึกษาประกอบการวิเคราะห์ พร้อมทั้งยกตัวอย่างบทสัมภาษณ์ประกอบการน าเสนอ 
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7. ผลกำรศึกษำ 
7.1 วิธีกำรด ำเนินงำนของผู้บริหำรในกำรพัฒนำจังหวัดไปสู่เมืองท่องเที่ยวสะอำดของ

อำเซียน 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ให้ข้อมูล พบว่า วิธีการด าเนินงานของผู้บริหารหน่วยงาน

เทศบาลเมืองน่านในการพัฒนาจังหวัดไปสู่เมืองท่องเที่ยวสะอาดของอาเซียน ท าให้จังหวัดน่านน่าอยู่
มากขึ้น อีกทั้งยังเป็นโครงการที่สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนชาวจังหวัดน่าน สนับสนุน
ให้ประชาชนมีความสามัคคี รับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม ใส่ใจกับจังหวัดตนเองมากขึ้น และท าให้
จังหวัดน่านมีชื่อเสียงมากขึ้นจากการได้รับรางวัล และยังส่งผลนักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ และ
ความต้องการเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดมากขึ้นด้วย ทั้งนี้ วิธีการด าเนินงานของผู้บริหารในการพัฒนา
จังหวัดไปสู่เมืองท่องเที่ยวสะอาดของอาเซียน มีดังต่อไปนี้ 

1) กำรมุ่งเน้นให้ประชำชนและนักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในโครงกำรเมืองสะอำด 
ผู้บริหารหน่วยงานเทศบาลเมืองน่านได้จัดให้มีการสนับสนุนด้านความรู้ให้กับประชาชนและ

นักท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน โดยจัดการอบรมเพ่ือเพ่ิมเติมความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะในชุมชน
ให้กับประชาชนมากขึ้น พร้อมทั้งสนับสนุน ส่งเสริม และรณรงค์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีส่วน
ช่วยกันคัดแยกขยะในจังหวัดน่านมากขึ้น อีกทั้งยังมีการรณรงค์การลดการใช้ถุงพลาสติก และงดการ
ใช้ภาชนะประเภทโฟมในชุมชน ด้วยการขอความร่วมมือจากประชาชนและร้านค้าในการลดการใช้
ภาชนะจากโฟมและพลาสติกซึ่งย่อยสลายยาก รวมทั้งขอความร่วมมือในการแยกทิ้งขยะประเภท  
ต่าง ๆ ให้ถูกต้อง เพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและสามารถพัฒนาจังหวัดน่านให้ไปสู่การ
เป็นเมืองท่องเที่ยวสะอาดของอาเซียน นอกจากนี้ ยังมีการผลักดันวิธีด าเนินโครงการเมืองสะอาดด้วย
การสนับสนุนและขอความร่วมมือร่วมใจกันระหว่างพนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่อปพร. และ
นักท่องเที่ยว ในการช่วยกันคัดแยกขยะทุกคืน หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมถนนคนเดินบริเวณถนนคนเดิน
กาดข่วงเมืองน่านที่จัดขึ้นเป็นประจ าทุกสุดสัปดาห์ ซึ่งผู้บริหารเล็งเห็นว่า โครงการนี้สามารถเป็น
โครงการหนึ่งที่สามารถน าไปสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวสะอาดของอาเซียนได้ 

2) กำรปลูกฝังจิตส ำนึกที่ดีให้กับประชำชนและนักท่องเที่ยว 
ผู้บริหารหน่วยงานเทศบาลเมืองน่านได้ปลูกฝังจิตส านึกที่ดีต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

และพัฒนาเมืองให้กับนักท่องเที่ยวได้ เพื่อให้จังหวัดน่านพัฒนาไปสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวสะอาดของ
อาเซียน โดยผู้บริหารเป็นส่วนส าคัญในการผลักดันการปลูกฝังจิตส านึกที่ดี เพ่ือเชื่อมโยงสู่ระบบการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของอาเซียน ซึ่งสามารถน าไปสู่ การก่อเกิดรายได้ของประชาชน อีกทั้ง 
ยังมุ่งเน้นให้นักท่องเที่ยวและประชาชนร่วมกันสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวแนวใหม่ที่อนุรักษ์และใส่
ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น นอกจากนี้ ผู้บริหารยังเชื่อว่า จังหวัดน่านเป็นจังหวัดหนึ่งที่ประชาชนสามารถ
ให้ความร่วมมือกันได้เป็นอย่างดี จึงเล็งเห็นว่าการพัฒนาจังหวัดไปสู่เมืองท่องเที่ยวสะอาดของ
อาเซียนนั้นไม่สามารถท าได้ภายในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งการจะเป็นเมืองสะอาดที่ยั่งยืนนั้นต้องอาศัย
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จิตส านึกอันดีของประชาชนในจังหวัด ดังนั้น ผู้บริหารจึงเน้นการปลูกฝังจิตส านึกอันดีเกี่ยวกับการ
รักษาความสะอาดและการจัดการคัดแยกขยะให้กับเยาวชนเป็นหลัก และสร้างความตระหนักใน
คุณค่าของการรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีภายในชุมชนอย่างยั่งยืนให้กับเยาวชน เนื่องจากเยาวชนจะเป็น
ก าลังที่เข้มแข็งในอนาคตได้ สร้างวินัยให้กับพลเมืองในพ้ืนที่ ให้มีจิตส านึกที่ดีต่อการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์และพัฒนาเมือง โดยเฉพาะมิติด้านการช่วยกันรักษาความสะอาดของเมือง ให้เป็นเมืองสะอาด
อย่างยั่งยืน 

3) กำรมุ่งเน้นด้ำนกำรพัฒนำกำรสื่อสำร 
ผู้บริหารหน่วยงานเทศบาลเมืองน่านยังมุ่งเน้นการพัฒนาการสื่อสารที่เหมาะสมกับประชาชน

ในท้องถิ่น และนักท่องเที่ยวต่างถิ่น เช่น การเรียกประชุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง การติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์ การน าเสนอผ่านสื่อออนไลน์ต่าง ๆ โดยใช้รูปแบบการน าเสนอที่น่าสนใจ และเข้าใจ
ง่าย ซึ่งเป็นการสื่อสารให้ประชาชน นักท่องเที่ยว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าใจว่า โครงการเมือง
สะอาดไม่ได้มีเพียงการเก็บกวาดพ้ืนที่สาธารณะในจังหวัดน่านให้สะอาดเท่านั้น แต่ยังมีปัจจัยอ่ืน ๆ 
ที่เป็นองค์ประกอบในการพัฒนาจังหวัดไปสู่ เมืองท่องเที่ยวสะอาดของอาเซียนด้วย ซึ่งได้แก่ 
1) ตัวชี้วัดการจัดการสิ่งแวดล้อม 2) ตัวชี้วัดความสะอาด 3) ตัวชี้วัดการจัดการของเสีย 4) ตัวชี้วัดการ
สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและความสะอาด 5) ตัวชี้วัดพ้ืนที่สีเขียว 6) ตัวชี้วัดความ
ปลอดภัยด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และความมั่นคงของเมือง และ 7) ตัวชี้วัดโครงสร้างพ้ืนฐานและ
สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการท่องเที่ยว เนื่องจากมาตรฐานเหล่านี้สามารถน าพาจังหวัดน่าน
พัฒนาไปสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวสะอาดของอาเซียนได้ 

4) กำรสร้ำงกลยุทธ์ต่ำง ๆ เพื่อพัฒนำเมืองให้สะอำดของผู้บริหำร 
ผู้บริหารหน่วยงานเทศบาลเมืองน่านมีการบริหารจัดการขยะและเป็นแบบอย่างให้กับชุมชน

และองค์กรภาคี โดยผู้บริหารหน่วยงานเทศบาลเมืองน่านได้ก าหนดให้ “โครงการเมืองสะอาด” นี้ 
ถือเป็นวาระแห่งชาติที่บูรณาการท างานร่วมกัน เพ่ือให้กระบวนการบริหารจัดการมีความยั่งยืน และมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งจะเน้นร่วมมือกันแก้ปัญหาด้านความสะอาดเป็นหลัก โดยผู้บริหาร
หน่วยงานเทศบาลเมืองน่านได้ท าการจัดท าโครงการดูแลสภาพแวดล้อมของเมืองน่านขึ้น และก าหนด
กลยุทธ์ต่างภายใต้ “โครงการเมืองสะอาด” เพ่ือพัฒนาจังหวัดไปสู่เมืองท่องเที่ยวสะอาดของอาเซียน 

(1) การสร้างกลยุทธ์เพ่ือรักษาความสะอาดของพ้ืนที่สาธารณะ ผู้บริหารหน่วยงาน
เทศบาลเมืองน่านได้ท าการสร้างกลยุทธ์ “ห้องรับแขก” ขึ้น ภายใต้แนวคิด “เทศบาลเมืองน่านเป็น
ห้องรับแขกของจังหวัด” โดยเปรียบเทียบว่า พ้ืนที่สาธารณะในเขตเทศบาลเมืองน่านเปรียบเสมือน
ห้องรับแขกของจังหวัดน่าน ซึ่งการสร้างห้องรับแขกขนาดใหญ่ภายในจังหวัดนี้ เป็นการสนับสนุนและ
ปลูกฝังให้ประชาชนในจังหวัดเข้าใจถึงการรักษาความสะอาดพ้ืนที่สาธารณะ หรือห้องรับแขกของ
เมืองน่าน ซึ่งจะต้องสะอาด สวยงาม เป็นที่ชอบใจของผู้มาเยือนนอกจากนี้ ผู้บริหารหน่วยงาน
เทศบาลเมืองน่านได้ท าการก าหนดให้มี “โครงการจิตอาสาในชุมชน” เพ่ือรักษาความสะอาดในพ้ืนที่
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สาธารณะในเทศบาลเมืองน่านด้วย โดยท าการแบ่งพ้ืนที่ให้แต่ละชุมชนรับผิดชอบ และเปิดรับ
อาสาสมัครเพื่อเป็นจิตอาสาในชุมชน เพ่ือดูแลเรื่องความสะอาดในชุมชนของตนเอง 

(2) การสร้างกลยุทธ์เพ่ือรักษาความสะอาดของถนน ผู้บริหารหน่วยงานเทศบาล
เมืองน่านได้ท าการสร้างกลยุทธ์ดูแลถนนภายในเขตเทศบาลเมืองน่านให้มีความสะอาดอยู่เสมอ 
ภายใต้ “โครงการท าถนนหน้าบ้านให้น่ามอง” และ “โครงการถนนปลอดถัง” โดยขอความร่วมมือให้
คนในชุมชนท าความสะอาดรับผิดชอบบริเวณหน้าบ้านของตัวเอง และไม่ให้มีถังขยะอยู่หน้าบ้าน 
เพ่ือให้ถนน ตรอก และซอยต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่านสะอาดและเป็นระเบียบอยู่เสมอ 

5) กำรน ำองค์ควำมรู้มำปรับใช้เพื่อกำรด ำเนินงำนและแก้ไขปัญหำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
การด าเนินงานเพ่ือพัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองท่องเที่ยวสะอาดของอาเซียนนั้น ไม่ใช่เรื่องง่าย

นัก ดังนั้น ผู้บริหารหน่วยงานเทศบาลเมืองน่านจึงจ าเป็นที่จะต้องมีการสร้างองค์ความรู้หรือน าองค์
ความรู้มาปรับใช้ให้เหมาะสม เพ่ือให้การด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย ซึ่งองค์ความรู้ที่ผู้บริหาร
หน่วยงานเทศบาลเมืองน่านน ามาใช้นั้นอยู่ภายใต้หลักการ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ตามแนว
พระราชด าริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย “เข้าใจ” เป็นการค้นคว้าและหา
สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่นั้น ส่วน “เข้าถึง” เป็นการน าพาตัวเองไปมีส่วนร่วมในการพัฒนา
เมืองสะอาด และ “พัฒนา” เป็นการพัฒนาที่ยังยืน ซึ่งหลักการนี้จะช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการเมืองสะอาดสามารถเตรียมคน เตรียมอุปกรณ์ การบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการท างานให้ทันต่อโลกในยุคปัจจุบัน น าแนวคิดและวิธีการใหม่ ๆ 
มาประยุกต์ใช้ในบริหารงานได้ เพ่ือการด าเนินงานและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6) กำรด ำเนินงำนด้วยหลักกำรบันได 7 ขั้น 
ในการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาจังหวัดน่านให้เป็นเมืองท่องเที่ยวสะอาดของอาเซียน ภายใต้ 

“โครงการเมืองสะอาด” ผู้บริหารหน่วยงานเทศบาลเมืองน่านได้น าเอาหลักการจัดการปัญหาด้วยบัน
ได้ 7 ขั้น มาใช้เป็นหลักในการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาจังหวัดน่านให้เป็นเมืองท่องเที่ยวสะอาดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยหลักการบันได 7 ขั้นนั้น มีวิธีการดังนี้คือ 1) การชวนมวลมิตร เป็นการชักชวนให้
คนที่มีอุดมการณ์เดียวกัน หรือคนที่ประสบปัญหาและวิกฤติปัญหาเดียวกัน มาพูดคุยกันหาทางออก
ร่วมกัน โดยให้ทุกคนเสนอแนวคิด เสนอความคิดเห็น ว่าปัญหาคืออะไร แสวงหาแนวทางที่เห็น
ร่วมกันบนพ้ืนฐานของสิ่งแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม และศีลธรรมที่มีความหลากหลาย และหาแนว
ทางแก้ไขร่วมกัน 2) การปรับวิธีคิด เป็นการน าเอาแนวคิดที่ได้มาสรุป และน ามาท าเป็น Role 
model 3) การสาธิตวิธีท า เป็นน าตัวแบบที่ถูกก าหนดมาแล้วไปทดลองใช้งานจริง 4 ) การน าสู่การ
ปฏิบัติ เป็นการน าเอาวิธีที่ทดลองใช้แล้วมาปฏิบัติร่วมกัน 5) การพัฒนาต่อยอด เป็นการน าเอาวิธีการ
ที่ใช้แล้วนั้นมาประเมินผลเบื้องต้น และปรับปรุงวิธีการ ประยุกต์แนวคิดนี้ เพ่ือพัฒนาต่อยอดให้สู่
หนทางปฏิบัติจริง ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 6) การถ่ายทอดสู่เครือข่าย เป็นวิธีที่ส าคัญอย่างยิ่ง 
เนื่องจากเครือข่ายถือเป็นส่วนที่ส าคัญที่สุด เพราะการด าเนินการ จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจาก
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ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน ขั้นตอนนี้จึงเป็นขั้นตอนที่ส าคัญอย่างยิ่ง ซึ่งผู้บริหารต้องคอย
ให้ก าลังใจเครือข่ายเวลาท าโครงการต่าง ๆ และ 7) การขยายความยั่งยืน เป็นการตรวจสอบการ
ด าเนิน เพ่ือสรุปหรือถอดบทเรียนเกี่ยวกับปัญหาจากการน าวิธีการดังกล่าวไปใช้ เพ่ือค้นหาแนวทาง
ในการปรับปรุงต่อไป   

7) กำรสร้ำงแหล่งท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้ด้ำนควำมสะอำด 
ผู้บริหารหน่วยงานเทศบาลเมืองน่านได้ก าหนดให้ “โครงการเมืองสะอาด” เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงด้านการเรียนรู้ให้กับหน่วยงานในพ้ืนที่จังหวัดอ่ืน ๆ ที่ต้องการพัฒนาจังหวัดของตนเอง
ให้เป็นเมืองสะอาด เพ่ือพัฒนาจังหวัดต่าง ๆ ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวสะอาดของอาเซียน และเพ่ือ
น าไปใช้เป็นแนวทางในการปลูกฝังจิตส านึกของประชาชนในจังหวัดนั้น ๆ 

 7.2 บทบำทของผู้บริหำรเพื่อพัฒนำจังหวัดไปสู่เมืองท่องเที่ยวสะอำด 
ผู้บริหารหน่วยงานเทศบาลเมืองน่านเป็นบุคลากรที่มีส่วนส าคัญในการพัฒนาจังหวัดน่านให้

ไปสู่เมืองท่องเที่ยวสะอาดของอาเซียน ซึ่งการวิจัยในส่วนนี้ เป็นการศึกษาเพ่ือให้ทราบถึงบทบาทของ
ผู้บริหารในการด าเนินงานภายใต้โครงการต่าง ๆ ที่น าไปสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวสะอาดของจังหวัด
น่าน โดยผลการวิจัยพบว่า บทบาทของผู้บริหารที่สามารถพัฒนาจังหวัดน่านไปสู่เมืองท่องเที่ยว
สะอาดของอาเซียนได้มีดังต่อไปนี้ 

1) บทบำทด้ำนภำวะผู้น ำ 
ผู้บริหารหน่วยงานเทศบาลเมืองน่านเป็นผู้น าที่ดี สามารถส่งเสริมให้การด าเนินงานภายใน

องค์การมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยผู้บริหารหน่วยงานเทศบาลเมืองน่านนั้นมี
บทบาทของการเป็นผู้น าที่ดีโดยการเป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะทางสังคมและใจกว้าง มีความเสียสละ  มีความ
ใส่ใจและทุ่มเทการท างานด้วยความรู้อย่างเต็มก าลังความสามารถ ปฏิบัติงานเป็นตัวอย่างให้กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา สามารถบริหารคนให้เหมาะสมกับงานที่ท า รวมถึงสามารถให้การช่วยเหลือและ
แก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนมีความรับผิดชอบต่อปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้การด าเนินงานภายใน
องค์การมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากยิ่ งขึ้น และยังเป็นผู้ที่มีความยุติธรรม และให้เกียรติ
เพ่ือนร่วมงานอีกด้วย อีกทั้งเป็นผู้ที่มีความทันสมัยและรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ มีความเด็ดเดี่ยว 
สามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์อยู่เสมอ โดยมีความชัดเจนในการด าเนินงานอยู่
เสมอ ทั้งในส่วนของการก าหนดนโยบาย การก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงานในแต่ละโครงการ 
นอกจากนี้ ผู้บริหารหน่วยงานเทศบาลเมืองน่านยังเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลอีกด้วย โดยเป็นผู้ที่รับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นเพ่ือนร่วมงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือประชาชนอีกด้วย 

2) บทบำทด้ำนกำรเตรียมควำมพร้อม 
ผู้บริหารหน่วยงานเทศบาลเมืองน่านมีการเตรียมความพร้อมด้านการท่องเที่ยวอยู่เสมอ 

โดยเน้นเรื่องสาธารณสุข ความสะอาด การรักษาสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย รวมถึงการปรับปรุง
แหล่งท่องเที่ยวและการปรับภูมิทัศน์เมืองให้มีความสวยงามด้วย โดยแบ่ งออกตามพ้ืนที่ต่าง ๆ 
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ที่เรียกว่า “หัวแหวน” นอกจากนี้ ผู้บริหารหน่วยงานเทศบาลเมืองน่านยังเตรียมความพร้อมด้านการ
ท่องเที่ยวผ่านตัวบุคคลในรูปแบบของการพัฒนาทักษะและความสามารถด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น 
การสนับสนุนให้ประชาชน และเยาวชนในจังหวัดหันมาสนใจการสื่อสารภาษาต่างประเทศมากขึ้น 
เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัด โดยมีโครงการอบรมความรู้ด้านภาษา 
และสร้างการรับรู้เกี่ยวนโยบายต่าง ๆ ให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไป เพ่ือรองรับประชาคม
อาเซียน อาทิเช่น ความรู้ด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีน การสร้างการรับรู้สาธารณะเรื่องการ
ยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงาน การก าหนดนโยบายสาธารณะที่มีความชัดเจนสอดรับกับเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) การให้ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
เจตนารมณ์ประชาคมอาเซียน แผนจังหวัด แผนเทศบาล การแปลงนโยบายในภาพรวมสู่การก าหนด
เป็นข้อปฏิบัติสู่ผลสัมฤทธิ์ที่ส าเร็จ เป็นต้น อีกทั้งยังมีการพัฒนาการเกษตรเชิงอนุรักษ์เพ่ือรักษา
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และท าให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ รวมไปถึงการ
พัฒนาอาชีพให้กับประชาชนในจังหวัด เพ่ือรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของ
อาเซียนในจังหวัดน่าน 

3) บทบำทด้ำนกำรมีส่วนร่วม 
ผู้บริหารหน่วยงานเทศบาลเมืองน่านเป็นผู้ที่น าเอายุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างกระบวนการมี

ส่วนร่วมและความสามัคคีมาเป็นหลักในการบริหารจัดการการด าเนินงานขององค์การอยู่เสมอ 
เพ่ือน าพาจังหวัดน่านเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และยังให้ความส าคัญในเรื่องของการสร้างทีมงานที่
มีประสิทธิภาพ โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น เสนอแนวทาง
ปฏิบัติงานและการพัฒนา และเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนว
ทางการปฏิบัติงานและการพัฒนา จนท าให้เกิดการร่วมมือกันในการด าเนินโครงการให้ด าเนินงานไป
ในทิศทางเดียวกันของภาคีเครือข่ายความร่วมมือ เช่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน 
ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนด้วย กลุ่มเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งที่ผู้บริหารหน่วยงานเทศบาลเมือง
น่านให้ความส าคัญในการเข้ามาช่วยพัฒนาจังหวัดน่านให้เป็นเมืองสะอาดท่องเที่ยวได้ สิ่งเหล่านี้ล้วน
สะท้อนให้เห็นว่า บทบาทในการท างานเป็นทีมของผู้บริหารสามารถพัฒนาจังหวัดน่ านไปสู่เมือง
ท่องเที่ยวสะอาดได้ 

4) บทบำทด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
บทบาทด้านการบริหารจัดการของผู้บริหารหน่วยงานเทศบาลเมืองน่านที่สามารถพัฒนา

จังหวัดไปสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวสะอาดของอาเซียนได้นั้น มีดังต่อไปนี้ 
(1) การด าเนินงานอย่างเป็นระบบ ผู้บริหารหน่วยงานเทศบาลเมืองน่านมุ่งเน้นการ

เป็นผู้มีแนวทางในการด าเนินงานที่เป็นระบบระเบียบ สามารถถ่ายทอดให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจถึงการ
ด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพได้ มีแนวคิด หลักการท างาน ขั้นตอนการท างานที่มีความชัดเจน สามารถ
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ล าดับขั้นของการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งสามารถลงมือปฏิบัติในรายละเอียด (Action 
Plan) ด้วยตนเอง รวมถึงสามารถเลือกบุคลากรส าหรับปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่และ
ต าแหน่ง ท าให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

(2) การควบคุมการด าเนินงานอย่างเหมาะสม ผู้บริหารหน่วยงานเทศบาลเมืองน่าน
เน้นการควบคุมและบริหารจัดการอย่างเหมาะสม โดยให้ความใส่ใจกับการบริหารบุคลากรเป็นหลัก 
ซึ่งจะเน้นทั้งการใช้อ านาจตามความเหมาะสม และการมีเมตตาต่อผู้ปฏิบัติงานควบคู่กันไป รวมถึงให้
เกียรติซึ่งกันและกัน ห่วงใยถามไถ่ เอาใจใส่ และคอยช่วยเหลือเกื้อกูล ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
อยู่เสมอ 

(3) การประเมินผลการด าเนินงาน ผู้บริหารหน่วยงานเทศบาลเมืองน่านเป็นผู้ที่มี
การประเมินผลการด าเนินงานอยู่เสมอ เพื่อเตรียมความพร้อมของจังหวัดน่านเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
โดยจะต้องมีการก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผล ต้องด าเนินการติดตามและ
ประเมินผล รวมถึงรายงานผลและเสนอความคิดเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหาร 
ซึ่งจะท าการประเมินผลการด าเนินงานทั้งในส่วนของตนเอง ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยผล
ประเมินผลการด าเนินงานนั้นจะมาจากผู้บริหารเอง และคณะกรรมการที่เป็นบุคคลภายใน และ
บุคคลภายนอก โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการคอยดูแลและให้ค าปรึกษา นอกจากนี้ ผู้บริหาร
หน่วยงานเทศบาลเมืองน่านยังให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นด้วย ในกรณีที่ปัญหา
เกิดข้ึนจากการด าเนินงาน ผู้บริหารจะให้คนในชุมชนร่วมเป็นคณะกรรมการ ด้วยการให้คะแนนความ
สะอาดโดยไม่บอกให้ผู้ปฏิบัติงานรู้ตัว   

(4) การแก้ไขปัญหาในการด าเนินงาน ผู้บริหารหน่วยงานเทศบาลเมืองน่านเน้น
หลักการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงาน โดยเปิดโอกาส
ให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถรายงานถึงผลการปฏิบัติงานในระยะต่าง ๆ ตามล าดับขั้น และพร้อมรับฟัง
สภาพปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งยังเสนอแนะแนวทางหรือทางเลือกในการแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นให้กับผู้ปฏิบัติงานอยู่เสมอ และสามารถบริหารจัดการจนเข้าสู่กระบวนการหารือเพ่ือช่วยกัน
หาเครื่องมือและแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุด ทั้งนี้ วิธีแก้ไขปัญหาในการด าเนินงานที่เกิดขึ้นของ
ผู้บริหารหน่วยงานเทศบาลเมืองน่าน มักเริ่มจากการสอบถามถึงสาเหตุ เหตุผลหรือที่มาของการ
กระท าต่าง ๆ หรือสิ่งที่ท าให้เกิดปัญหาจากผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และตัดสินแก้ไขปัญหานั้น
ด้วยการประชุมหารือ เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหา สามารถแสดงการท างานเป็นตัวอย่างแก่ผู้อ่ืนได้ 
สามารถปรับปรุงวิธีการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และแก้ไขปัญหาได้อย่างดี 
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8. สรุปผลกำรศึกษำ 
“โครงการเมืองสะอาด” เป็นการด าเนินงานที่ได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้จากหลาย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหาขยะอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือพัฒนาจังหวัดและ
รองรับให้จังหวัดน่านเป็นเมืองท่องเที่ยวของอาเซียน โดยเป็นการท างานอย่างจริงจังของภาครัฐ
ร่วมกับภาคประชาชนที่เข้มแข็งในการสร้างบ้านเมืองที่น่าอยู่ ด้วยการจัดตั้งโครงการต่าง ๆ ที่มี
ประสิทธิภาพและสามารถด าเนินงานได้จริงจนได้รับรางวัลแหล่งท่องเที่ยวที่สะอาดของ “ASEAN 
Clean Tourist City Standard” ซึ่งโครงการเมืองสะอาดนี้เกิดจากผลักดันและพัฒนาการด าเนินงาน
ของผู้บริหารหน่วยงานเทศบาลเมืองน่าน เพ่ือให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสะอาดของอาเซียน ซึ่ง มีวิธี
ด าเนินงาน โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการเมือง
สะอาด ผ่านการอบรม และประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ และพัฒนาการสื่อสารที่เหมาะสมกับ
ประชาชนในท้องถิ่น มุ่งปลูกฝังจิตส านึกที่ดีต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองให้กับ
นักท่องเที่ยว พร้อมทั้งสร้างองค์ความรู้เพ่ือจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างกลยุทธ์
ต่างในการบริหารจัดการขยะและเป็นแบบอย่างให้กับชุมชนและองค์กรภาคี ภายใต้โครงการต่าง ๆ 
ประกอบด้วย 1) การสร้างกลยุทธ์เพื่อรักษาความสะอาดของพ้ืนที่สาธารณะภายใต้แนวคิด “เทศบาล
เมืองน่านเป็นห้องรับแขกของจังหวัด” และการก าหนดให้มี “โครงการจิตอาสาในชุมชน” เพ่ือรักษา
ความสะอาดในพ้ืนที่สาธารณะในเทศบาลเมืองน่าน 2) การสร้างกลยุทธ์เพ่ือรักษาความสะอาดของ
ถนน ภายใต้ “โครงการท าถนนหน้าบ้านให้น่ามอง” และ “โครงการถนนปลอดถัง” เพ่ือขอความ
ร่วมมือให้คนในชุมชนท าความสะอาดรับผิดชอบบริเวณหน้าบ้านของตัวเอง และไม่ให้มีถังขยะอยู่หน้า
บ้าน บนถนน ในตรอก และซอยต่าง ๆ และขอความร่วมมือร่วมใจกันระหว่ างพนักงานเทศบาล 
เจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และนักท่องเที่ยว ในการช่วยกันคัดแยกขยะทุกคืน 
หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมถนนคนเดินบริเวณถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่านที่จัดขึ้นเป็นประจ าทุกสุด
สัปดาห์ 

ในส่วนของบทบาทของผู้บริหารหน่วยงานเทศบาลเมืองน่านซึ่งเป็นบุคลากรที่มีส่วนส าคัญใน
การพัฒนาจังหวัดน่านให้ไปสู่เมืองท่องเที่ยวสะอาดของอาเซียน ประกอบไปด้วย 1) บทบาทด้าน
ภาวะผู้น า โดยเป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะทางสังคม มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความใส่ใจและทุ่มเทการท างานด้วย
ความรู้อย่างเต็มก าลังความสามารถ ปฏิบัติงานเป็นตัวอย่างให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา สามารถบริหารคน
ให้เหมาะสมกับงานที่ท า รวมถึงสามารถให้การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนมีความ
รับผิดชอบต่อปัญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือส่งเสริมให้การด าเนินงานภายในองค์การมีประสิทธิภาพและ 
มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 2) บทบาทในเรื่องของการเตรียมความพร้อมด้านการท่องเที่ยวอยู่เสมอ 
โดยเน้นเรื่องสาธารณสุข ความสะอาด การรักษาสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และตัวบุ คคล รวมถึง
การปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวและการปรับภูมิทัศน์เมืองให้มีความสวยงามด้วย 3) บทบาทด้านการมี
ส่วนร่วม โดยสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและความสามัคคีมาเป็นหลักในการบริหารจัดการการ
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ด าเนินงานขององค์การ โดยให้ความส าคัญในเรื่องของการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ สร้างวินัย
ให้กับพลเมืองในพ้ืนที่ ให้มีจิตส านึกท่ีดีต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาเมือง โดยเฉพาะมิติ
ด้านการช่วยกันรักษาความสะอาดของเมือง ให้เป็นเมืองสะอาดอย่างยั่งยืน  4) บทบาทด้านการ
บริหารจัดการ โดยมุ่งเน้นการเป็นผู้มีแนวทางในการด าเนินงานที่เป็นระบบระเบียบ มุ่งเน้นการ
ควบคุมและบริหารจัดการอย่างเหมาะสม มุ่งเน้นการก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและ
ประเมินผล และมุ่งเน้นการเป็นผู้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของผู้ปฏิบัติงาน  

 
9. อภิปรำยผลกำรศึกษำ 

ผลการศึกษาบทบาทของผู้บริหารในการพัฒนาจังหวัดไปสู่เมืองท่องเที่ยวสะอาดของอาเซียน
แสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารหน่วยงานเทศบาลเมืองน่านเป็นผู้บริหารที่มีลักษณะการบริหารโดยยึด
วัตถุประสงค์ โดยยึดหลักของการบริหารที่จะจัดให้แต่ละบุคคลได้ท างานและมีความรับผิดชอบอย่าง
เต็มที่ มีทิศทางในการท างานร่วมกันที่ชัดเจนและแน่นอน มีการท างานเป็นทีม ซึ่งจะท าให้การ
ประสานระหว่างเป้าหมายของบุคคล และเป้าหมายขององค์การเป็นไปอย่างดีและเรียบร้อ ย 
ซึ่งสอดคล้องกับ Kornkham (2010) ได้อธิบายไว้ว่า เทคนิค Management by Objectives (MBO) 
เป็นระบบการบริหารรูปหนึ่งที่มีการก าหนดวัตถุประสงค์ร่วมทั้งระบบองค์การ โดยมีการวางแผนและ
จัดล าดับความส าคัญของงานที่จะต้องด าเนินการด้วยความร่วมมือและความเต็มใจของผู้บริหารทุก
ระดับในองค์การในอันที่จะร่วมมือกันบริหารงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตลอดจนมีกลไกควบคุม
ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ นอกจากนี้ บทบาทด้าน
ภาวะผู้น าของผู้บริหารหน่วยงานเทศบาลเมืองน่านยังสอดคล้องกับการบริหารงานด้วยเทคนิค OKR 
ที่กล่าวโดย ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ (2563) ว่าการบริหารโดยยึดวัตถุประสงค์ด้วยเทคนิค 

Objectives and key results (OKR) เป็นวิธีการตั้ งเป้าหมายของแต่ละบุคคลในองค์กรให้มี
เป้าหมายที่สอดคล้องกันทั้งองค์กร ท าให้บุคลากรทุกคนในองค์กรทราบ วิธีการปฏิบัติงานให้บรรลุ
เป้าหมายขององค์กรในทิศทางเดียวกันซึ่งจะท าให้องค์การก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว 

นอกจากนี้ ผู้บริหารหน่วยงานเทศบาลเมืองน่านเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่สามารถน าไปสู่
การได้รับโล่รางวัลเกียรติยศ “เมืองสะอาด อันดับ 1 ของภูมิภาคอาเซียน” ด้วยรางวัล “ASEAN 
Clean Tourist City Standard” หรือ มาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาดของอาเซียน โดยมีบทบาท
ส าคัญในการเปลี่ยนแปลงผู้ตามให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิเช่น การเตรียมความพร้อม
ส าหรับการน าภาษาอังกฤษมาใช้ในการด าเนินงานของทุกภาคส่วนภายในจังหวัด การด าเนินงานที่มี
การท าเป็นตัวอย่างอยู่เสมอ ท าให้ทุกภาคส่วนเกิดความไว้วางใจ เกิดความจงรักภักดีและเชื่อถือในตัว
ผู้น าเกิดความคล้อยตาม พร้อมทั้งพยายามแก้ปัญหาในการปฏิบัติ มีความรับผิดชอบและยอมอุทิศตน
เพ่ือจังหวัดน่านอย่างเต็มก าลังและเต็มความสามารถ อีกทั้งยังคอยส่งเสริมทุกภาคส่วนมีโอกาส
แสดงออกถึงความรู้สึกความสามารถ และมีโอกาสพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ซึ่งสอดคล้องกับ Graetz, 
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Rimmer, Lawrence, and Smith (2006) ที่ได้กล่าวไว้ว่า ผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีบทบาทที่ส าคัญ 
คือ จะต้องสามารถวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนขององค์การ เพ่ือส่งเสริมและผสานพลังเพ่ือเตรียมความ
พร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งกระตุ้นให้สมาชิกองค์การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และ
ปฏิบัติตามกลไกการเปลี่ยนแปลงเพ่ือจะท าให้การต่อต้านการเปลี่ยนแปลงลดลง อีกทั้งต้องเป็นผู้ที่มี
วิสัยทัศน์และสามารถสร้างแรงบันดาลใจโดยใช้วิสัยทัศน์ร่วม (shared vision) และมีทิศทางการ
เปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน ในขณะเดียวกันผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะต้องมีพันธะผูกพันและมีส่วนร่วมอยู่
เสมอ พร้อมทั้งสนับสนุนระบบและโครงสร้างที่ช่วยท าให้การเปลี่ยนแปลงยั่งยืน 

 
10. ข้อเสนอแนะที่ได้จำกกำรศึกษำวิจัย 

10.1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านควรกระจายความส าคัญกับโครงการเมืองสะอาดไปยัง
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดน่านมากขึ้น โดยอาจน าโครงการนี้ไปต่อยอดและประยุกต์ให้
เข้ากับเขตพ้ืนที่ชุมชนนั้น ๆ ภายในจังหวัดน่าน เนื่องจากโครงการเมืองสะอาดของจังหวัดน่านเป็น
ความรับผิดชอบร่วมกันของคนทั้งจังหวัด ไม่ใช่เพียงแต่เขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองน่านเท่านั้นที่ แต่พ้ืนที่
อ่ืน ๆ ในจังหวัดน่าน ก็มีส่วนส าคัญในการพัฒนาจังหวัดน่านไปสู่เมืองท่องเที่ยวสะอาดของอาเซียนได้ 

10.2 ผู้บริหารหน่วยงานเทศบาลเมืองน่านควรขอความร่วมมือจากหน่วยงานภาคเอกชนมาก
ขึ้น ในการสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการเมืองสะอาด และโครงการอ่ืน ๆ ที่น าไปสู่
การพัฒนาจังหวัดน่านเพ่ือเป็นเมืองท่องเที่ยวสะอาดของอาเซียน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสนับสนุน
งบประมาณ การสนับสนุนอุปกรณ์หรือยานพาหนะส าหรับใช้ในโครงการ เนื่องจากงบประมาณถือ
เป็นปัจจัยส าคัญปัจจัยหนึ่งที่สามารถช่วยในการขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ ได้ 

10.3 ผู้บริหารหน่วยงานเทศบาลเมืองน่านควรสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ประกอบการ และ
ประชาชนในจังหวัดมีโอกาสพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนมากขึ้น โดยการจัด
อบรมให้ผู้เข้าร่วมสามารถตระหนักรู้ทั้งข้อดีและข้อเสียของการด าเนินโครงการเมืองสะอาด เพ่ือให้ทุก
ภาคส่วนเตรียมพร้อมส าหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมทั้งจัดตั้งเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
โครงการเมืองสะอาดและความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ประกอบการ และ
ประชาชนในจังหวัดสามารถเข้ามาเรียนรู้ด้วยตนเองได้ 
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กำรศึกษำทัศนคติของนักวิชำกำรพัฒนำชุมชน (พัฒนำกร) ที่มตี่อ 
หลักสูตรพัฒนำกรก่อนประจ ำกำรในวิทยำลัยกำรพัฒนำชุมชน 

ชาญวิทย์ เนียมจีน* 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาทัศนคติของนักวิชาการพัฒนาชุมชน 
(พัฒนากร) ที่มีต่อ “หลักสูตรพัฒนากรก่อนประจ าการ” ในวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน และ 2) เพ่ือน า
ผลการศึกษาที่ได้มาปรับใช้ในการพัฒนา “หลักสูตรพัฒนากรก่อนประจ าการ” ในวิทยาลัยการพัฒนา
ชุมชนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  โดยเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามออนไลน์จาก
นักวิชาการพัฒนาชุมชน(พัฒนากร) จ านวน 200 คน ที่เข้าอบรมหลักสูตรฯในช่วงระยะเวลา 40 วัน 
ก่อนได้รับการบรรจุลงส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ และส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ผู้วิจัยได้
ด าเนินการเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 โดยได้แชร์และส่งต่อแบบสอบถาม
ออนไลน์ผ่านช่องทาง Line และ Facebook Messenger และมีผู้เข้ามาท าแบบสอบถามออนไลน์
เป็นจ านวนทั้งหมด 179 คน คิดเป็นร้อยละ 89.5 

ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง จ านวน 107 คน และผู้ชาย 
จ านวน 72 คน มีอายุเฉลี่ยระหว่าง 26-30 ปี โดยผู้ตอบแบบสอบถาม 2 ใน 3 มีอายุระหว่าง 26-35 ป ี 
มีสถานภาพส่วนใหญ่โสด การศึกษาระดับปริญญาตรี และอาชีพก่อนได้รับการบรรจุเข้าอบรมส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพเป็น พนักงานเอกชน จ านวน 73 คน รองลงมา คือ ลูกจ้างประจ า จ านวน 23 คน 
พนักงานราชการ จ านวน 19 คน ลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 16 คน ข้าราชการ จ านวน 14 คน ประกอบ
อาชีพธุรกิจส่วนตัว จ านวน 13 คน และไม่เคยประกอบอาชีพก่อนได้รับการบรรจุเข้าอบรม จ านวน 
21 คน  

ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยว่า ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในระหว่างการฝึกอบรม ด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถ และด้านการเรียนรู้งานพัฒนาชุมชนภาค
วิชาการ ภาคสนามและภาคสรุป ทั้ง 3 ด้านในหลักสูตรฝึกอบรม ส่งผลต่อทัศนคติของผู้เข้าอบรมที่มี
ต่อหลักสูตร อย่างไรก็ตามมีข้อเสนอแนะว่า ควรมีการปรับปรุงเรื่องการเรียนรู้ทักษะการปฏิบัติงาน
บนส านักงานให้เพ่ิมมากขึ้นในหลักสูตร เนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถามหลายท่านมองว่า ยังได้รับการ
เรียนรู้ทักษะการปฏิบัติงานบนส านักงานไม่เพียงพอต่อการน าไปปฏิบัติงานบนส านักงานจริงภายหลัง
การอบรม นอกจากนั้น ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยเป็นอย่างมากว่าการเรียนรู้งานและ 
การลงพ้ืนที่ภาคสนาม สามารถช่วยให้เรียนรู้งานพัฒนาชุมชนได้เป็นอย่างดี ซึ่งนั บว่าเป็นสิ่งที่ดี 

                                       
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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แต่ควรมีการปรับปรุงเรื่อง หลักสูตรการเรียนรู้งานพัฒนาชุมชนภาควิชาการ และภาคสรุปให้ดียิ่งขึ้น
เทียบเท่ากับการเรียนรู้ที่ได้จากภาคสนาม ซึ่งจะท าให้หลักสูตรมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 

ค ำส ำคัญ: ทัศนคติ, นักวิชาการพัฒนาชุมชน, พัฒนากร, หลักสูตรพัฒนากรก่อนประจ าการ  
 

1. บทน ำ 
กรมการพัฒนาชุมชน เป็นหน่วยงานภาครัฐภายใต้กระทรวงมหาดไทย จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  

1 ตุลาคม พ.ศ. 2505 ภารกิจในระยะแรกของกรมการพัฒนาชุมชน คือ ปรับปรุงคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในชนบทโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและการพัฒนาตนเอง ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า 
พัฒนากรต้องท างานกับประชาชน มิใช่ท าให้ประชาชน โดยในปัจจุบันนับเป็นเวลากว่า 58 ปี  
ที่กรมการพัฒนาชุมชนด าเนินงานตามหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง
ทบวงกรม ฉบับที่ 10 โดยใช้กิจกรรมและโครงการพัฒนาต่าง ๆ เป็นเครื่องมือส าคัญในการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เช่น 1) โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 2)  
หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 3) ข้อมูล จปฐ. 4) ข้อมูล กชช.2ค 5) หมู่บ้านสารสนเทศ
ชุมชน 6) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 7) กองทุนหมู่บ้านฯ 8) กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 9) 
แผนชุมชน 10) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)  11) ศูนย์เร ียนรู ้ช ุมชน 12) 
มาตรฐานงานชุมชน 13) หมู่บ้านโอทอปเพ่ือการท่องเที่ยว 14) ผู้น า อช./อช. และ15) โครงการ
สร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เหล่านี ้เป็น
กิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ของกรมการพัฒนาชุมชนซึ่งมีราชการบริหารส่วนภูมิภาคท าหน้าที่
ด าเนินงานพัฒนาชุมชน ประสานการด าเนินงานพัฒนาชุมชนกับหน่วยงานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
ประกอบด้วย ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด จ านวน 76 แห่ง และส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ 
878 แห่ง  

กรมการพัฒนาชุมชน มีบุคลากรสายงานหลักคือ นักวิชาการพัฒนาชุมชน (พัฒนากร) 
ซึ่งมีบทบาทที่ส าคัญในการท าหน้าที่การขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทยอย่าง
เร ่งด ่วนในท่ามกลางของการเปลี ่ยนแปลงตามยุคส มัย  ท า ให ้ภารกิจที ่ได ้ร ับมอบหมาย 
ถูกเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพการณ์ปัจจุบัน อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงไปตามวิสัยทัศน์ขององค์การ
ซึ่งเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง จึงท าให้พัฒนากรต้องปรับเปลี่ยนบทบาทของตนเองอยู่ตลอดเวลา 
เพ่ือให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงซึ่งถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องใช้ความพยายามและความสามารถ
ในการที่จะกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชนเกิดการสร้างกลุ่มอาชีพเพื่อสร้างรายได้ สร้างความ
เข้มแข็งให้แก่ชุมชน ให้สามารถพึ่งตนเองได้ ภารกิจส่วนใหญ่ของพัฒนากรจึงต้องขอความ
ร่วมมือ สนับสนุนและช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น  
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วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชนจึงจัดให้มี
โครงการฝึกอบรม หลักสูตรพัฒนากรก่อนประจ าการขึ้นตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ.  2553 
ข้อ 8 เพื่อรู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการและเป็นข้าราชการที่ดี ด้วย 3 กระบวนก าร คือ  
1) การปฐมนิเทศ 2) การเรียนรู้ด้วยตนเอง และ3) การอบรมสัมมนาร่วมกัน มีระยะเวลาในการ
ฝึกอบรม 40 วัน โดยแบ่งเป็น ภาควิชาการ 17 วัน ภาคสนาม 17 วันและภาคสรุป 6 วัน เพ่ือให้  
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง โครงสร้างและภารกิจ
ของกรมการพัฒนาชุมชน มีพฤติกรรมที่เหมาะสมในการเป็นข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนมี
สมรรถนะที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของนักพัฒนาที่ยึดปรัชญาหลักการและ
กระบวนการพัฒนาชุมชน โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และเกิดการเรียนรู้ตลอด 24 ชั ่วโมง ตั ้งแต่แรกเข้าจนก้าวออกไป 
ดังนั้นการศึกษาทัศนคติของนักวิชาการพัฒนาชุมชน(พัฒนากร)ที่มีต่อหลักสูตรพัฒนากรก่อน
ประจ าการในวิทยาลัยการพัฒนาชุมชนจึงมีผลต่อการจัดหลักสูตรพัฒนากรก่อนประจ าการเป็น
อย่างยิ ่ง เพื่อหาแนวทางในการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีของพัฒนากรและพัฒนาหลักสูตรให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นต่อไป 
 
2. ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการส ารวจความเห็นของนักวิชาการพัฒนาชุมชน (พัฒนากร)  
โดยใช้การเก็บข้อมูลในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเพียงครั้งเดียว โดยขอความร่วมมือจากนักวิชาการพัฒนา
ชุมชน(พัฒนากร) สังกัดกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย ทั้ งนี้ให้ตอบแบบสอบถามด้วย
ตนเอง แล้วน าผลที่ได้มาวิเคราะห์และแปลความหมาย 

2.1 รูปแบบกำรวิจัย 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้นที่จะศึกษา ทัศนคติของนักวิชาการพัฒนาชุมชน  (พัฒนากร) 

ที่มีต่อหลักสูตรพัฒนากรก่อนประจ าการในวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาเพ่ือ
ศึกษาทัศนคติของบุคลากรที่มีต่อหลักสูตรการฝึกอบรมขององค์การและปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติต่อ
หลักสูตร โดยมีระเบียบวิธีการวิจัยดังนี้ 

2.2 กลุ่มเป้ำหมำย 
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักวิชาการพัฒนาชุมชน(พัฒนากร)ที่ได้รับการ

บรรจุและอบรมหลักสูตรพัฒนากรก่อนประจ าการในวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งหมดจ านวน 200 คน ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 
โดยมีผู้เข้ามาท าแบบสอบถามออนไลน์เป็นจ านวนทั้งหมด 179 คน คิดเป็นร้อยละ 89.5 
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2.3 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้แบบสอบถามที่ผู้ศึกษาจัดท าขึ้น  เป็นเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลโดยการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง น ามาปรับปรุงให้เหมาะสมกับงาน
ที่ต้องการศึกษา ประกอบด้วยค าถามปลายปิดแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่  1 แบบสอบถำมเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถำม 
ประกอบด้วยค าถามเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และ
อาชีพก่อนไดร้ับการบรรจุเข้าอบรม  

ส่วนที่ 2 แบบสอบถำมเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรม ประกอบด้วยค าถามจ านวน 20 ข้อ  
โดยใช้ค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert Scale)   
4 ระดับ ได้แก่ มาก ค่อนข้างมาก ค่อนข้างน้อย และน้อย ดังต่อไปนี้ 

1) ค าถามหลักสูตรฝึกอบรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในระหว่างการฝึกอบรมจ านวน 4 ข้อ 
ประกอบด้วย 

- ในการฝึกอบรมเน้นการท างานร่วมกันเป็นทีมมากกว่าต่างคนต่างท า 
- สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันได้อย่างเปิดเผย 
- มีโอกาสน าวิธีการใหม่ ๆ มาปรับใช้กับการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน 
- มีโอกาสได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และความคิดริเริ่มมาประยุกต์ใช้เข้ากับลักษณะงาน 

2) ค าถามท่านได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ จ านวน 4 ข้อ ประกอบด้วย 
- ได้รับการพัฒนาทักษะการพูดในที่ชุมชนและที่สาธารณะ 
- ได้รับการบ่มเพาะบุคลิกภาพนักพัฒนา 
- ได้รับการเรียนรู้ทักษะการปฏิบัติงานบนส านักงาน 
- ได้รับการเรียนรู้ทักษะการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 

3) ค าถามท่านได้เรียนรู้งานพัฒนาชุมชนภาควิชาการ ภาคสนามและภาคสรุป จ านวน 12 ข้อ 
ประกอบด้วย 

- การเรียนรู้ภาควิชาการในห้องเรียนช่วยส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้งานพัฒนา
ชุมชน 

- เนื้อหาภาควิชาการท าให้เข้าใจในลักษณะงานพัฒนาชุมชน 
- สภาพแวดล้อมในห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้  
- กิจกรรมต่าง ๆ ช่วยส่งเสริมความรู้และความเข้าใจ 
- งานที่ได้รับมอบหมายช่วยท าให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ 
- การลงพ้ืนที่ฝึกภาคสนามท าให้สามารถน าความรู้ภาควิชาการไปประยุกต์ใช้ 
- การลงพ้ืนที่ภาคสนามช่วยท าให้ได้รับประสบการณ์จริงของการปฏิบัติงานในพื้นที่     
- การเรียนรู้ภาคสนามท าให้เข้าใจในลักษณะงานพัฒนาชุมชน 
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- พ้ืนที่ที่ได้รับมอบหมายช่วยให้เข้าใจถึงปัญหาของชุมชน 
- การเรียนรู้ภาคสรุปช่วยให้สามารถถอดบทเรียนที่ได้รับจากภาควิชาการและ

ภาคสนามได้ 
- การเรียนรู้ภาคสรุปช่วยเติมเต็มองค์ความรู้ของการพัฒนาชุมชน 
- การเรียนรู้ทั้ง 3 ภาคช่วยเตรียมความพร้อมก่อนลงพ้ืนที่ประจ าการ 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถำมเกี่ยวกับทัศนคติที่มีต่อหลักสูตร ประกอบด้วยค าถามจ านวน 16 ข้อ  
โดยใช้ค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert Scale)  
4 ระดับ ได้แก่ มาก ค่อนข้างมาก ค่อนข้างน้อย และน้อย ดังต่อไปนี้ 

1) ค าถามความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การจ านวน 3 ข้อ ประกอบด้วย 
- เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกรมการพัฒนาชุมชน 
- เกิดความรู้สึกว่าวิทยาลัยแห่งนี้เปรียบเสมือนเป็นบ้านหลังที่สองและพร้อมที่จะให้

ความร่วมมือต่อวิทยาลัยอย่างเต็มท่ี 
- เกิดความรู้สึกว่าพัฒนากรร่วมรุ่นเปรียบเสมือนเป็นคนในครอบครัว 

2) ค าถามความคาดหวังที่จะได้รับการตอบสนองจากองค์การจ านวน 4 ข้อ ประกอบด้วย 
- หลักสูตรสามารถตอบสนองในสิ่งที่ต้องการได้อย่างเพียงพอ 
- มีความสุขตลอดช่วงระยะเวลา 40 วันของการฝึกอบรม 
- การตัดสินใจเข้ามาฝึกอบรมและบรรจุในครั้งนี้ เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง  
- ในภาพรวม มีความรู้สึกที่ดีและประทับใจตลอดการเข้าฝึกอบรม 

3) ค าถามความต้องการที่จะด ารงความเป็นบุคลากรขององค์การภายหลังจบหลักสูตร 
การฝึกอบรมจ านวน 3 ข้อ ประกอบด้วย 

- หากในอนาคตมีโอกาสเข้ามาอบรมหลักสูตรอ่ืน ๆ ในวิทยาลัยอีกครั้ง มีความเต็ม
ใจที่จะเข้ามาอบรม 

- มีความยินดีและพร้อมที่จะตอบแทนวิทยาลัยด้วยการตั้ งใจท างานเพ่ือให้ 
กรมการพัฒนา ชุมชนก้าวหน้าและประสบความส าเร็จ 

- มีความรู้สึกรักท่ีจะได้ท างานอยู่ในองค์การนี้ 
4) ค าถามการยอมรับค่านิยมและวัฒนธรรมในองค์การจ านวน 4 ข้อ ประกอบด้วย 

- เกิดความรู้สึกร่วมว่าปัญหาของชุมชนก็เปรียบเสมือนปัญหาของตัวพัฒนากรเอง 
- เกิดความรู้สึกพร้อมที่จะเสียสละและอุทิศตนให้กับชุมชนในพ้ืนที่ที่ตนได้ไปประจ าอยู่   
- มีความรู้สึกว่าค่านิยมขององค์การตรงกับของตนเอง   
- มีความรู้สึกยอมรับในวัฒนธรรมขององค์การ 

5) ค าถามการยอมรับเป้าหมาย นโยบายและแนวทางการบริหารขององค์การจ านวน 4 ข้อ 
ประกอบด้วย 
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- มีความเชื่อว่าองค์การจะประสบความส าเร็จในอนาคต 
- มีความคิดเห็นสอดคล้องกับนโยบายขององค์การ 

 

2.4 กำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ 
การหาความเที่ยงตรงของเนื้อหาของแบบสอบถาม โดยการน าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้ว 

เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค์ของ  
การศึกษาวิจัยครั้งนี้หรือไม่ หลังจากนั้นน าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์
ที่ปรึกษา ไปใช้กับนักวิชาการพัฒนาชุมชน (พัฒนากร) ทีเ่ป็นกลุ่มเป้าหมาย 

2.5 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
การศึกษาครั้งนี้ ศึกษาหาข้อมูลจากหนังสือ บทความ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ วารสาร ข้อมูล

ทางอินเตอร์เน็ต และเอกสารต่าง ๆ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ รวมถึงการใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1) ผู้ศึกษาด าเนินการท าหนังสือ เพ่ือขออนุญาตผู้บังคับบัญชา โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
นักวิชาการพัฒนาชุมชุน (พัฒนากร) ที่เคยผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนากรก่อนประจ าการ  
ในวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน 

2) จัดท าแบบสอบถามออนไลน์โดยใช้ Google Forms ซ่ึงประกอบด้วย หัวข้อการวิจัย  
ค าชี้แจงวัตถุประสงค์ของการศึกษา และวิธีการตอบแบบสอบถามออนไลน์ 

3) สร้าง Link และ QR Code จาก Google Forms เพ่ือแชร์และส่งต่อข้อมูลให้กลุ่มเป้าหมาย
ท าการกรอกแบบสอบถามออนไลน์ผ่าน Link และ QR Code ทางช่องทาง Line และ Facebook 
Messenger 

4) ติดตามการตอบแบบสอบถามออนไลน์ ผ่านช่องทาง Line และ Facebook Messenger 
5)  น าแบบสอบถามออนไลน์ที่ ได้ รั บการตอบกลับผ่ านทาง Link และ QR Code 

มาตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล คือ ผู้ตอบแบบสอบถามท าการตอบแบบสอบถามครบถ้วนทุก
ข้อทั้งหมด 3 ส่วน และน าข้อมูลที่ได้รับไปท าการวิเคราะห์ต่อไป 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 โดยได้แชร์และส่ง
ต่อแบบสอบถามออนไลน์ผ่านช่องทาง Line และ Facebook Messenger และมีผู้ เข้ามาท า
แบบสอบถามออนไลน์เป็นจ านวนทั้งหมด 179 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 89.5 
 
3. ผลกำรศึกษำ 

 การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาเรื่อง การศึกษาทัศนคติของนักวิชาการพัฒนา
ชุมชน (พัฒนากร) ที่มีต่อหลักสูตรพัฒนากรก่อนประจ าการในวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน ผู้ศึกษา 
ได้น าเสนอข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถามออนไลน์ของนักวิชาการพัฒนาชุมชน (พัฒนากร) จ านวน  
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179 คน น าข้อมูลมาวิเคราะห์และเสนอผลการวิเคราะห์ โดยใช้ตารางที่ประกอบค าบรรยายเสนอ 
ตามล าดับ ดังนี้ 

3.1 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลส่วนบุคคล 

จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มเป้าหมายจ านวน 179 คน พบว่า กลุ่มเป้าหมายที่

ศึกษาส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 59.80 และผู้ชาย จ านวน 72 คน คิดเป็น
ร้อยละ 40.20 

มีอายุระหว่าง 26-30 ปี มากที่สุด ร้อยละ 37.40 รองลงมาคือ 31-35 ปี ร้อยละ 31.30 อายุ 
36 ปีขึ้นไป จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 17.30 และต่ ากว่าหรือเท่ากับ 25 ปี จ านวน 25 คน 
คิดเป็นร้อยละ 14.00 ตามล าดับ 

สถานภาพส่วนใหญ่ โสด จ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 60.30 รองลงมาคือ แต่งงานแล้ว 
จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 36.30 หม้ายหรือหย่าร้าง จ านวน 5 คน คิดเป็นเป็นร้อยละ 2.8 และ 
แยกกันอยู่ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.60 ตามล าดับ 

ระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 91.10 ระดับการศึกษาสูงกว่า 
ปริญญาตรี จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 8.90 และไม่พบกลุ่มเป้าหมายที่ระดับการศึกษาที่ต่ ากว่า 
ปริญญาตรี ตามล าดับ 

อาชีพก่อนได้รับการบรรจุเข้าอบรมส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ พนักงานเอกชน จ านวน 73 คน  
คิดเป็นร้อยละ 40.80 รองลงมา คือ ลูกจ้างประจ า จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 12.80 พนักงาน
ราชการ จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 10.60 ลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 8.90 
ข้าราชการ จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 7.80 ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว จ านวน 13 คน คิดเป็น
ร้อยละ 7.30 ตามล าดับ และไม่เคยประกอบอาชีพก่อนได้รับการบรรจุเข้าอบรม จ านวน 21 คน 
คิดเป็นร้อยละ 11.7 

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลหลักสูตรฝึกอบรมและทัศนคติของนักวิชำกำรพัฒนำชุมชน 
(พัฒนำกร) ที่มีต่อหลักสูตรพัฒนำกรก่อนประจ ำกำรในวิทยำลัยกำรพัฒนำชุมชน 

ตารางที ่3.1 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของหลักสูตรฝึกอบรม รายด้าน 
ด้ำน  ̅ S.D. 

1. หลักสูตรฝึกอบรมส่งเสรมิการมสี่วนร่วมในระหว่างการฝึกอบรม (4 ข้อ) 3.26 0.592 
2. ท่านได้รับการพัฒนาความรูค้วามสามารถ (4 ข้อ) 3.09 0.614 
3. ท่านได้เรยีนรู้งานพัฒนาชุมชนภาควิชาการ ภาคสนามและภาคสรุป (12 ข้อ) 3.19 0.630 
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จากตารางที่ 3.1 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความคิดเห็นต่อหลักสูตรพัฒนากร 
ก่อนประจ าการในวิทยาลัยการพัฒนาชุมชนอยู่ ในระดับค่อนข้างมากและมากทุกประเด็น  
โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยได้ดังนี้ ประเด็นหลักสูตรฝึกอบรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในระหว่างการ

ฝึกอบรม ( ̅=3.26) รองลงมาคือ การเรียนรู้งานพัฒนาชุมชนภาควิชาการ ภาคสนามและภาคสรุป 

( ̅=3.19) และการพัฒนาความรู้ความสามารถ ( ̅=3.09) ตามล าดับ 

ตารางที ่3.2 การมีส่วนร่วมในระหว่างการฝึกอบรมรายข้อ 
กำรมีส่วนร่วมในระหว่ำงกำรฝึกอบรม น้อย ค่อนข้ำง 

น้อย 
ค่อนข้ำง 

มำก 
มำก รวม 

1.ในการฝึกอบรมเน้นการท างานร่วมกันเป็นทีมมากกว่า
ต่างคนต่างท า 

1.7 5.6 34.6 58.1 100.0 

2.สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันได้อย่าง
เปิดเผย 

2.2 8.4 35.2 54.2 100.0 

3.มีโอกาสน าวิธีการใหม่ ๆ มาปรับใช้กับการปฏิบัติงาน
พัฒนาชุมชน 

3.4 15.1 52.5 29.1  
100.0 

4.มีโอกาสได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และความคิดริเริ่มมา
ประยุกต์ใช้เข้ากับลักษณะงาน 

2.2 16.8 53.1 27.9  
100.0 

 ̅=3.26,  S.D.=0.592 2.38 11.48 43.85 42.33 100.0 

 

จากตารางที่  3.2 พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในระหว่างการฝึกอบรม 
ค่อนข้างมากร้อยละ 43.85 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ด้านการมีส่วนร่วมในระหว่างการฝึกอบรม
เน้นการท างานร่วมกันเป็นทีมมากกว่าต่างคนต่างท า  ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่มีส่วนร่วมมาก  
ร้อยละ 58.1 ด้านสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันได้อย่างเปิดเผย ผู้เข้ารับการอบรม 
ส่วนใหญ่มีส่วนร่วมมาก ร้อยละ 54.2 ด้านมีโอกาสน าวิธีการใหม่ ๆ มาปรับใช้กับการปฏิบัติงาน
พัฒนาชุมชน ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่มีส่วนร่วม ค่อนข้างมาก ร้อยละ 52.5 และด้านมีโอกาสได้ใช้
ความคิดสร้างสรรค์และความคิดริเริ่มมาประยุกต์ใช้ เข้ากับลักษณะงานผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่ 
มีส่วนร่วม ค่อนข้างมาก ร้อยละ 53.1 
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ตารางที ่3.3 การพัฒนาความรู้ความสามารถ 
กำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ น้อย ค่อนข้ำง 

น้อย 
ค่อนข้ำง 

มำก 
มำก รวม 

1. ได้รับการพัฒนาทักษะการพูดในท่ีชุมชนและที่สาธารณะ 2.2 8.9 40.2 48.6  
100.0 

2. ได้รับการบ่มเพาะบุคลิกภาพนักพัฒนา 2.2 6.1 50.8 40.8 100.0 

3. ได้รับการเรียนรู้ทักษะการปฏิบัติงานบนส านักงาน 10.1 39.1 33.0 17.9 100.0 
4. ได้รับการเรียนรู้ทักษะการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี 2.8 11.7 56.4 29.1 100.0 

 ̅=3.09, S.D.=0.614 4.3 16.5 45.1 34.1 100.0 

  
จากตารางที่ 3.3 พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ

ค่อนข้างมาก ร้อยละ 45.1 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ด้านการพัฒนาทักษะการพูดในที่ชุมชน
และที่สาธารณะ ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่ได้รับการพัฒนามาก ร้อยละ 48.6 ด้านการบ่มเพาะ
บุคลิกภาพนักพัฒนา ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่ได้รับการพัฒนาค่อนข้างมาก ร้อยละ 50.8 ด้านการ
เรียนรู้ทักษะการปฏิบัติงานบนส านักงาน เข้ากับลักษณะงานผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่ได้รับการ
พัฒนา ค่อนข้างน้อย ร้อยละ 39.1 และด้านการเรียนรู้ทักษะการปฏิบัติงานในพ้ืนที่  ผู้เข้ารับการ
อบรมส่วนใหญ่ได้รับการพัฒนา ค่อนข้างมาก ร้อยละ 56.4 

ตารางที ่3.4 การเรียนรู้งานพัฒนาชุมชนภาควิชาการ ภาคสนามและภาคสรุป 
กำรเรียนรู้งำนพัฒนำชุมชนภำควิชำกำร ภำคสนำมและ

ภำคสรุป 
น้อย ค่อนข้ำง 

น้อย 
ค่อนข้ำง 

มำก 
มำก รวม 

1.การเรี ยนรู้ ภาควิชาการในห้อง เรี ยนช่วยส่ ง เสริ ม
บรรยากาศในการเรียนรู้งานพัฒนาชุมชน 

3.9 10.1 58.1 27.9  
100.0 

2.เนื้อหาภาควิชาการท าให้เข้าใจในลักษณะงานพัฒนา
ชุมชน 

4.5 15.1 51.4 29.1 100.0 

3.สภาพแวดล้อมในห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ 5.6 15.1 52.0 27.4 100.0 
4.กิจกรรมต่าง ๆ ช่วยส่งเสริมความรู้และความเข้าใจ 3.4 12.8 52.5 31.3 100.0 

5.งานท่ีได้รับมอบหมายช่วยท าให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ 2.2 15.6 53.1 29.1 100.0 
6.การลงพื้นที่ฝึกภาคสนามท าให้สามารถน าความรู้ภาค

วิชาการไปประยุกต์ใช้ 
2.8 11.7 25.1 60.3  

100.0 
7.การลงพื้นที่ภาคสนามช่วยท าให้ได้รับประสบการณ์จริง

ของการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี     
2.2 10.1 25.1 62.6  

100.0 
8.การเรียนรู้ภาคสนามท าให้เข้าใจในลักษณะงานพัฒนา

ชุมชน 
2.2 10.6 24.6 62.6  

100.0 

9.พื้นที่ท่ีได้รับมอบหมายช่วยให้เข้าใจถึงปัญหาของชุมชน 2.2 10.6 52.5 34.6 100.0 
10.การเรียนรู้ภาคสรุปช่วยให้สามารถถอดบทเรียนที่ได้รับ 2.2 13.4 57.5 26.8  



185 
 

กำรเรียนรู้งำนพัฒนำชุมชนภำควิชำกำร ภำคสนำมและ
ภำคสรุป 

น้อย ค่อนข้ำง 
น้อย 

ค่อนข้ำง 
มำก 

มำก รวม 

จากภาควิชาการและภาคสนามได้ 100.0 
11.การเรียนรู้ภาคสรุปช่วยเติมเต็มองค์ความรู้ของการ

พัฒนาชุมชน 
2.2 12.8 59.8 25.1  

100.0 
12.การเรียนรู้ทั้ง 3 ภาคช่วยเตรียมความพร้อมก่อนลงพื้นที่

ประจ าการ 
2.8 10.6 59.8 26.8  

100.0 

 ̅=3.19, S.D.=0.630 3.0 12.4 47.6 37.0 100.0 

 

จากตารางที่ 3.4 พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่ได้รับการเรียนรู้งานพัฒนาชุมชนภาค
วิชาการ ภาคสนามและภาคสรุป ค่อนข้างมาก ร้อยละ 47.6 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
ด้านเรียนรู้ภาควิชาการในห้องเรียนช่วยส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้งานพัฒนาชุมชน ผู้เข้ารับการ
อบรมส่วนใหญ่ได้รับการเรียนรู้ค่อนข้างมาก ร้อยละ 58.1 ด้านเนื้อหาภาควิชาการท าให้เข้าใจใน
ลักษณะงานพัฒนาชุมชน ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่ได้รับการเรียนรู้ค่อนข้างมาก ร้อยละ 51.4  
ด้านสภาพแวดล้อมในห้องเรียนเอ้ือต่อการเรียนรู้  ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่ได้รับการเรียนรู้  
ค่อนข้างน้อย ร้อยละ 52.0 ด้านกิจกรรมต่าง ๆ ช่วยส่งเสริมความรู้และความเข้าใจ ผู้เข้ารับการอบรม
ส่วนใหญ่ได้รับการพัฒนาค่อนข้างมาก ร้อยละ 52.5 ด้านงานที่ได้รับมอบหมายช่วยท าให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่ได้รับการพัฒนาค่อนข้างมาก ร้อยละ 53.1 ด้านการลง
พ้ืนที่ฝึกภาคสนามท าให้สามารถน าความรู้ภาควิชาการไปประยุกต์ใช้  ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่
ได้รับการพัฒนามาก ร้อยละ 60.3 ด้าน การลงพ้ืนที่ภาคสนามช่วยท าให้ได้รับประสบการณ์จริงของ
การปฏิบัติงานในพ้ืนที่ ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่ได้รับการพัฒนามาก ร้อยละ 62.6 ด้านการเรียนรู้
ภาคสนามท าให้เข้าใจในลักษณะงานพัฒนาชุมชน ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่ได้รับการพัฒนามาก 
ร้อยละ 62.6 ด้านพื้นที่ท่ีได้รับมอบหมายช่วยให้เข้าใจถึงปัญหาของชุมชน ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่
ได้รับการพัฒนาค่อนข้างมาก ร้อยละ 52.5 ด้านการเรียนรู้ภาคสรุปช่วยให้สามารถถอดบทเรียนที่
ได้รับจากภาควิชาการและภาคสนามได้ ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่ได้รับการพัฒนาค่อนข้างมาก 
ร้อยละ 57.5 ด้านการเรียนรู้ภาคสรุปช่วยเติมเต็มองค์ความรู้ของการพัฒนาชุมชน ผู้เข้ารับการอบรม
ส่วนใหญ่ได้รับการพัฒนา ค่อนข้างมาก ร้อยละ 59.8 และด้านการเรียนรู้ทั้ง 3 ภาคช่วยเตรียมความ
พร้อมก่อนลงพ้ืนที่ประจ าการ ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่ได้รับการพัฒนา ค่อนข้างมาก ร้อยละ 59.8 
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ตารางที่ 3.5 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติของนักวิชาการพัฒนาชุมชน (พัฒนากร) 
ที่มีต่อหลักสูตรพัฒนากรก่อนประจาการในวิทยาลัยการพัฒนาชุมชนรายด้าน 

ด้ำน  ̅ S.D. 

1. ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ (3 ข้อ) 3.39 0.685 
2. ความคาดหวังที่จะได้รับการตอบสนองจากองค์การ (4 ข้อ) 3.13 0.670 
3. ความต้องการที่จะด ารงความเป็นบุคลากรขององค์การภายหลังจบหลักสูตรการ

ฝึกอบรม (3 ข้อ)                    
3.13 0.626 

4. การยอมรับค่านิยมและวัฒนธรรมในองค์การ (4 ข้อ) 3.03 0.678 
5. การยอมรับเป้าหมาย นโยบายและแนวทางการบริหารขององค์การ (2 ข้อ) 2.91 0.726 
 

จากตารางที่ 3.5 เมื่อพิจารณาทัศนคติของนักวิชาการพัฒนาชุมชน (พัฒนากร)ที่มีต่อ
หลักสูตรพัฒนากรก่อนประจาการในวิทยาลัยการพัฒนาชุมชนเป็นรายด้าน พบว่า ทัศนคติของ
นักวิชาการพัฒนาชุมชน (พัฒนากร)ที่มีต่อหลักสูตรพัฒนากรก่อนประจาการในวิทยาลัยการพัฒนา
ชุมชน อยู่ในระดับค่อนข้างมากและมากทุกประเด็น โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยได้ดังนี้  ประเด็น

ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ ( ̅=3.39) รองลงมาคือ ความต้องการที่จะด ารงความเป็น
บุคลากรขององค์การภายหลังจบหลักสูตรการฝึกอบรมและความคาดหวังที่จะได้รับการตอบสนอง

จากองค์การ ( ̅=3.19) การยอมรับค่านิยมและวัฒนธรรมในองค์การ ( ̅=3.03) และการยอมรับ

เป้าหมาย นโยบายและแนวทางการบริหารขององค์การ ( ̅=2.91) ตามล าดับ 

ตารางที ่3.6 ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ  
ควำมรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กำร น้อย ค่อนข้ำง 

น้อย 
ค่อนข้ำง 

มำก 
มำก รวม 

1. เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ
กรมการพัฒนาชุมชน 

2.2 8.9 49.2 39.7  
100.0 

2. เกิดความรู้สึกว่าวิทยาลัยแห่งนี้เปรียบเสมือนเป็นบ้าน
หลังที่สองและพร้อมที่จะให้ความร่วมมือต่อวิทยาลัย
อย่างเต็มที ่

2.8 11.7 26.3 59.2  
 

100.0 
3. เกิดความรู้สึกว่าพัฒนากรร่วมรุน่เปรียบเสมือนเป็นคนใน

ครอบครัว 
1.7 8.9 26.8 62.6  

100.0 

 ̅=3.39, S.D.=0.685 2.2 9.8 34.1 53.8 100.0 
 

จากตารางที่ 3.6 พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่มีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ  
มาก ร้อยละ 53.8 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ด้านความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ก้าวเข้ามาเป็นส่วน
หนึ่งของกรมการพัฒนาชุมชน ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจค่อนข้างมาก 
ร้อยละ 49.2 ด้านความรู้สึกว่าวิทยาลัยแห่งนี้เปรียบเสมือนเป็นบ้านหลังที่สองและพร้อมที่จะให้ความ
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ร่วมมือต่อวิทยาลัยอย่างเต็มที่ ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่เกิดความรู้สึก ค่อนข้างมาก ร้อยละ 59.2  
และด้านความรู้สึกว่าพัฒนากรร่วมรุ่นเปรียบเสมือนเป็นคนในครอบครัว ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่
เกิดความรู้สึกมากร้อยละ 62.6 

ตารางที ่3.7 ความคาดหวังที่จะได้รับการตอบสนองจากองค์การ 
ควำมคำดหวังท่ีจะได้รับกำรตอบสนองจำกองค์กำร 

 
น้อย ค่อนข้ำง 

น้อย 
ค่อนข้ำง 

มำก 
มำก รวม 

1. หลักสูตรสามารถตอบสนองในสิ่งที่ต้องการได้อย่าง
เพียงพอ 

3.9 16.8 54.2 25.1  
100.0 

2. มีความสุขตลอดช่วงระยะเวลา 40 วัน ของการฝึกอบรม 4.5 10.6 41.3 43.6 100.0 

3. การตัดสินใจเข้ามาฝึกอบรมและบรรจุในครั้งนี้ เป็นการ
ตัดสินใจที่ถูกต้อง 

2.2 11.2 57.5 29.1  
100.0 

4. ในภาพรวม มีความรู้สึกที่ดีและประทับใจตลอดการเข้า
ฝึกอบรม 

2.2 10.1 62.6 25.1  
100.0 

 ̅=3.13, S.D.=0.670 3.2 12.2 53.9 30.7 100.0 

 

จากตารางที่ 3.7 พบว่า ผู้ เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่ เกิดความคาดหวังที่จะได้รับการ
ตอบสนองจากองค์การค่อนข้างมาก ร้อยละ 53.90 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ด้านหลักสูตร
สามารถตอบสนองในสิ่งที่ต้องการได้อย่างเพียงพอ ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่เกิดความคาดหวัง
ค่อนข้างมาก ร้อยละ 54.2 ด้านมีความสุขตลอดช่วงระยะเวลา 40 วันของการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการ
อบรมส่วนใหญ่เกิดความคาดหวังมาก ร้อยละ 43.6 ด้านการตัดสินใจเข้ามาฝึกอบรมและบรรจุในครั้ง
นี้ เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่เกิดความคาดหวังค่อนข้างมาก ร้อยละ 57.5  
และด้านภาพรวม มีความรู้สึกที่ดีและประทับใจตลอดการเข้าฝึกอบรม ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่
เกิดความคาดหวังค่อนข้างมากร้อยละ 62.6 

ตารางที ่3.8 ความต้องการที่จะด ารงความเป็นบุคลากรขององค์การภายหลังจบหลักสูตรการฝึกอบรม 
ควำมต้องกำรที่จะด ำรงควำมเป็นบุคลำกรขององค์กำร

ภำยหลังจบหลกัสูตรกำรฝึกอบรม 
น้อย ค่อนข้ำง 

น้อย 
ค่อนข้ำง 

มำก 
มำก รวม 

1. หากในอนาคตมีโอกาสเข้ามาอบรมหลักสูตรอื่น ๆ ใน
วิทยาลัยอีกครั้งมีความเต็มใจท่ีจะเข้ามาอบรม 

1.7 11.2 57.5 29.6 100.0 

2. มีความยินดีและพร้อมที่จะตอบแทนวิทยาลัยด้วยการ
ตั้งใจท างานเพื่อให้กรมการพัฒนาชุมชนก้าวหน้าและ
ประสบความส าเร็จ 

1.7 9.5 59.2 29.6 100.0 

3. มีความรู้สึกรักที่จะได้ท างานอยู่ในองค์การนี้ 3.4 11.2 59.2 26.3 100.0 

 ̅=3.13, S.D.=0.626 2.3 10.6 58.6 28.5 100.0 
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จากตารางที่ 3.8 พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่มีความต้องการที่จะด ารงความเป็น
บุคลากรขององค์การภายหลังจบหลักสูตรการฝึกอบรมค่อนข้างมาก ร้อยละ 58.6 เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า ด้านการมีโอกาสเข้ามาอบรมหลักสูตรอ่ืน ๆ ในวิทยาลัยอีกครั้งมีความเต็มใจที่จะเข้ามา
อบรมความรู้สึกภาคภูมิใจ ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่มีความเต็มใจ ค่อนข้างมาก ร้อยละ 57.5  
ด้านความยินดีและพร้อมที่จะตอบแทนวิทยาลัยด้วยการตั้งใจท างานเพ่ือให้กรมการพัฒนาชุมชน
ก้าวหน้าและประสบความส าเร็จนี้  ผู้ เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่เกิดความความยินดีและพร้อม 
ค่อนข้างมาก ร้อยละ 59.2 และความรู้สึกรักที่จะได้ท างานอยู่ในองค์การนี้  ผู้เข้ารับการอบรมส่วน
ใหญเ่กดิความรู้สึกค่อนมากร้อยละ 59.2  

ตารางที ่3.9 การยอมรับค่านิยมและวัฒนธรรมในองค์การ 
กำรยอมรับค่ำนิยมและวัฒนธรรมในองค์กำร น้อย ค่อนข้ำง 

น้อย 
ค่อนข้ำง 

มำก 
มำก รวม 

1. เกิดความรู้สึกร่วมว่าปัญหาของชุมชนก็เปรียบเสมือน
ปัญหาของตัวพัฒนากรเอง 

1.7 11.2 54.2 33.0  
100.0 

2. เกิดความรู้สึกพร้อมที่จะเสียสละและอุทิศตนให้กับ
ชุมชนในพื้นที่ท่ีตนได้ไปประจ าอยู่ 

1.7 10.6 52.0 35.8  
100.0 

3. มีความรู้สึกว่าค่านิยมขององค์การตรงกับของตนเอง   3.9 27.4 43.6 25.1 100.0 

4. มีความรู้สึกยอมรับในวัฒนธรรมขององค์การ 3.9 33.0 40.8 22.3 100.0 

 ̅=3.03, S.D.=0.678 2.8 20.6 47.7 29.1 100.0 
 

จากตารางที่ 3.9 พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่เกิดการยอมรับค่านิยมและวัฒนธรรมใน
องค์การค่อนข้างมาก ร้อยละ 47.7 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ด้านความรู้สึกร่วมว่าปัญหาของ
ชุมชนก็เปรียบเสมือนปัญหาของตัวพัฒนากรเอง  ผู้ เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่เกิดความรู้สึก
ค่อนข้างมาก ร้อยละ 54.2 ความรู้สึกพร้อมที่จะเสียสละและอุทิศตนให้กับชุมชนในพ้ืนที่ที่ตนได้ไป
ประจ าอยู่ ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่เกิดความรู้สึก ค่อนข้างมาก ร้อยละ 52 ด้านความรู้สึกว่า
ค่านิยมขององค์การตรงกับของตนเอง ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่เกิดความรู้สึก ค่อนข้างมาก ร้อยละ 
43.6 และด้านความรู้สึกยอมรับในวัฒนธรรมขององค์การ ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่เกิดความรู้สึก 
ค่อนข้างมากร้อยละ 40.8 
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ตารางที ่3.10 การยอมรับเป้าหมาย นโยบายและแนวทางการบริหารขององค์การ 
กำรยอมรับเป้ำหมำย นโยบำยและแนวทำงกำรบริหำร

ขององค์กำร 
น้อย ค่อนข้ำง 

น้อย 
ค่อนข้ำง 

มำก 
มำก รวม 

1. มีความเช่ือว่าองค์การจะประสบความส าเร็จในอนาคต 3.9 12.3 59.2 24.6 100.0 

2. มีความคิดเห็นสอดคล้องกับนโยบายขององค์การ 3.9 36.9 37.4 21.8 100.0 

 ̅=2.91, S.D.=0.726 3.9 24.6 48.3 23.2 100.0 
 

จากตารางที่ 3.10 พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่เกิดการยอมรับเป้าหมาย นโยบายและ
แนวทางการบริหารขององค์การค่อนข้างมาก ร้อยละ 48.3 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ด้านความ
เชื่อว่าองค์การจะประสบความส าเร็จในอนาคต  ผู้ เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่เกิดความเชื่อ 
ค่อนข้างมาก ร้อยละ 59.2 และด้านความคิดเห็นสอดคล้องกับนโยบายขององค์การ ผู้เข้ารับการ
อบรมส่วนใหญ่มีความคิดเห็นสอดคล้อง ค่อนข้างมาก ร้อยละ 37.4 

ผลกำรทดสอบควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรหลักสูตรฝึกอบรมกับทัศนคติของนักวิชำกำร
พัฒนำชุมชน (พัฒนำกร) ที่มีต่อหลักสูตรพัฒนำกรก่อนประจ ำกำรในวิทยำลัยกำรพัฒนำชุมชน 

ตารางที่ 3.11 ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มตัวแปรหลักสูตรฝึกอบรมกับทัศนคติของนักวิชาการพัฒนา
ชุมชน (พัฒนากร) ที่มีต่อหลักสูตรพัฒนากรก่อนประจ าการในวิทยาลัยการพัฒนา
ชุมชนโดยรวมและรายด้าน 

ตัวแปร X1 X2 X3 Ytotal Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 

หลักสตูรฝึกอบรม
การมีส่วนร่วมฯ 
(X1) 
การได้รับการพัฒนา
ฯ (X2) 
การเรียนรู้งานฯ 
(X3) 

 
1.000 

   
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
0.831* 

 
1.000 

       

0.856* 0.858* 1.000       

ทัศนคติโดยรวม  
(Y total) 

 
0.821* 

 
0.810* 

 
0.887* 

 
1.000 

     

ความรูส้ึกเป็นส่วน
หนึ่งขององค์การ 
(Y1) 

 
 

0.823* 

 
 

0.767* 

 
 

0.832* 

 
 

0.859* 

 
 

1.000 

    

ความคาดหวังที่จะ
ได้รับการ
ตอบสนองจาก
องค์การ (Y2) 

 
 
0.821* 

 
 
0.833* 

 
 
0.893* 

 
 
0.962* 

 
 
0.844* 

 
 
1.000 

   

ความต้องการที่จะ          
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ตัวแปร X1 X2 X3 Ytotal Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 

ด ารงความเป็น
บุคลากรของ
องค์การภายหลัง
จบหลักสตูรการ
ฝึกอบรม (Y3) 

 
 

 
0.772* 

 
 

 
0.714* 

 
 

 
0.815* 

 
 

 
0.950* 

 
 

 
0.758* 

 
 

 
0.893* 

 
 

 
1.000 

การยอมรับค่านิยม
และวัฒนธรรมใน
องค์การ (Y4) 

 
 
0.705* 

 
 
0.730* 

 
 
0.787* 

 
 
0.946* 

 
 
0.701* 

 
 
0.870* 

 
 
0.894* 

 
 
1.000 

 

การยอมรับ
เป้าหมาย นโยบาย
และแนวทาง (Y5) 

 
 
0.655* 

 
 

0.668* 

 
 
0.751* 

 
 
0.892* 

 
 
0.647* 

 
 
0.801* 

 
 
0.847* 

 
 
0.881* 

 
 
1.000 

*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 (     ) 
 

จากตารางที่ 3.11 พบว่า ทัศนคติของนักวิชาการพัฒนาชุมชน(พัฒนากร)ที่มีต่อหลักสูตร
พัฒนากรก่อนประจ าการในวิทยาลัยการพัฒนาชุมชนโดยรวม มีความสัมพันธ์กับตัวแปรในกลุ่ม 
หลักสูตรฝึกอบรมอยู่ในระดับสูงทุกตัวแปร ได้แก่ การมีส่วนร่วมในระหว่างการฝึกอบรบ (r=0.821)  
การได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ (r=0.810) และการเรียนรู้งานพัฒนาชุมชนภาควิชาการ 
ภาคสนามและภาคสรุป (r=0.887) และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

เมื่อพิจารณาทัศนคติของนักวิชาการพัฒนาชุมชน (พัฒนากร) ที่มีต่อหลักสูตรพัฒนากร 
ก่อนประจ าการในวิทยาลัยการพัฒนาชุมชนรายด้าน พบว่ามีความสัมพันธ์ทางบวกกับตัวแปรในกลุ่ม 
หลักสูตรฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง
เกือบทุกตัวแปร (r=0.705-0.893) ยกเว้นด้านการยอมรับเป้าหมาย นโยบายและแนวทาง  
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมีส่วนร่วมฯ และการได้รับการพัฒนาฯ อยู่ในระดับปานกลาง  
(r= 0.655-0.668) 
  
4. ข้อสรุป  

หลักสูตรฝึกอบรม 
ผลการศึกษาความคิดเห็นต่อหลักสูตรพัฒนากรก่อนประจ าการในวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน

ของนักวิชาการพัฒนาชุมชน(พัฒนากร) พบว่าส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อหลักสูตรฝึกอบรมใน
ภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างมาก โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า เห็นด้วยค่อนข้างมาก ร้อยละ 
47.6 ว่าหลักสูตรฝึกอบรมท าให้ได้เรียนรู้งานพัฒนาชุมชนภาควิชาการ ภาคสนามและภาคสรุป 
จากการตอบค าถามรายข้อจะเห็นได้ว่าผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่เห็นด้วยเป็นอย่างมากต่อการเรียนรู้งาน
และการลงพ้ืนที่ภาคสนาม ค าถามเกี่ยวกับภาคสนามทั้ง 3 ข้อ การลงพ้ืนที่ฝึกภาคสนามท าให้
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สามารถน าความรู้ภาควิชาการไปประยุกต์ใช้ การลงพ้ืนที่ภาคสนามช่วยท าให้ได้รับประสบการณ์จริง
ของการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ และการเรียนรู้ภาคสนามท าให้เข้าใจในลักษณะงานพัฒนาชุมชน ผู้เข้า
อบรมเห็นด้วยเป็นอย่างมาก มากกว่าร้อยละ 60 ทุกข้อ ซึ่งข้อค าถามอ่ืน ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับภาคสนาม 
เห็นด้วยเพียงค่อนข้างมากเป็นส่วนใหญ่ ต่อมาด้านการได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ จากการ
ตอบค าถามรายข้อจะเห็นได้ว่าผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่เห็นด้วยค่อนข้างมากกับด้านนี้ อย่างไรก็ตามข้อ 
การได้รับการเรียนรู้ทักษะการปฏิบัติงานบนส านักงาน เป็นเพียงข้อเดียวที่ผู้เข้าอบรมเห็นด้วย
ค่อนข้างน้อย มากถึงร้อยละ 39.1 และเห็นด้วยน้อย ร้อยละ 10.1 ซึ่งรวมกันแล้วได้ 49.2 เกือบจะ
ครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถาม แสดงให้เห็นว่า ผู้เข้าอบรมหลายท่านมองว่า ยังได้รับการ เรียนรู้
ทักษะการปฏิบัติงานบนส านักงานไม่เพียงพอต่อการน าไปปฏิบัติงานบนส านักงานจริงภายหลังการ
อบรม และสุดท้ายด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในระหว่างการฝึกอบรม ผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่เห็น
ด้วยเป็นอย่างมากว่า หลักสูตรฝึกอบรมเน้นการท างานร่วมกันเป็นทีมมากกว่าต่างคนต่างท า และ
สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันได้อย่างเปิดเผยในระหว่างการฝึกอบรม ส่วนการมีโอกาส
น าวิธีการใหม่ ๆ มาปรับใช้กับการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน และการมีโอกาสได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์
และความคิดริเริ่มมาประยุกต์ใช้เข้ากับลักษณะงานนั้น ผู้ เข้าอบรมส่วนใหญ่เห็นด้วย เพียง
ค่อนข้างมาก 

ทัศนคติที่มีต่อหลักสูตร   
ด้านความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ ผู้เข้าอบรมเห็นด้วยเป็นอย่างมาก ร้อยละ 53.8 

ว่าหลักสูตรฝึกอบรมท าให้เกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ จากการตอบค าถามรายข้อจะเห็น
ได้ว่าผู้เข้าอบรมที่ตอบแบบสอบถามจ านวนมากกว่าครึ่ง เห็นด้วยเป็นอย่างมาก ว่าการอบรมท าให้
เกิดความรู้สึกว่าพัฒนากรร่วมรุ่นเปรียบเสมือนเป็นคนในครอบครัว และเกิดความรู้สึกว่าวิทยาลัยแห่ง
นี้เปรียบเสมือนเป็นบ้านหลังที่สองและพร้อมที่จะให้ความร่วมมือต่อวิทยาลัยอย่างเต็มที่ ส่วนข้อท าให้
เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกรมการพัฒนาชุมชนนั้น ถึงแม้ผู้เข้าอบรม
ส่วนใหญ่จะเห็นด้วยเพียงค่อนข้างมาก แต่เมื่อมาดูค่าร้อยละนั้น ข้อนี้ได้ไปร้อยละ 49.2 ซึ่งอีกเพียง 
0.8 ก็จะเท่ากับจ านวนครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ด้านความคาดหวังที่จะได้รับการตอบสนองจากองค์การ จากการตอบค าถามรายข้อ ผู้เข้า
อบรมส่วนใหญ่เห็นด้วยเป็นอย่างมากว่า หลักสูตรฝึกอบรมท าให้ผู้เข้าอบรมมีความสุขตลอดช่วงตลอด
ช่วงระยะเวลา 40 วันของการฝึกอบรม ส่วนอีก 3 ข้อที่เหลือ หลักสูตรสามารถตอบสนองในสิ่งที่
ต้องการได้อย่างเพียงพอการตัดสินใจเข้ามาฝึกอบรมและบรรจุในครั้งนี้ เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง 
และในภาพรวม มีความรู้สึกที่ดีและประทับใจตลอดการเข้าฝึกอบรมนั้น ผู้เข้าอบรมเห็นด้วยเพียง
ค่อนข้างมาก แสดงให้เห็นว่าหลักสูตรบางประการอาจยังท าได้ไม่ตรงกับความคาดหวังที่ผู้เข้าอบรม
ต้องการได้รับการตอบสนองจากองค์การ 
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ด้านความต้องการที่จะด ารงความเป็นบุคลากรขององค์การภายหลังจบหลักสูตรการฝึกอบรม  
จากการตอบค าถามรายข้อ ผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่เห็นด้วยค่อนข้างมากว่า หลักสูตรฝึกอบรมท าให้เกิด
ความรู้สึกรักที่จะได้ท างานอยู่ในองค์การนี้ ท าให้เกิดความยินดีและพร้อมที่จะตอบแทนวิทยาลัยด้วย
การตั้งใจท างานเพ่ือให้กรมการพัฒนาชุมชนก้าวหน้าและประสบความส าเร็จ รวมถึงหากในอนาคตมี
โอกาสเข้ามาอบรมหลักสูตรอื่น ๆ ในวิทยาลัยอีกครั้ง มีความเต็มใจที่จะเข้ามาอบรม 

ด้านการยอมรับค่านิยมและวัฒนธรรมในองค์การ จากการตอบข้อค าถามรายข้อจะเห็นได้ว่า 
ผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่เห็นด้วยค่อนข้างมากว่า หลักสูตรฝึกอบรมท าให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้สึกร่วมว่า
ปัญหาของชุมชนก็เปรียบเสมือนปัญหาของตัวพัฒนากรเอง ท าให้เกิดความรู้สึกพร้อมที่จะเสียสละ
และอุทิศตนให้กับชุมชนในพื้นท่ีที่ตนได้ไปประจ าอยู่ และมีความรู้สึกยอมรับในวัฒนธรรมขององค์การ   

ด้านการยอมรับเป้าหมาย นโยบายและแนวทางการบริหารขององค์การ จากการตอบค าถาม
รายข้อจะเห็นได้ว่า ผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่เห็นด้วยค่อนข้างมากว่า หลักสูตรฝึกอบรมท าให้เกิดความเชื่อ
ว่าองค์การจะประสบความส าเร็จในอนาคต และท าให้ผู้เข้าอบรมมีความคิดเห็นสอดคล้องกับนโยบาย
ขององค์การ อย่างไรก็ตาม ข้อท าให้ผู้เข้าอบรมมีความคิดเห็นสอดคล้องกับนโยบายขององค์การนั้น 
มีผู้เข้าอบรมเห็นด้วยค่อนข้างน้อยมากถึง ร้อยละ 36.9 ซึ่งอีกเพียงร้อยละ 0.5 ก็จะเท่ากับเห็นด้วย
ค่อนข้างมาก ร้อยละ 37.4 แสดงให้เห็นว่า ผู้เข้าอบรมหลายท่าน มีความคิดเห็นที่แตกต่างกับ
นโยบายขององค์การ 

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรหลักสูตรฝึกอบรมกับทัศนคติที่มีต่อหลักสูตร 
ผลการศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรหลักสูตรฝึกอบรมกับทัศนคติที่มีต่อหลักสูตร พบว่า  

ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในระหว่างการฝึกอบรม ด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถ และ 
ด้านการเรียนรู้งานพัฒนาชุมชนภาควิชาการ ภาคสนามและภาคสรุป ทั้ง 3 ด้านในหลักสูตรฝึกอบรม 
ส่งผลต่อทัศนคติของผู้เข้าอบรมที่มีต่อหลักสูตร โดยเมื่อพิจารณาน้ าหนักความส าคัญของตัวแปร
หลักสูตรฝึกอบรมแต่ละตัวพบว่าทุกตัวแปรหรือทุกด้านมีน้ าหนักสามารถท านายทัศนคติได้อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อจัดล าดับน้ าหนักจากมากไปน้อยเป็นดังนี้ การเรียนรู้งาน
พัฒนาชุมชนภาควิชาการ ภาคสนามและภาคสรุป การได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ และ 
การมีส่วนร่วมในระหว่างการฝึกอบรม ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ตัวแปรด้านหลักสูตรฝึกอบรมทั้ง 3 ด้าน 
มีอิทธิผลต่อทัศนคติต่อหลักสูตรพัฒนากรก่อนประจ าการในวิทยาลัยการพัฒนาชุมชนของนักวิชาการ
พัฒนาชุมชน (พัฒนากร) คือ หลักสูตรฝึกอบรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในระหว่างการฝึกอบรม 
หลักสูตรฝึกอบรมท าให้ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ และหลักสูตรฝึกอบรมท าให้ได้เรียนรู้
งานพัฒนาชุมชนภาควิชาการ ภาคสนามและภาคสรุป 
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5. ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาเรื่อง ทัศนคติของนักวิชาการพัฒนาชุมชน (พัฒนากร) ที่มีต่อหลักสูตร
พัฒนากรก่อนประจ าการในวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาไป
ใช้ในองค์การเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อหลักสูตรขององค์การ และ
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้ มีดังต่อไปนี้ 

5.1 ข้อเสนอแนะในกำรน ำผลกำรศึกษำไปใช้ 
จากผลการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาขอน าเสนอแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรม 

เพ่ือให้นักวิชาการพัฒนาชุมชน (พัฒนากร) มีทัศนคติที่ดีต่อหลักสูตรพัฒนากรก่อนประจ าการใน
วิทยาลัยการพัฒนาชุมชนมากยิ่งขึ้นและส่งผลให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพออกไปรับใช้องค์การเพ่ิมมาก
ขึ้น ดังนี้ 

1) หลักสูตรฝึกอบรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในระหว่างการฝึกอบรม เป็นตัวแปรส าคัญที่ส่งผล
ต่อทัศนคติของนักวิชาการพัฒนาชุมชน (พัฒนากร) ที่มีต่อหลักสูตรพัฒนากรก่อนประจ าการใน
วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน โดยสิ่งที่ค้นพบคือ หลักสูตรฝึกอบรมนั้นเน้นการท างานร่วมกันเป็นทีม
มากกว่าต่างคนต่างท า และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันได้อย่างเปิดเผยในระหว่าง 
การฝึกอบรม ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่ดี แต่ควรมีการปรับปรุงเรื่อง การเปิดโอกาสน าวิธีการใหม่ ๆ มาปรับ
ใช้กับการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน และการเปิดโอกาสได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และความคิดริเริ่มมา
ประยุกต์ใช้เข้ากับลักษณะงานพัฒนาชุมชนในระหว่างการฝึกอบรมได้มากขึ้น เพ่ือพัฒนาหลักสูตร  
ให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป 

2) หลักสูตรฝึกอบรมท าให้ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ เป็นตัวแปรส าคัญที่ส่งผลต่อ
ทัศนคติของนักวิชาการพัฒนาชุมชน (พัฒนากร) ที่มีต่อหลักสูตรพัฒนากรก่อนประจ าการในวิทยาลัย
การพัฒนาชุมชน โดยสิ่งที่ค้นพบคือ หลักสูตรฝึกอบรมท าให้ได้รับการพัฒนาทักษะการพูดในที่ชุมชน
และที่สาธารณะได้เป็นอย่างดี และยังช่วยบ่มเพาะบุคลิกภาพนักพัฒนาให้กับผู้อบรมด้วย ซึ่งนับว่า
เป็นสิ่งที่ดี แต่ควรมีการปรับปรุงเรื่อง การเรียนรู้ทักษะการปฏิบัติงานบนส านักงานให้เพ่ิมมากขึ้นใน
หลักสูตร เนื่องจากผู้เข้าอบรมหลายท่านมองว่า ยังได้รับการเรียนรู้ทักษะการปฏิบัติงานบนส านักงาน
ไม่เพียงพอต่อการน าไปปฏิบัติงานบนส านักงานจริงภายหลังการอบรม 

3) หลักสูตรฝึกอบรมท าให้ได้เรียนรู้งานพัฒนาชุมชนภาควิชาการ ภาคสนามและภาคสรุป 
เป็นตัวแปรส าคัญที่ส่งผลต่อทัศนคติของนักวิชาการพัฒนาชุมชน(พัฒนากร)ที่มีต่อหลักสูตรพัฒนากร
ก่อนประจ าการในวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน โดยสิ่งที่ค้นพบคือ ผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่ต่างเห็นด้วยเป็น
อย่างมากว่าการเรียนรู้งานและการลงพ้ืนที่ภาคสนาม สามารถช่วยให้เรียนรู้งานพัฒนาชุมชนได้เป็น
อย่างดี ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่ดี แต่ควรมีการปรับปรุงเรื่อง หลักสูตรการเรียนรู้งานพัฒนาชุมชนภาค
วิชาการ และภาคสรุปให้ดียิ่งขึ้นเทียบเท่ากับการเรียนรู้ที่ได้จากภาคสนาม ซึ่งจะท าให้หลักสูตร  
มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 
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5.2 ข้อเสนอแนะในกำรศึกษำครั้งต่อไป 
1) ควบท าวิจัยผสมผสานกับรูปแบบอ่ืนควบคู่กันไป เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก เพ่ือให้ได้

ข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปรที่ส่งผลต่อทัศนคติหลายหลายมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้สามารถแปลผล และ
วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติของนักวิชาการพัฒนาชุมชน (พัฒนากร) ที่มีต่อหลักสูตรพัฒนากร
ก่อนประจ าการในวิทยาลัยการพัฒนาชุมชนได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

2) เนื่องจากตัวแปรที่เกี่ยวกับทัศนคติต่อหลักสูตรฝึกอบรม มีหลากหลายตัวแปรที่ควรศึกษา
เพ่ิมเติม เช่น ระยะเวลาในการฝึกอบรม และเนื้อหาของหลักสูตรโดยรวม ซึ่งมีผลต่อหลักสูตร 
เพ่ือขยายผลการศึกษาต่อไป 

3) ควรท าการวิจัยเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของนักวิชาการพัฒนาชุมชน (พัฒนากร)
ระหว่างรุ่นที่ได้รับการเข้าอบรมตามปกติกับรุ่นที่ได้รับการบรรจุในช่วงสถานการณ์พิเศษ เช่น 
ช่วงสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งจะบรรจุและลงไปปฏิบัติงานตามส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และ
อ าเภอต่าง ๆ โดยไม่ได้รับการเข้าฝึกอบรมในวิทยาลัยการพัฒนาชุมชนมาก่อน 
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อปัญหำกำรสื่อสำรในองค์กำร กรณีศึกษำ  
บริษัท ไอซเบอร์ก เอเชีย จ ำกัด 

ชิดชนก สวัสดิ์รักษ์* 
 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ เสนอผลปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาการสื่อสารในองค์การ กรณีศึกษา บริษัท 
ไอซเบอร์ก เอเชีย จ ากัด ที่ได้จากกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 138 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบปัญหา
และอุปสรรคที่ส่งผลต่อปัญหาการติดต่อสื่อสารภายในองค์การของบุคลากร บริษัท ไอซเบอร์ก เอเซีย 
จ ากัดการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบแบบสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
โดยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบความแตกต่างโดยใช้สถิติแบบ T-test, F-test 
มีตัวแปรอิสระที่ใช้ในการศึกษา คือ ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน ต าแหน่งงาน และฝ่ายงานที่สังกัด และมีตัวแปรตาม คือ ปัญหาการสื่อสาร ได้แก่ ด้านผู้ส่ง
ข่าวสาร ด้านตัวข่าวสาร ด้านช่องทางข่าวสาร และด้านผู้รับข่าวสาร 

ผลจากการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาการสื่อสารในองค์การ กรณีศึกษา บริษัท  
ไอซเบอร์ก เอเซีย จ ากัด พบว่ากลุ่มเป้าหมายที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ
ระหว่าง 20-30 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี อยู่ต าแหน่งงานระดับปฏิบัติการ สังกัดด้านตรวจสอบ
คุณภาพสินค้า และมีอายุงาน มากกว่า 3-5 ปี การใช้ช่องทางการสื่อสารของพนักงาน บริษัท 
ไอซเบอร์ก เอเซีย จ ากัด อยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง โดยสูงสุด คือ E-mail รองลงมา ได้แก่ โทรศัพท์, 
Line, Microsoft teams และ Facebook ส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาการสื่อสารของพนักงานใน
องค์การโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง โดยสูงสุด คือ ด้านผู้รับข่าวสารทาง E-mail รองลงมา 
ได้แก่ ด้านผู้ส่งข่าวสารทาง E-mail ด้านตัวข่าวสารทาง E-mail และด้านช่องทางข่าวสารทาง E-mail 
ตามล าดับ ด้านผู้ส่งข่าวสารทาง E-mail ส่วนมากค่อนข้างเห็นด้วยกับปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาการ
สื่อสารของบุคลากรบริษัท ไอซเบอร์ก เอเซีย จ ากัด โดยสูงสุด ผู้ส่งสารใช้วิธีการถ่ายทอดและการ
น าเสนอที่ไม่เหมาะสม รองลงมา ผู้ส่งสารยังไม่เข้าใจในวัตถุประสงค์ของการส่งสารนั้นอย่างชัดเจน 
ด้านตัวข่าวสารทาง E-mail มีความคิดเห็นในระดับค่อนข้างเห็นด้วยกับ โดยสูงสุดข่าวสารที่ได้รับไม่
ชัดเจน ท าให้สับสนหรือเข้าใจยาก และข่าวสารนั้นใช้ภาษาที่เข้าใจยาก รองลงมา ข่าวสารนั้นไม่
สมบูรณ์ขาดรายละเอียดที่ส าคัญ ในด้านช่องทางข่าวสารทาง E-mail มีความคิดเห็นในระดับค่อนข้าง
เห็นด้วยกับ โดยสูงสุดการใช้สื่อที่ไม่มีประสิทธิภาพ รองลงมา E-mail ที่ใช้ติดต่อมีหลาย E-mail 

                                       
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ท าให้ผู้ติดต่อเกิดความสับสน และด้านผู้รับข่าวสารทาง E-mail มีความคิดเห็นในระดับค่อนข้าง     
เห็นด้วย โดยสูงสุด ผู้รับสารขาดการตรวจเช็ค E-mail อย่างสม่ าเสมอ และผู้รับสารยังไม่มีทักษะทาง
ภาษาที่เพียงพอในการตีความหมายของสาร รองลงมา ขาดการอัพเดตที่อยู่ E-mail ของผู้รับสารให้
เป็นปัจจุบัน โดยส่วนมากบุคลากรบริษัท ไอซเบอร์ก เอเซีย จ ากัด ส่วนใหญ่มีปัญหาในการตอบเมล์
ล่าช้า ไม่มีความต่อเนื่องในงานนั้น ๆ ท าให้งานเกิดการท างานที่ล่าช้า  

ค ำส ำคัญ: การสื่อสารในองค์การ, ปัญหาการสื่อสารในองค์การ, ช่องทางการสื่อสาร 
 
1. บทน ำ 

ในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันแล้วว่า การสื่อสารภายในองค์การเป็นเรื่องหนึ่งที่ส าคัญ เนื่องจาก
การสื่อสารเป็นกระบวนการส าคัญในการน าความต้องการ ความคิด ความรู้สึกไปสู่ความเข้าใจใน
เป้าหมายระหว่างบุคคลต่อบุคคล กลุ่มต่อกลุ่ม บุคคลต่อกลุ่ม ไปสู่ความเข้าใจกัน เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปอย่างสอดคล้องและมีประสิทธิภาพตรงกับวัตถุประสงค์ขององค์การ ดังนั้นจึงท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงและส่งผลกระทบ ทั้งภาครัฐและเอกชน ต้องปรับตัวและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการองค์การให้สามารถด าเนินงานต่อไปได้ ปัจจัยส าคัญที่
อยู่เบื้องหลังความส าเร็จในการบริหารองค์การ ต้องอาศัยการท างานร่วมกันเป็นทีม รวมไปถึง 
การสื่อสาร ซึ่งเป็นเครื่องมือทางการบริหารที่ผู้บริหารควรให้ความส าคัญและต้องน ามาใช้ในการ
บริหารจัดการองค์การอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด การสื่อสารภายในองค์การที่ดี
จะต้องสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร เพ่ือให้ทุกฝ่ายเข้าใจเจตนารมณ์ 
ความต้องการ ความคิด การอธิบายรายละเอียด วัตถุประสงค์ เหตุผล เป้าหมาย สะท้อนปัญหา 
เพ่ือช่วยให้เกิดการประสานงานและสร้างความร่วมมือของบุคลากรและหน่วยงาน ดังนั้น ผู้บริหาร
จ าเป็นที่จะต้องตระหนักถึงความส าคัญและบทบาทของการติดต่อสื่อสาร ในฐานะที่เป็นองค์ประกอบ
ส าคัญประการหนึ่งซึ่งจะน าไปสู่ความส าเร็จขององค์การ และช่วยให้ผู้บริหารสามารถที่จะบริหาร
จัดการองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงอาจกล่าวได้ว่าการติดต่อสื่อสารนั้นเป็นหัวใจส าคัญ
ของระบบองค์การก็ว่าได้ 

การสร้างความเข้าใจและการสื่อสารของบุคลากรภายในองค์การจะมีความเข้าใจมากหรือน้อย
เพียงใด นั้นขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของการสื่อสารภายในองค์การ (Organization Communication) 
ซึ่งก็คือการแลกเปลี่ยนสารสนเทศและความรู้ในหมู่สมาชิกในองค์การ ซึ่งจะส่งผลท าให้บรรลุ
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลขององค์การ การติดต่อสื่อสารนั้นมีหลายระดับ ได้แก่ ระดับปัจเจก
บุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์การ หากองค์การใดมีการติดต่อสื่อสารในระดับต่าง ๆ ที่ดีแล้ว 
ฝ่ายบริหารก็จะสามารถที่จะสื่อสารนโยบายกฎระเบียบ และวิธีการปฏิบัติงานให้กับพนักงาน
ผู้ปฏิบัติงานให้สามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องและตรงกับความต้องการขององค์การ การสร้างความ
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เข้าใจในองค์การเป็นสิ่งที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง และมีอิทธิพลต่อบุคลากรในองค์การ ขวัญก าลังใจที่ดี 
วัฒนธรรมองค์การ ความพึงพอใจในการท างานล้วนแล้วเกิดจากการสื่อสารภายในองค์การที่ดี  

บริษัท ไอซเบอร์ก เอเซีย จ ากัด เป็นบริษัทที่ด าเนินธุรกิจด้านการเป็นผู้น าเข้าเครื่องท าความ
เย็นส าหรับรถบรรทุกและจัดจ าหน่ายสินค้าภายใต้ตราสินค้า Thermo King ซึ่งมีฐานการผลิตอยู่ใน
ประเทศจีน ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2548 เพ่ือให้การบริหารงานภายในองค์การมีความรวดเร็วในการ
ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้มีความคล่องตัวและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น การสื่อสารของผู้บริหารและบุคลากร
ขององค์การส่วนใหญ่จะใช้ Email เป็นหลักไม่ว่าจะเป็นการหารือเรื่องงานระหว่างผู้บริหารกับ
ผู้บริหาร ผู้บริหารกับฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายปฏิบัติการกับฝ่ายปฏิบัติการ รวมถึงคู่ค้า ลูกค้า และช๊อปปิ้ง 
เนื่องจากการสื่อสารด้วย Email ได้รับการยอมรับและเป็นที่นิยมสูงสุดในยุคปัจจุบัน เพราะมีความ
สะดวก รวดเร็ว มีค่าใช้จ่ายน้อย มีความเป็นปัจจุบัน (Real-time) แนบไฟล์ได้ และนอกจากนี้ยังมี
ช่องทางการสื่อสารจากเครือข่ายสังคม เช่น ไลน์ (Line) เข้ามาเสริมการท างานด้วยอีกทางหนึ่ง 
ด้วยเหตุที่บริษัทเป็นองค์การขนาดกลาง มีพนักงานค่อนข้างมาก จึงมีความแตกต่างของบุคลากรท า
ให้บางครั้งการสื่อสารภายในองค์การมีความเข้าใจไม่ตรงกัน ส่งผลให้ความเข้าใจในนโยบาย ข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ ที่ได้รับนั้น เกิดความสับสน มีความคลาดเคลื่อนในเนื้อหาสาระ และวัตถุประสงค์ของ
การสื่อสารนั้น โดยตัวอย่างของปัญหาที่เกิดขึ้นในบริษัท ไอซเบอร์ก เอเซีย จ ากัด พบว่า เป็นปัญหา
เรื่องพ้ืนฐานความรู้ ความเข้าใจในเรื่องภาพรวมของธุรกิจและการด าเนินงานภายในองค์กา รที่
พนักงานและบุคลากรยังขาดข้อมูล ความรู้ในเบื้องต้นที่เป็นพ้ืนฐานกระบวนการต่าง ๆ โดยในแต่ละ
บุคคลจะมีความรู้ ความเข้าใจที่จ ากัดเฉพาะเจาะจงในหน้าที่และการปฏิบัติงานของตนเท่านั้น 
องค์การขาดการสื่อสารและให้ความรู้ในภาพรวมของธุรกิจ เมื่อมีการสื่อสารระหว่างกัน  จึงเกิดความ
ไม่เข้าใจกัน ผู้ส่งสารขาดประสบการณ์ในเรื่องที่ต้องการจะส่งสาร ผู้รับสารไม่มีความรู้ ในเรื่องที่ได้รับ
สารมา ส่งผลต่อทั้งผู้รับและผู้ส่งสารที่จะรู้สึกว่าสารที่ได้รับยาก ไม่เข้าใจ เมื่อต่างฝ่าย ต่างสื่อสารกันก็
จะเกิดความเข้าใจผิดในเรื่องที่สื่อสาร เกิดข้อผิดพลาด ความบกพร่อง และความคลาดเคลื่อนของ
ข้อมูลที่สื่อสาร จึงมีการสื่อสารกันน้อย เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน ทั้งยังส่งผลให้การ
ด าเนินงานเกิดความล่าช้า สูญเสียเวลาและทรัพยากร ผลการปฏิบัติงานที่ได้รับไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผู้ส่งสารและผู้รับสารต้องใช้เวลามากในการสื่อสาร เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่
ตรงกัน เช่น การสื่อสารระหว่างหน่วยงาน คือ ฝ่ายปฏิบัติการและฝ่ายขายที่มีความเกี่ยวข้องกัน      
เมื่อฝ่ายขายไม่เข้าใจพ้ืนฐานการด าเนินงานของฝ่ายปฏิบัติการ ไม่ทราบขั้นตอนต่าง ๆ ในการท างาน 
หรือฝ่ายขายเมื่อเจรจากับลูกค้าแล้ว ฝ่ายขายต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานของฝ่ายปฏิบัติการ
ในเบื้องต้น เช่น ในเรื่องของต้นทุน การรับสินค้าเข้า การส่งออกสินค้า หากฝ่ายขายขาดความรู้ก็จะให้
ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องไปยังลูกค้า และเมื่อมีการสื่อสารกลับมายังฝ่ายปฏิบัติการในเรื่องราคาหรือต้นทุนที่
ได้แจ้งลูกค้าไว้ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกิด จึงเกิดผลกระทบต่อการท างานของฝ่ายปฏิบัติการที่ไม่
สามารถปฏิบัติงานได้ ตามท่ีฝ่ายขายเจรจากับลูกค้าเอาไว้ได้ หรือกรณีที่ลูกค้าต้องการฝากสินค้าและ
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รับสินค้าออกในวันเสาร์หรืออาทิตย์ แต่ฝ่ายขายไม่สื่อสารให้ฝ่ายปฏิบัติการเข้าใจ ฝ่ายปฏิบัติการก็จะ
ไม่ทราบเรื่อง ไม่มีการจัดเตรียมพนักงานเพ่ือรับผิดชอบดูแลลูกค้านั้น ๆ ส่งผลให้เกิดความไม่พึงพอใจ
ในการให้บริการ ลูกค้ายกเลิกการใช้บริการและหันไปใช้บริการคู่แข่งของบริษัทได้ ซึ่งในการด าเนิน
ธุรกิจการให้บรรลุผลส าเร็จ และมีประสิทธิภาพที่ดีนั้นการบริหารจัดการภายในองค์การให้เข้มแข็ง
เป็นสิ่งส าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเรื่องของการสื่อสารภายในองค์การถือเป็นเรื่องที่มีความส าคัญ
และเป็นอย่างมาก เพราะการติดต่อสื่อสารช่วยให้เกิดความเข้าใจที่ดี มองเป้าหมายร่วมกัน ซึ่งใน
ธุรกิจการให้บริการนั้นการติดต่อสื่อสารเป็นหัวใจส าคัญมากที่จะส่งผลให้เกิดความพึงพอใจและ
ประสบผลส าเร็จ 

จะเห็นได้ว่าอุปสรรคหรือปัญหาที่เกิดขึ้นจากการติดต่อสื่อสารดังกล่าวนี้ เป็นสาเหตุที่ท าให้
การติดต่อสื่อสารไม่เป็นไปในแนวทางที่ต้องการ การติดต่อสื่อสารที่ไม่เป็นไปในแนวทางที่ต้องการ
มักจะน ามาซึ่งความล้มเหลวในการติดต่อสื่อสาร ความขัดแย้งระหว่างบุคลากร หรือระหว่างบุคลากร
กับองค์การความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเนื่องจากการติดต่อสื่อสารนี้ จะเป็นผลท าให้บุคลากรขององค์การ
เกิดความความรู้สึกไม่พึงพอใจในการติดต่อสื่อสารที่เป็นอยู่ ไม่พึงพอใจในสภาพแวดล้อมขององค์การ 
ตลอดจนไม่พึงพอใจในงานที่ท า ดูบริน (สมศรี ศานติเกษม, 2529; อ้างถึงใน Dubrin, 1984) 

ดังนั้น จากความส าคัญของการติดต่อสื่อสารภายในองค์การที่กล่าวมาแล้วนั้น ผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาการสื่อสารในองค์การของพนักงานบริษัท ไอซเบอร์ก 
เอเซีย จ ากัด เพ่ือน าผลการวิจัยและข้อมูลที่ได้จากการวิจัยครั้งเป็นแนวทางเสนอต่อผู้บริหารองค์การ
ในการพัฒนา และการปรับปรุงการติดต่อสื่อสารภายในองค์การให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 
2. ระเบียบวิธีวิจัย 

2.1 กลุ่มเป้ำหมำยและกำรเก็บข้อมูล 
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากร บริษัท ไอซเบอร์ก เอเซีย จ ากัด โดนแบ่งเป็นฝ่ายบริหาร 

จ านวน 9 คน ฝ่ายปฏิบัติการ จ านวน 114 คน และฝ่ายต่างประเทศ จ านวน 14 คน รวมทั้งสิ้น
จ านวน 138 คน 

2.2 ตัวแปรและกำรวัดผล 
ตัวแปรอิสระที่ใช้ในการศึกษา ข้อมูลส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลา

ปฏิบัติงาน ต าแหน่งงาน และฝ่ายงานที่สังกัด และมีตัวแปรตาม คือ ปัญหาการสื่อสาร ได้แก่                           
ด้านผู้ส่งข่าวสาร ด้านตัวข่าวสาร ด้านช่องทางข่าวสารทาง และด้านผู้รับข่าวสาร  

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลได้แก่ แบบสอบถาม เพ่ือรวมรวมความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมาย 
ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ 
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ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของพนักงาน จ านวน  
7 ข้อ เป็นค าถามเก่ียวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาปฏิบัติงาน ต าแหน่งงาน และฝ่ายงาน 
ที่สังกัด 

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับช่องทางการสื่อสารภายในองค์การ ซึ่งเป็นแบบสอบถาม
แบบประเมินค่า 3 ระดับ (Three-point rating Scale) โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 3 หมายถึง 
ใช้มาก 2 หมายถึงใช้ปานกลาง 1 หมายถึง ใช้น้อย ซึ่งครอบคลุมด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารทั้ง 5 ช่อง 

ส่วนที่ 3 เป็นค าถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาการสื่อสารทาง E-mail ของพนักงาน             
บริษัท ไอซเบอร์ก เอเซีย จ ากัด แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่  

1) ด้านผู้ส่งข่าวสาร จ านวน 7 ข้อ 
2) ด้านตัวข่าวสาร จ านวน 7 ข้อ 
3) ด้านช่องทางข่าวสารทาง จ านวน 8 ข้อ  
4) ด้านผู้รับข่าวสาร จ านวน 8 ข้อ 
ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวข้อเสนอแนะ โดยเป็นค าถามปลายเปิดที่ให้อิสระในการเสนอ           

ความคิดเห็น  
การด าเนินการเก็บข้อมูล เป็นช่วงที่อยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 หรือ COVID-19 ซึ่งรัฐบาลได้มีนโยบายให้มีการปฏิบัติงานที่บ้าน และรณรงค์ให้ประชาชน 
อยู่บ้าน เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในส่วนบริษัท ไอซเบอร์ก เอเซีย จ ากัด ได้มี
นโยบายให้บุคลากรมาปฏิบัติงานที่หน่วยงานวันเว้นวัน แต่ในช่วงที่ต้องด าเนินการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยได้
เข้าไปยังบริษัท เพ่ือเก็บข้อมูลทุกวัน จนครบตามจ านวนกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด โดยมีขั้นตอนในการ
ด าเนินการ ดังนี้ 

1) ผู้ศึกษาน าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ จ านวน 138 ชุด มอบให้กับบุคลากร บริษัท 
ไอซเบอร์ก เอเซีย จ ากัด ระยะเวลาในการเก็บแบบสอบถาม ประมาณ 2 สัปดาห์ (17-30 เมษายน 
2563) 

2) ติดต่อขอรับแบบสอบถามคืนเมื่อครบก าหนด  
3) น าแบบสอบถามที่ ได้รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล คือ การตอบ

แบบสอบถามครบถ้วนทุกข้อจ านวน ทั้งสิ้น 138 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 
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3. ผลกำรศึกษำ 

ตารางที่ 3.1 แสดงจ านวนและร้อยละด้านปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
ปัจจัยลกัษณะส่วนบุคคล จ ำนวน ร้อยละ 

เพศ ชาย 55 39.86 

  หญิง 83 60.14 
 รวม 138 100.00 

อำย ุ อายุ 20-30 ปี 73 52.90 
  อายุ 31-40 ปี 59 42.75 
 อายุ 41-50 ปี 6 4.35 
 รวม 138 100.00 
ระดับกำรศึกษำ อนุปริญญาหรือระดับ ปวส. 26 18.84 

  ปริญญาตรี 104 75.36 
 สูงกว่าปริญญาตรี 8 5.80 
 รวม 138 100.00 
ระยะเวลำกำรปฏิบัติงำน จ านวน 1-3 ปี 27 19.57 

  มากกว่า 3-5 ปี 55 39.86 
 มากกว่า 5-10 ปี 44 31.88 

 มากกว่า 10 ปี 12 8.70 
 รวม 138 100.00 
ต ำแหน่งงำนในปัจจุบัน ระดับบริหาร 9 6.52 

  ระดับปฏิบัติการ 129 93.48 
 รวม 138 100.00 

 

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 138 ตัวอย่าง พบว่า  
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 60.14 และเพศชาย ร้อยละ 39.86 อายุระหว่าง 20-30 ปี มากสุด  
ร้อยละ 52.90 รองลงมา อายุ 31-40 ปี ร้อยละ 42.75 น้อยสุด อายุ 41-50 ปี ร้อยละ 4.35 
ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา ปริญญาตรี ร้อยละ 75.36 รองลงมา อนุปริญญาหรือระดับ ปวส. ร้อยละ 
18.84 น้อยสุด สูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 5.80 ระยะเวลาการปฏิบัติงาน มากกว่า 3-5 ปี ร้อยละ 
39.86 รองลงมามากกว่า 5-10 ปี ร้อยละ 31.88, 1-3 ปี ร้อยละ 19.57 และน้อยสุด มากกว่า 10 ปี 
ร้อยละ 8.70 ด้านต าแหน่งงานในปัจจุบัน พบว่า ระดับปฏิบัติการ ร้อยละ 93.48 รองลงมา ระดับ
บริหาร ร้อยละ 6.52 ส่วนใหญ่อยู่ฝ่ายปฏิบัติการ ร้อยละ 83.33 รองลงมา ฝ่ายต่างประเทศ ร้อยละ 
10.14 น้อยสุด ฝ่ายบริหาร ร้อยละ 6.52 ส่วนใหญ่สังกัดแผนกตรวจสอบคุณภาพสินค้า ร้อยละ 
39.13 รองลงมา ด้านบริการ ร้อยละ 34.78 น้อยสุด ด้านบริการหลังการขาย ร้อยละ 26.09 
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ตารางที่ 3.2 แสดงผลการใช้ช่องทางการสื่อสารของบุคลากรบริษัท ไอซเบอร์ก เอเซีย จ ากัด 
ช่องทำงกำรสื่อสำร ระดับกำรใช้งำน % 

น้อย ปำนกลำง มำก รวม 

Electronic mail (E-mail) 0 31.88 68.12 100 
Line 2.90 65.94 31.16 100 

Facebook 68.84 31.16 0 100 
Microsoft teams 47.10 52.90 0 100 

โทรศัพท ์ 2.90 66.67 30.43 100 
Mean=2.02, S.D.=0.22 รวม 24.35 49.71 25.94 100 

 

ผลการวิเคราะห์ การใช้ช่องทางการสื่อสารของพนักงานบริษัท ไอซเบอร์ก เอเซีย จ ากัด
โดยรวม อยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง สรุปผลได้ ดังนี้ พบว่า มีการใช้ช่องทางสื่อสารทาง  E-mail 
ในระดับมาก ร้อยละ 68.12 ระดับปานกลาง ร้อยละ 31.88 และมีระดับน้อย ร้อยละ 0 พบว่า มีการ
ใช้ช่องทางสื่อสารทาง Line ในระดับมาก ร้อยละ 31.16 ระดับปานกลาง ร้อยละ 65.94 และระดับ
น้อย ร้อยละ 2.90 พบว่า มีการใช้ช่องทางสื่อสารทาง Facebook ในระดับมาก ร้อยละ 0 ระดับ 
ปานกลาง ร้อยละ 31.16 และระดับน้อย ร้อยละ 68.84 พบว่า มีการใช้ช่องทางสื่อสารทาง 
Microsoft teams ในระดับมาก ร้อยละ 0 ระดับปานกลาง ร้อยละ 66.67 และระดับน้อย ร้อยละ 
47.10 และพบว่า มีการใช้ช่องทางสื่อสารทางโทรศัพท์ ในระดับมาก ร้อยละ 30.41 ระดับปานกลาง 
ร้อยละ 65.94 และมีระดับน้อย ร้อยละ 2.90  

ตารางที่ 3.3 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาการสื่อสารทาง E-mail ของบุคลากรบริษัท            
ไอซเบอร์ก เอเซีย จ ากัด โดยรวม 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อปัญหำ 

กำรสื่อสำรของพนักงำนในองค์กำร 
 ̅ SD. ระดับควำมคิดเห็น อันดับ 

ด้านผู้ส่งข่าวสารทาง E-mail 3.17 0.37 ค่อนข้างเห็นด้วย (2) 
ด้านตัวข่าวสารทาง E-mail 3.16 0.30 ค่อนข้างเห็นด้วย (3) 

ด้านช่องทางข่าวสาร E-mail 3.08 0.38 ค่อนข้างเห็นด้วย (4) 
ด้านผู้รับข่าวสาร E-mail 3.19 0.33 ค่อนข้างเห็นด้วย (1) 

ภำพรวม 3.15 0.24 ค่อนข้ำงเห็นด้วย  
 

ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาการสื่อสารของบุคลากรในองค์การบริษัท ไอซเบอร์ก 
เอเซีย จ ากัด โดยรวมมีค่าเฉลี่ย 3.15 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.24 อยู่ในเกณฑ์ระดับค่อนข้างเห็นด้วย 
โดยสูงสุด ด้านผู้รับข่าวสาร E-mail รองลงมา ด้านผู้ส่งข่าวสารทาง E-mail ด้านตัวข่าวสารทาง 
E-mail และด้านช่องทางข่าวสาร E-mail ตามล าดับ สรุปเป็นรายด้าน ดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 3.4 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาการสื่อสารของบุคลากรในองค์การ  
ด้านผู้ส่งข่าวสารทาง E-mail 

ด้ำนผู้ส่งข่ำวสำรทำง E-mail ไม่เห็น
ด้วย 
(%) 

ค่อนข้ำง 
ไม่เห็นด้วย 

(%) 

ค่อนข้ำง
เห็นด้วย

(%) 

เห็นด้วย
(%) 

รวม 
(%) 

1.ผู้ส่งสารใช้วิธีการถ่ายทอดและการน าเสนอที่ไม่
เหมาะสม 

0 9.42 73.19 17.39 100 

2.ผู้ส่งสารยังไม่มีความเข้าใจของข้อมูลสารที่ต้องการ
จะสื่อสาร 

0 15.94 66.67 17.39 100 

3.ผู้ส่งสารยังไม่เข้าใจในวัตถุประสงค์ของการส่งสาร
อย่างชัดเจน 

0 10.87 71.74 17.39 100 

4.ผู้ส่งสารขาดความพร้อมในการส่งสาร 0 13.04 63.77 23.19 100 

5.ผู้ส่งสารมีความล่าช้าในการส่งข่าวสาร 0 7.25 55.80 36.96 100 
6.การแจ้งข่าวสารไม่มีความสม่ าเสมอ 0 5.80 52.90 41.30 100 
7.วิธีการสื่อสารบางครั้งไม่เหมาะสมกับเรื่องหรือ

เนื้อหาท่ีจะสื่อสาร 
0 3.62 68.84 27.54 100 

Mean=2.02, S.D.=0.22 รวม 0 9.42 64.7 25.88 100 

 

พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่ค่อนข้างเห็นด้วยกับปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาการสื่อสารของบุคลากร    
บริษัท ไอซเบอร์ก เอเซีย จ ากัด ในด้านผู้ส่งข่าวสารทาง E-mail ร้อยละ 64.70 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ค่อนข้างเห็นด้วยกับผู้ส่งสารใช้วิธีการถ่ายทอดและการน าเสนอที่ไม่เหมาะสม ร้อยละ 73.19 
ค่อนข้างเห็นด้วยกับผู้ส่งสารยังไม่เข้าใจในวัตถุประสงค์ของการส่งสารนั้นอย่างชัดเจน ร้อยละ 71.74 
ค่อนข้างเห็นด้วยกับวิธีการสื่อสารบางครั้งไม่เหมาะสมกับเรื่องที่จะสื่อสาร ร้อยละ 68.84 ค่อนข้าง
เห็นด้วยกับผู้ส่งสารยังไม่มีความเข้าใจของข้อมูลสารที่ต้องการจะสื่อสาร ร้อยละ 66.67 ค่อนข้างเห็น
ด้วยกับผู้ส่งสารขาดความพร้อมในการส่งสาร ร้อยละ 63.77 ค่อนข้างเห็นด้วยกับผู้ส่งสารมีความ
ล่าช้าในการส่งข่าวสาร ร้อยละ 55.80 และ ค่อนข้างเห็นด้วยกับการแจ้งข่าวสารไม่มีความสม่ าเสมอ 
ร้อยละ 52.90  
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ตารางที่ 3.5 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาการสื่อสารของบุคลากรบริษัท ไอซเบอร์ก 
เอเซีย จ ากัด ด้านตัวข่าวสารทาง E-mail 

ด้ำนตัวข่ำวสำรทำง E-mail ไม่เห็น
ด้วย 
(%) 

ค่อนข้ำง 
ไม่เห็นด้วย

(%) 

ค่อนข้ำง
เห็นด้วย

(%) 

เห็นด้วย
(%) 

รวม
(%) 

1.ข่าวสารที่ได้รับไม่ชัดเจน ท าให้สับสนหรือเข้าใจยาก 0 2.17 72.46 25.36 100 

2.การ เรี ยบเรี ย งข่ าวสารขาดการจัดล าดับที่ ดี 
สลับซับซ้อน 

0 5.80 57.25 36.96 100 

3.ขนาดของตัวหนังสือที่ใช้ในการสื่อสารไม่มีความ
เหมาะสม 

0 36.96 49.28 13.77 100 

4.ความผิดพลาดของการพิมพ์หรือการเขียน E-mail 0 4.35 56.52 39.13 100 
5.ข่าวสารนั้นไม่สมบูรณ์ขาดรายละเอียดที่ส าคัญ 0 7.97 62.32 29.71 100 

6.ข่าวสารนั้นใช้ภาษาที่เข้าใจยาก 0 2.90 72.46 24.64 100 
7.ขาดความครบถ้วนสมบูรณ์ของข่าวสารที่ต้องการสือ่ 0 18.12 57.25 24.64 100 

Mean=3.17, S.D.=0.30 รวม 0 11.18 61.08 27.75 100 
 

พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่ค่อนข้างเห็นด้วยกับปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาการสื่อสารของบุคลากร    
บริษัทไอซเบอร์ก เอเซีย จ ากัด ในด้านตัวข่าวสารทาง E-mail ร้อยละ 61.08 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ค่อนข้างเห็นด้วย ข่าวสารที่ได้รับไม่ชัดเจน ท าให้สับสนหรือเข้าใจยาก และข่าวสารนั้นใช้ภาษา
ที่เข้าใจยาก ร้อยละ 72.46 ค่อนข้างเห็นด้วยกับข่าวสารนั้นไม่สมบูรณ์ขาดรายละเอียดที่ส าคัญ 
ร้อยละ 62.32 ค่อนข้างเห็นด้วยกับการเรียบเรียงข่าวสารขาดการจัดล าดับที่ดี สลับซับซ้อน และ 
ขาดความครบถ้วนสมบูรณ์ของข่าวสารที่ต้องการสื่อสาร ร้อยละ 57.25 ค่อนข้างเห็นด้วยกับ 
ความผิดพลาดของการพิมพ์หรือการเขียน E-mail ร้อยละ 56.52 และค่อนข้างเห็นด้วยกับขนาดของ
ตัวหนังสือที่ใช้ในการสื่อสารไม่มีความเหมาะสมร้อยละ 49.28   

ตารางที่ 3.6 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาการสื่อสารของบุคลากรบริษัท ไอซเบอร์ก 
เอเซีย จ ากัดด้านช่องทางข่าวสารทาง E-mail 

ด้ำนช่องทำงข่ำวสำรทำง E-mail ไม่เห็น
ด้วย 
(%) 

ค่อนข้ำง 
ไม่เห็นด้วย

(%) 

ค่อนข้ำง
เห็นด้วย

(%) 

เห็นด้วย
(%) 

รวม
(%) 

1.เครื่องมือและอุปกรณ์ในการถ่ายทอดข่าวสาร 
ไม่มีประสิทธิภาพ เช่น Internet หลุด 

0 63.04 23.19 100 100 

2. อุ ป ก รณ์ ที่ ช่ ว ย อ า น วยค วาม สะด วก ในกา ร
ติดต่อสื่ อสารของหน่ วยงานมี ไม่ เพีย งพอ เ ช่น 
คอมพิวเตอร์ 

2.17 30.43 49.28 18.12 100 
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ด้ำนช่องทำงข่ำวสำรทำง E-mail ไม่เห็น
ด้วย 
(%) 

ค่อนข้ำง 
ไม่เห็นด้วย

(%) 

ค่อนข้ำง
เห็นด้วย

(%) 

เห็นด้วย
(%) 

รวม
(%) 

3.ความไม่ ช านาญในการปฏิบั ติ ง าน เนื่ อ งจาก 
การสื่ อสารโดยใ ช้  E-mail ที่ มี ขั้ นตอนที่ ยุ่ งยาก 
และซับซ้อน 

0 8.70 50.72 40.58 100 

4.ความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ของข่าวสาร เนื่องจาก
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

0 25.36 53.62 21.01 100 

5. ก า ร ใ ช้ ภ า ษ า ที่ ไ ม่ เ ห ม า ะ ส ม กั บ ร ะ ดั บ ข อ ง 
การสื่อสาร 

0 19.57 51.45 28.99 100 

6.การใช้สื่อไม่เหมาะสมกับสารที่ต้องการน าเสนอ 0 8.70 64.49 26.81 100 
7.การใช้สื่อท่ีไม่มีประสิทธิภาพ 0 9.42 72.46 18.12 100 
8.E-mail ที่ใช้ติดต่อมีหลาย E-mail ท าให้ผู้ติดต่อ 
เกิดความสับสน 

0 10.87 70.29 18.84 100 

Mean=3.16, S.D.=0.30 รวม 0.28 22.02 54.44 34.06 100 
 

พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่ค่อนข้างเห็นด้วยกับปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาการสื่อสารของบุคลากร   
บริษัทไอซเบอร์ก เอเซีย จ ากัด ในด้านช่องทางข่าวสาร E-mail ร้อยละ 54.44 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ค่อนข้างเห็นด้วยกับการใช้สื่อที่ไม่มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 72.46 ค่อนข้างเห็นด้วยกับ 
E-mail ที่ใช้ติดต่อมีหลาย E-mail ท าให้ผู้ติดต่อเกิดความสับสน ร้อยละ 70.29 ค่อนข้างเห็นด้วยกับ
การใช้สื่อไม่เหมาะสมกับสารที่ต้องการน าเสนอ ร้อยละ 64.49 ค่อนข้างเห็นด้วยกับเครื่องมือและ
อุปกรณ์ในการถ่ายทอดข่าวสารไม่มีประสิทธิภาพ เช่น Internet หลุด ร้อยละ 63.04 ค่อนข้างเห็น
ด้วยกับความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ของข่าวสารเนื่องจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 53.62 ค่อนข้าง
เห็นด้วยกับ การใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมกับระดับของการสื่อสาร ร้อยละ 51.45 ค่อนข้างเห็นด้วยกับ 
ความไม่ช านาญในการปฏิบัติงานเนื่องจากการสื่อสารโดยใช้ E-mail ที่มีขั้นตอนที่ยุ่งยากและซับซ้อน 
ร้อยละ 50.72 และค่อนข้างเห็นด้วยกับอุปกรณ์ที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารของ
หน่วยงานมีไม่เพียงพอ เช่น คอมพิวเตอร์ ร้อยละ 49.28  
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ตารางที่ 3.7 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาการสื่อสารของบุคลากรบริษัท ไอซเบอร์ก 
เอเซีย จ ากัด ด้านผู้รับข่าวสาร E-mail 

ด้ำนผู้รับข่ำวสำรทำง E-mail ไม่เห็นด้วย 
(%) 

ค่อนข้ำง 
ไม่เห็นด้วย 

(%) 

ค่อนข้ำง
เห็นด้วย

(%) 

เห็นด้วย
(%) 

รวม
(%) 

1.ผู้รับสารขาดการตรวจเช็ค E-mail อย่างสม่ าเสมอ 0 7.25 71.01 21.74 100 

2. ผู้ รั บสารยั ง ไม่ เ ข้ า ใจ ในการ โต้ ตอบข่ า วสาร 
ทาง E-mail 

0 8.70 63.04 28.26 100 

3.ความล่า ช้าในการได้รับสารแบบเป็นทางการ
เนื่องจากมีหลายขั้นตอนในการติดต่อสื่อสาร 

0 1.45 60.87 37.68 100 

4.ผู้รับสารยังไม่เข้าใจในสารที่ได้รับ 0 6.52 63.77 29.71 100 
5.ผู้รับสารไม่มีเวลาปฏิบัติตามสารที่ได้รับจากการส่ง
สารในระยะเวลากระช้ันชิด 

0 6.52 68.12 25.36 100 

6.ผู้รับสารมีความคาดหวังสูงเกินไป 0 6.52 67.39 26.09 100 
7.ขาดการอัพเดตที่อยู่  e-mail ของผู้รับสารให้เป็น
ปัจจุบัน 

0 11.59 70.29 18.12 100 

8.ผู้รับสารยังไม่มีทักษะทางภาษาที่เพียงพอ 
ในการตีความหมายของสาร 

0 8.70 71.01 20.29 100 

Mean=3.19, S.D.=0.33 รวม 0 7.16 66.94 25.91 100 

  

พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่ค่อนข้างเห็นด้วยกับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาการสื่อสารของบุคลากร   
บริษัท ไอซเบอร์ก เอเซีย จ ากัด ในด้านผู้รับข่าวสาร E-mail ร้อยละ 66.94 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่าค่อนข้างเห็นด้วยกับผู้รับสารขาดการตรวจเช็ค E-mail อย่างสม่ าเสมอ และผู้รับสารยังไม่มี
ทักษะทางภาษาที่เพียงพอในการตีความหมายของสาร ร้อยละ 71.01 ค่อนข้างเห็นด้วยกับขาดการ
อัพเดตที่อยู่ E-mail ของผู้รับสารให้เป็นปัจจุบัน ร้อยละ 70.29 ค่อนข้างเห็นด้วยกับผู้รับสารไม่มีเวลา
ปฏิบัติตามสารที่ได้รับจากการส่งสารในระยะเวลากระชั้นชิด คิดเป็นร้อยละ 68.12 ค่อนข้างเห็นด้วย
กับผู้รับสารมีความคาดหวังสูงเกินไป ร้อยละ 67.39 ค่อนข้างเห็นด้วยกับผู้รับสารยังไม่เข้าใจในสารที่
ได้รับ ร้อยละ 63.77 ค่อนข้างเห็นด้วยกับผู้รับสารยังไม่เข้าใจในการโต้ตอบข่าวสารทาง E-mail 
ร้อยละ 63.04 และค่อนข้างเห็นด้วยกับความล่าช้าในการได้รับสารแบบเป็นทางการเนื่องจากมีหลาย
ขั้นตอนในการติดต่อสื่อสาร ร้อยละ 60.87 
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4. ข้อสรุป 
ในการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาการสื่ อสารในองค์การ กรณีศึกษา บริษัท 

ไอซเบอร์ก เอเชีย จ ากัด มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อปัญหาการ
ติดต่อสื่อสารภายองค์การของพนักงาน บริษัท ไอซเบอร์ก เอเซีย จ ากัด มีกลุ่มเป้าหมายคือบริษัท 
ไอซเบอร์ก เอเชีย จ ากัด จ านวน 138 คน จากผลการวิเคราะห์งานวิจัยน ามาสรุปผลงานวิจัยได้ดังนี้ 

กลุ่มเป้าหมายที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-30 ปี มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี อยู่ต าแหน่งงานระดับปฏิบัติการ สังกัดด้านตรวจสอบคุณภาพสินค้า  และ 
มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน มากกว่า 3-5 ปี ผลวิจัยการใช้ช่องทางการสื่อสารของพนักงานบริษัท         
ไอซเบอร์ก เอเซีย จ ากัด อยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง โดยสูงสุด คือ E-mail รองลงมา ได้แก่ โทรศัพท์, 
Line, Microsoft teams และ Facebook ตามล าดับ ซึ่งมีการใช้งานในช่องทาง E-mail ในระดับ
มาก มีการใช้ช่องทางสื่อสารทาง Line และทางโทรศัพท์ ระดับปานกลาง มีการใช้ช่องทางสื่อสาร 
Facebook และ Microsoft teams ในระดับน้อย  

ผลวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาการสื่อสารของพนักงานในองค์การโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ 
ระดับปานกลาง โดยสูงสุด คือ ด้านผู้รับข่าวสารทาง E-mail รองลงมา ได้แก่ ด้านผู้ส่งข่าวสารทาง  
E-mail ด้านตัวข่าวสารทาง E-mail และด้านช่องทางข่าวสารทาง E-mail ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิด ของกริช สืบสนธ์ (2537) ที่กล่าวว่า การสื่อสารในองค์การ คือ กระบวนการแลกเปลี่ยน
ข่าวสารระหว่างบุคคลทุกระดับ ทุกหน่วยงาน โดยมีความสัมพันธ์กันภายใต้สภาพแวดล้อมบรรยากาศ
ขององค์การ และตามกรอบแนวคิดของการวิจัย 4 ด้าน คือ ด้านผู้ส่งข่าวสาร ด้านตัวข่าวสาร 
ด้านช่องทางข่าวสาร และด้านผู้รับข่าวสาร มีประเด็นส าคัญท่ีอภิปราย ดังนี้ 

1) ด้านผู้ส่งข่าวสาร พบ ว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาการติดต่อสื่อสารในองค์การ คือ ผู้ส่งสาร         
ใช้วิธีการถ่ายทอดและการน าเสนอที่ไม่เหมาะสม ผู้ส่งสารยังไม่เข้าใจในวัตถุประสงค์ของการส่งสาร
นั้นอย่างชัดเจน และผู้ส่งสารยังไม่มีความเข้าใจของข้อมูลข่าวสารที่ต้องการจะสื่อสาร ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของอรอนงค์ สวัสดิ์บุรี (2555) ที่กล่าวไว้ว่า ปัญหาการสื่อสารเกิดจากความเข้าใจที่ไม่
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร ผู้รับสารขาดประสบการณ์ร่วมกันกับผู้
ส่งสาร จึงก่อให้เกิดปัญหาด้านการสื่อสารขึ้น 

2) ด้านตัวข่าวสาร พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาการติดต่อสื่อสารในองค์การ มากที่สุด คือ 
ข่าวสารที่ได้รับไม่ชัดเจน เนื้อหาไม่มีสมบูรณ์ขาดรายละเอียดที่ส าคัญ และขาดความครบถ้วนสมบูรณ์     
ของข่าวสารที่ต้องการสื่อ ซึ่งสอดคล้องกับเรื่องของอุปสรรคในการสื่อสารที่พบ จากการศึกษาการ
สื่อสารภายในองค์กรที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานรายเดือน กรณีศึกษา 
บริษัท วาไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) ของมานิดา คาจีน (2547) ที่ระบุว่าการสื่อสารส่วนใหญ่มี
ข้อบกพร่องมาจากข้อมูลข่าวสารที่ได้รับไม่ละเอียด ครบถ้วนและตีความหมายของการสื่อสารผิด และ
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สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องผลการศึกษาปัญหาและอุปสรรคทางการสื่อสารภายในองค์กรที่มีผลต่อการ
ปฏิบัติงานของพนักงานสาขา กรณีศึกษา ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน)  

3) ด้านช่องทางข่าวสาร พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาการติดต่อสื่อสารในองค์การ         
มากที่สุด คือ การใช้สื่อที่ไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งช่องทางการสื่อสารเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอย่างหนึ่ง         
ในเรื่องของการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารในรูปแบบใด หากช่องทางการสื่อสารดี มีประสิทธิภาพ     
ย่อมน ามาสู่การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพตามมา แต่หากช่องทางการสื่อสารไม่เพียงพอก็จะน าไปสู่
ประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการติดต่อสื่อสารภายในองค์การได้เช่นเดียวกัน โดยตามแนวคิด
ของณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี (2553) ได้กล่าวไว้ว่า ปัญหาจากการเลือกใช้ช่องทางการสื่อสารที่ไม่
เหมาะสมเป็นปัจจัยที่เป็นปัญหาและอุปสรรคในการสื่อสารภายในองค์การ ไม่สามารถแยกช่อง
ทางการสื่อสารออกจากกันท าให้การสื่อสารไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร 

4) ด้านผู้รับข่าวสาร พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาการติดต่อสื่อสารในองค์การ มากที่สุด คือ 
ผู้รับสารขาดการตรวจเช็ค E-mail อย่างสม่ าเสมอ การเงียบเฉยและไม่มีการให้ข้อมูลย้อนกลับถือเป็น
ปัญหาที่ส าคัญต่อการสื่อสารภายในองค์การ ซึ่งปัญหานี้เป็นอุปสรรคใน การสื่อสารต่อกันที่สอดคล้อง
กับแนวคิดของณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี (2555) ที่กล่าวไว้ว่าความ เงียบงันในองค์กรถือเป็นความ
ล้มเหลวอย่างรุนแรงในการสื่อสารโดยปัญหานี้อาจเกิดจากการที่บุคลากรไม่เต็มใจหรือไม่อยากแสดง
ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะใด ๆ เนื่องจากบุคลากรมีความเชื่อว่าความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ 
ใด ๆ ของตนเอง จะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์หรือผลใด ๆ ทั้งยังอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อตัวเองอีกด้วย 

 
5. ข้อเสนอแนะ 

จากผลงานวิจัยที่ค้นพบในงานวิจัยนี้ขอน าเสนอข้อเสนอแนะในงานวิจัยในครั้งนี้และ
ข้อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 

1) ด้านผู้ส่งข่าวสาร พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาการติดต่อสื่อสารในองค์การ มากที่สุด คือ             
ผู้ส่งสารใช้วิธีการถ่ายทอดและการน าเสนอที่ไม่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทควรก าหนดรูปแบบวิธีการสื่อ           
ที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพและเพ่ือให้การสื่อสารเป็นไปในรูปแบบและทิศทางเดียวกัน เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพที่ดีต่อการสื่อสารองค์การ ให้บุคลากรมีความเข้าใจในรูปแบบและช่องทางพ้ืนฐานไปใน
ลักษณะเดียวกัน เพ่ือประโยชน์ในการรับสารและส่งสารต่อไปยังผู้รับสารให้บรรลุเป้าหมายของการ
สื่อสาร 

2) ด้านตัวข่าวสาร พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาการติดต่อสื่อสารในองค์การ มากที่สุด คือ 
ข่าวสารที่ได้รับไม่ชัดเจน เนื้อหาไม่สมบูรณ์ขาดรายละเอียดที่ส าคัญ และขาดความครบถ้วนสมบูรณ์
ของข่าวสารที่ต้องการสื่อ บริษัทควรก าหนดทิศทางและรูปแบบการสื่อสารที่เป็นการสื่อสารหลักใน
องค์การไว้ให้ชัดเจน 
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3) ด้านช่องทางข่าวสาร พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาการติดต่อสื่อสารในองค์การ มากที่สุด 
คือ การใช้สื่อที่ไม่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นบริษัทควรปรับปรุงเครื่องมือหรือช่องทางการสื่อสารที่มีอยู่                   
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

4) ด้านผู้รับข่าวสาร พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาการติดต่อสื่อสารในองค์การ มากที่สุด คือ      
ผู้รับสารขาดการตรวจเช็ค E-mail อย่างสม่ าเสมอ และยังไม่มีทักษะทางภาษาที่เพียงพอในการ
ตีความหมายของสาร บริษัทควรมีการจัดฝึกอบรมภายในองค์การโดยฝ่ายงานต่าง ๆ สลับกันมาให้
ความรู้ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานของหน่วยงานตนให้กับบุคลากรจากฝ่ายงานอ่ืน ๆ เพ่ือให้เกิดพ้ืนฐาน
ทักษะความรู้ ในระดับใกล้เคียงหรือระดับเดียวกัน เพ่ือความเข้าใจในเรื่องงานที่ครอบคลุม
กระบวนการการด าเนินงานทั่วทั้งองค์การ 

5.1 ข้อเสนอแนะในงำนวิจัยครั้งต่อไป 
ส าหรับงานวิจัยในครั้งนี้เป็นงานวิจัยที่ศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาการสื่อสารภายใน

องค์การในบริษัทเอกชน เพ่ือให้ได้ประเด็นปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาการสื่อสารภายในองค์การที่เกิด  
ขึ้นจริง ในการศึกษาครั้งต่อไปจึงควรมีการศึกษาและส ารวจอย่างเจาะลึกเฉพาะปัจจัยปัญหาที่เกิดขึ้น         
จากผลการวิจัยครั้งนี้และมีความเชื่อมโยงต่อปัญหาการสื่อสารภายในองค์การ เพ่ือให้ได้ผลที่ละเอียด
มากขึ้น และควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกับองค์การอื่น ๆ เพื่อพิจารณาผลที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังควร
มีการศึกษาถึงเรื่องการสื่อสารภายนอกองค์การ เพ่ือเปรียบเทียบผลของการสื่อสารทั้งสองรูปแบบ 
เพ่ือให้สามารถน าผลการวิจัยครั้งต่อไปมาพิจารณาและน าไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง 
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กำรศึกษำกำรด ำเนินงำนของเจ้ำหน้ำที่กลุ่มพลังงำนและสิ่งแวดลอ้ม 
ที่เกี่ยวข้องกับกำรให้ควำมเห็นชอบและกำรก ำกับดูแลผู้ตรวจและทดสอบส่วน

ควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถที่ใช้ก๊ำซธรรมชำติอัดเป็นเชือ้เพลิง 

ฐิติมา แสงงาม* 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่กลุ่มพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการให้
ความเห็นชอบและการก ากับดูแลผู้ตรวจและทดสอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถที่ใช้         
ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิง มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่กลุ่มพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมในการให้ความเห็นชอบและการก ากับดูแลผู้ตรวจและทดสอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์
ของรถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิง และเพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานให้
ความเห็นชอบและการก ากับดูแลผู้ตรวจและทดสอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถที่ใช้            
ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิง โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกเจ้าหน้าที่       
กลุ่มพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่มีความรับผิดชอบในการให้ความเห็นชอบและการก ากับดูแลการเป็น
ผู้ตรวจและทดสอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัด เป็นเชื้อเพลิง จ านวน      
5 คน และการวิจัยเชิงปริมาณด้วยการใช้แบบสอบถามส ารวจความคิดเห็นผู้ประกอบการเกี่ยวกับ   
การด าเนินงานของเจ้าหน้าที่กลุ่มพลังงานและสิ่งแวดล้อมในการให้ความเห็นชอบและการก ากับดูแล
ผู้ตรวจและทดสอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิง โดยมี
ผู้ประกอบการให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจ านวน 71 คน 

จากการศึกษาพบว่าขั้นตอนการให้ความเห็นชอบผู้ตรวจและทดสอบส่วนควบและ       
เครื่องอุปกรณ์ของรถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิง ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการยื่น
ค าขอความเห็นชอบ ขั้นตอนการตรวจประเมินเอกสารค าขอและการเห็นชอบในหลักการ ขั้นตอน   
การนัดหมายเพ่ือตรวจประเมินสถานที่ประกอบกิจการ และการตรวจประเมินสถานที่ประกอบกิจการ 
และ ขั้นตอนการรายงานสรุปผลการตรวจประเมินเพ่ือเสนอให้ความเห็นชอบ , การขึ้นทะเบียน และ
แจ้งผู้ได้รับความเห็นชอบ โดยปัญหาที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการให้ความเห็นชอบการเป็นผู้ตรวจและ
ทดสอบ ได้แก่ การที่ผู้ประกอบการไม่ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะยื่นค าขอการเป็นผู้ตรวจและ
ทดสอบอย่างละเอียด, การตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ในบางครั้งใช้ดุลยพินิจส่วนตัวในการตัดสินใจ,    

                                       
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240  
E-mail: thitima.mts@gmail.com 
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ความล่าช้าในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, ระบบสารสนเทศที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน       
ยังไม่ตอบโจทย์การท างานและการก ากับดูแลผู้ตรวจและทดสอบ และปัญหาเกี่ยวกับความถูกต้องของ
เอกสารประกอบการยื่นค าขอของผู้ประกอบการ ส่วนการก ากับดูแลผู้ตรวจและทดสอบ ประกอบด้วย 3 
มาตรการ คือ การตรวจสอบผลการตรวจและทดสอบรถที่ใช้ CNG ของผู้ได้รับความเห็นชอบผ่าน
ระบบการรายงานผลตรวจและทดสอบและระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV), การตรวจติดตามก ากับ
ดูแลการด าเนินงานของผู้ตรวจและทดสอบให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และมาตรฐานที่กรมการขนส่ง
ทางบกประกาศก าหนด และการตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีที่มีผู้ร้องเรียนผู้ได้รับความเห็นชอบ 
ส าหรับปัญหาในการก ากับดูแลผู้ตรวจและทดสอบนั้นพบว่า มีผู้ได้รับความเห็นชอบบางส่วนไม่
ด าเนินการตรวจและทดสอบตามที่กฎหมายก าหนด, ก าลังคนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการด าเนินงาน
ก ากับดูแล และปัญหาด้านงบประมาณท่ีไม่เพียงพอ 

ในการศึกษานี้ได้เสนอแนวทางในการพัฒนาการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่กลุ่มพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการให้ความเห็นชอบและการก ากับดูแลผู้ตรวจและทดสอบส่วนควบและ
เครื่องอุปกรณ์ของรถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิง ว่าควรเพ่ิมบุคลากรในต าแหน่งนิติกร และ     
เจ้าพนักงานขนส่ง เพื่อให้สามารถด าเนินการก ากับดูแลการด าเนินงานของผู้ตรวจและทดสอบได้อย่าง
เข้มงวดมากขึ้น เพ่ิมบุคลากรต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เพ่ือท าหน้าที่ในการพัฒนาและดูแล
ระบบรายงานผลการตรวจและทดสอบให้มีความสมบูรณ์และให้เจ้าหน้าที่ ใช้ประโยชน์จากระบบ
ดังกล่าวได้มากขึ้น ควรลดความซับซ้อนในขั้นตอนการจัดเตรียมเอกสาร โดยท าเป็นแบบฟอร์มให้
ผู้ประกอบการสามารถน าไปปรับใช้ได้เลย หรือจัดท าตัวอย่างการกรอกข้อมูล เพ่ือให้ผู้ประกอบการ
สามารถกรอกข้อมูลได้ถูกต้อง และควรจัดท า E-learning หลักสูตร “ผู้ติดตั้งการตรวจและทดสอบ
การติดตั้งระบบก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิงส าหรับรถ” เพ่ือให้วิศวกรได้ศึกษาก่อนมาขอรับ
ความเห็นชอบ ในการมอบหมายงานของผู้บังคับบัญชา ควรมอบหมายให้ผู้ประกอบการแต่ละรายมี
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ 1 คน ตั้งแต่การพิจารณาค าขอใหม่ การต่ออายุ หรือการเปลี่ ยนแปลง
รายละเอียดอ่ืน ๆ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการที่รับผิดชอบ             
ให้ด าเนินงานตามที่กฎหมายก าหนดอย่างต่อเนื่อง และจะต้องมีการพัฒนาระบบรายงานผลการตรวจ
และทดสอบโดยการน า AI เข้ามาช่วย เพ่ือให้การด าเนินงานของผู้ได้รับความเห็นชอบเป็นไปตามที่
กฎหมายก าหนด 

ค ำส ำคัญ: ผู้ตรวจและทดสอบ, ก๊าซธรรมชาติ, ความเห็นชอบ, การก ากับดูแล 
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1. บทน ำ 
กรมการขนส่งทางบกเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ที่มีภารกิจเกี่ยวกับการก ากับ

ดูแลเพ่ือให้ระบบการขนส่งทางถนนเกิดความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และปลอดภัย โดยมี        
ส านักวิศวกรรมยานยนต์เป็นหน่วยงานหลักในการก ากับดูแลมาตรฐานความปลอดภัยของยานพาหนะ        
มีภารกิจในการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ มาตรฐาน และด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสภาพรถให้
เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งด าเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตและก ากับดูแลการด าเนินงาน
ของสถานประกอบการที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก ซึ่งยานพาหนะที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ  
อัด (CNG) เป็นเชื้อเพลิงก็เป็นยานพาหนะอีกประเภทหนึ่งที่จะต้องมีการก ากับดูแลให้เป็นไปตาม
มาตรฐานและมีความปลอดภัยในการน าไปใช้งาน โดยเฉพาะในส่วนของส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องกับระบบก๊าซที่หากมีการช ารุดเสียหาย หรือมีก๊าซรั่ว ก็อาจจะท าให้เกิดอันตรายอย่างรุนแรง
ต่อผู้ขับขี่และผู้ใช้รถใช้ถนนได้ ด้วยเหตุนี้ กฎกระทรวงก าหนดเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถที่ใช้
ในการขนส่งที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิง พ.ศ. 2550 จึงได้ก าหนดให้การตรวจและทดสอบ   
ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิงจะต้องกระท าโดยผู้ตรวจและ
ทดสอบที่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมการขนส่งทางบกเท่านั้น กรมการขนส่งทางบกจึงได้อาศัย
อ านาจตามกฎกระทรวงดังกล่าวข้างต้นออกกฎหมายเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใน
การให้ความเห็นชอบการเป็นผู้ตรวจและทดสอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ
อัดเป็นเชื้อเพลิง และหลักเกณฑ์ในการตรวจและทดสอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถที่ใช้             
ก๊าซธรรมชาติอัด ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกและกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ โดยกฎหมายได้
ก าหนดให้ผู้ตรวจและทดสอบต้องมีเครื่องมือ เครื่องใช้ และสิ่งอ านวยความสะดวกที่เหมาะสม
เพียงพอ และมีอุปกรณ์ส าหรับเชื่อมต่อระบบสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการบันทึกข้อมูลผลการตรวจและ
ทดสอบ รายงานผลการตรวจและทดสอบ และออกหนังสือรับรองการตรวจและทดสอบ และ
รายละเอียดการด าเนินงานอื่น ๆ ที่ผู้ตรวจและทดสอบจะต้องด าเนินการเพ่ือให้การตรวจและทดสอบ
รถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิงมีความถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐาน และมีความปลอดภัยต่อ
ประชาชนเจ้าของรถในการน ารถไปใช้งาน ซึ่งภารกิจในการให้ความเห็นชอบการเป็นผู้ตรวจและ
ทดสอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิงและการก ากับดูแลการ
ปฏิบัติงานของผู้ตรวจและทดสอบให้ถูกต้องเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดนั้นอยู่ในความรับผิดชอบ
ของ กลุ่มพลังงานและสิ่งแวดล้อม ส านักวิศวกรรมยานยนต์ กรมการขนส่งทางบก 

จากการด าเนินงานของกลุ่มพลังงานและสิ่งแวดล้อมดังกล่าวข้างต้น พบว่า  ยังมีอุปสรรค     
ในการด าเนินงานที่ส่งผลให้กระบวนการการให้ความเห็นชอบฯ ไม่ราบรื่นและมีความซับซ้อนในการ
ท างาน และการก ากับดูแลการด าเนินงานของผู้ตรวจและทดสอบให้เป็นไปตามกฎหมายนั้นไม่มี
คุณภาพ ตัวอย่างเช่น ความซับซ้อนของเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการขอความเห็นชอบฯ เนื่องจาก
ต้องใช้เอกสารจ านวนมาก ประกอบกับการที่ผู้ประกอบการไม่เข้าใจในรายละเอียดขั้นตอนในการ



215 
 

ด าเนินงานเพ่ือขอความเห็นชอบฯ ท าให้ผู้ประกอบการเตรียมเอกสารมาไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง
ตามท่ีกฎหมายก าหนด เจ้าหน้าที่จึงต้องตรวจสอบเอกสารและแจ้งให้ผู้ประกอบการแก้ไขเอกสารหรือ
จัดส่งเอกสารเพ่ิมเติมอยู่หลายครั้ง ท าให้ใช้เวลานานจึงจะสามารถที่จะให้ความเห็นชอบฯ หรือ        
ปิดเรื่องได้ ในส่วนของการก ากับดูแลนั้น มักจะเกิดปัญหาการด าเนินงานที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายของ
ผู้ประกอบการเนื่องจากไม่ได้ศึกษากฎหมายอย่างชัดเจน และเจ้าหน้าที่ก ากับดูแลผู้ประกอบการได้   
ไม่ทั่วถึง และอาจจะมีปัญหาอ่ืน ๆ อีกในการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ในการให้ความเห็นชอบเป็น
ผู้ตรวจและทดสอบ และการก ากับดูแลการด าเนินงานของผู้ตรวจและทดสอบให้เป็นไปตามที่
กฎหมายก าหนด ด้วยเหตุนี้  ข้าพเจ้าจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่          
กลุ่มพลังงานและสิ่งแวดล้อมในการให้ความเห็นชอบและการก ากับดูแลการด าเนินงานของผู้ตรวจ
และทดสอบ รวมถึงศึกษาปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่ส่งผลให้การด าเนินงานของเจ้าหน้าที่กลุ่ม
พลังงานและสิ่งแวดล้อมในการให้ความเห็นชอบและการก ากับดูแลการด าเนินงานของผู้ตรวจและ
ทดสอบมีคุณภาพลดลง พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานในการให้
ความเห็นชอบและการก ากับดูแลผู้ตรวจและทดสอบ เพ่ือให้การด าเนินงานของเจ้าหน้าที่กลุ่ม
พลังงานและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพมากขึ้น และการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถด าเนินงานได้อย่างมี
คุณภาพ สามารถก ากับดูแลผู้ประกอบการให้ด าเนินงานเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด ก็จะส่งผลให้
ประชาชนมีความปลอดภัย ในการใช้ยานพาหนะท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติอัด (CNG) เป็นเชื้อเพลิงมากยิ่งข้ึน 

 
2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

2.1 เ พ่ือศึกษาการด าเนินงานของเจ้ าหน้าที่กลุ่มพลั งงานและสิ่ งแวดล้อมในการ               
ให้ความเห็นชอบและการก ากับดูแลผู้ตรวจและทดสอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถที่ใช้         
ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิง  

2.2 เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานให้ความเห็นชอบและการก ากับดูแล
ผู้ตรวจและทดสอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิง  

 
3. ทบทวนวรรณกรรม 

การวิจัย การศึกษาการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่กลุ่มพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ
การให้ความเห็นชอบและการก ากับดูแลผู้ตรวจและทดสอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถที่ใช้                                                         
ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิงผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย และแนวคิด ทฤษฎี 
พร้อมทั้งผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากแหล่งอ้างอิงต่าง ๆ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการศึกษา และวิเคราะห์
ผลการศึกษาวิจัย โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ต่าง ๆ ดังนี้ 
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3.1 แนวคิดกำรปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำน 
ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ (2561) ได้กล่าวว่า กระบวนการ หมายถึง ขั้นตอนการท างานที่

แปลงปัจจัยน าเข้าเพ่ือให้ได้ผลผลิตซึ่งสร้างมูลค่าให้กับผู้รับบริการ การออกแบบกระบวนการจึงเป็น
การออกแบบขั้นตอนในการท างานหรือการไหลของงาน (workflow) เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด       
มีประสิทธิผล ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และสนับสนุนการพัฒนาองค์การที่ยั่งยืนด้วยการ
ออกแบบกระบวนการที่ดีจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพและการจัดการสินค้าหรือบริการให้ดีขึ้น      
ส่วนการปรับปรุงกระบวนการ คือ การหาวิธีการในการปรับปรุงกระบวนการที่ได้ออกแบบไว้แล้วให้ดี
ขึ้น ทั้งในมิติเรื่องการลดต้นทุน เพ่ิมประสิทธิภาพ คุณภาพ และผลการด าเนินงาน  

สิทธิพันธ์ อินทร์เพ็ญ (ม.ป.ป.) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพงาน
ไว้ว่า “การพัฒนาคุณภาพงานและการปรับปรุงกระบวนงาน” หมายถึง “ความพยายามอย่างมีแผน
และต่อเนื่อง เพ่ือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั่วทั้งระบบโดยมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของ
การท างานเพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การ” ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบและ
สนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง และต้องใช้เครื่องมือและเทคนิคทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ ประกอบ
กระบวนการวิจัยเชิงแก้ปัญหาเป็นแม่แบบ โดยขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพงานและการปรับปรุง
กระบวนงานประกอบด้วย 1) การยอมรับปัญหา 2) การวิเคราะห์ปัญหาจากการสัมภาษณ์ 
แบบสอบถาม การสังเกต หรือข้อมูลเพ่ิมเติมจากแหล่งข้อมูลอ่ืน ๆ ภายในองค์การ 3) การให้ข้อมูล
ป้อนกลับ (Feedback) 4) การวางแผนด าเนินงาน (Action Planning) 5) การเลือกใช้เทคนิคการ
ปรับปรุงและพัฒนาการท างาน และ 6) การประเมินผล (Evaluation)  

3.2 แนวคิดกำรจัดกำรคุณภำพ 
ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ (2561) ได้จัดกลุ่มความหมายของคุณภาพเป็น 4 มิติ คือ           

1) มาตรฐาน (Standard) หมายถึง ข้อก าหนดหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาความมีคุณภาพของสินค้า
หรือบริการนั้นโดยพิจารณาจากการมีลักษณะตรงตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ การท างานแบบไม่มี
ข้ อบกพร่ อ ง  2) ผลการด า เนิ น งาน  (Performance) หมายถึ ง  ประ โยชน์ ในการ ใช้ ง าน 
(Functionality) ว่าสินค้าหรือบริการนั้นตอบสนองจุดประสงค์ในการใช้งานหรือไม่ ความสะดวก 
การเข้าถึงได้ง่ายความปลอดภัย ความรับผิดชอบ ความคงทน ความแม่นย าและความเหมาะสมในการ
ใช้สอย เป็นต้น 3) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการควบคุมต้นทุนและเวลาในการส่งมอบ 
โดยพิจารณาจากอัตราเปรียบเทียบระหว่างปัจจัยน าเข้าหรือต้นทุนกับผลผลิตที่สามารถท าได้ 4) 
ความพึงพอใจ (Satisfaction) เป็นความสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ทั้งในด้านรูปลักษณ์
สินค้า ความรู้สึกท่ีสัมผัสได้ การสนองตอบตรงความคาดหวังของลูกค้า หรือเป็นคุณภาพที่เหนือความ
คาดหวังของลูกค้าก็ได้  
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การจัดการคุณภาพ เป็นหลักการในการประกันว่าผลผลิต ผลประโยชน์ และกระบวนการ 
ที่ จะส่ งมอบตอบสนองความต้องการของผู้ มีส่ วนได้ เสียและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์                 
โดยประกอบด้วยขั้นตอนการก าหนดนโยบายหรือแผนคุณภาพ การประกันคุณภาพ (Quality 
Assurance) การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) และการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

3.3 แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภำพและประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน 
สมใจ ลักษณะ (2549) ได้กล่าวว่า ประสิทธิภาพ เป็นการพิจารณาถึงการใช้ทรัพยากรและ

กระบวนการในการด าเนินงาน โดยสิ่งที่จะแสดงถึงประสิทธิภาพของการด าเนินงานก็คือผลผลิตที่
ได้รับ ซึ่งค่าของประสิทธิภาพอาจแสดงในลักษณะการเปรียบเทียบระหว่างค่าใช้จ่ายในการลงทุนกับ
ผลก าไรที่ได้รับ ถ้าผลก าไรยิ่งมีค่าสูงกว่าต้นทุนมากเท่าไรก็ยิ่งแสดงถึงประสิทธิภาพที่มากขึ้นเท่านั้น 
และประสิทธิภาพอาจไม่แสดงเป็นค่าในเชิงตัวเลข แต่แสดงเป็นการบันทึกลักษณะการใช้เงิน คน วัสดุ 
และเวลา ในการปฏิบัติงานอย่างคุ้มค่า ประหยัด ไม่มีการสูญเปล่าเกินความจ าเป็น รวมถึงมีการใช้    
กลยุทธ์หรือเทคนิควิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมสามารถน าไปสู่เป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ      
โดยองค์กรที่มีประสิทธิภาพที่จะสามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพของสินค้าหรือบริการได้
นั้น จะต้องด าเนินงานควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพของบุคลากร และเน้นการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรโดยจัดให้มีการท างานเป็นกลุ่มขนาดเล็ก เพ่ือให้มีการจัดสรรการใช้ทรัพยากรให้เกิ ด
ประโยชน์สูงสุด มีแนวคิดในการท างานเชิงรุกอย่างสร้างสรรค์ มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวได้
อย่างต่อเนื่อง และอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมขององค์กร ทั้งภายในและ
ภายนอก เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต (มณีวรรณ ฉัตรอุทัย, 2541) 

เมธี ไพรชิต (2556) ได้เสนอปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไว้ 4 ปัจจัย คือ 
1) ด้านบุคลากร เพ่ือให้การท างานมีประสิทธิภาพสูงสุด องค์กรจะต้องมีบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถและมีประสบการณ์ตรงกับงานที่รับผิดชอบ มีการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากร
เพ่ือให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน และจะต้องสร้างให้เกิดแรงจูงใจในการท างานด้วย
การให้สวัสดิการหรือรางวัลตอบแทน 2) สภาพแวดล้อมของที่ท างาน จะต้องช่วยให้เกิดความคล่องตัว    
ในการท างานมีความปลอดภัยและท าให้เกิดความพึงพอใจในการท างาน 3) การปกครอง สายการ
บังคับบัญชา หรือการบริหารองค์การต้องก าหนดแนวทางที่ชัดเจน ใช้ระบบคุณธรรมในการบริหาร          
4) การน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพ่ือให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการท างาน นอกจากนี้
เทคโนโลยีจะสามารถช่วยลดขั้นตอนในการท างานได้เป็นอย่างดี และกิตติยา คัมภีร์ (2559) กล่าวว่า 
รัฐบาลที่มีประสิทธิภาพสูงและมีการบริการที่เป็นเลิศมีปัจจัยความส าเร็จหลัก 5 ประการ คือ          
1) มีวิสัยทัศน์ร่วมกันโดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ทุกหน่วยงานมีวิสัยทัศน์ร่วมกันและมีแผนแม่บท      
ในการติดตามการด าเนินงาน น าความต้องการของลูกค้ามาเป็นปัจจัยหลักในการออกแบบ          
การเปลี่ยนแปลง และน าเสียงตอบรับและความคิดเห็นมาใช้ในการปรับปรุงการให้บริการอย่าง
ต่อเนื่อง 2) การน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ิมประสิทธิภาพ เพ่ิมและพัฒนาช่องทางการติดต่อขอรับบริการ
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ภาครัฐ ท าให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและแบบฟอร์มต่าง ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์รวมไปถึงการท า
ธุรกรรมออนไลน์ 3) การร่วมมือกับเอกชน ร่วมมือกับภาคเอกชนในการให้บริการ เพ่ือลดต้นทุนและ
ได้ความเชี่ยวชาญของภาคเอกชน และพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยงานภาครัฐโดยให้ไปฝึกงาน
กับภาคเอกชน 4) ลดความซับซ้อนของกระบวนการท าความเข้าใจขั้นตอนการเริ่มต้นธุรกิจและการ
ออกใบอนุญาตต่าง ๆ เพ่ือหาช่องทางในการลดความซับซ้อนของกระบวนการและกฎระเบียบต่าง ๆ 
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 5) ก าหนดผู้รับผิดชอบและมีการสื่อสารที่ชัดเจน มีผู้รับผิดชอบการ
ด าเนินงานที่ชัดเจนและมีการประกาศความส าเร็จต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาการด าเนินงานสู่สาธารณะ 
เพ่ือรักษาแรงจูงใจในการท างาน 

3.4 แนวคิดเกี่ยวกับระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำรและประโยชน์ของระบบสำรสนเทศ 
ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์  (2561)  ได้ ให้ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Information Technology) ระบบสารสนเทศ (Information System) และประโยชน์ของระบบ
สารสนเทศไว้ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) มีความหมายเป็น 2 นัย คือ 
ความหมายแบบแคบ จะหมายถึง อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวม ประมวลเก็บ
รักษา และเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศ โดยรวมทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ ฐานข้อมูล และการสื่อสาร 
โทรคมนาคม ความหมายแบบกว้าง จะเป็นความหมายคล้ายกับระบบสารสนเทศ ( Information 
System) โดยทั่วไปจะนิยมใช้ความหมายแบบแคบ โดยพิจารณาว่าเทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
ส่วนประกอบหนึ่งของระบบสารสนเทศ โดยการน าระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ในการท างานจะมี
ประโยชน์หลากหลาย ตัวอย่างเช่น ช่วยท าให้การประสานงานระหว่างฝ่ายต่าง ๆ เป็นไปด้วยดี
โดยเฉพาะหากระบบสารสนเทศนั้นออกแบบเพ่ือเอ้ืออ านวยให้หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกที่อยู่
ในระบบของซัพพลายทั้งหมด จะท าให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้และท าให้
การประสานงานหรือการท าความเข้าใจเป็นไปด้วยดียิ่งขึ้น และช่วยปรับปรุงคุณภาพของสินค้า/
บริการให้ดีขึ้น ระบบสารสนเทศท าให้การติดต่อระหว่างหน่วยงานและลูกค้า สามารถท าได้โดย
ถูกต้องและรวดเร็วขึ้น ดังนั้นจึงช่วยให้หน่วยงานสามารถปรับปรุงคุณภาพของสินค้า/บริการให้ตรง
กับความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้นและรวดเร็วขึ้นด้วย และมีหลายหน่วยงานมีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยในการด าเนินงาน และในขณะเดียวกันก็ได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือ
ทางการบริหารในการควบคุมผู้ปฏิบัติงานอย่างเข้มงวดด้วย ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบเวลา         
การท างาน การควบคุมการใช้อินเทอร์เน็ต การใช้อีเมล์ การติดตั้งเครื่องวิดีโอเพ่ือจับภาพการท างาน
ของผู้ปฏิบัติงาน เป็นต้น 
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3.5 งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
สุธี สฤษฏิ์ศิริ (2557) ศึกษาเรื่อง การน าแนวคิด LEAN มาใช้เพ่ิมประสิทธิภาพการบริการใน

คลินิกเบาหวานของศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา ส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร ซึ่งแนวคิด 
LEAN เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพโดยเป็นการมองภาพรวมทั้งระบบให้ความส าคัญกับกระบวนงาน 
(Process) และปรับปรุงทั้งกระบวนงานให้ดีขึ้นพร้อมทั้งต้องพยายามรักษาคุณภาพการท างานที่ดีอยู่
แล้วให้ดียิ่งขึ้น แนวคิดนี้จะช่วยให้องค์กรด าเนินงานโดยไม่มีความสูญเปล่าในทุกกระบวนการ ลดการ
สูญเสียเวลา งบประมาณ บุคลากร ทรัพยากร เน้นการท างานที่มีมาตรฐาน ทันต่อเวลา ลดความเสี่ยง
จากความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น ตรวจสอบความผิดพลาดพร้อมทั้งหาแหล่งที่มาได้อย่างรวดเร็ว 
เพ่ือให้องค์กรมีความสามารถในการปรับตัวเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้อย่าง
ทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพเหนือคู่แข่ง และจากการน าแนวคิด LEAN มาประยุกต์ใช้ในการให้การ
บริการในคลินิกเบาหวานของศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา ส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร 
พบว่าประสิทธิภาพการบริการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 32.6 จ านวน จุดให้บริการมี 8 จุดเท่าเดิม (กดบัตรคิว 
ค้นบัตรเจาะเลือด เตรียมตรวจ พบแพทย์ ให้ค าปรึกษาการเงินและรับยา) ขั้นตอนการรับบริการ
ลดลงร้อยละ 11.1 ระยะทางท่ีใช้ลดลงร้อยละ 30.6 ระยะเวลาที่ใช้ลดลงร้อยละ 55.9 ระดับความพึง
พอใจระดับมากถึงมากที่สุดของผู้รับบริการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.5 ระดับความพึงพอใจระดับมากถึงมาก
ที่สุดของผู้ให้บริการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.7 และอรษา โพธิ์ทอง (2537) ศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของพัฒนาการอ าเภอ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาอ าเภอ (กพอ.) : ศึกษากรณี
อ าเภอ ในเขตศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชน เขตที่ 7 พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของพัฒนาการอ าเภอ ในฐานะเลขานุการ กพอ. ประกอบด้วย พฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน ความสามารถทางสติปัญญาของพัฒนาการอ าเภอ สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน 
นโยบายของผู้บริหารระดับอ าเภอ และความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน โดยปัจจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมใน
การปฏิบัติงานส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพัฒนาการอ าเภอมากที่สุด และเมื่อพิจารณา
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน พบว่า ยังขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการ
ปฏิบัติงานขาดการฝึกอบรมให้ กพอ. เข้าใจบทบาทหน้าที่และปฏิบัติงานตามบทบาทอ านาจหน้าที่
ของ กพอ. ขาดวัสดุอุปกรณ์ และงบประมาณ ที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
4. ประเด็นกำรวิจัย 

การวิจัยการศึกษาการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่กลุ่มพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ
การให้ความเห็นชอบและการก ากับดูแลผู้ตรวจและทดสอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถที่ใช้
ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิง มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการด าเนินงานและปัญหาและอุปสรรคในการ
ด าเนินงานของเจ้าหน้าที่กลุ่มพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการให้ความเห็นชอบและ      
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การก ากับดูแลผู้ตรวจและทดสอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็น
เชื้อเพลิง โดยมีประเด็นการวิจัย ดังนี้ 

ประเด็นที่ 1 ศึกษาขั้นตอนการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่กลุ่มพลังงานและสิ่งแวดล้อม         
ที่เก่ียวข้องกับการให้ความเห็นชอบและการก ากับดูแลผู้ตรวจและทดสอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์
ของรถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งมีข้ันตอนการด าเนินงานหลัก ๆ ได้แก่ การตรวจประเมิน
เอกสาร การตรวจประเมินสถานประกอบการ การสรุปผลการให้ความเห็นชอบการเป็นผู้ตรวจและ
ทดสอบฯ และวิธีในการก ากับดูแลผู้ตรวจและทดสอบฯ ที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมการขนส่งทาง
บกให้ด าเนินการตามที่กฎหมายก าหนด 

ประเด็นที่ 2 ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่กลุ่มพลังงานและ
สิ่ งแวดล้อม ในด้านบุคลากร ความเพียงพอของบุคลากร การสื่อสารภายในหน่วยงาน,  
ด้านความซับซ้อนในการด าเนินงานและความยุ่งยากในการเตรียมเอกสาร, ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ     
การน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการท างาน และด้านปัจจัยภายนอก เช่น ความรู้ความเข้าใจ
ของผู้ประกอบการเกี่ยวกับขั้นตอนและเอกสารที่ต้องใช้ในการขอรับความเห็นชอบฯ ขั้นตอนในการ
ตรวจและทดสอบ และการด าเนินงานที่เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

 
5. ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่กลุ่มพลังงานและสิ่งแวดล้อม     
ที่เก่ียวข้องกับการให้ความเห็นชอบและการก ากับดูแลผู้ตรวจและทดสอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์
ของรถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิง โดยแบ่งการวิจัยเป็น 2 ส่วน คือ 

5.1 กำรวิจัยเชิงคุณภำพ ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกเจ้าหน้าที่กลุ่มพลังงานและสิ่งแวดล้อม
ที่มีความรับผิดชอบในการให้ความเห็นชอบและการก ากับดูแลการเป็นผู้ตรวจและทดสอบส่วนควบ
และเครื่องอุปกรณ์ของรถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิง จ านวน 5 คน ได้แก่ นักวิทยาศาสตร์
ช านาญการ, นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ, นายช่างตรวจสภาพรถปฏิบัติงาน, นายช่างตรวจสภาพรถ 
(พนักงานราชการ) จ านวน 2 คน 

5.2 กำรวิจัยเชิงปริมำณ ด้วยการใช้แบบสอบถามส ารวจความคิดเห็นผู้ประกอบการ
เกี่ยวกับการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่กลุ่มพลังงานและสิ่งแวดล้อมในการให้ความเห็นชอบและ 
การก ากับดูแลผู้ตรวจและทดสอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถที่ ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็น
เชื้อเพลิง โดยวิธีการจัดท าแบบสอบถามใน Google form และรบกวนเจ้าหน้าที่กลุ่มพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมส่งลิ๊งค์แบบสอบถามให้แก่ผู้ประกอบการทางแอพพลิเคชั่นไลน์ โดยมีผู้ประกอบการให้
ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจ านวน 71 คน 
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6. ผลกำรศึกษำ 
6.1 ผลกำรศึกษำจำกกำรสัมภำษณ์เจ้ำหน้ำที่กลุ่มพลังงำนและสิ่งแวดล้อม 
1) กำรให้ควำมเห็นชอบผู้ตรวจและทดสอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถที่ใช้ก๊ำซ

ธรรมชำติอัดเป็นเชื้อเพลิง เจ้าหน้าที่ท้ัง 5 คน ให้ข้อมูลที่ตรงกัน คือ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 
(1) ขั้นตอนการยื่นค าขอความเห็นชอบ  
(2) ขั้นตอนการตรวจประเมินเอกสารค าขอและการเห็นชอบในหลักการ  
(3) ขั้นตอนการนัดหมายเพ่ือตรวจประเมินสถานที่ประกอบกิจการ และการตรวจ

ประเมินสถานที่ประกอบกิจการ  
(4) ขั้นตอนการรายงานสรุปผลการตรวจประเมินเพ่ือเสนอให้ความเห็นชอบ ,      

การขึ้นทะเบียน และแจ้งผู้ได้รับความเห็นชอบ  
ซึ่งนอกจากการด าเนินการให้ความเห็นชอบผู้ตรวจและทดสอบฯ ในกรณีขอรับ

ความเห็นชอบผู้ตรวจและทดสอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็น
เชื้อเพลิงครั้งแรกหรือขอใหม่แล้ว ก็ยังมีการด าเนินการอ่ืน ๆ อีก ได้แก่ การต่ออายุ การเพ่ิม ลด หรือ
เปลี่ยนแปลงวิศวกร การเปลี่ยนแปลงวัน เวลาตรวจและทดสอบ เป็นต้น 

2) กำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของผู้ตรวจและทดสอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของ
รถที่ใช้ก๊ำซธรรมชำติอัดเป็นเชื้อเพลิง เจ้าหน้าที่ทั้ง 5 คน ให้ข้อมูลที่ตรงกัน คือ เจ้าหน้าที่  
กลุ่มพลังงานและสิ่งแวดล้อมด าเนินงานก ากับดูแลผู้ตรวจและทดสอบด้วย 3 มาตรการ ได้แก่ 

(1) การตรวจสอบผลการตรวจและทดสอบรถที่ใช้ CNG ของผู้ได้รับความเห็นชอบ
ผ่านระบบการรายงานผลตรวจและทดสอบผ่านระบบสารสนเทศ และการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของผู้ได้รับความเห็นชอบผ่านระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)  

(2) โครงการก ากับดูแลผู้ตรวจและทดสอบเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถที่ใช้
ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง เพ่ือติดตามก ากับดูแลการด าเนินงานของผู้ตรวจและทดสอบรถที่ใช้ก๊าซเป็น
เชื้อเพลิงให้สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ และมาตรฐานที่กรมการขนส่งทางบกประกาศก าหนด  

(3) การตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีที่มีผู้ร้องเรียนผู้ ได้รับความเห็นชอบว่า
ด าเนินการไม่เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด โดยหากพิสูจน์แล้วว่ามีการกระท าความผิดจริงก็จะ
ลงโทษตามท่ีกฎหมายก าหนด 

3) กำรแบ่งหน้ำที่และควำมเพียงพอของเจ้ำหน้ำที่กลุ่มพลังงำนและสิ่งแวดล้อมในกำรให้
ควำมเห็นชอบผู้ตรวจและทดสอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถที่ใช้ก๊ำซธรรมชำติอัดเป็น
เชื้อเพลิง กลุ่มพลังงานและสิ่งแวดล้อมมีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบและ   
การก ากับดูแลผู้ตรวจและทดสอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็น
เชื้อเพลิง ในปัจจุบันมีทั้งหมด 5 คน โดยมีรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้ 
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(1) นายช่างตรวจสภาพรถ 3 คน จะรับผิดชอบค าขอในนามนิติบุคคล หรือ บุคคล
ธรรมดา เป็นหลัก 

(2) นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ รับผิดชอบรับค าขอของหน่วยงานราชการและ
บริษัทผู้ผลิต และรับผิดชอบในการดูแลระบบรายงานผลการตรวจและทดสอบ, จัดการเรื่องร้องเรียน, 
ออกเลขที่ให้ความเห็นชอบ และอัพเดตข้อมูลผู้ได้รับความเห็นชอบบนเว็บไซต์ และส่งข้อมูลให้ศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืออัพเดตข้อมูลผู้ได้รับความเห็นชอบลงในระบบ MDM 

(3) นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ รับผิดชอบเป็นหัวหน้าทีมในการออกตรวจสถานที่
ประกอบกิจการ ตรวจสอบเอกสาร และในปัจจุบันนี้ต้องรักษาการหัวหน้ากลุ่มพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมด้วย เนื่องจากต าแหน่งยังคงว่างอยู 

จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ทั้ง 5 คน ในเรื่องของความเพียงพอของบุคลากร พบว่า 
เจ้าหน้าที่จ านวน 3 คน คือ นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ นายช่างตรวจสภาพรถปฏิบัติงาน และ      
นายช่างตรวจสภาพรถ 1 เห็นว่าปัจจุบันนี้บุคลากรมีความเพียงพอในการปฏิบัติงาน แต่มีเจ้าหน้าที่   
2 คน คือ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ และนายช่างตรวจสภาพรถ 2 ที่เห็นว่าบุคลากรในการก ากับ
ดูแลยังไม่เพียงพอ ควรจะมีเจ้าหน้าที่ในการก ากับดูแลผ่านระบบสารสนเทศและกล้อง CCTV       
เพ่ิม และควรจะมีนักวิชาการเพ่ิมเติมเพ่ือสนับสนุนงานในส่วนของกระบวนการลงโทษตามกฎหมาย  

4) ปัญหำในกำรให้ควำมเห็นชอบและกำรก ำกับดูแลผู้ตรวจและทดสอบส่วนควบและ
เครื่องอุปกรณ์ของรถที่ใช้ก๊ำซธรรมชำติอัดเป็นเชื้อเพลิง 

(1) ปัญหาด้านผู้ขอรับความเห็นชอบ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ และนายช่างตรวจ
สภาพรถปฏิบัติงาน ได้ให้ข้อมูลว่า ปัญหาที่ส าคัญในขั้นตอนการขอความเห็นชอบคือการที่
ผู้ประกอบการไม่ศึกษากฎหมายที่ เกี่ยวข้องก่อนที่จะยื่นค าขอการเป็นผู้ตรวจและทดสอบ            
อย่างละเอียด    

(2) ปัญหาด้านเจ้าหน้าที่และการประสานงาน นายช่างตรวจสภาพรถ 1 ให้ข้อมูล
ปัญหาด้านเจ้าหน้าที่ว่า การตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ในบางครั้งใช้ดุลยพินิจส่วนตัวในการตัดสินใจ     
ไม่ยึดกฎหมายและข้อก าหนดเป็นหลัก และนายช่างตรวจสภาพรถ 2 ได้ให้ข้อมูลว่าในบางครั้ง
เจ้าหน้าที่ก็มีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันในบางเรื่อง ท าให้มีการใช้ดุลยพินิจที่แตกต่างกันในประเด็น
เดียวกัน และการประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่กลุ่มพลังงานและสิ่งแวดล้อมและศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศในการด าเนินการข้ึนทะเบียนผู้ได้รับความเห็นชอบในระบบ MDM มักจะมีความล่าช้า 

(3) ปัญหาด้านระบบรายงานผลการตรวจและทดสอบ ระบบสารสนเทศที่ใช้งานอยู่
ในปัจจุบันยังไม่ตอบโจทย์ในการท างานและการก ากับดูแลผู้ตรวจและทดสอบ ซึ่งประเด็นนี้เป็น
ประเด็นที่เจ้าหน้าที่ทั้ง 5 คนคิดว่าเป็นปัญหาที่ส าคัญ และต้องมีการพัฒนาระบบให้ครอบคลุม      
การท างานปัจจุบัน 
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(4) ปัญหาด้านเอกสารประกอบการยื่นค าขอ นายช่างตรวจสภาพรถ 2 ได้ให้ข้อมูล
ว่ายังมีข้อกังวลในส่วนของความน่าเชื่อถือของหนังสือรับรองประสบการณ์ที่วิศวกรที่ได้รับ         
ความเห็นชอบในปัจจุบันท าการลงนามรับรองแทนการใช้ใบผ่านการอบรม ว่าวิศวกรที่ได้รับ         
การรับรองมีประสบการณ์ในการตรวจและทดสอบรถใช้ก๊าซธรรมชาติอัดจริงหรือไม่  และ             
นายช่างตรวจสภาพรถปฏิบัติงานได้ให้ข้อมูลว่าเอกสารขั้นตอนการด าเนินงาน และวิธีปฏิบัติงานเป็น
เอกสารที่ผู้ขอความเห็นชอบมักจะจัดท ามาไม่ครบถ้วน และต้องแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอแก้ไขอยู่เป็นประจ า   

5) ปัญหำในกำรก ำกับดูแลผู้ตรวจและทดสอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถที่ใช้       
ก๊ำซธรรมชำติอัดเป็นเชื้อเพลิง 

(1) ปัญหาด้านผู้ได้รับความเห็นชอบไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เป็นปัญหาส าคัญ       
ที่เจ้าหน้าที่ทั้ง 5 คน มีความคิดเห็นที่ตรงกัน คือ เมื่อเจ้าหน้าที่ด าเนินการตรวจสอบผลการตรวจและ
ทดสอบรถท่ีใช้ CNG ของผู้ได้รับความเห็นชอบผ่านระบบการรายงานผลตรวจและทดสอบแล้วพบว่า
ภาพที่ถ่ายจากกล้อง Webcam ไม่ใช่ภาพถ่ายวิศวกรคู่กับรถภายในพ้ืนที่ส าหรับตรวจและทดสอบ
ตามท่ีได้รับความเห็นชอบตามที่ระบุไว้ในเอกสารขั้นตอนการด าเนินงาน และวิธีปฏิบัติงาน และมักจะ
มีปัญหาเกี่ยวกับกล้อง CCTV ที่ไม่สามารถใช้งานได้ และมีการน าเอา Username และ password 
ไปใช้ในผู้ที่ไม่ได้รับความเห็นชอบหรือมีการขาย Username และ password 

(2) ปัญหาด้านเจ้าหน้าที่และการประสานงาน นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ และนาย
ช่างตรวจสภาพรถ 2 แสดงความคิดเห็นว่ายังมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการด าเนินงานก ากับดูแลผ่าน
ระบบรายงานผลการตรวจและทดสอบและกล้อง CCTV ยังขาดบุคลากรทางด้าน IT เพ่ือสนับสนุน
และดูแลระบบสารสนเทศ และปัญหาความไม่ต่อเนื่องในการก ากับดูแลผู้ได้รับความเห็นชอบ 

(3) ปัญหาด้านงบประมาณ นักวิทยาศาสตร์ช านาญการได้แสดงความคิดเห็นว่า
เนื่องจากงบประมาณในการตรวจติดตามซ้ ามีจ ากัด จึงท าให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถไปตรวจติดตามซ้ า    
ผู้ได้รับความเห็นชอบทุกแห่งที่ส านักงานขนส่งจังหวัดส่งผลการตรวจประเมินมาว่าพบข้อบกพร่อง      
แต่จะด าเนินการสุ่มตรวจให้ได้มากท่ีสุดตามงบประมาณท่ีได้รับ 

6) ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทำงในกำรแก้ปัญหำและกำรพัฒนำในกำรให้ควำมเห็นชอบ
และกำรก ำกับดูแลผู้ตรวจและทดสอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถที่ใช้ก๊ำซธรรมชำติ 
อัดเป็นเชื้อเพลิง  

(1) ด้านเจ้าหน้าที่และการประสานงาน นักวิทยาศาสตร์ช านาญการและนายช่าง
ตรวจสภาพรถ 1 ได้ให้ข้อเสนอแนะที่ตรงกัน คือ เมื่อเกิดปัญหาในการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ควรจะต้องมีการประชุมและหาแนวทางออกร่วมกัน และด าเนินการเพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  

(2) ด้านขั้นตอนการให้ความเห็นชอบ นายช่างตรวจสภาพรถปฏิบัติ งาน               
ได้เสนอแนะว่า กรมการขนส่งทางบกควรจะให้ผู้ประกอบการที่ขายอุปกรณ์กล้อง CCTV และอุปกรณ์
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศที่มีคุณลักษณะตรงตามที่กฎหมายก าหนดมาขอความเห็นชอบ
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และขึ้นทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก เพ่ือให้ผู้ขอความเห็นชอบจัดหาเครื่องมือได้ถูกต้องและ
รวดเร็วมากขึ้น  

(3) ด้านการก ากับดูแลผู้ตรวจและทดสอบ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ และนายช่าง
ตรวจสภาพรถปฏิบัติงาน ได้เสนอข้อคิดเห็นที่ตรงกัน คือ ควรมีการมอบอ านาจให้เจ้าหน้าที่ หรือ 
นักวิชาการในกลุ่มพลังงานและสิ่งแวดล้อม มีอ านาจในการตักเตือน และระงับการตรวจและทดสอบ
เป็นการชั่วคราว ส าหรับผู้ได้รับความเห็นชอบที่ด าเนินงานไม่เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

(4) ด้านระบบรายงานผลการตรวจและทดสอบ เจ้าหน้าที่ทั้ง 5 คน มีความคิดเห็นที่
ตรงกันคือ ควรจะมีการพัฒนาระบบรายงานผลการตรวจและทดสอบ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
เจ้าหน้าที่ในการก ากับดูแลผู้ประกอบการให้การด าเนินการตรวจและทดสอบเป็นไปตามที่กฎหมาย
ก าหนด  

6.2 ผลกำรศึกษำจำกแบบสอบถำมผู้ประกอบกำรเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของเจ้ำหน้ำที่
กลุ่มพลังงำนและสิ่งแวดล้อม 

1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 

ตารางที ่6.1 จ านวนกลุ่มตัวอย่าง ความถี่และร้อยละของข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

เพศ 
ชาย 
หญิง 

 
62 
9 

 
87.3 
12.7 

อำย ุ
ต่ ากว่า 20 ปี 
20-30 ปี 
31-40 ปี 
41-50 ปี 
สูงกว่า 50 ปี 

 
0 
2 
16 
28 
25 

 
0.0 
2.8 
22.5 
39.4 
35.2 

ระดับกำรศึกษำ 
ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
อนุปริญญา/ปวส. 
ปริญญาตร ี
สูงกว่าปริญญาตร ี

 
0 
1 
3 
42 
25 

 
0.0 
1.4 
4.2 
59.2 
35.2 

ต ำแหน่งในสถำนประกอบกำร 
เจ้าของสถานประกอบการ 
วิศวกร 
เจ้าของสถานประกอบการและวิศวกร 

 
15 
32 
19 

 
21.1 
45.1 
26.8 
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ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

เจ้าหน้าท่ีประจ าสถานประกอบการ 5 7.0 
ควำมถี่ในกำรได้รับกำรตรวจติดตำมและกำรก ำกับดูแลจำกเจ้ำหน้ำที่
กลุ่มพลังงำนและสิ่งแวดล้อม ส ำนักวิศวกรรมยำนยนต ์

ไม่เคยไดร้ับการตรวจติดตามและการก ากับดูแล 
1 ครั้ง/ปี     
2 ครั้ง/ปี 
3 ครั้ง/ปี 
มากกว่า หรือเท่ากับ 4 ครั้ง/ปี 

 
 

0 
47 
16 
7 
1 

 
 

0.0 
66.2 
22.5 
9.9 
1.4 

 

จากตารางที่ 6.1 แสดงให้เห็นถึงผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม     
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้จ านวน 71 คน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 87.3 และเป็น
เพศหญิง จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 12.7 

อายุ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุ 41-50 ปี จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 39.4 
รองลงมาคืออายุ สูงกว่า 50 ปี จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 35.2 และอายุ 31-40 ปี จ านวน 16 คน 
คิดเป็นร้อยละ 22.5 และสุดท้าย อายุ 20-30 ปี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8  

ระดับการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 42 คน 
คิดเป็นร้อยละ 59.2 รองลงมาคือสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 35.2 และ
อนุปริญญา/ปวส. จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 4.2 และสุดท้ายมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จ านวน 
1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.4 

ต าแหน่งในสถานประกอบกิจการ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นต าแหน่งวิศวกร จ านวน 
32 คน คิดเป็นร้อยละ 45.1 รองลงมาคือเจ้าของสถานประกอบการและวิศวกร จ านวน 19 คน 
คิดเป็นร้อยละ 26.8 และเจ้าของสถานประกอบการ จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 21.1 และสุดท้าย 
เจ้าหน้าที่ประจ าสถานประกอบการ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 7.0 

ความถี่ในการได้รับการตรวจติดตามและการก ากับดูแลจากเจ้าหน้าที่กลุ่มพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม ส านักวิศวกรรมยานยนต์  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้รับการตรวจติดตามและ 
การก ากับดูแล 1 ครั้ง/ปี จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 66.2 รองลงมาคือ 2 ครั้ง/ปี จ านวน 16 คน 
คิดเป็นร้อยละ 22.5 และ 3 ครั้ง/ปี จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 9.9 และสุดท้ายคือ มากกว่าหรือ
เท่ากับ 4 ครั้ง/ปี คิดเป็นร้อยละ 1.4  

2) ข้อมูลควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของเจ้ำหน้ำที่กลุ่มพลังงำนและสิ่งแวดล้อม
ในกำรให้ควำมเห็นชอบและกำรก ำกับดูแลผู้ตรวจและทดสอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถ
ที่ใช้ก๊ำซธรรมชำติอัดเป็นเชื้อเพลิง 
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ตารางที่ 6.2 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของผู้ประกอบการเกี่ยวกับ          
การด าเนินงานของเจ้าหน้าที่กลุ่มพลังงานและสิ่งแวดล้อมในการให้ความเห็นชอบและ
การก ากับดูแลผู้ตรวจและทดสอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ
อัดเป็นเชื้อเพลิง 

ประเด็นกำรประเมิน ระดับควำมคิดเห็น ค่ำเฉลี่ย ค่ำ
เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

กำรแปล
ผล 1 2 3 4 5 

ขั้นตอนกำรยื่นค ำขอควำมเห็นชอบ 

1. เว็บไซต์ “ศูนย์ส่งเสริมสนับสนุนการใช้ 
NGV” มีข้อมูลกฎระเบยีบทjีเกี่ยวข้องกบั
การขอเป็นผู้ตรวจและทดสอบฯ 
ครบถ้วน สามารถสบืค้นได้ง่าย 

1 
(1.41) 

1 
(1.41) 

10 
(14.08) 

38 
(53.52) 

21 
(29.58) 

4.08 0.79 เห็นด้วย
มาก 

2. เว็บไซต์ “ศูนย์ส่งเสริมสนับสนุนการใช้ 
NGV” มีเอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ต้อง
ใช้ประกอบในการยื่นค าขอเป็นผู้ตรวจ
และทดสอบฯ ครบถ้วน สามารถสืบค้น
ได้ง่าย 

0 2 
(2.82) 

9 
(12.68) 

37 
(52.11) 

23 
(32.39) 

4.14 0.74 เห็นด้วย
มาก 

3. เว็บไซต์ “ศูนย์ส่งเสริมสนับสนุนการใช้ 
NGV” มีข้อมูลที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน
ของผู้ตรวจและทดสอบฯ ครบถ้วน 
สามารถสืบค้นได้ง่าย 

0 2 
(2.82) 

11 
(15.49) 

37 
(52.11) 

21 
(29.58) 

4.08 0.75 เห็นด้วย
มาก 

4. แบบค าขอเป็นผู้ตรวจและทดสอบส่วน
ควบและเครื่องอุปกรณ์ ของรถที่ใช้ก๊าซ
ธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิง (CNG) บอกถึง
รายละเอียดเอกสารและหลักฐานที่ต้อง
เตรียมประกอบค าขอการเป็นผู้ตรวจและ
ทดสอบชัดเจน 

0 1 
(1.41) 

11 
(15.49) 

36 
(50.70) 

23 
(32.39) 

4.14 0.72 เห็นด้วย
มาก 

5. การจัดเตรียมเอกสารประกอบค าขอ
การเป็นผู้ตรวจและทดสอบฯ มี
รายละเอียดที่ไม่ซับซ้อน สามารถเข้าใจ
ได้ง่าย 

1 
(1.41) 

1 
(1.41) 

17 
(23.94) 

33 
(46.48) 

19 
(26.76) 

3.96 0.84 เห็นด้วย
มาก 

6. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถใน
การชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนการขอ
ความเห็นชอบการเป็นผู้ตรวจและ
ทดสอบฯ 

0 1 
(1.41) 

6 
(8.45) 

30 
(42.25) 

34 
(47.89) 

4.37 0.70 เห็นด้วย
มากที่สุด 

7. เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้นในการ
ให้ความช่วยเหลือและให้ค าแนะน าใน
การจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นแบบค าขอฯ 

0 1 
(1.41) 

7 
(9.86) 

31 
(43.66) 

32 
(45.07) 

4.32 0.71 เห็นด้วย
มากที่สุด 

8. กฎระเบยีบที่เกีย่วขอ้งกับการขอเป็น
ผู้ตรวจและทดสอบฯ มกีารก าหนด
รายละเอียดสิ่งที่ผู้ขอเป็นผู้ตรวจและ
ทดสอบฯ จะต้องปฏิบัติและจัดเตรียม

0 2 
(2.82) 

6 
(8.45) 

38 
(53.52) 

25 
(35.21) 

4.21 0.72 เห็นด้วย
มากที่สุด 
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ประเด็นกำรประเมิน ระดับควำมคิดเห็น ค่ำเฉลี่ย ค่ำ
เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

กำรแปล
ผล 1 2 3 4 5 

อย่างชัดเจน เช่น การจัดเตรียมเอกสาร 
การจัดเตรียมอาคารสถานที่ และ
คุณสมบัติของวิศวกร เป็นต้น 

รวม 4.16 0.75 
 

เห็นด้วย
มำก 

ขั้นตอนกำรตรวจประเมินเอกสำรค ำขอและกำรเห็นชอบในหลักกำร 

9. เจ้าหน้าที่ด าเนินการตรวจประเมิน
เอกสารค าขอภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
(7 วันท าการ) 

0 0 13 
(18.31) 

33 
(46.48) 

25 
(35.21) 

4.17 0.72 เห็นด้วย
มาก 

10. ในกรณีที่พบข้อบกพร่อง หนังสือแจ้ง
ข้อบกพร่องมีการแจ้งรายละเอียดที่ต้อง
แก้ไข หรือเอกสารที่ต้องจัดส่งเพิ่มเติม
ชัดเจน 

1 
(1.41) 

0 7 
(9.86) 

34 
(47.89) 

29 
(40.85) 

4.27 0.76 เห็นด้วย
มากที่สุด 

 
 

11. ในกรณีที่ค าขอไม่มีข้อบกพร่องหรือผู้
ยื่นค าขอแก้ไขข้อบกพร่องแล้วเสร็จ 
เจ้าหน้าที่ได้จัดส่งหนังสือแจ้งเห็นชอบใน
หลักการ พร้อมแนบเอกสารรายการตรวจ
ประเมิน ณ สถานที่ประกอบกิจการตรวจ
และทดสอบรถที่ใช้ก๊าซ CNG และแบบ
แจ้งนัดหมายเพื่อตรวจประเมิน ณ 
สถานที่ประกอบกิจการ ให้แก่ผู้ยื่นค าขอ 

0 0 4 
(5.63) 

35 
(49.30) 

32 
(45.07) 

4.39 0.60 เห็นด้วย
มากที่สุด 

12. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถใน
การให้ค าแนะน าเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง 

0 1 
(1.41) 

3 
(4.23) 

33 
(46.48) 

34 
(47.89) 

4.41 0.65 เห็นด้วย
มากที่สุด 

13. เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้นในการ
ช่วยเหลือและให้ค าแนะน าเพื่อแก้ไข
ข้อบกพร่อง 

0 1 
(1.41) 

 

5 
(7.04) 

30 
(42.25) 

35 
(49.30) 

4.39 0.69 เห็นด้วย
มากที่สุด 

รวม 4.33 0.68 เห็นด้วย
มำก
ที่สุด 

ขั้นตอนกำรนัดหมำยเพื่อตรวจประเมนิสถำนที่ประกอบกิจกำร และกำรตรวจประเมินสถำนทีป่ระกอบกิจกำร 

14. สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อนัด
หมายวันตรวจประเมินสถานที่ประกอบ
กิจการได้ง่าย 

0 0 6 
(8.45) 

31 
(43.66) 

34 
(47.89) 

4.39 0.64 เห็นด้วย
มากที่สุด 

15. เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้นในการ
ตรวจสถานที่ประกอบกิจการ 

0 1 
(1.41) 

2 
(2.82) 

28 
(39.44) 

40 
(56.34) 

4.51 0.63 เห็นด้วย
มากที่สุด 

16. เจ้าหน้าทีแ่จ้งรายละเอียดการตรวจ
ประเมินสถานที่ประกอบกิจการอย่าง
ชัดเจน 

0 0 4 
(5.63) 

26 
(36.62) 

41 
(57.75) 

4.52 0.61 เห็นด้วย
มากที่สุด 

 

17. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถใน
การตรวจประเมินความครบถ้วนเอกสาร

0 1 
(1.41) 

4 
(5.63) 

25 
(35.21) 

41 
(57.75) 

4.49 0.67 เห็นด้วย
มากที่สุด 



228 
 

ประเด็นกำรประเมิน ระดับควำมคิดเห็น ค่ำเฉลี่ย ค่ำ
เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

กำรแปล
ผล 1 2 3 4 5 

ที่ผู้ยื่นค าขอจะต้องจัดให้ม ี

18. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถใน
การตรวจประเมินความถูกต้องของ
อาคารสถานที ่

0 1 
(1.41) 

4 
(5.63) 

26 
(36.62) 

40 
(56.34) 

4.48 0.67 เห็นด้วย
มากที่สุด 

19. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถใน
การตรวจประเมินความรู้ความสามารถ
ของวิศวกร 

1 
(1.41) 

0 5 
(7.04) 

26 
(36.62) 

39 
(54.93) 

4.44 0.75 เห็นด้วย
มากที่สุด 

20. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถใน
การตรวจประเมินความพร้อมของ
เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจและ
ทดสอบฯ 

1 
(1.41) 

0 6 
(8.45) 

25 
(35.21) 

39 
(54.93) 

4.42 0.77 เห็นด้วย
มากที่สุด 

21. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถใน
การให้ค าแนะน าการใช้งานระบบรายงาน
ผลการตรวจและทดสอบผ่านระบบ
สารสนเทศ 

1 
(1.41) 

0 7 
(9.86) 

28 
(39.44) 

35 
(49.30) 

4.35 0.78 เห็นด้วย
มากที่สุด 

22. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถใน
การตรวจประเมินและให้ค าแนะน าการ
ติดต้ังกล้อง Webcam และ CCTV 

2 
(2.82) 

0 10 
(14.08) 

30 
(42.25) 

29 
(40.85) 

4.18 0.88 เห็นด้วย
มาก 

23. เจ้าหน้าที่มกีารสรุปผลการตรวจ
ประเมินสถานประกอบการและแจ้ง
ข้อบกพร่องอย่างชัดเจนเมื่อท าการตรวจ
ประเมินแล้วเสร็จ 

1 
(1.41) 

1 
(1.41) 

2 
(2.82) 

28 
(39.44) 

39 
(54.93) 

4.45 0.75 เห็นด้วย
มากที่สุด 

24. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถใน
การให้ค าแนะน าเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง 

0 1 
(1.41) 

2 
(2.82) 

29 
(40.85) 

39 
(54.93) 

4.49 0.63 เห็นด้วย
มากที่สุด 

25. ในกรณีที่มีข้อบกพรอ่ง เจ้าหนา้ที่ให้
ระยะเวลาในการแก้ไขขอ้บกพร่องที่
เหมาะสม 

0 0 3 
(4.23) 

30 
(42.25) 

38 
(53.52) 

4.49 0.58 เห็นด้วย
มากที่สุด 

 

รวม 4.44 0.70 เห็นด้วย
มำก
ที่สุด 

กำรรำยงำนสรุปผลกำรตรวจประเมินเพื่อเสนอให้ควำมเห็นชอบ, กำรขึ้นทะเบียน และแจ้งผู้ได้รบัควำมเห็นชอบ 

26. เจ้าหน้าที่ด าเนินการสรุปผลการ
ตรวจประเมิน เพื่อเสนอความเห็นชอบ 
ขึ้นทะเบียน และแจ้งผู้ได้รับความ
เห็นชอบให้มารับหนังสือการให้ความ
เห็นชอบภายใน 7 วันท าการ (นับจาก
วันที่แก้ไขข้อบกพร่องจากการตรวจ
ประเมินสถานประกอบการแล้วเสร็จ) 

0 0 3 
(4.23) 

33 
(46.48) 

35 
(49.30) 

4.45 0.58 เห็นด้วย
มากที่สุด 
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ประเด็นกำรประเมิน ระดับควำมคิดเห็น ค่ำเฉลี่ย ค่ำ
เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

กำรแปล
ผล 1 2 3 4 5 

27. เจ้าหน้าที่มกีารแจ้งผู้ได้รับความ
เห็นชอบเพื่อให้มารับหนังสือให้ความ
เห็นชอบ 

0 0 4 
(5.63) 

30 
(42.25) 

37 
(52.11) 

4.46 0.61 เห็นด้วย
มากที่สุด 

28. เจ้าหน้าที่ได้แจ้งชื่อผู้ใช้งานและ
รหัสผ่านเข้าใช้งานระบบรายงานผลการ
ตรวจและทดสอบใหแ้ก่ผู้ได้รับความ
เห็นชอบ 

0 0 3 
(4.23) 

29 
(40.85) 

39 
(54.93) 

4.51 0.58 เห็นด้วย
มากที่สุด 

29. เจ้าหน้าที่มกีารอพัเดตรายชื่อ 
ผู้ได้รับความเห็นชอบให้เป็นผู้ตรวจและ
ทดสอบรถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัด (CNG) 
เป็นเชื้อเพลิง บนเว็บไซต์ “ศูนย์ส่งเสริม
สนับสนุนการใช้ NGV” อย่างถูกต้องและ
เป็นปัจจุบัน 

0 0 11 
(15.49) 

31 
(43.66) 

29 
(40.85) 

4.25 0.71 เห็นด้วย
มากที่สุด 

30. เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถใน
การให้ค าแนะน าในการเป็นผู้ตรวจและ
ทดสอบฯ หรือเมื่อเกิดปัญหาในการ
ปฏิบัต ิ

1 
(1.41) 

1 
(1.41) 

9 
(12.68) 

27 
(38.03) 

33 
(46.48) 

4.27 0.84 เห็นด้วย
มากที่สุด 

31. ระบบรายงานผลการตรวจและ
ทดสอบผ่านระบบสารสนเทศ สามารถใช้
งานได้ง่าย 

3 
(4.23) 

4 
(5.63) 

15 
(21.13) 

27 
(38.03) 

22 
30.99) 

3.86 1.06 เห็นด้วย
มาก 

รวม 4.30 0.73 เห็นด้วย
มำก
ที่สุด 

หมำยเหตุ:  ตัวเลขในวงเล็บ หมายถึง ค่าร้อยละ 

ระดับความคิดเห็น 5 หมายถึง เหน็ด้วยมากที่สดุ 
ระดับความคิดเห็น 4 หมายถึง เหน็ด้วยมาก 

ระดับความคิดเห็น 3 หมายถึง เหน็ด้วยปานกลาง 
ระดับความคิดเห็น 2 หมายถึง เหน็ด้วยน้อย 
ระดับความคิดเห็น 1 หมายถึง เหน็ด้วยน้อยที่สุด 

 

จากการส ารวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการเกี่ยวกับการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่กลุ่ม
พลังงานและสิ่งแวดล้อมในการให้ความเห็นชอบผู้ตรวจและทดสอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของ
รถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิง สามารถสรุประดับความคิดเห็นตามขั้นตอนการด าเนินการได้
ดังนี้ 

1) ขั้นตอนการยื่นค าขอความเห็นชอบ โดยรวมผู้ประกอบการมีระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับ เห็นด้วยมาก โดยค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.16 เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ย ประเด็นการประเมินที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนการขอ      
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ความเห็นชอบการเป็นผู้ตรวจและทดสอบฯโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 และประเด็นการประเมินที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ การจัดเตรียมเอกสารประกอบค าขอการเป็นผู้ตรวจและทดสอบฯ มีรายละเอียด
ที่ไม่ซับซ้อน สามารถเข้าใจได้ง่ายโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 โดยผู้ประกอบการได้แสดงความคิดเห็น
ว่าเอกสารที่ต้องใช้ประกอบค าขอนั้นต้องใช้เอกสารเป็นจ านวนมาก ใช้เวลาในการเตรียมเอกสาร
พอสมควร ในการต่ออายุก็ต้องเตรียมเอกสารเช่นเดียวกับการขอใหม่ ควรจะลดค าขอ ลดเอกสาร  
เนื่องจากเป็นการต่ออายุ ไม่ใช่การขอใหม่ ควรจะใช้เอกสารเดิมที่มีอยู่แล้ว และการตรวจประเมินก็ 
ต้องมาตรวจสอบความพร้อมอยู่แล้ว ถ้าหากพบว่าบกพร่องส่วนไหนก็ให้ท าการแก้ไขเพ่ิมเติม และ
เอกสารตัวอย่างไม่ละเอียด 

2) ขั้นตอนการตรวจประเมินเอกสารค าขอและการเห็นชอบในหลักการ  โดยรวม
ผู้ประกอบการมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ เห็นด้วยมากที่สุด โดยค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.33 
ประเด็นการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการให้ค าแนะน าเพ่ือ
แก้ไขข้อบกพร่องโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 และประเด็นการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ 
เจ้าหน้าที่ด าเนินการตรวจประเมินเอกสารค าขอภายในระยะเวลาที่ก าหนด (7 วันท าการ) โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 โดยมีผู้ประกอบการแสดงความคิดเห็นว่า อยากให้ลดระยะเวลาในการเห็นชอบ 
ขอใหม่/แก้ไข/ถอนชื่อวิศวกร ให้เร็วขึ้นจากเดิม 

3) ขั้นตอนการนัดหมายเพ่ือตรวจประเมินสถานที่ประกอบกิจการ และการตรวจประเมิน
สถานที่ประกอบกิจการ โดยรวมผู้ประกอบการมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ เห็นด้วยมากที่สุด 
โดยค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.44 เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ย ประเด็นการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 
เจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดการตรวจประเมินสถานที่ประกอบกิจการอย่างชัดเจน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.52 และประเด็นการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถในการตรวจ
ประเมินและให้ค าแนะน าการติดตั้งกล้อง Webcam และ CCTV โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18  

4) ขั้นตอนการรายงานสรุปผลการตรวจประเมินเพ่ือเสนอให้ความเห็นชอบ, การขึ้นทะเบียน 
และแจ้งผู้ได้รับความเห็นชอบ โดยรวมผู้ประกอบการมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก
ที่สุด โดยค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.30 เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ย ประเด็นการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 
คือ เจ้าหน้าที่ได้แจ้งชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านเข้าใช้งานระบบรายงานผลการตรวจและทดสอบให้แก่  
ผู้ได้รับความเห็นชอบ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 และประเด็นการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ 
ระบบรายงานผลการตรวจและทดสอบผ่านระบบสารสนเทศ สามารถใช้งานได้ง่าย โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.86 โดยมีผู้ประกอบการแสดงความคิดเห็นว่า แบบฟอร์มเอกสารรับรองการตรวจที่พิมพ์
ออกมาจากระบบยังไม่ได้รับการแก้ไขให้เป็นไปตามประกาศที่บังคับใช้ในปัจจุบัน  รายละเอียดและ 
ที่สรุปผลในรายงานผลออนไลน์ มีบางจุดที่ดูซับซ้อน และดูเป็นอันเดียวกันแต่ถามหลายรอบ และ 
ตัวโปรแกรมยังไม่สามารถใช้งานได้ดีพอ อยากให้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ดีกว่านี้ 
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ผู้ประกอบการยังได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาในการก ากับดูแลผู้ตรวจและทดสอบว่า 
ปัจจุบันนี้ยังมีการปลอมเอกสารหนังสือรับรองการตรวจและทดสอบกันอยู่มาก โดยมี ตรอ.บางแห่ง
สามารถตรวจและทดสอบรถที่ใช้ CNG ได้โดยมีวิศวกรไปแอบออกหนังสือรับรองร่วมกับ ตรอ. โดยที่
ไม่ได้ตรวจและทดสอบตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งเจ้าหน้าที่ควรหามาตรการป้องรักษาสิทธิของผู้ได้รับ
ความเห็นชอบที่ถูกระเบียบ และสถานที่ที่ตรวจทดสอบบางแห่งวิศวกรไม่อยู่ปฏิบัติงานแต่ออก
เอกสารรับรองการตรวจ หรือบางครั้งใช้การตัดแต่งภาพเพ่ือส่งเข้าโปรแกรมเพราะ location 
ของภาพไม่เหมือนกับสถานที่ที่ขออนุญาต ซึ่งในการการก ากับดูแลนั้น ทางกรมการขนส่งทางบกมี
จอภาพที่จะคอยก ากับดูแลผู้ตรวจและทดสอบอยู่แล้ว หรืออาจจะแค่ดูรูปถ่ายจากกล้อง webcam     
ก็สามารถทราบได้ว่าตรวจจริงหรือไม่ จะได้ไม่เกิดปัญหาการซื้อขายใบรับรองดังเช่นในทุกวันนี้        
ซึ่งเกิดจากการที่สถานที่นั้นวิศวกรไม่ได้อยู่ประจ าจริงแต่ท างานประจ าที่ อ่ืน กรณีนี้ควรท าการ
ตักเตือนหรือลงโทษ เนื่องจากกฎระเบียบเรื่องนี้มีอยู่แล้ว บังคับใช้แล้ว ควรเอามาใช้ให้เกิดความเสมอ
ภาคในทุกภาคส่วนของกลุ่มผู้ตรวจ  

นอกจากนี ้ผู้ประกอบการยังได้มีข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่กลุ่ม
พลังงานและสิ่งแวดล้อม ในการให้ความเห็นชอบและการก ากับดูแลผู้ตรวจและทดสอบส่วนควบและ
เครื่องอุปกรณ์ของรถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิง ดังนี้ 

1) ในส่วนของขั้นตอนการขอความเห็นชอบและการเตรียมเอกสาร ผู้ประกอบการได้แสดง
ความคิดเห็นว่า ควรจะจัดให้มีหน่วยงานในต่างจังหวัด และมีแบบฟอร์มพร้อมไฟล์ตัวอย่างในการ
จัดท าเอกสารแต่ละฉบับ ให้ผู้ขอรับความเห็นชอบมีแนวทางเบื้องต้นในการกรอกและจัดเตรียม
เอกสาร เพ่ือความถูกต้อง รวดเร็ว ควรจะมีการติดตามสถานการณ์ขอความเห็นชอบผ่านเว็บไซต์ของ
ส านักงานก ากับดูแล โดยที่ไม่ต้องโทรถามเจ้าหน้าที่   

2) ในส่วนของการก ากับดูแลผู้ตรวจและทดสอบฯ มีผู้ประกอบการแสดงความคิดเห็นว่า 
อยากให้มีการตรวจสอบเข้มงวด ก ากับดูแลวิศวกรที่ไม่ได้ตรวจจริง ซ้อนภาพ ขายใบรับรอง ให้ได้
จริงจัง ลงโทษแล้วแจ้งผู้ตรวจทุกคนให้ทราบ จะได้เป็นตัวอย่างมิให้ท าตามกัน เนื่องจากวิศวกรที่ขอ
อนุญาตถูกต้องกลับต้องสูญเสียรายได้จากการถูกปลอมเอกสาร และเมื่อมีข้อมูลใหม่ ๆ อยากให้ท า
การอัพเดทข้อมูลหรือการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงกฎระเบียบใหม่ ๆ ส่งให้กับผู้ประกอบการทราบเป็น     
รายเดือน หรือส่งแจ้งเตือนให้ได้รับข่าวสารข้อมูลใหม่ได้ทันสถานการณ์ และมีการจัดสัมมนาให้
ความรู้และเทคนิคใหม ่ๆ ให้แก่ผู้ประกอบการ 

3) ระบบรายงานผลการตรวจและทดสอบผ่านระบบสารสนเทศ มีผู้ประกอบการแสดงความ
คิดเห็นว่า อยากให้แก้ไขข้อมูลในหนังสือรับรองการตรวจและทดสอบให้เป็นไปตามประกาศก าหนด 
และการกรอกข้อมูลผลการตรวจในระบบรายงานผลการตรวจและทดสอบควรมีข้อรวมเพ่ือการตรวจ
ที่รวดเร็วขึ้นควรปรับปรุงระบบรายงานให้กระชับ เพราะการใช้เวลาในการกรอกข้อมูลมากจะท าให้
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ลูกค้าผู้ใช้บริการใช้เวลารอนาน ระบบรายงานฯ ควรจะท าให้ค้นหาข้อมูลเก่า และแก้ไขข้อมูลที่กรอก
ผิดได้ และควรปรับปรุงระบบสารสนเทศให้ใช้งานง่าย และอัพเดตอยู่เสมอ 

 
7. สรุปผลกำรศึกษำ 

จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่กลุ่มพลังงานและสิ่งแวดล้อมและการส ารวจความคิดเห็นของ
ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่กลุ่มพลังงานและสิ่งแวดล้อมในการให้          
ความเห็นชอบผู้ตรวจและทดสอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็น
เชื้อเพลิง พบว่ายังมีปัญหาที่ผู้ประกอบการไม่ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะยื่นค าขอการเป็น
ผู้ตรวจและทดสอบอย่างละเอียด และปัญหาส าคัญที่เจ้าหน้าที่กลุ่มพลังงานและสิ่งแวดล้อมและ       
ผู้ประกอบมีความเห็นที่สอดคล้องกันในการก ากับดูแลการด าเนินการตรวจและทดสอบรถที่ใช้       
ก๊าซ CNG คือ ปัญหาการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายในการตรวจและทดสอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์
ของรถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิงของผู้ได้รับความเห็นชอบและวิศวกรที่ขึ้นทะเบียนกับ
กรมการขนส่งทางบก ซึ่งปัญหานี้ไม่สอดคล้องกับ กิตติยา คัมภีร์ (2559) ได้กล่าวว่า รัฐบาลที่มี
ประสิทธิภาพสูงและมีบริการที่เป็นเลิศมีปัจจัยความส าเร็จประการหนึ่งเกิดจากการร่วมมือกับเอกชน
ในการให้บริการเพ่ือลดต้นทุนและได้ความเชี่ยวชาญของภาคเอกชน โดยปัญหาการไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายในการตรวจและทดสอบอาจเกิดจากการที่เจ้าหน้าที่กลุ่มพลังงานและสิ่งแวดล้อมยังไม่
ด าเนินการอย่างเข้มงวดและท างานเชิงรุกในการตรวจสอบผลการตรวจและทดสอบผ่านระบบ
สารสนเทศ และตรวจสอบการด าเนินงานของวิศวกรผ่านระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ยังไม่มี     
การลงโทษผู้กระท าผิดกฎหมายอย่างจริงจัง และยังไม่มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการก ากับดูแล      
การด าเนินการตรวจและทดสอบของผู้ได้รับความเห็นชอบแต่ละราย ผู้กระท าความผิดจึงไม่เกรงกลัว
และยังคงกระท าผิดต่อไป จนเกิดเป็นข้อกังวลกับผู้ประกอบการที่ด าเนินการถูกต้องตามกฎหมาย   
ว่าไม่มีความเสมอภาคในการก ากับดูแล และยังมีปัญหาที่เจ้าหน้าที่ในบางครั้งตัดสินใจโดยใช้ดุลยพินิจ
ส่วนตัวไม่ยึดกฎหมายและข้อก าหนดเป็นหลัก และยังมีการใช้ดุลยพินิจหรือความคิดเห็นที่ต่างกัน      
ในประเด็นเดียวกัน ซึ่งการด าเนินการของเจ้าหน้าที่ในลักษณะนี้ไม่สอดคล้องกับที่ มณีวรรณ  
ฉัตรอุทัย (2541) ได้กล่าวไว้ว่าองค์กรที่มีประสิทธิภาพที่จะสามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพ
ของสินค้าหรือบริการได้นั้น จะต้องด าเนินงานควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพของบุคลากร และ 
เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร มีแนวคิดในการท างานเชิงรุกอย่างสร้างสรรค์ มีความยืดหยุ่นและ
สามารถปรับตัวได้อย่างต่อเนื่อง และอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมขององค์กรทั้ง
ภายในและภายนอก เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และอีกปัญหาหนึ่งที่อาจจะส่งผลให้เกิด
ปัญหาการก ากับดูแลดังกล่าวข้างต้นก็คือ ความไม่สมบูรณ์ของระบบรายงานผลการตรวจและทดสอบ        
ซึ่งเป็นประเด็นการประเมินที่ได้ค่าคะแนนต่ าที่สุดในแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ประกอบการ    
ซึ่งระบบสารสนเทศนี้ยังไม่อ านวยความสะดวกให้กับผู้ ใช้งานให้สามารถท างานได้ง่ายขึ้น              
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และไม่สามารถสกัดผู้ตรวจและทดสอบที่รายงานผลการตรวจและทดสอบที่ไม่เป็นไปตามที่กฎหมาย
ก าหนดได้ เช่น ภาพถ่ายจากกล้อง Webcam ที่ไม่ใช่ภาพถ่ายวิศวกรคู่กับรถภายในพ้ืนที่ส าหรับตรวจ
และทดสอบตามท่ีได้รับความเห็นชอบ ระบบก็ยังอนุญาตให้สามารถรายงานผลการตรวจและทดสอบ
ต่อไปได้ ทั้งท่ีภาพถ่ายไม่ถูกต้อง การที่ระบบยังไม่สามารถอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งานและยังไม่
สมบูรณ์นี้ไม่สอดคล้องกับ เมธี ไพรชิต (2556) ที่ได้กล่าวว่าการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เป็นปัจจัย
ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการท างาน และเทคโนโลยี      
จะสามารถช่วยลดขั้นตอนในการท างานได้เป็นอย่างดี และทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ (2562) ที่กล่าว
ว่า ระบบสารสนเทศช่วยปรับปรุงคุณภาพของสินค้า/บริการให้ดีขึ้น ระบบสารสนเทศท าให้เกิดการ
ติดต่อระหว่างหน่วยงานและลูกค้า สามารถท าได้โดยถูกต้องและรวดเร็วขึ้น ดังนั้นจึงสามารถช่วยให้
หน่วยงานสามารถปรับปรุงคุณภาพของสินค้า/บริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าให้ดีขึ้นและ
รวดเร็วขึ้นด้วย  และประเด็นเรื่องความไม่เพียงพอของบุคลากรและงบประมาณก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่
ท าให้เจ้าหน้าที่กลุ่มพลังงานและสิ่งแวดล้อมไม่สามารถด าเนินการก ากับผู้แลผู้ตรวจและทดสอบได้
อย่างเข้มงวด และไม่สามารถไปตรวจติดตามซ้ าผู้ได้รับความเห็นชอบทุกแห่งที่ส านักงานขนส่งจังหวัด
ส่งผลการตรวจประเมินมาว่าพบข้อบกพร่อง แต่จะด าเนินการสุ่มตรวจให้ได้มากที่สุดตามงบประมาณ
ที่ได้รับ มีความสอดคล้องกับ อรษา โพธิ์ทอง (2537) ศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
พัฒนาการอ าเภอ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาอ าเภอ (กพอ.): ศึกษากรณีอ าเภอ ในเขต
ศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชน เขตที่ 7 พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน คือ       
ยังขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการปฏิบัติงาน ขาดการฝึกอบรมให้ กพอ. เข้าใจ
บทบาทหน้าที่และปฏิบัติงานตามบทบาทอ านาจหน้าที่ของ กพอ. และขาดวัสดุอุปกรณ์ และ
งบประมาณ ที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

นอกจากปัญหาในการก ากับดูแลแล้ว ในขั้นตอนการให้ความเห็นชอบผู้ตรวจและทดสอบ
พบว่าขั้นตอนที่มีปัญหาในการปฏิบัติก็คือขั้นตอนในเตรียมเอกสารเพ่ือใช้ประกอบการยื่นค าขอเป็น
ผู้ตรวจและทดสอบ โดยประเด็นการประเมิน “การจัดเตรียมเอกสารประกอบค าขอการเป็นผู้ตรวจ
และทดสอบ มีรายละเอียดที่ไม่ซับซ้อน สามารถเข้าใจได้ง่าย” ได้คะแนนการประเมินต่ าที่สุดเป็น
อันดับที่ 2 รองลงมาจากเรื่องของระบบสารสนเทศที่ได้คะแนนเป็นอันดับสุดท้าย ซึ่งผู้ประกอบการ
เห็นว่า เอกสารที่ต้องใช้ประกอบค าขอนั้นต้องใช้เอกสารเป็นจ านวนมาก ใช้เวลาในการเตรียมเอกสาร
พอสมควร และเจ้าหน้าที่ก็ประสบปัญหาที่ผู้ยื่นค าขอมักจะเตรียมเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง   
ในขั้นตอนการเห็นชอบในหลักการ ท าให้ต้องมีการแจ้งข้อบกพร่องให้ผู้ประกอบการทราบและ
ด าเนินการจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมหรือแก้ไขเอกสารอยู่เป็นประจ า และจากปัญหาการจัดเตรียมเอกสาร
ของผู้ประกอบการและการตรวจสอบเอกสารของเจ้าหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นอาจจะเป็นสาเหตุที่ส่งผล
ให้ประเด็นการประเมิน “เจ้าหน้าที่ด าเนินการตรวจประเมินเอกสารค าขอภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
(7 วันท าการ)” ได้คะแนนการประเมินต่ าที่สุดในขั้นตอนการตรวจประเมินเอกสารค าขอและเห็นชอบ
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ในหลักการ และเม่ือพิจารณาค่าระดับคะแนนจากการส ารวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการจะพบว่า 
ประเด็นในเรื่องของความครบถ้วนของข้อมูลในเว็บไซต์ http://apps.dlt.go.th/ngv/ “ศูนย์ส่งเสริม
สนับสนุนการใช้ NGV” และความครบถ้วนของการชี้แจงรายละเอียดเอกสารและหลักฐานที่ต้อง
เตรียม ในแบบค าขอเป็นผู้ตรวจและทดสอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัด
เป็นเชื้อเพลิง (CNG) มีค่าคะแนนอยู่ที่ระดับเห็นด้วยมาก แต่ถือว่าเป็นกลุ่มที่ได้คะแนนน้อยเมื่อ
พิจารณาจากประเด็นการประเมินทั้งหมด แสดงว่าผู้ประกอบการยังเห็นว่าข้อมูลในเว็บไซต์ 
http://apps.dlt.go.th/ngv/ “ศูนย์ส่งเสริมสนับสนุนการใช้ NGV” และการชี้แจงรายละเอียด
เอกสารและหลักฐานที่ต้องเตรียมประกอบค าขอ ที่แสดงในแบบค าขอเป็นผู้ตรวจและทดสอบ ยังไม่
ครบถ้วนและเป็นประโยชน์มากพอในการช่วยเหลือให้ผู้ประกอบการจัดเตรียมเอกสารได้ถูกต้อง
ครบถ้วน โดยมีผู้ประกอบการแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้ว่า เอกสารตัวอย่างไม่ละเอียด ควรจะมี
แบบฟอร์มพร้อมไฟล์ตัวอย่างในการจัดท าเอกสารแต่ละฉบับ ให้ผู้ขอรับความเห็นชอบ มีแนวทาง
เบื้องต้นในการกรอกและจัดเตรียมเอกสาร เพ่ือความถูกต้อง รวดเร็วมากขึ้น และควรมีการรวบรวม
ข้อมูล มาตรฐานอุตสาหกรรม มาตรฐานส่วนควบ ISO ECE และมาตรฐานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องไว้ที่
เว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบกเพ่ือให้ผู้ประกอบการ วิศวกร และบุคคลที่สนใจ สามารถดาวน์โหลด
ได้ง่าย ซึ่งจากปัญหาในการจัดเตรียมเอกสารจ านวนมาก มีความซับซ้อนในการจัดเตรียมเอกสารและ
การชี้แจงรายละเอียดในการจัดเตรียมเอกสารที่ไม่ชัดเจนนี้ ไม่สอดคล้องกับ  กิตติยา คัมภีร์ (2559) 
ที่กล่าวไว้ว่า รัฐบาลที่มีประสิทธิภาพสูงและมีบริการที่เป็นเลิศจะมีปัจจัยความส าเร็จคือ การใช้
เทคโนโลยีมาเพ่ิมประสิทธิภาพ เพ่ิมและพัฒนาช่องทางการติดต่อขอรับบริการภาครัฐ ท าให้เข้าถึง
ข้อมูลและแบบฟอร์มต่าง ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ และการลดความซับซ้อนของกระบวนการ โดยท า
ความเข้าใจขัน้ตอนการออกใบอนุญาตต่าง ๆ เพื่อหาช่องทางในการลดความซับซ้อนของกระบวนการ
และกฎระเบียบต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

 
8. ข้อเสนอแนะ  

จากการศึกษาการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่กลุ่มพลังงานและสิ่งแวดล้อมในการให้ความ
เห็นชอบและการก ากับดูแลผู้ตรวจและทดสอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ
อัดเป็นเชื้อเพลิง และศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานให้ความเห็นชอบและการก ากับดูแล
ผู้ตรวจและทดสอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิง ผู้วิจัย  
มีข้อเสนอแนะนอกเหนือจากท่ีเจ้าหน้าที่กลุ่มพลังงานและสิ่งแวดล้อมและผู้ประกอบการได้เสนอแนะ
ไว้ ดังนี้ 

1) เพ่ือให้การปฏิบัติงานในการก ากับดูแลและการด าเนินการลงโทษผู้ตรวจและทดสอบที่
ด าเนินการไม่เป็นไปตามกฎหมายเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเข้มงวด ควรจะมีการเพ่ิมบุคลากรใน
ต าแหน่ง นิติกร เพ่ือรับผิดชอบในการจัดการเรื่องร้องเรียนและการด าเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่

http://apps.dlt.go.th/ngv/
http://apps.dlt.go.th/ngv/
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ด าเนินการผิดกฎหมาย และควรจะเพ่ิมต าแหน่ง เจ้าพนักงานขนส่ง เพ่ือท าหน้าที่ในการก ากับดูแล
การปฏิบัติงานของผู้ได้รับความเห็นชอบผ่านระบบรายงานผลการตรวจและทดสอบ และระบบ
โทรทัศน์วงจรปิด 

2) เพ่ิมบุคลากรในต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ที่จะมาท าหน้าที่ในการพัฒนาระบบ
รายงานผลการตรวจและทดสอบให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และสามารถแก้ไขข้อขัดข้องของระบบ
ได้ทันทีเม่ือผู้ประกอบการติดปัญหาในการใช้งานระบบ 

3) เอกสารขั้นตอนการด าเนินงาน และวิธีปฏิบัติงาน ที่ผู้ยื่นค าขอความเห็นชอบต้องจัดท า
เช่นเดียวกันทุกแห่ง และมีขั้นตอนการปฏิบัติงานในการตรวจและทดสอบที่เหมือนกัน เจ้าหน้าที่ควร
จัดท าเป็นแบบฟอร์มเพ่ือเป็นตัวอย่างให้แก่ผู้ประกอบการได้น าไปใช้และสามารถดาวน์โหลดได้บน
เว็บไซต์ http://apps.dlt.go.th/ngv/ “ศูนย์ส่งเสริมสนับสนุนการใช้ NGV” และจัดท าเอกสารให้
ถูกต้อง และควรมีตัวอย่างการถ่ายภาพที่ถูกต้องอยู่ในแบบฟอร์มนั้น เพ่ือให้ผู้ขอความเห็นชอบจะได้
จัดท าเอกสารขั้นตอนการด าเนินงาน และวิธีปฏิบัติงาน ให้เป็นไปในทางเดียวกัน มีความถูกต้อง 
เจ้าหน้าที่จะได้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารได้รวดเร็วขึ้น และผู้ยื่นค าขอความเห็นชอบ
ก็จะไม่ต้องเสียเวลาแก้ไขเอกสาร  

4) เอกสารค าขอเป็นผู้ตรวจและทดสอบควรแยกตามประเภทของผู้ยื่นค าขอ ได้แก่ ค าขอ
ส าหรับผู้ตรวจและทดสอบทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา ค าขอส าหรับผู้ตรวจและทดสอบทั่วไปที่เป็นห้าง
หุ้นส่วนฯ หรือบริษัทฯ ค าขอส าหรับผู้ตรวจและทดสอบทั่วไป ที่เป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
สถาบันการศึกษา และค าขอส าหรับผู้ตรวจและทดสอบที่เป็นผู้ผลิต เนื่องจากผู้ยื่นค าขอแต่ละ
ประเภทจะต้องจัดเตรียมเอกสารบางฉบับที่แตกต่างกัน การแยกค าขอเช่นนี้จะช่วยให้ผู้ยื่นค าขอ
จัดเตรียมเอกสารได้ครบถ้วนถูกต้องมากยิ่งขึ้น 

5) กรมการขนส่งทางบกควรจัดท า E-learning หลักสูตร “ผู้ติดตั้งการตรวจและทดสอบการ
ติดตั้งระบบก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิงส าหรับรถ” และก าหนดให้วิศวกรที่จะมาขึ้นทะเบียนเป็น
ผู้ตรวจและทดสอบจะต้องผ่านการเรียน E-learning ที่จัดท าข้ึนนี้ เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าวิศวกรได้ผ่านการ
เรียนรู้การติดตั้งการตรวจและทดสอบการติดตั้งระบบก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิงส าหรับรถ 

6) การขึ้นทะเบียนวิศวกรและการอัพเดตข้อมูลผู้ได้รับความเห็นชอบในระบบ MDM  
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศควรมอบอ านาจให้เจ้าหน้าที่กลุ่มพลังงานและสิ่งแวดล้อมสามารถอัพเดต
ข้อมูลได้ด้วยตัวเอง เพ่ือความรวดเร็วในการด าเนินงาน เนื่องจากความช้าหรือเร็วในการลงข้อมูลมีผล
ต่อการด าเนินการตรวจและทดสอบของผู้ได้รับความเห็นชอบ 

7) ควรจะมีการพัฒนาระบบรายงานผลการตรวจและทดสอบโดยการน า AI เข้ามาช่วย 
เพ่ือให้การด าเนินการของผู้ได้รับความเห็นชอบเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด ดังนี้ 

- ระบบจะต้องจับภาพวิศวกรของแต่ละสถานประกอบกิจการว่าตรงกับที่ได้ท าการ
ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมการขนส่งทางบกหรือไม่ หากใบหน้าวิศวกรไม่ตรงกับที่ขึ้นทะเบียนไว้ หรือ
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ระบบไม่พบวิศวกรอยู่ในพ้ืนที่ตรวจ ระบบจะต้องไม่อนุญาตให้ด าเนินการรายงานผลการตรวจและ
ทดสอบต่อไป 

- ระบบจะต้องจับภาพทะเบียนรถและพ้ืนที่ตรวจว่าเป็นการตรวจในพ้ืนที่ที่ขึ้น
ทะเบียนไว้กับกรมการขนส่งทางบกหรือไม่ หากพ้ืนที่ตรวจไม่ถูกต้องตามที่ขึ้นทะเบียนไว้ หรือเป็น
ภาพการตรวจนอกสถานที่ ระบบจะต้องไม่อนุญาตให้ด าเนินการรายงานผลการตรวจและทดสอบ
ต่อไป 

- ระบบจะต้องท าการล็อกวัน เวลาในการตรวจและทดสอบของวิศวกรให้เป็นไป
ตามที่ได้ยื่นขอความเห็นชอบจากกรมการขนส่งทางบกไว้ ถ้าวิศวกรจะท าการตรวจและทดสอบและ
ออกใบรับรองการตรวจและทดสอบในช่วงที่ไม่ได้ขอความเห็นชอบไว้ ระบบจะต้องไม่อนุญาตให้
ด าเนินการรายงานผลการตรวจและทดสอบ 

- ระบบควรจะสามารถกรองข้อมูลได้ในสิ่งที่มนุษย์กรอกเข้าสู่ระบบ หากเป็นข้อมูล
ที่ไม่ถูกต้องควรจะมีการแจ้งเตือนและไม่อนุญาตให้ส่งข้อมูล 

- ระบบควรจะมีการจ ากัดการใช้ Username และ Password ของผู้ได้รับความ
เห็นชอบ ให้สามารถใช้ได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ยื่นขอความเห็นชอบไว้เท่ านั้น โดยอาจจะเป็นการ
จ ากัดให้ใช้เฉพาะใน IP ที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น 

8) ในการมอบหมายงานของผู้บังคับบัญชา ควรมอบหมายให้ผู้ประกอบการแต่ละราย 
มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ 1 คน ตั้งแต่การพิจารณาค าขอใหม่ การต่ออายุ หรือการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดอื่น ๆ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของร้านที่รับผิดชอบให้ด าเนินงานตามที่
กฎหมายก าหนด และเพ่ือให้การพิจารณาค าขอและการตรวจสถานประกอบกิจการมีความละเอียด   
ถี่ถ้วนมากขึ้น 
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กำรศึกษำปัจจัยที่มีผลต่อกำรตดัสินใจเลือกเข้ำท ำงำนกับ 
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 

ทิฆัมพร สังข์ประไพ* 
 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้า
ท างาน บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และ 2) เพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกเข้าท างานบริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ระหว่างกลุ่มคน Gen-Y และกลุ่มคน Gen-Z 
ท าการศึกษาโดยใช้แบบสอบถามเพ่ือเก็บข้อมูลความคิดเห็นของพนักงานบริษัท อิชิตันกรุ๊ป จ ากัด 
(มหาชน) โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นพนักงานบริษัทฯ จ านวน 150 คน ที่อยู่ในกลุ่ม Gen-Y และกลุ่ม 
Gen-Z ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการจนถึงระดับผู้บริหาร 

ผลการศึกษา พบว่าพนักงานส่วนใหญ่เห็นด้วยปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้า
ท างาน โดยเห็นด้วยกับปัจจัยจูงใจด้านลักษณะงาน มากที่สุด รองลงมา คือด้านผลตอบแทนและ
สวัสดิการ ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ด้านชื่อเสียงองค์การ ด้านค่านิยม ด้านโอกาสในการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเอง ด้านความมั่นคงในงาน และด้านโอกาสการเจริญก้าวหน้าในงาน ตามล าดับ 
ในส่วนของปัจจัยส่วนบุคคลนั้น ด้านระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนส่งผลต่อ
การเลือกเข้าท างานที่บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) อย่างมีนัยส าคัญ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
ระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม เป็นปัจจัยที่แสดงถึงระดับความรู้ความเข้าใจในการศึกษาหาความรู้  
ซึ่งบริษัทฯเองก็ยังคงให้ความส าคัญกับเกรดเฉลี่ยของผู้สมัครงาน โดยที่ผู้สมัครงานที่มีระดับผลการ
เรียนเฉลี่ยสูงจะเป็นที่สนใจมากกว่าผู้สมัครงานที่มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยต่ า และเมื่อศึกษา
เปรียบเทียบปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อการเลือกเข้าท างาน ระหว่างกลุ่มคน Gen-Y และกลุ่มคน Gen-Z 
แล้วนั้นพบว่า ปัจจัยด้านลักษณะงานเมื่อจ าแนกระหว่างกลุ่มคนพบว่า กลุ่มคน Gen-Z และกลุ่มคน 
Gen-Y ชอบงานที่มีล าดับขั้นตอนการท างานชัดเจน ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าท างานของ
พนักงานบริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ส่วนปัจจัยจูงใจด้าน
อ่ืน ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ด้านโอกาสการเจริญก้าวหน้าในงาน 
ความมั่นคงในงาน ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ ด้านชื่อเสียง
ขององค์การ และด้านค่านิยม เมื่อจ าแนกระหว่างกลุ่มคนพบว่า กลุ่มคน Gen-Z และกลุ่มคน Gen-Y           
ทุกข้อส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าท างานของพนักงานบริษัท อิชิตันฯ ไม่แตกต่างกัน อาจเป็น
พนักงานกลุ่มเป็นหมายปัจจุบันเป็นพนักงานบริษัทฯ และมีประสบการณ์มาแล้วนั้น ท าให้เล็งเห็น

                                       
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ความส าคัญของลักษณะของงานที่ตัวเองต้องรับผิดชอบหรือได้รับมอบหมาย ว่าส่งผลต่อการตัดสินใจ
ในการท างานหรือในการเลือกเข้าท างาน เพราะหากได้ท างานในลักษณะงานที่ไม่ต้องกับความ
ต้องการแล้วนั้นก็ง่ายต่อการเปลี่ยนงานในอนาคต  

ค ำส ำคัญ: การตัดสินใจเลือกเข้าท างาน, บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
 
1. บทน ำ 

ในการที่จะปรับเปลี่ยนให้องค์การก้าวเข้าสู่การเป็นองค์การแห่งนวัตกรรมได้ส าเร็จ บริษัทฯ
จะต้องเข้าใจความเหมือนและความต่างของพนักงานที่มาจากวัยและรุ่นที่แตกต่างกัน และต้องเข้า
ใจความคาดหวังของพนักงานแต่ละคน ความพร้อมของแต่ละคน ความสามารถในการปรับตัวและรับ
เอาเทคโนโลยีใหม่ ๆ พนักงานรุ่นใหม่ที่เกิดมาในยุคดิจิทัลเฟ่ืองฟูจะสร้างภาพบรรทัดฐานธุรกิจใหม่ 
สร้างการรับรู้แห่งนวัตกรรม และความปรารถนาที่จะเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นคุณลักษณะ
เฉพาะตัวของคนรุ่นนี้ที่จะจุดประกายให้เกิดการปรับเปลี่ยนไปสู่ความเป็นเปลี่ยนแปลง ซึ่ งในภาครัฐ
เองก็เช่นกัน ปัจจุบันมีอัตราการจ้างงานหรือการบรรจุข้าราชการรุ่นใหม่มีเพ่ิมมากขึ้นทั้งกลุ่มคน 
Gen-Y และ Gen-Z กล่าวคือ Gen-Y เป็นกลุ่มคนที่เกิดในยุคการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเกิดช่วง
ปี 2524-2538 (อายุ 25-39 ปี) (Robbins, S.P., 1996) และ Gen-Z คือกลุ่มคนที่เกิดในยุคเติบโตมา
พร้อมเทคโนโลยีและพ่อแม่ท างานนอกบ้าน เกิดตั้งแต่ปี 2539 ขึ้นไป (อายุน้อยกว่า 25 ปี) (วิทยา 
ชีวรุโณทัย , 2555) และมีการคาดการณ์กันว่าภายในปี 2020 กลุ่มคน Gen-Z จะครองพ้ืนที่
ตลาดแรงงานกว่าร้อยละ 20 ของทั้งหมด 

จากแนวคิดการแบ่งรุ่นอายุของบุคลากรในองค์การทางประเทศตะวันตกซึ่งมีเกณฑ์การแบ่ง 
ตามช่วงปีเกิดท่ีแตกต่างกันไปในแต่ละการศึกษา พบว่า ปัจจุบันในองค์การหนึ่งอาจมีบุคลากรจากทั้ง 
5 รุ่นอายุ ได้แก่ เจนเนอเรชั่น V (Gen V) เกิดในช่วงประมาณ ค.ศ. 1920-1945 (พ.ศ. 2463-2488) 
เจนเนอเรชั่น Baby Boomers (Gen B) เกิดในช่วงประมาณ ค.ศ. 1946-1960 (พ.ศ. 2489-2503) 
เจนเนอเรชั่น X (Gen X) เกิดในช่วงประมาณ ค.ศ.1961–1980 (พ.ศ. 2504-2523) เจนเนอเรชั่น Y 
(Gen Y) เกิด ในช่วงประมาณ ค.ศ. 1981-1995 (พ.ศ. 2524-2538) และเกิดตั้งแต่ปี 2539 ขึ้นไปเจน
เนอเรชั่น Z (Gen Z) การเปลี่ยนแปลงระดับโลกในมิติต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม
วัฒนธรรม และเทคโนโลยีในแต่ละยุคส่งผลให้บุคลากรแต่ละรุ่นอายุผ่านกระบวนการขัดเกลา 
ทางสังคมมาต่างกัน ตั้งแต่สังคมบ้านและครอบครัว สังคมสถานศึกษา เช่น โรงเรียนและมหาวิทยาลัย 
สังคมชุมชนในเมืองและชนบท ไปจนถึงสังคม คนท างานในองค์การต่าง ๆ ที่มีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม โดยเฉลี่ยแล้ว ช่วงเวลาของรุ่นอายุหนึ่งจะประมาณ 15-20 ปี  

ปัจจุบันบริษัท อิชิตันฯ มีสัดส่วนพนักงานจ านวน 297 คน แบ่งเป็นอายุน้อยกว่า 25 ปี 
จ านวน 58 คน 25-39 ปี จ านวน 92 คน อายุ 40-45 ปี จ านวน 38 คน และอายุมากกว่า 45 ปี 
จ านวน 4 คน จึงเห็นได้ว่าพนักงานส่วนใหญ่ในบริษัทฯเป็น Gen-Y ที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารใน
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อนาคตแทนที่คนเก่า ๆ และที่ก าลังเพ่ิมจ านวนมากยิ่งขึ้นก็คือกลุ่มคน Gen-Z ที่จะเข้ามากลุ่มคน
ส่วนมากแทนที่พนักงานกลุ่มอื่น ๆ ในอนาคต 

ในการศึกษานี้ ผู้วิจัยพิจารณาเฉพาะบุคลากรที่อยู่ในวัยท างานซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่ในอนาคต
ได้แก่ Gen Y และ Gen Z ความแตกต่างจากกระบวนการขัดเกลาทางสังคมดังที่ปรากฏส่งผลต่อวิถี
การด าเนินชีวิต ค่านิยมในการท างาน ความคาดหวังต่อพฤติกรรมการท างานร่วมกันของบุคลากรต่าง
รุ่นอายุ ความสามารถในการท างานของบุคลากรต่างรุ่นอายุในระดับต่าง  ๆ ตั้งแต่ระดับบริหารไป
จนถึงระดับปฏิบัติการ 

 
2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

2.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าท างานท างานบริษัท อิชิตันกรุ๊ป 
จ ากัด (มหาชน) 

2.2 เพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าท างานบริษัท อิชิตัน กรุ๊ป 
จ ากัด (มหาชน) ระหว่างกลุ่มคน Gen-Y และกลุ่มคน Gen-Z 

 
3. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัยเรื่อง “การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้า
ท างานกับบริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)” มี 2 ประการ 

3.1 เพ่ือให้ผู้บริหารได้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าท างานกับบริษัท อิชิตัน กรุ๊ป 
จ ากัด (มหาชน) ของกลุ่มคน Gen-Y และ Gen-Z ที่ในอนาคตมีแนวโน้มจะเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่
ภายในองค์การ และน าไปพัฒนาแนวทางในการปรับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลในการสรร
หาบุคลากร 

3.2 เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจและผู้ที่ต้องการท าการศึกษาในเรื่องนี้สามารถน าเอาผล
การศึกษาวิจัยไปเป็นข้อมูลอ้างอิงปรับใช้ในการศึกษาวิจัยต่อไปในอนาคตได้ 

 
4. ทฤษฎีหรือแนวคิดที่เกี่ยวข้อง 
 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้รวบรวมปัจจัยที่คาดว่ามี
ผลต่อแรงจูงใจในการเลือกเข้าท างานของพนักงานบริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) โดยได้เลือกใช้
ทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของแมคคลีแลนด์ ทฤษฎีนี้เน้นอธิบายการจูงใจของแต่ละคนที่กระท าการ
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายไม่ได้หวังสิ่งตอบแทน คือท างานให้ดีตามตั้งใจ เมื่อท าส าเร็จก็จะเป็นการ
ขับเคลื่อนให้ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ส าเร็จ พฤติกรรมของผู้ที่มีแรงจูงใจต้องมีการกระท า (McClelland, 
1961) David I. McClelland ได้ท าการทดลองโดยใช้แบบทดสอบการรับรู้ของบุคคล เพ่ือวัดความ
ต้องการของมนุษย์ จากการศึกษา วิจัยของแมคคลีแลนด์ ได้สรุปคุณลักษณะของคนที่มีแรงจูงใจใฝ่
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สัมฤทธิ์สูงมีความต้องการ 3 ประการ ซึ่งเขาเชื่อว่าเป็นสิ่งส าคัญในการที่จะเข้าใจถึงพฤติกรรมของ
บุคคลได้ดังนี้ (McClelland, 1961; อ้างถึงใน วรรณวิสา แย้มเกตุ, 2558: 22-23) ความต้องการ
ความส าเร็จ ความต้องการความผูกพัน ความต้องการอ านาจ นอกจากงานในลักษณะดังกล่าวแล้ว
แมคคลีแลนด์ได้พบว่าปัจจัยที่ส าคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการท างานเพ่ือให้ได้ผลงานที่มี
ประสิทธิภาพคือสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับงานที่ท าด้วย (นิตยา วิมุต, 2553) ทฤษฎีสองปัจจัยของ
เฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg, 1959) ปัจจัยหรือองค์ประกอบ 2 ประการ ที่มีความสัมพันธ์กับความพึง
พอใจและไม่พึงพอใจในการปฏิบัติงาน ได้แก่ องค์ประกอบจูงใจ และองค์ประกอบค้ าจุน  หรือ
องค์ประกอบสุขอนามัย ดังนี้ ปัจจัยจูงใจ (เป็นองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติโดยตรง และ
เป็นสิ่งจูงใจให้บุคลากรเกิดความพึงพอใจในการท างาน ประกอบด้วย ลักษณะของงาน ความก้าวหน้า 
ความรับผิดชอบ โอกาสและความส าเร็จในการท างาน การได้รับการยอมรับนับถือ ปัจจัยค้ าจุน 
ประกอบด้วย เงินเดือน เงื่อนไขในการท างาน สัมพันธภาพกับผู้บังคับบัญชา ความมั่นคงในงาน 
สัมพันธภาพกับเพ่ือนร่วมงาน (อ านวยชัย บุญศรี, 2556) นอกจากนี้ยังใช้แนวคิดอุปทานแรงงานเข้า
มาร่วมด้วยองค์การมีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับ
องค์การมาร่วมงาน ในอีกทางหนึ่งตัวบุคคลเองก็มีสิทธิที่จะเลือกงานและองค์การที่ตนพึงพอใจซึ่ง
ปัจจัยหลักท่ีมีผลดึงดูดใจผู้สมัครงานเลือกองค์การ (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2544; อ้างถึงใน ณรงค์ 
จองใจอนุรักษ์, 2550) มีดังนี้ ปัจจัยด้านงาน ประกอบด้วย ลักษณะงานมีส่วนก่อให้เกิดความพึงพอใจ
ในงาน ทักษะในการท างานหรือความช านาญในงานที่ท านั้นจะต้องสอดคล้องไปกับลักษณะงาน  
ความรับผิดชอบ และเงินเดือน ฐานะทางวิชาชีพมีส่วนก่อให้เกิดความพึงพอใจในงาน ขนาดของ
หน่วยงาน ความห่างไกลของบ้านและที่ท างาน สภาพทางภูมิศาสตร์ในแต่ละท้องถิ่น โครงสร้างของ
งานมีส่วนก่อให้เกิดความพึงพอใจในงาน เนื่องจากความชัดเจนของงานที่สูง ส่งผลให้เกิดความสะดวก
ในการปฏิบัติงานได้ง่ายขึ้น ปัจจัยด้านการจัดการ ประกอบด้วย ความมั่นคงในงาน รายรับ โอกาส
ก้าวหน้า อ านาจตามต าแหน่งหน้าที่ที่หน่วยงานมอบให้เพ่ือควบคุมสั่งการผู้ร่วมงานให้ท างานที่
มอบหมายให้เสร็จ สภาพการท างานของส านักงานที่ดีมีผลท าให้พนักงานพึงพอใจ ความศรัทธาใน
ผู้บริหารในด้านคามสามารถ และปัจจัยด้านบุคคล ประกอบด้วย ประสบการณ์ เพศ อายุ การศึกษา 
และระดับเงินเดือนที่มากพอกับการด ารงชีพตามสถานภาพ (ณรงค์ จองใจอนุรักษ์, 2550) 

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจในการท างาน ผู้วิจัยจึงสนใจ
ศึกษาปัจจัยแรงจูงใจในการท างานในด้านลักษณะงาน  ด้านโอกาสเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 
ด้านโอกาสการเจริญก้าวหน้าในงาน ด้านความมั่นคงในงาน ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน 
ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ ด้านชื่อเสียงองค์การ และค่านิยมที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้า
ท างานกับบริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
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5. ระเบียบวิธีวิจัย 
5.1 กลุ่มเป้ำหมำยและกำรเก็บข้อมูล 
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยพนักงาน Gen-Y และ Gen-Z ในบริษัท  

อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ที่มีจ านวนทั้งหมด 150 คน ซึ่งจะไม่ใช้การสุ่ม แต่จะเป็นการเก็บข้อมูล
ทั้งหมด 

การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยแจกแบบสอบถามให้กับ
พนักงานบริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ด้วยตนเอง แล้วน าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมา
ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ค าถามคัดกรองเบื้องต้นเกี่ยวกับการท างานในบริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับตัวแปรด้านแรงจูงใจ  
ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวข้อเสนอแนะเพ่ือให้บริษัทฯ มีการปรับปรุงเพ่ิมเติม โดยเป็น

ค าถามปลายเปิดที่ให้อิสระในการเสนอความคิดเห็น 
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ท าหนังสือขออนุญาตรองกรรมการผู้จัดการบริษัทฯ เพ่ือขอ

เข้าด าเนินการเก็บข้อมูลจากพนักงานบริษัท อิชิตันฯ และได้รับอนุญาตในวันที่ 15 เมษายน 2563 
จากนั้นได้เริ่มเก็บข้อมูลในช่วงวันที่ 20 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2563 ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจนครบตาม
จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

จากนั้นผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวทางการวิจัยเชิงปริมาณเพ่ือวิเคราะห์หาค่า
ทางสถิติดังนี้  

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามใช้การพรรณนาข้อมูล เพ่ืออธิบาย
ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามโดยหาค่าความถ่ี (Frequency) และ ค่าร้อยละ (Percentage)  

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าท างาน
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ด้วยการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าท างานบริษัท 
อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) โดยการวิเคราะห์ค่าไคสแควร์ 
 
6. ผลกำรศึกษำ 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีต าแหน่งงานปัจจุบันในบริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
เป็นพนักงานระดับเจ้าหน้าที่ - ระดับพนักงาน จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 72.67 ปฏิบัติงานใน 
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) สังกัด ฝ่ายการผลิต มากที่สุด จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 
45.33 มีระยะเวลาปฏิบัติงานในบริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 1-3 ปี มากที่สุด จ านวน 51 คน  
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คิดเป็นร้อยละ 34.00 รับทราบข้อมูลการรับสมัครงานจากเว็บไซต์หางานมากที่สุด จ านวน 96 คน 
คิดเป็นร้อยละ 64.00 ไม่ได้ท างานที่บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) เป็นที่แรก จ านวน 90 คน 
คิดเป็นร้อยละ 60.00 ไม่ได้สมัครงานที่อ่ืนด้วย จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 51.33 ได้ศึกษาข้อมูล 
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ก่อนสมัครงาน จากเว็บไซต์ของบริษัทมากที่สุด  จ านวน 57 คน 
คิดเป็นร้อยละ 38.00 (รายละเอียดในตารางที่ 6.1) 

ตารางที่ 6.1 ความถี่และร้อยละข้อมูลเบื้องต้น 
ต ำแหน่งงำน Gen Z Gen Y รวม 

ควำมถี่ ร้อยละ ควำมถี่ ร้อยละ ควำมถี่ ร้อยละ 

1. ต ำแหน่งงำน       
พนักงานระดับผูจ้ัดการ-ระดบัผู้ช่วย
ผู้จัดการ 

0 0.00 10   6.67 10   6.67 

ระดับหัวหน้างาน - ระดับผู้ช่วยหวัหน้างาน   3 2.00 28 18.66 31 20.67 
พนักงานระดับเจ้าหน้าท่ี - ระดับพนักงาน 55 36.67 54 36.00 109 72.67 

รวม 58 38.67 92 61.33 150 100.00 
2. สังกัดหน่วยงำน       

ฝ่ายการผลิต 34 22.67 34 22.67 68 45.33 
ฝ่ายเทคนิค 12 8.00 30 20.00 42 28.00 
ฝ่ายบรหิาร 0 0.00 1 0.67 1 0.67 

ส่วนทรัพยากรมนุษย ์ 1 0.67 4 2.67 5 3.33 
ส่วนวิศวกรรม 5 3.33 5 3.33 10 6.67 

ส่วนคลังสินค้าและจัดส่ง 3 2.00 5 3.33 8 5.33 
แผนกเทคโนโลยสีารสนเทศ 1 0.67 1 0.67 2 1.33 

แผนกวางแผน 0 0.00 2 1.33 2 1.33 
แผนกบัญช ี  0 0.00 4 2.67 4 2.67 

แผนกจัดซื้อ  0 0.00 1 0.67 1 0.67 
แผนกสื่อสารฯ 1 0.67 4 2.67 5 3.33 
หน่วยงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 0.67 1 0.67 2 1.33 

รวม 58 38.67 92 61.33 150 100.00 
3. ระยะเวลำที่ปฏิบัติงำน       

น้อยกว่า 1 ปี 29 19.33 14 9.33 43 28.67 
1-3 ปี 26 17.33 25 16.67 51 34.00 

3-6 ปี 3 2.00 20 13.33 23 15.33 
มากกว่า 6 ปี 0 0.00 33 22.00 33 22.00 

รวม 58 38.67 92 61.33 150 100.00 
4. แหล่งข้อมูลที่รับทรำบกำรสมัครงำน       
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ต ำแหน่งงำน Gen Z Gen Y รวม 

ควำมถี่ ร้อยละ ควำมถี่ ร้อยละ ควำมถี่ ร้อยละ 
เว็บไซตห์างาน 37 24.67 59 39.33 96 64.00 

สื่อออนไลน ์ 1 0.67 6 4.00 7 4.67 
เพื่อนหรือครอบครัว 17 11.33 21 14.00 38 25.33 
อื่น ๆ 3 2.00 6 4.00 9 6.00 

รวม 58 38.67 92 61.33 150 100.00 
5. กำรท ำงำนที่บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ ำกัด
(มหำชน) เป็นที่แรก 

      

ใช่ 34 22.67 26 17.33 60 40.00 

ไม่ใช่  24 16.00 66 44.00 90 60.00 
รวม 58 38.67 92 61.33 150 100.00 

6. กำรสมัครงำนพร้อมกับบริษัทอื่นด้วย       

ใช่ 26 17.33 47 31.33 73 48.67 
ไม่ใช่  32 21.33 45 30.67 77 51.33 

รวม 58 38.67 92 61.33 150 100.00 
7. แหล่งข้อมูลที่ศึกษำข้อมูลบริษัทก่อน
สมัคร 

      

เว็บไซต์บริษัท 24 16.00 33 22.00 57 38.00 
สื่อออนไลน ์ 16 10.67 33 22.00 49 32.67 

เพื่อนหรือครอบครัว 17 11.33 22 14.67 39 26.00 
อื่น ๆ 1 0.67 4 2.67 5 3.33 

รวม 58 38.67 92 61.33 150 100.00 

 
6.1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 
ผู้ตอบส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 56.67 ภูมิล าเนา อยู่ในภาคกลาง 

จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 42.67 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 
60.00 จบการศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 39.33 มีระดับผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม 2.51-3.00 จ านวน 54 คน จ านวนเท่ากับ 3.01-3.50 คิดเป็นร้อยละ 36.00 มีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 10,000-20,000 บาท จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 51.33 ดังตารางที่ 6.2 
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ตารางที่ 6.2 ความถี่และร้อยละข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล  
ปัจจัยส่วนบุคคล Gen Z Gen Y รวม 

ควำมถี่ ร้อยละ ควำมถี่ ร้อยละ ควำมถี่ ร้อยละ 

1. เพศ       
ชาย 43 28.67 42 28.00 85 56.67 
หญิง 15 10.00 50 33.33 65 43.33 

รวม 58 38.67 92 61.33 150 100.00 
2. ภูมิล ำเนำ       
กรุงเทพมหานคร 1 0.67 9 6.00 10 6.67 
ปริมณฑล 5 3.33 6 4.00 11 7.33 
ภาคเหนือ 8 5.33 16 10.67 24 16.00 
ภาคตะวันตก 0 0.00 1 0.67 1 0.67 

ภาคตะวันออก 2 1.33 2 1.33 4 2.67 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 9 6.00 21 14.00 30 20.00 
ภาคใต ้ 1 0.67 5 3.33 6 4.00 
ภาคกลาง 32 21.33 32 21.33 64 42.67 

รวม 58 38.67 92 61.33 150 100.00 

3. ระดับกำรศึกษำ       
ต่ ากว่าปริญญาตร ี 29 19.33 17 11.33 46 30.67 

ปริญญาตร ี 28 18.67 62 41.33 90 60.00 
สูงกว่าปริญญาตร ี 1 0.67 13 8.67 14 9.33 

รวม 58 38.67 92 61.33 150 100.00 
4. สำขำท่ีจบกำรศึกษำ       

วิทยาศาสตร ์ 12 8.00 36 24.00 48 32.00 
วิศวกรรมศาสตร ์ 29 19.33 30 20.00 59 39.33 
ด้านการบริหาร-การบัญชี 3 2.00 16 10.67 19 12.67 

สังคมศาสตร ์ 14 9.33 9 6.00 23 15.33 
อื่น ๆ 0 0.00 1 0.67 1 0.67 

รวม 58 38.67 92 61.33 150 100.00 
5. ระดับผลกำรเรียนเฉลี่ยสะสม       

น้อยกว่า 2.50 4 2.67 15 10.00 19 12.67 
2.51-3.00 24 16.00 30 20.00 54 36.00 
3.01-3.50  23 15.33 31 20.67 54 36.00 
มากกว่า 3.50 7 4.67 16 10.67 23 15.33 

รวม 58 38.67 92 61.33 150 100.00 

6. รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน       
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น้อยกว่า 10,000 บาท 0 0.00 0 0.00 46 30.67 

10,000-20,000 บาท 48 32.00 29 19.33 77 51.33 
20,001-30,000 บาท 8 5.33 38 25.33 46 30.67 

30,001-40,000 บาท  2 1.33 17 11.33 19 12.67 
40,001-50,000 บาท 0 0.00 6 4.00 6 4.00 
มากกว่า 50,000 บาทขึ้นไป 0 0.00 2 1.33 2 1.33 

รวม 58 38.67 92 61.33 150 100.00 

 
 6.2 ข้อมูลปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อกำรเลือกเข้ำท ำงำนที่บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน)  
 พนักงานให้ความส าคัญต่อปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อการเลือกเข้าท างานที่บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป 

จ ากัด (มหาชน) โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย ( =3.41, S.D.=0.33) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยพบว่า ด้านความมั่นคงในงาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับเห็น

ด้วย ( =3.77, S.D.=0.37) รองลงมาคือด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ ( =3.67, S.D.=0.43) 

ด้านโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ( =3.61, S.D.=0.45) ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน 

( =3.57, S.D.=0.48) ด้านลักษณะงาน ( =3.29, S.D.=0.43) ด้านโอกาสการเจริญก้าวหน้าในงาน 

( =3.25, S.D.=0.67) ด้านชื่อเสียงองค์การ ( =3.04, S.D.=0.71) และด้านค่านิยม ( =2.92, 
S.D.=0.72) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาเป็นกลุ่มรุ่นอายุ พบว่า ปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อการเลือกเข้าท างาน
ของทั้ งกลุ่ม Gen Z และกลุ่ม Gen Y มากที่สุด  คือ ด้านความมั่นคงในงาน รองลงมาคือ  
ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ และด้านโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนา ตามล าดับ ดังตารางที ่6.3 

ตารางที่ 6.3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อการเลือกเข้าท างานที่บริษัท อิชิตันฯ 
ปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อ 
กำรเลือกเข้ำท ำงำน 

ระดับควำมคิดเห็น 
Gen Z (n=58) Gen Y (n=92) รวม (n=150) 

  S.D.   S.D.   S.D. 
ด้านลักษณะงาน 3.27 0.45 3.30 0.42 3.29 0.43 

ด้านโอกาสในการเรยีนรู้และพัฒนาตนเอง 3.59 0.45 3.62 0.45 3.61 0.45 
ด้านโอกาสการเจริญก้าวหน้าในงาน 3.40 0.60 3.16 0.70 3.25 0.67 

ด้านความมั่นคงในงาน 3.74 0.39 3.79 0.37 3.77 0.37 
ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 3.58 0.48 3.56 0.48 3.57 0.48 
ด้านผลตอบแทนและสวสัดิการ 3.73 0.39 3.63 0.46 3.67 0.43 
ด้านชื่อเสียงองค์การ 2.98 0.63 3.08 0.75 3.04 0.71 

ด้านค่านิยม 2.87 0.70 2.95 0.74 2.92 0.72 
รวม 3.42 0.32 3.40 0.34 3.41 0.33 
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ด้านลักษณะงาน พบว่า พนักงานให้ความส าคัญต่อปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อการเลือกเข้าท างานที่

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ด้านลักษณะงานโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย ( =3.29, S.D. 
=0.43) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยพบว่า ท่านชอบงานที่มีล าดับขั้นตอน

การท างานชัดเจน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับเห็นด้วย ( =3.58, S.D.=0.57) รองลงมาคือ 

ท่านชอบงานที่มีความน่าสนใจ ท้าทายความสามารถ ( =3.45, S.D.=0.57) ท่านต้องการท างานที่จะ

มีอ านาจความรับผิดชอบในงาน ( =3.19, S.D.=0.67) ท่านค านึงถึงลักษณะงานที่ท่านพึงพอใจเป็น

หลักเมื่อท่านจะเลือกท างานในองค์การ ( =3.14, S.D.=0.74) และท่านต้องการท างานที่มีอิสระใน

การเลือกวิธีปฏิบัติงาน ( =3.07, S.D.=0.78) ตามล าดับ เมื่อพิจารณาเป็นกลุ่มรุ่นอายุ พบว่า ปัจจัย
จูงใจด้านลักษณะงานที่มีผลต่อการเลือกเข้าท างานของทั้งกลุ่ม Gen Z และกลุ่ม Gen Y มากที่สุด คือ 
ชอบงานที่มีล าดับขั้นตอนการท างานชัดเจน ดังตารางที่ 6.4 

ตารางที่ 6.4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อการเลือกเข้าท างานที่บริษัท 
อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ด้านลักษณะงาน 

 
ด้ำนลักษณะงำน 

ระดับควำมคิดเห็น 
Gen Z (n=58) Gen Y (n=92) รวม (n=150) 

  S.D.   S.D.   S.D. 

1. ท่านชอบงานท่ีมีความน่าสนใจท้าทาย
ความสามารถ 

3.40 0.53 3.49 0.60 3.45 0.57 

2. ท่านต้องการท างานท่ีจะมีอ านาจความ
รับผิดชอบในงาน 

3.22 0.59 3.16 0.72 3.19 0.67 

3. ท่านชอบงานท่ีมีล าดับขั้นตอนการท างาน
ชัดเจน 

3.52 0.50 3.62 0.61 3.58 0.57 

4. ท่านค านึงถึงลักษณะงานท่ีท่านพึงพอใจ
เป็นหลักเมื่อท่านจะเลือกท างานในองค์การ 

3.19 0.76 3.11 0.73 3.14 0.74 

5. ท่านต้องการท างานท่ีมีอิสระในการเลือก
วิธีปฏิบัติงาน 

3.00 0.77 3.11 0.79 3.07 0.78 

รวม 3.27 0.45 3.30 0.42 3.29 0.43 

 
ด้านโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง พบว่า พนักงานให้ความส าคัญต่อปัจจัยจูงใจที่มี

ผลต่อการเลือกเข้าท างานที่บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ด้านโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนา

ตนเอง โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย ( =3.61, S.D.=0.45) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงล าดับจาก
มากไปหาน้อยพบว่า ท่านจะเลือกท างานในองค์การที่ให้โอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาความรู้อย่าง

ต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับเห็นด้วย ( =3.65, S.D.=0.51) รองลงมาคือ ท่านจะ
เลือกท างานในองค์การที่ให้โอกาสในการได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้ของพนักงานในระดับ
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เดียวกันมีความเท่าเทียมและทั่วถึง ( =3.59, S.D.=0.54) มีค่าเฉลี่ยเท่ากันกับ ท่านจะเลือกท างานใน

องค์การที่มีการเผยแพร่ความรู้ใหม่ ๆ อย่างทันท่วงทีและทั่วถึง ( =3.59, S.D.=0.55) เมื่อพิจารณา
เป็นกลุ่มรุ่นอายุ พบว่า ปัจจัยจูงใจด้านโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองที่มีผลต่อการเลือกเข้า
ท างานของกลุ่ม Gen Z มากที่สุด คือจะเลือกท างานในองค์การที่ให้โอกาสในการได้รับการอบรมและ
พัฒนาความรู้ของพนักงานในระดับเดียวกันมีความเท่าเทียมและทั่วถึง ส่วนกลุ่ม Gen Y คือ จะเลือก
ท างานในองค์การที่ให้โอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง ดังตารางที่ 6.5 

ตารางที่ 6.5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อการเลือกเข้าท างานที่บริษัท 
อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ด้านโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 

ด้ำนโอกำสในกำรเรียนรู ้
และพัฒนำตนเอง 

ระดับควำมคิดเห็น 
Gen Z (n=58) Gen Y (n=92) รวม (n=150) 

  S.D.   S.D.   S.D. 
1. ท่านจะเลือกท างานในองค์การที่ให้
โอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 

3.59 0.53 3.68 0.49 3.65 0.51 

2. ท่านจะเลือกท างานในองค์การที่ให้โอกาส
ในการได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้ของ
พนักงานในระดับเดียวกันมีความเท่าเทียม 
และทั่วถึง 

3.64 0.48 3.57 0.58 3.59 0.54 

3. ท่านจะเลือกท างานในองค์การที่มีการ
เผยแพรค่วามรู้ใหม่ ๆ อย่างทันท่วงทีและ
ทั่วถึง 

3.55 0.54 3.61 0.55 3.59 0.55 

รวม 3.59 0.45 3.62 0.45 3.61 0.45 

 
 ด้านโอกาสการเจริญก้าวหน้าในงาน พบว่า พนักงานให้ความส าคัญต่อปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อ
การเลือกเข้าท างานที่บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ด้านโอกาสการเจริญก้าวหน้าในงานโดยรวม

อยู่ในระดับเห็นด้วย ( =3.25, S.D.=0.67) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย
พบว่า นโยบายการเลื่อนต าแหน่งขององค์การท่านมีความยุติธรรม มีค่าเฉลี่ยสูงสุดค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ

เห็นด้วย ( =3.29, S.D.=0.73) รองลงมาคือ ความเป็นไปได้ของการเจริญก้าวหน้าในงานมีความ

ชัดเจน ( =3.24, S.D.=0.74) และท่านมีโอกาสเติบโต ก้าวหน้า และเลื่อนต าแหน่งในสายงาน 

(  =3.23, S.D.=0.81) พิจารณาเป็นกลุ่มรุ่นอายุพบว่าปัจจัยจูงใจด้านโอกาสการเจริญก้าวหน้าในงาน 
ที่มีผลต่อการเลือกเข้าท างานของทั้งกลุ่ม Gen Z และกลุ่ม Gen Y มากที่สุด คือนโยบายการเลื่อน
ต าแหน่งขององค์การท่านมีความยุติธรรม และกลุ่ม Gen Y คือ นโยบายการเลื่อนต าแหน่งของ
องค์การท่านมีความยุติธรรม ดังตารางที ่6.6 
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ตารางที่ 6.6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อการเลือกเข้าท างานที่บริษัท 
อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ด้านโอกาสการเจริญก้าวหน้าในงาน 

 
ด้ำนโอกำสกำรเจริญก้ำวหน้ำในงำน 

ระดับควำมคิดเห็น 

Gen Z (n=58) Gen Y (n=92) รวม (n=150) 

  S.D.   S.D.   S.D. 
1. ท่านมีโอกาสเตบิโต ก้าวหน้า และเลื่อน
ต าแหน่งในสายงาน 

3.40 0.72 3.12 0.85 3.23 0.81 

2. นโยบายการเลื่อนต าแหน่งขององค์การ
ท่านมีความยุติธรรม 

3.43 0.65 3.21 0.76 3.29 0.73 

3. ความเป็นไปได้ของการเจริญกา้วหน้าใน
งานมีความชัดเจน 

3.36 0.72 3.16 0.75 3.24 0.74 

รวม 3.40 0.60 3.16 0.70 3.25 0.67 

 
ด้านความมั่นคงในงานพบว่า พนักงานให้ความส าคัญต่อปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อการเลือกเข้า

ท างานที่บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ด้านความมั่นคงในงาน โดยรวมอยู่ระดับเห็นด้วย  

( =3.77, S.D.=0.37) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยพบว่า ท่านต้องการ
ท างานในองค์การที่ไม่เลิกจ้างพนักงานโดยง่าย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับเห็นด้วย  

( =3.83, S.D.=0.44) รองลงมาคือ ท่านต้องการท างานในองค์การที่มีความมั่นคง ( =3.81, 
S.D.=0.41) และท่านต้องการท างานในองค์การที่พนักงานเชื่อมั่นว่าหากพนักงานปฏิบัติงานอย่างเต็ม

ความสามารถและผลงานได้มาตรฐานก็จะสามารถปฏิบัติงานได้ตลอดไป ( =3.67, S.D.=0.56) 
ตามล าดับ พิจารณาเป็นกลุ่มรุ่นอายุ พบว่า ปัจจัยจูงใจด้านความมั่นคงในงานที่มีผลต่อการเลือกเข้า
ท างานของกลุ่ม Gen Z มากที่สุด คือต้องการท างานในองค์การที่ไม่เลิกจ้างพนักงานโดยง่าย 
ส่วนกลุ่ม Gen Y คือ ต้องการท างานในองค์การที่มีความม่ันคง ดังตารางที ่6.7 

ตารางที่ 6.7 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อการเลือกเข้าท างานที่บริษัท 
อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ด้านความมั่นคงในงาน 

 
ด้ำนควำมมั่นคงในงำน 

ระดับควำมคิดเห็น 

Gen Z (n=58) Gen Y (n=92) รวม (n=150) 

  S.D.   S.D.   S.D. 
1. ท่านต้องการท างานในองค์การที่มีความ
มั่นคง 

3.74 0.48 3.86 0.35 3.81 0.41 

2. ท่านต้องการท างานในองค์การที่ไม่เลิก
จ้างพนักงานโดยง่าย 

3.81 0.44 3.85 0.44 3.83 0.44 

3. ท่านต้องการท างานในองค์การที่
พนักงานเชื่อมั่นว่าหากพนักงานปฏิบัติ 

3.67 0.47 3.67 0.61 3.67 0.56 
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ด้ำนควำมมั่นคงในงำน 

ระดับควำมคิดเห็น 

Gen Z (n=58) Gen Y (n=92) รวม (n=150) 

  S.D.   S.D.   S.D. 

งานอย่างเต็มความสามารถและผลงานได้
มาตรฐานกจ็ะสามารถปฏิบัติงานได้
ตลอดไป 

รวม 3.74 0.39 3.79 0.37 3.77 0.37 

 
ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน พบว่า พนักงานให้ความส าคัญต่อปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อ

การเลือกเข้าท างานที่บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานโดยรวม

อยู่ในระดับเห็นด้วย ( =3.57, S.D.=0.48) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย
พบว่า ท่านต้องการท างานในองค์การที่เพ่ือนร่วมงานให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานอย่างเต็มใจและ

เต็มความสามารถ  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับเห็นด้วย ( =3.70, S.D.=0.50) รองลงมาคือ 
ท่านต้องการท างานในองค์การที่เพ่ือนร่วมงานของท่านให้การยอมรับท่านและให้ความช่วยเหลือ  

( =3.63, S.D.=0.55) ท่านต้องการท างานในองค์การที่เพ่ือนร่วมงานของท่านรับฟังความคิดเห็นของ

ท่าน ( =3.57, S.D.=0.60) และท่านต้องการท างานในองค์การที่มีการท างานแบบเป็นพ่ีเป็นน้องที่มี

ความเป็นกันเอง ไม่มีล าดับขั้นในการท างานมาก ( =3.37, S.D.=0.76) ตามล าดับ พิจารณาเป็นกลุ่ม
รุ่นอายุ พบว่า ปัจจัยจูงใจด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานที่มีผลต่อการเลือกเข้าท างานของทั้งกลุ่ม 
Gen Z และกลุ่ม Gen Y มากที่สุด คือต้องการท างานในองค์การที่เพ่ือนร่วมงานให้ความร่วมมือใน
การปฏิบัติงานอย่างเต็มใจและเต็มความสามารถ ดังตารางที ่6.8 

ตารางที่ 6.8 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อการเลือกเข้าท างานที่บริษัท 
อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 

 
ด้ำนควำมสัมพันธก์ับเพ่ือนร่วมงำน 

ระดับควำมคิดเห็น 
Gen Z (n=58) Gen Y (n=92) รวม (n=150) 

  S.D.   S.D.   S.D. 
1. ท่านต้องการท างานในองค์การที่เพื่อน
ร่วมงานของท่านให้การยอมรับท่านและให้
ความช่วยเหลือ 

3.62 0.59 3.64 0.53 3.63 0.55 

2. ท่านต้องการท างานในองค์การที่เพื่อน
ร่วมงานให้ความร่วมมือในการปฏบิัติงาน
อย่างเต็มใจและเต็มความสามารถ 

3.66 0.51 3.73 0.49 3.70 0.50 

3. ท่านต้องการท างานในองค์การที่เพื่อน
ร่วมงานรับฟังความคดิเห็นของท่าน 

3.55 0.65 3.58 0.56 3.57 0.60 

4. ท่านต้องการท างานในองค์การที่มีการ 3.48 0.63 3.29 0.83 3.37 0.76 
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ด้ำนควำมสัมพันธก์ับเพ่ือนร่วมงำน 

ระดับควำมคิดเห็น 

Gen Z (n=58) Gen Y (n=92) รวม (n=150) 

  S.D.   S.D.   S.D. 

ท างานแบบเป็นพี่เป็นน้องที่มีความเป็น
กันเองไม่มลี าดับขั้นการท างานมาก 

รวม 3.58 0.48 3.56 0.48 3.57 0.48 

  
ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ พบว่าพนักงานให้ความส าคัญต่อปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อการ

เลือกเข้าท างานที่บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ  โดยรวมอยู่ใน

ระดับเห็นด้วย ( =3.67, S.D.=0.43) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยพบว่า 
งานที่ท่านเลือกต้องมีสวัสดิการต่าง ๆ อย่างเหมาะสมเช่น ค่ารักษาพยาบาล, เงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ, 

วันหยุดลาพักร้อน เป็นต้น มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ระดับเห็นด้วย ( =3.77, S.D.=0.48) รองลงมาคืองานที่

เลือกต้องมีนโยบายการปรับเงินเดือนแต่ละปีอย่างเหมาะสม ( =3.68, S.D.=0.52)งานที่ท่านเลือก

ต้องมีความเหมาะสมระหว่างปริมาณของงานและเงินเดือนที่ได้รับ ( =3.65, S.D.=0.58) งานที่ท่าน

เลือกต้องมีระดับเงินเดือนที่ได้รับอย่างเหมาะสม ( =3.63, S.D=0.54) และงานที่เลือกต้องมีโบนัส/

ค่าตอบแทนที่ได้รับโดยผูกกับผลการด าเนินงานอย่างเหมาะสม ( =3.62, S.D.=0.61) พิจารณาเป็น
กลุ่มรุ่นอายุ พบว่า ปัจจัยจูงใจด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ ที่มีผลต่อการเลือกเข้าท างานของกลุ่ม 
Gen Z มากที่สุด คืองานที่ท่านเลือกต้องมีความเหมาะสมระหว่างปริมาณของงานและเงินเดือนที่
ได้ รับและกลุ่ ม  Gen Y คือ งานที่ท่ านเลือกต้องมีสวัสดิการต่ าง  ๆ อย่ างเหมาะสม เช่น 
ค่ารักษาพยาบาล, เงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ, วันหยุดลาพักร้อน เป็นต้น ดังตารางที ่6.9 

ตารางที่ 6.9 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อการเลือกเข้าท างานที่บริษัท 
อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ 

 
ด้ำนผลตอบแทนและสวสัดิกำร 

ระดับควำมคิดเห็น 
Gen Z (n=58) Gen Y (n=92) รวม (n=150) 

  S.D.   S.D.   S.D. 
1. งานท่ีท่านเลือกต้องมีระดับเงินเดือน 
ที่ได้รับอย่างเหมาะสม 

3.74 0.48 3.57 0.56 3.63 0.54 

2. งานท่ีท่านเลือกต้องมีนโยบายการปรับ
เงินเดือนแต่ละปีอย่างเหมาะสม 

3.72 0.49 3.65 0.54 3.68 0.52 

3. งานท่ีท่านเลือกต้องมีโบนัส/ค่าตอบแทน
ที่ได้รับโดยผูกกับผลการด าเนินงานอย่าง
เหมาะสม 

3.67 0.47 3.59 0.68 3.62 0.61 

4. งานที่ท่านเลือกต้องมีสวัสดิการต่างๆอย่าง 3.75 0.43 3.77 0.52 3.77 0.48 
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ด้ำนผลตอบแทนและสวสัดิกำร 

ระดับควำมคิดเห็น 

Gen Z (n=58) Gen Y (n=92) รวม (n=150) 

  S.D.   S.D.   S.D. 

เหมาะสม เช่น ค่ารักษาพยาบาล, เงินกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพ, วันหยุดลาพักร้อน เป็นต้น 
5. งานท่ีท่านเลือกต้องมีความเหมาะสม
ระหว่างปรมิาณของงานและเงินเดือน 
ที่ได้รับ 

3.76 0.51 3.59 0.61 3.65 0.58 

รวม 3.73 0.39 3.63 0.46 3.67 0.43 

 
 ด้านชื่อเสียงองค์การ พบว่า พนักงานให้ความส าคัญต่อปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อการเลือกเข้า
ท างานที่บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ด้านชื่อเสียงองค์การโดยรวมอยู่ในระดับค่อนข้างเห็น

ด้วย ( =3.04, S.D.=0.71)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยพบว่า 
ท่านต้องการท างานในองค์การที่เป็นที่มีชื่อเสียงในการให้ความส าคัญกับบุคลากร มีค่าเฉลี่ยสูงสุ ด 

ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับเห็นด้วย ( =3.30, S.D.=0.74) รองลงมาคือ ท่านต้องการท างานในองค์การที่เป็น

ที่รู้จักของคนทั่วไป ( =3.01, S.D.=0.84) และท่านต้องการท างานในองค์การที่เป็นที่รู้จักในระดับ

นานาชาติ ( =2.81, S.D.=0.90) ตามล าดับ พิจารณาเป็นกลุ่มรุ่นอายุ พบว่า ปัจจัยจูงใจด้านชื่อเสียง
องค์การ ที่มีผลต่อการเลือกเข้าท างานของทั้งกลุ่ม Gen Z และกลุ่ม Gen Y มากที่สุด คือต้องการ
ท างานในองค์การที่เป็นที่มีชื่อเสียงในการให้ความส าคัญกับบุคลากร ดังตารางที ่6.10 

ตารางที่ 6.10 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อการเลือกเข้าท างานที่บริษัท 
อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ด้านชื่อเสียงองค์การ 

 
ด้ำนชื่อเสียงองค์กำร 

ระดับควำมคิดเห็น 
Gen Z (n=58) Gen Y (n=92) รวม (n=150) 

  S.D.   S.D.   S.D. 
1. ท่านต้องการท างานในองค์การที่เป็นท่ี
รู้จักของคนท่ัวไป 

2.90 0.74 3.09 0.90 3.01 0.84 

2. ท่านต้องการท างานในองค์การที่เป็นท่ี
รู้จักในระดับนานาชาต ิ

2.76 0.80 2.84 0.96 2.81 0.90 

3. ท่านต้องการท างานในองค์การที่เป็นท่ีมี
ช่ือเสียงในการให้ความส าคัญกับบคุลากร 

3.28 0.64 3.32 0.80 3.30 0.74 

รวม 2.98 0.63 3.08 0.75 3.04 0.71 
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ด้านค่านิยม พบว่า พนักงานให้ความส าคัญต่อปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อการเลือกเข้าท างานที่

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ด้านค่านิยมโดยรวมอยู่ในระดับ ค่อนข้างเห็นด้วย ( =2.92, 
S.D.=0.72) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยพบว่า ท่านต้องการท างานใน
องค์การที่ให้ความส าคัญกับงานที่เน้นความสัมฤทธิ์ผล มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับเห็นด้วย  

( =3.32, S.D.=0.68) รองลงมาคือท่านต้องการท างานในองค์การที่ท าให้ท่านได้รับเกียรติยศจากการ

ท างาน ( =2.76, S.D.=0.89) และท่านต้องการท างานในองค์การที่มีต าแหน่งที่ได้รับการยกย่องใน

สังคม ( =2.69, S.D.=0.90) ตามล าดับ พิจารณาเป็นกลุ่มรุ่นอายุ พบว่า ปัจจัยจูงใจด้านค่านิยม ที่มี
ผลต่อการเลือกเข้าท างานของทั้งกลุ่ม Gen Z และและกลุ่ม Gen Y มากที่สุด คือต้องการท างานใน
องค์การที่มีต าแหน่งที่ได้รับการยกย่องในสังคม ดังตารางที ่6.11 

ตารางที่ 6.11 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อการเลือกเข้าท างานที่บริษัท 
อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ด้านค่านิยม 

 
ด้ำนค่ำนิยม 

ระดับควำมคิดเห็น 
Gen Z (n=58) Gen Y (n=92) รวม (n=150) 

  S.D.   S.D.   S.D. 

1. ท่านต้องการท างานในองค์การที่ให้
ความส าคญักับงานท่ีเน้นความสัมฤทธิ์ผล 

2.74 0.91 2.77 0.88 3.32 0.68 

2. ท่านต้องการท างานในองค์การที่ท าให้
ท่านได้รับเกียรติยศจากการท างาน 

2.64 0.87 2.72 0.92 2.76 0.89 

3. ท่านต้องการท างานในองค์การที่มี
ต าแหน่งท่ีไดร้ับการยกย่องในสังคม 

2.87 0.70 2.95 0.74 2.69 0.90 

รวม 3.42 0.32 3.40 0.34 2.92 0.72 

 
 6.3 ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อกำรตัดสินใจเลือกเข้ำท ำงำนบริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ ำกัด 
(มหำชน)  
 จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม และรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าท างานของพนักงานบริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านเพศ ภูมิล าเนา ระดับการศึกษาและสาขาที่จบการศึกษาไม่
ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าท างานของพนักงานบริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ดังตารางที่ 
6.12  
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ตารางที่ 6.12 ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าท างานของพนักงานบริษัท อิชิตัน 
กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  

 
ปัจจัยส่วนบุคคล 

กำรตัดสินใจเลือกเข้ำท ำงำนของพนักงำนบริษัท อิชติัน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) χ2 Sig. 

ไม่เห็นด้วย ไม่ค่อยเห็นด้วย ค่อนข้ำงเห็นด้วย เห็นด้วย รวม 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ   

เพศ           1.862 .394 

ชาย 0 0.00 0 0.00 36 24.00 49 32.67 85 56.67   

หญิง 0 0.00 1 0.67 31 20.67 33 22.00 65 43.33   

รวม 0 0.00 1 0.67 67 44.67 82 54.67 150 100.00   

ภูมิล ำเนำ           8.839 .841 

กรุงเทพมหานคร 0 0.00 0 0.00 4 2.67 6 4.00 10 6.67   

ปริมณฑล 0 0.00 0 0.00 4 2.67 7 4.67 11 7.33   

ภาคเหนือ 0 0.00 1 0.67 8 5.33 15 10.00 24 16.00   

ภาคตะวันตก 0 0.00 0 0.00 1 0.67 0 0.00 1 0.67   

ภาคตะวันออก 0 0.00 0 0.00 2 1.33 2 1.33 4 2.67   

ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

0 0.00 0 0.00 16 10.67 14 9.33 30 20.00   

ภาคใต้ 0 0.00 0 0.00 3 2.00 3 2.00 6 4.00   

ภาคกลาง 0 0.00 0 0.00 29 19.33 35 23.33 64 42.67   

รวม 0 0.00 1 0.67 67 44.67 82 54.67 150 100.00   

ระดับกำรศึกษำ           4.157 .385 

ต่ ากวา่ปริญญาตรี 0 0.00 0 0.00 22 14.67 24 16.00 46 30.67   

ปริญญาตรี 0 0.00 1 0.67 42 28.00 47 31.33 90 60.00   

สูงกว่าปริญญาตรี 0 0.00 0 0.00 3 2.00 11 7.33 14 9.33   

รวม 0 0.00 1 0.67 67 44.67 82 54.67 150 100.00   

สำขำที่จบ
กำรศึกษำ 

          6.901 .547 

วิทยาศาสตร์ 0 0.00 1 0.67 19 12.67 28 18.67 48 32.00   

วิศวกรรมศาสตร์ 0 0.00 0 0.00 21 14.00 38 25.33 59 39.33   

ด้านการบริการ- 
การบัญช ี

0 0.00 0 0.00 7 4.67 12 8.00 19 12.67   

สังคมศาสตร์ 0 0.00 0 0.00 19 12.67 4 2.67 23 15.33   

อื่น ๆ 0 0.00 0 0.00 1 0.67 0 0.00 1 0.67   

รวม 0 0.00 1 0.67 67 44.67 82 54.67 150 100.00   

ผลกำรเรียนเฉลี่ย
สะสม 

          13.43
9* 

.037 

น้อยกว่า 2.50 0 0.00 0 0.00 14 9.33 5 3.33 19 12.67   

2.51 – 3.00 0 0.00 0 0.00 23 15.33 31 20.67 54 36.00   

3.01 – 3.50  0 0.00 1 0.67 25 16.67 28 18.67 54 36.00   

มากกว่า 3.50 0 0.00 0 0.00 5 3.33 18 12.00 23 15.33   

รวม 0 0.00 1 0.67 67 44.67 82 54.67 150 100.00   
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ปัจจัยส่วนบุคคล 

กำรตัดสินใจเลือกเข้ำท ำงำนของพนักงำนบริษัท อิชติัน กรุป๊ จ ำกดั (มหำชน) χ2 Sig. 

ไม่เห็นด้วย ไม่ค่อยเห็นด้วย ค่อนข้ำงเห็นด้วย เห็นด้วย รวม 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ   

รำยได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 

          28.73
0* 

.000 

น้อยกว่า 10,000 
บาท 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00   

10,000-20,000 
บาท 

0 0.00 0 0.00 38 25.33 39 26.00 77 51.33   

20,001-30,000 
บาท 

0 0.00 0 0.00 21 14.00 25 16.67 46 30.67   

30,001-40,000 
บาท  

0 0.00 0 0.00 7 4.67 12 8.00 19 12.67   

40,001-50,000 
บาท 

0 0.00 1 0.67 0 0.00 5 3.33 6 4.00   

มากกว่า 50,000 
บาทขึ้นไป 

0 0.00 0 0.00 1 0.67 1 0.67 2 1.33   

รวม 0 0.00 1 0.67 67 44.67 82 54.67 150 100.00   

 
7. สรุป และอภิปรำยผล 

ผลการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าท างานกับบริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด 
(มหาชน) สรุปได้ดังนี้ 

7.1 สรุป 
1) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีต าแหน่งงานปัจจุบันในบริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

เป็นพนักงานระดับเจ้าหน้าที่ - ระดับพนักงาน จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 72.67 ปฏิบัติงานฝ่าย
การผลิต มากท่ีสุด จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 45.33 เมื่อจ าแนกตามกลุ่มคน พบว่า กลุ่ม Gen Z 
ส่วนใหญ่มีต าแหน่งงานปัจจุบันในบริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) เป็นพนักงานระดับเจ้าหน้าที่-
ระดับพนักงาน คิดเป็นร้อยละ 36.67 ส่วนกลุ่ม Gen Y ส่วนใหญ่มีต าแหน่งงานปัจจุบันในบริษัท  
อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) เป็นพนักงานระดับเจ้าหน้าที่-ระดับพนักงาน คิดเป็นร้อยละ 36.00 
ส่วนใหญ่มีปฏิบัติงานในบริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) สังกัดฝ่ายการผลิต มากที่สุด จ านวน  
68 คน คิดเป็นร้อยละ 45.33 เมื่อจ าแนกตามกลุ่มคนพบว่ากลุ่ม Gen Z ส่วนใหญ่สังกัดฝ่ายผลิตคิด
เป็นร้อยละ 22.67 ส่วนกลุ่ม Gen Y ส่วนใหญ่สังกัดฝ่ายผลิต คิดเป็นร้อยละ 22.67 มีระยะเวลา
ปฏิบัติงานในบริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 1-3 ปี มากที่สุด จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 
34.00 เมื่อจ าแนกตามกลุ่มคนพบว่ากลุ่ม Gen Z ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานน้อยกว่า 1 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 19.33 คน ส่วนกลุ่ม Gen Y ส่วนใหญ่มีระยะเวลาปฏิบัติงานมากกว่า 6 ปี คิดเป็น 
ร้อยละ 22.00 รับทราบข้อมูลการรับสมัครงานจากเว็บไซต์หางานมากที่สุด จ านวน 96 คน คิดเป็น
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ร้อยละ 64.00 พบว่ากลุ่ม Gen Z ส่วนใหญ่รับทราบข้อมูลการสมัครจากเว็บไซต์หางาน คิดเป็น 
ร้อยละ 24.67 ส่วนกลุ่ม Gen Y ส่วนใหญ่รับทราบข้อมูลการสมัครจากเว็บไซต์หางาน คิดเป็นร้อยละ 
39.33 ไม่ได้ท างานที่บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) เป็นที่แรก จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 
60.00 พบว่ากลุ่ม Gen Z ส่วนใหญ่ไม่ได้ท างานที่บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) เป็นที่แรก 
คิดเป็นร้อยละ 22.67 ส่วนกลุ่ม Gen Y ส่วนใหญ่ท างานที่บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) เป็นที่
แรก คิดเป็นร้อยละ 44.00 คน ส่วนใหญ่ไม่ได้สมัครงานที่อ่ืนด้วย จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 
51.33 พบว่ากลุ่ม Gen Z ส่วนใหญ่สมัครงานที่บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) แห่งเดียว คิดเป็น
ร้อยละ 21.33 ส่วนกลุ่ม Gen Y ส่วนใหญ่ไม่ได้สมัครท างานที่บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
แห่งเดียว คิดเป็นร้อยละ 31.33 ศึกษาข้อมูลบริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ก่อนสมัครงาน 
จากเว็บไซต์ของบริษัทมากที่สุด จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 38.00 จ าแนกตามกลุ่มคนพบว่ากลุ่ม 
Gen Z ส่วนใหญ่ศึกษาข้อมูลบริษัทก่อนสมัครจากเว็บไซต์บริษัท คิดเป็นร้อยละ 16.00 ส่วนกลุ่ม 
Gen Y ส่วนใหญ่ศึกษาข้อมูลบริษัทก่อนจากเว็บไซต์บริษัทและสื่อออนไลน์คิดเป็นร้อยละเท่ากัน 
22.00  

2) ผู้ตอบส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 56.67 พบว่ากลุ่ม Gen Z 
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ส่วนกลุ่ม Gen Y ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีภูมิล าเนาอยู่ในภาคกลาง มากที่สุด 
จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 42.67 ทั้งกลุ่ม Gen Z และ Gen Y ส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาภาคกลาง
ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 พบว่ากลุ่ม Gen Z 
ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 19.33 ส่วนกลุ่ม Gen Y ส่วนใหญ่จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 41.33 ส่วนใหญ่จบการศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ 
จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 39.33 พบว่า กลุ่ม Gen Z ส่วนใหญ่จบการศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ 
คิดเป็นร้อยละ 19.33 ส่วนกลุ่ม Gen Y ส่วนใหญ่จบการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ ระดับผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม 2.51-3.00 จ านวน 54 คน กลุ่ม Gen Z ส่วนใหญ่มีระดับผลการเรียนสะสม 2.51-3.00 
ส่วนกลุ่ม Gen Y ส่วนใหญ่ระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.01-3.50 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-
30,000 บาทจ านวนเท่ากับ 30,001-40,000 บาท จ านวน 54 คนคิดเป็นร้อยละ 36.00 พบว่ากลุ่ม 
Gen Z ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000-20,000 บาท และกลุ่ม Gen Y ส่วนใหญ่มีรายได้ 
20,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.33  

3) ผลการวิเคราะห์ปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อการเลือกเข้าท างานที่บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด
(มหาชน) พบว่า พนักงานให้ความส าคัญต่อปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อการเลือกเข้าท างานที่บริษัท อิชิตัน 

กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย ( =3.41, S.D.=0.33) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยพบว่า ด้านความมั่นคงในงาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับเห็น

ด้วย ( =3.77, S.D.=0.37) รองลงมาคือด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ ( =3.67, S.D.=0.43) 

ด้านโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ( =3.61,S.D.=0.45) ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน 
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( =3.57, S.D.=0.48) ด้านลักษณะงาน ( =3.29,S.D.=0.43) ด้านโอกาสการเจริญก้าวหน้าในงาน 

( =3.25, S.D.=0.67) ด้านชื่อเสียงองค์การ ( =3.04, S.D.=0.71)และด้านค่านิยม ( =2.92, S.D. 
=0.72) ตามล าดับเมื่อพิจารณาเป็นกลุ่มรุ่นอายุ พบว่า ปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อการเลือกเข้าท างานของ
ทั้งกลุ่ม Gen Z และกลุ่ม Gen Y มากที่สุด คือ ด้านความม่ันคงในงาน รองลงมาคือ ด้านผลตอบแทน
และสวัสดิการ และด้านโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนา ตามล าดับ รายละเอียดแต่ละด้านดังนี้ 

(1) ด้านลักษณะงาน พบว่า พนักงานให้ความส าคัญต่อปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อการ
เลือกเข้าท างานที่บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ด้านลักษณะงานโดยรวมอยู่ระดับเห็นด้วย 

( =3.29, S.D.=0.43) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยพบว่า ท่านชอบงานที่มี
ล าดับขั้นตอนการท างานชัดเจนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือท่านชอบงานที่มีความน่าสนใจ ท้าทาย
ความสามารถ ท่านต้องการท างานที่จะมีอ านาจความรับผิดชอบในงาน ท่านค านึงถึงลักษณะงานที่
ท่านพึงพอใจเป็นหลักเมื่อท่านจะเลือกท างานในองค์การ และท่านต้องการท างานที่มีอิสระในการ
เลือกวิธีปฏิบัติงาน ตามล าดับ เมื่อพิจารณาเป็นกลุ่มรุ่นอายุ พบว่า ปัจจัยจูงใจด้านลักษณะงานที่มีผล
ต่อการเลือกเข้าท างานของทั้งกลุ่ม Gen Z และกลุ่ม Gen Yมากที่สุด คือ ชอบงานที่มีล าดับขั้นตอน
การท างานชัดเจน 

(2) ด้านโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง พบว่า พนักงานให้ความส าคัญต่อ
ปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อการเลือกเข้าท างานที่บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ด้านโอกาสในการ

เรียนรู้และพัฒนาตนเองโดยรวมอยู่ระดับเห็นด้วย ( =3.61, S.D.=0.45) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยพบว่าท่านจะเลือกท างานในองค์การที่ให้โอกาสในการเรียนรู้และ 
พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับเห็นด้วย รองลงมาคือ ท่านจะเลือก
ท างานในองค์การที่ให้โอกาสในการได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้ของพนักงานในระดับเดียวกันมี
ความเท่าเทียมและทั่วถึง มีค่าเฉลี่ยเท่ากันกับท่านจะเลือกท างานในองค์การที่มีการเผยแพร่ความรู้
ใหม่ ๆ อย่างทันท่วงทีและทั่วถึง ตามล าดับ เมื่อพิจารณาเป็นกลุ่มรุ่นอายุ  พบว่า ปัจจัยจูงใจด้าน
โอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองที่มีผลต่อการเลือกเข้าท างานของกลุ่ม Gen Z มากที่สุด คือจะ
เลือกท างานในองค์การที่ให้โอกาสในการได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้ของพนักงานในระดับเดียวกัน
มีความเท่าเทียมและทั่วถึง ส่วนกลุ่ม Gen Y คือ จะเลือกท างานในองค์การที่ให้โอกาสในการเรียนรู้
และพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง 

(3) ด้านโอกาสการเจริญก้าวหน้าในงานพบว่า พนักงานให้ความส าคัญต่อปัจจัยจูงใจ
ที่มีผลต่อการเลือกเข้าท างานท่ีบริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด(มหาชน)ด้านโอกาสการเจริญก้าวหน้าในงาน

โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย ( =3.25, S.D.=0.67) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงล าดับจากมากไปหา
น้อยพบว่า นโยบายการเลื่อนต าแหน่งขององค์การท่านมีความยุติธรรม มีค่าเฉลี่ยสูงสุดค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับเห็นด้วย รองลงมาคือ ความเป็นไปได้ของการเจริญก้าวหน้าในงานมีความชัดเจน และท่านมี
โอกาสเติบโต ก้าวหน้า และเลื่อนต าแหน่งในสายงาน ตามล าดับ พิจารณาเป็นกลุ่มรุ่นอายุพบว่าปัจจัย
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จูงใจด้านโอกาสการเจริญก้าวหน้าในงาน ที่มีผลต่อการเลือกเข้าท างานของทั้งกลุ่ม Gen Z และกลุ่ม 
Gen Y มากที่สุด คือนโยบายการเลื่อนต าแหน่งขององค์การท่านมีความยุติธรรม และกลุ่ม Gen Y คือ 
นโยบายการเลื่อนต าแหน่งขององค์การท่านมีความยุติธรรม 

(4) ด้านความมั่นคงในงาน พบว่า พนักงานให้ความส าคัญต่อปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อ
การเลือกเข้าท างานที่บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ด้านความมั่นคงในงานโดยรวมอยู่ระดับเห็น

ด้วย ( =3.77, S.D.=0.37) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยพบว่า ท่านต้องการ
ท างานในองค์การที่ไม่เลิกจ้างพนักงานโดยง่าย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับเห็นด้วย รองลงมา
คือ ท่านต้องการท างานในองค์การที่มีความมั่นคง และท่านต้องการท างานในองค์การที่พนักงาน
เชื่อมั่นว่าหากพนักงานปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถและผลงานได้มาตรฐานก็จะสามารถ
ปฏิบัติงานได้ตลอดไป ตามล าดับ พิจารณาเป็นกลุ่มรุ่นอายุ พบว่า ปัจจัยจูงใจด้านความมั่นคงในงานที่
มีผลต่อการเลือกเข้าท างานของกลุ่ม Gen Z มากที่สุด คือต้องการท างานในองค์การที่ไม่เลิกจ้าง
พนักงานโดยง่าย ส่วนกลุ่ม Gen Y คือ ต้องการท างานในองค์การที่มีความมั่นคง 

(5) ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน พบว่า พนักงานให้ความส าคัญต่อปัจจัยจูงใจ
ที่มีผลต่อการเลือกเข้าท างานที่บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือน

ร่วมงานโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย ( =3.57, S.D.=0.48) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงล าดับจาก
มากไปหาน้อยพบว่า ท่านต้องการท างานในองค์การที่เพ่ือนร่วมงานให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน
อย่างเต็มใจและเต็มความสามารถ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับเห็นด้วย รองลงมาคือ 
ท่านต้องการท างานในองค์การที่เพ่ือนร่วมงานของท่านให้การยอมรับท่านและให้ความช่วยเหลือ  
ท่านต้องการท างานในองค์การที่เพ่ือนร่วมงานของท่านรับฟังความคิดเห็นของท่าน และท่านต้องการ
ท างานในองค์การที่มีการท างานแบบเป็นพ่ีเป็นน้องที่มีความเป็นกันเอง ไม่มีล าดับขั้นในการท างาน
มาก ตามล าดับ พิจารณาเป็นกลุ่มรุ่นอายุ พบว่า ปัจจัยจูงใจด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานที่มีผล
ต่อการเลือกเข้าท างานของทั้งกลุ่ม Gen Z และกลุ่ม Gen Y มากที่สุด คือต้องการท างานในองค์การที่
เพ่ือนร่วมงานให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานอย่างเต็มใจและเต็มความสามารถ 

(6) ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ พบว่า พนักงานให้ความส าคัญต่อปัจจัยจูงใจที่มี
ผลต่อการเลือกเข้าท างานที่บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ 

โดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย ( =3.67, S.D.=0.43) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงล าดับจากมากไปหา
น้อยพบว่า งานที่ท่านเลือกต้องมีสวัสดิการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เช่น ค่ารักษาพยาบาล, เงินกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพ, วันหยุดลาพักร้อน เป็นต้น มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ค่าเฉลี่ยอยู่ระดับเห็นด้วย รองลงมาคือ
งานที่ท่านเลือกต้องมีนโยบายการปรับเงินเดือนแต่ละปีอย่างเหมาะสม งานที่ท่านเลือกต้องมีความ
เหมาะสมระหว่างปริมาณของงานและเงินเดือนที่ได้รับงานที่ท่านเลือกต้องมีระดับเงินเดือนที่ได้รับ
อย่างเหมาะสมและงานที่ท่านเลือกต้องมีโบนัส/ค่าตอบแทนที่ได้รับโดยผูกกับผลการด าเนินงานอย่าง
เหมาะสม ตามล าดับ พิจารณาเป็นกลุ่มรุ่นอายุ พบว่า ปัจจัยจูงใจด้านผลตอบแทนและสวัสดิการที่มี
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ผลต่อการเลือกเข้าท างานของกลุ่ม Gen Z มากที่สุด คืองานที่ท่านเลือกต้องมีความเหมาะสมระหว่าง
ปริมาณของงานและเงินเดือนที่ได้รับ และกลุ่ม Gen Y คือ งานที่ท่านเลือกต้องมีสวัสดิการต่างๆอย่าง
เหมาะสม เช่น ค่ารักษาพยาบาล, เงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ, วันหยุดลาพักร้อน เป็นต้น 

(7) ด้านชื่อเสียงองค์การ พบว่า พนักงานให้ความส าคัญต่อปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อการ
เลือกเข้าท างานที่บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ด้านชื่อเสียงองค์การโดยรวมอยู่ในระดับ

ค่อนข้างเห็นด้วย ( =3.04, S.D.=0.71) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยพบว่า 
ท่านต้องการท างานในองค์การที่เป็นที่มีชื่อเสียงในการให้ความส าคัญกับบุคลากร มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับเห็นด้วย รองลงมาคือ ท่านต้องการท างานในองค์การที่เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป 
และท่านต้องการท างานในองค์การที่เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ ตามล าดับ พิจารณาเป็นกลุ่มรุ่น
อายุ พบว่า ปัจจัยจูงใจด้านชื่อเสียงองค์การ ที่มีผลต่อการเลือกเข้าท างานของทั้งกลุ่ม Gen Z และ 
กลุ่ม Gen Y มากที่สุด คือต้องการท างานในองค์การที่เป็นที่มีชื่อเสียงในการให้ความส าคัญกับ
บุคลากร 

(8) ด้านค่านิยม พบว่า พนักงานให้ความส าคัญต่อปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อการเลือกเข้า
ท างานที่บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ด้านค่านิยมโดยรวมอยู่ในระดับ ค่อนข้างเห็นด้วย 

( =2.92, S.D.=0.72) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยพบว่า ท่านต้องการ
ท างานในองค์การที่ให้ความส าคัญกับงานที่เน้นความสัมฤทธิ์ผล มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
เห็นด้วย รองลงมาคือท่านต้องการท างานในองค์การที่ท าให้ท่านได้รับเกียรติยศจากการท างานและ
ท่านต้องการท างานในองค์การที่มีต าแหน่งที่ได้รับการยกย่องในสังคม ตามล าดับ พิจารณาเป็นกลุ่ม
รุ่นอายุ พบว่า ปัจจัยจูงใจด้านค่านิยม ที่มีผลต่อการเลือกเข้าท างานของทั้งกลุ่ม Gen Z และและกลุ่ม 
Gen Y มากที่สุด คือต้องการท างานในองค์การที่มีต าแหน่งที่ได้รับการยกย่องในสังคม 

4) เปรียบเทียบปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าท างานบริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด 
(มหาชน) ระหว่างกลุ่มคน Gen-Z และกลุ่มคน Gen-Y พบว่า ปัจจัยจูงใจด้านลักษณะงาน ในข้อ 
ชอบงานที่มีล าดับขั้นตอนการท างานชัดเจน ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าท างานของพนักงานบริษัท 
อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านอ่ืน ๆ ส่งผล
ต่อการตัดสินใจเลือกเข้าท างานของพนักงานบริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ไม่แตกต่างกัน 

5) ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกท างานของพนักงานบริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ส่วนด้านเพศ อายุ ภูมิล าเนา ระดับการศึกษาและสาขาที่จบการศึกษา ไม่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกเข้าท างานของพนักงานบริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  

 
 
 



265 
 

5.2 อภิปรำยผลกำรวิจัย  
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบประเด็นที่น่าสนใจและน ามาอภิปรายผลดังนี้ 

1) ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม และรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนส่งผลต่อการเลือกเข้าท างานที่บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 
ระดับ 0.05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม เป็นปัจจัยที่แสดงถึงระดับความรู้
ความเข้าใจในการศึกษาหาความรู้ สภาพการจ้างงานในปัจจุบันหลาย ๆ องค์การยังให้ความส าคัญกับ
เกรดเฉลี่ยของผู้สมัครงาน โดยที่นักศึกษาที่มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสูงจะเป็นที่สนใจขององค์การ
โดยทั่วไปมากกว่านักศึกษาท่ีมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยต่ า ดังนั้นนักศึกษาที่มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสูง
จึงมีโอกาสในการเลือกองค์การที่ต้องการท างานได้มากกว่า และให้ความส าคัญกับปัจจัยจูงใจในการ
เลือกงานต่าง ๆ สูงกว่านักศึกษาที่มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยต่ า นักศึกษาที่มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยไม่
สูงจะเป็นที่สนใจขององค์การน้อยกว่ากลุ่มอ่ืน ๆ ดังนั้นโอกาสในการเลือกงานจึงน้อยกว่า การที่จะเข้า
ไปท างานกับองค์การใด ในระยะแรกจึงต้องพิสูจน์ความสามารถของตนเองให้องค์การได้เห็นก่อน 
อีกท้ังคนกลุ่มนี้อาจจะไม่มีโอกาสในการท างานกับองค์การในระยะยาว จึงไม่ค านึงถึงสวัสดิการซึ่งเป็น
ผลที่จะได้รับในระยะยาว ส่วนปัจจัยด้านรายได้ของพนักงานเป็นตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ค่อนข้างสูง
กับความคิดเห็น ทัศนคติของบุคคล หรือพฤติกรรมของบุคคล โดยบุคคลที่มีรายได้สูงมีโอกาสได้เลือก
ทางเลือก โอกาสในการรับรู้ การได้รับประสบการณ์ที่กว้างขวางหลาย ๆ ด้าน จึงส่งผลให้มีผลต่อ
ความรู้สึกนึกคิด ค่านิยม ความต้องการ ตลอดจนพฤติกรรม (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ , 2552) หากระดับ
เงินเดือนที่มากพอกับการด ารงชีพตามสถานภาพ ระดับรายได้ที่สูงย่อมเป็นปัจจัยส าคัญปัจจัยหนึ่งใน
การจูงใจให้บุคคลเลือกเข้าท างาน มากกว่าระดับรายได้ท่ีต่ า  

2) ปัจจัยจูงใจทุกด้านส่งผลต่อการเลือกเข้าท างานที่บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยปัจจัยจูงใจด้านลักษณะงานส่งผลต่อการเลือกเข้าท างานที่
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) มากที่สุด รองลงมา คือด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ 
ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ด้านชื่อเสียงองค์การ ด้านค่านิยม ด้านโอกาสในการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเอง ด้านความมั่นคงในงาน และด้านโอกาสการเจริญก้าวหน้าในงาน ตามล าดับ ทั้งนี้อาจ
สอดคล้องกับแนวคิดของ Herzberg (อ้างถึงใน อารีย์กุล , 2550: 31-35) ซึ่งให้ความส าคัญกับ 
มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกที่ดีและความรู้สึกที่ไม่ดีของบุคคล ปัจจัยจูงใจ (Motivator Factors) 
เป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดความพึงพอใจในงานที่เกิดจากทัศนคติในทางบวกของบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับ
เรื่องงานโดยตรง ได้แก่ ด้านความส าเร็จ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะงาน ด้านความ
รับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งการงาน ส่วนปัจจัยค้ าจุน (Hygiene Factors) เป็นปัจจัยที่
ป้องกันไม่เกิดความไม่พอใจในการท างานของบุคคล เป็นลักษณะปัจจัยที่เกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมของ
งานได้แก่ ด้านเงินเดือน ด้านโอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต ด้านความสัมพันธ์กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ด้านสถานะของอาชีพ ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์กับ
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เพ่ือน ด้านเทคนิคการนิเทศ ด้านนโยบายและการบริหารงานของบริษัท ด้านสภาพการท างาน 
ด้านความเป็นอยู่ส่วนตัว ด้านความมั่นคงในงาน ซึ่งปัจจัยดังกล่าวสามารถท าให้บุคคลเกิดความพึง
พอใจในงานได้ ผู้บริหารหรือองค์การจ าเป็นจะต้องให้ความส าคัญอย่างมากกับ เพ่ือเป็นการจูงใจ
พนักงานให้เกิดความต้องการที่จะท างานกับองค์การและน าพาองค์การให้ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้และ
พนักงานเต็มใจอยู่กับองค์การตลอดไป จึงส่งผลต่อการตัดสินใจการเลือกเข้าท างานที่บริษัท  อิชิตัน 
กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
จากผลการศึกษาปัจจัยจูงใจทุกด้านส่งผลต่อการเลือกเข้าท างานที่บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด 

(มหาชน) ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่จะน าผลการศึกษาไปใช้ดังนี้ 
1) ข้อเสนอแนะท่ีได้จำกกำรศึกษำครั้งนี้ 

(1) ด้านลักษณะงาน ผู้บริหารหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรมอบหมายงานหรือให้
อ านาจความรับผิดชอบพนักงานได้ปฏิบัติหน้าที่ตรงกับความเหมาะสมและความพึงพอใจของ
พนักงาน เพื่อให้บุคคลได้สมัครเข้ามาท างานในองค์การ ส่วนพนักงานขององค์การเกิดความจงรักภักดี 
และมีความยึดมั่นผูกพันในการท างาน  

(2) ด้านโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนได้พัฒนา
ตนเองอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน  

(3) ด้านโอกาสการเจริญก้าวหน้าในงาน ผู้บริหารหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้
พนักงานได้มีโอกาสก้าวหน้า และเลื่อนต าแหน่งในสายงาน เพ่ือจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
อีกท้ังจูงใจให้บุคคลได้เข้าสมัครท างาน 

(4) ด้านลักษณะงาน ผู้บริหารหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดกับ
พนักงานว่าหากพนักงานปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ และผลงานได้มาตรฐานจะสามารถ
ปฏิบัติงานได้ตลอด และเกิดความผูกพันในองค์การ  

(5)  ด้านความสัมพันธ์กับเ พ่ือนร่วมงาน ควรมีจัดกิจกรรมเ พ่ือเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีของบุคลากรภายในองค์การ  

(6) ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ ผู้บริหารหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรก าหนด
ค่าตอบแทนพิเศษ ส าหรับพนักงานโดยยึดตามผลการด าเนินงานอย่างเหมาะสม 

(7) ด้านชื่อเสียงองค์การ ผู้บริหารหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
เพ่ือให้องค์การเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติต่อไป  

(8) ด้านค่านิยม ผู้บริหารหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรสร้างค่านิยมขององค์การในการ
ท างานร่วมกันของพนักงาน  

 
 



267 
 

2) ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป 
(1) ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือศึกษาตัวแปรอ่ืนส่งผลต่อการเลือกเข้าท างานที่

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
(2) ควรมีการวิจัยเพ่ือศึกษาปัจจัยจูงใจที่มีความสัมพันธ์กับความยึดมั่นผูกพันใน

องค์การ หรือการเกิดภาวะหมดไฟในการท างาน เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรมนุษย์  
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แนวทำงกำรส่งเสรมิกำรท ำพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย 

ธนพงษ์ ศักดิ์เสรีพงศ์* 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษา “แนวทางการส่งเสริมการท าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศ
ไทย” วัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ 1) เพ่ือศึกษาแนวทางการส่งเสริมและนโยบายพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ของประเทศไทย 2) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการส่งเสริมและ
นโยบายของต่างประเทศ พร้อมเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมและนโยบายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-commerce) ของประเทศไทย 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ ด าเนินการเก็บข้อมูลวิจัยโดยการใช้การสัมภาษณ์ 
แบบเชิงลึก (In-depth Interview) เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งเสริมความส าเร็จและ
ปัญหาอุปสรรคที่พบจากท าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงศึกษาจากแผนยุทธศาสตร์ที่มีอยู่ของ
ประเทศไทยพร้อมเปรียบเทียบต่างประเทศที่ด าเนินการเกี่ยวกับการท าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และ
น าข้อมูลที่ได้มาจ าแนก แยกแยะ วิเคราะห์เนื้อหา โดยจัดหมวดหมู่ที่สอดคล้อง และน าเสนอ
การศึกษาในรูปแบบของการบรรยายเชิงพรรณนา (Descriptive)  

ผลการศึกษาพบว่า 1) ปัจจัยที่ส่งเสริมความส า เร็จในการท าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ประกอบด้วย ความเข้าใจตลาดและพฤติกรรมลูกค้า การบริการ เทคนิคการขาย แ ละความ
สะดวกสบายในการซื้อสินค้า 2) ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการท าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ประกอบด้วยการสต็อกสินค้า การขนส่งสินค้าคู่แข่งในตลาด และความซับซ้อนระบบแพลตฟอร์ม 
และ 3) แนวทางนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมในการท าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ 
ประกอบด้วย อัตราภาษีที่เกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มาตรการจัดระเบียบการค้าของพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ รัฐจัดตั้งแพลตฟอร์มออนไลน์กลางของไทย และนโยบาย
การสนับสนุนผู้ประกอบการของภาครัฐ 

ดังนั้น ภาครัฐจึงควรเร่งรัดการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ให้เป็นรูปธรรม เพ่ือส่งเสริม
และสนับสนุนนโยบายการท าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศให้สอดรับกับแนวโน้มของตลาดและ
เท่าทันสภาวการณ์เศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน 

 

ค ำส ำคัญ: พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์, อีคอมเมิร์ซ, การค้าออนไลน์, ดิจิทัล, เทคโนโลย ี 

                                       
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
E-mail: saksereephong@gmail.com 
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1. บทน ำ 
การเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นเศรษฐกิจดิจิทัลและยุคที่มูลค่าทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้นจากผล

ความก้าวหน้าทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล การค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ก่อให้เกิดการแข่งขัน
ทางการตลาดเพ่ิมมากขึ้นทั่วโลก ผู้บริโภคได้รับการอ านวยความสะดวกในการเลือกสรรสินค้าได้ที่มี
ความหลากหลายและเปรียบเทียบราคาสินค้า อีกทั้งส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะใช้เทคโนโลยีโทรคมนาคมการสื่อสารเป็นเครื่องมือ
หลักในการติดต่อและอ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวันมากขึ้น ท าให้ธุรกรรมและกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจต่าง ๆ ได้มีการปรับเพ่ือสอดรับกับรูปแบบการเปลี่ยนแปลงนี้ อีกทั้งผู้ขายสามารถลด
ค่าใช้จ่ายในส่วนการก่อสร้างร้านค้าทางกายภาพและพ่อค้าคนกลาง ประกอบกับผู้ประกอบการ
สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรง ส่งผลให้รับรู้พฤติกรรมผู้บริโภคที่สามารถน าข้อมูลเหล่านั้นมา
วิเคราะห์แนวโน้มตลาดเพื่อใช้เป็นกลยุทธ์และแผนธุรกิจต่อไปได้ 

ประเทศไทยมีมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สูงสุดเป็นอันดับ 1 ในอาเซียน ซึ่งเป็นผลมาจาก
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เข้าสู่การเป็นผู้ใช้งานออนไลน์มากขึ้น ประกอบกับความ
หลากหลายของแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดการแข่งขัน
ของผู้ประกอบการแต่ละแพลตฟอร์มออนไลน์ในการพัฒนาระบบการบริการและความปลอดภัย 
น ามาซึ่งประโยชน์และความหลากหลายที่ผู้บริโภคจะได้รับ นอกจากนี้ภาครัฐเป็นกลไกที่ส าคัญในการ
ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้เป็นอย่างดี  ดังนั้น นโยบายของภาครัฐจึงมีส่วนส าคัญใน
การส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการสามารถขยายธุรกิจการค้าออนไลน์ทั้งในและต่างประเทศ 
ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มประเภทสินค้า ตลอดจนยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันและเป็น
ภูมิคุ้มกันให้กับผู้ประกอบการในการด าเนินธุรกิจในยุคดิจิทัลได้  
 
2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

2.1 เพ่ือศึกษาแนวทางการส่งเสริมและนโยบายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ของ 
ประเทศไทย 

2.2 เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการส่งเสริมและนโยบายของต่างประเทศพร้อมเสนอแนะ
แนวทางการส่งเสริมและนโยบายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ของประเทศไทย 
 
3. กำรทบทวนวรรณกรรม และกรอบแนวคิดในกำรวิจัย 

การศึกษาเรื่อง “แนวทางการส่งเสริมการท าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย” ผู้ศึกษา
ได้ท าการศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยได้ท าการรวบรวมวรรณกรรมและน าเสนอ
แนวคิดและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ตามประเด็นดังต่อไปนี้ 
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3.1 แนวโน้มกำรค้ำพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของไทย 
ในปี พ.ศ.2561 มูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย 3.15 ล้านล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ.

2560 ร้อยละ 14.04 ซึ่งมีมูลค่าการค้าแบบ Business to Customer หรือ B2C สูงเป็นอันดับ 1 ใน
อาเซียน ต่อมาในปี พ.ศ. 2562 จะมีผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าออนไลน์มากถึง 1.92 พันล้านคนทั่วโลก 
ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 25 ของประชากรทั่วโลก และคาดการณ์จะเพ่ิมสูงขึ้น 2.14 พันล้านคนภายในปี 
พ.ศ. 2564 ซึ่งผู้บริโภคสินค้าออนไลน์ร้อยละ 48 โดยเลือกสรรและซื้อสินค้าโดยตรงจากตลาด
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ชั้นน าขนาดใหญ่ และปี พ.ศ. 2562 มีการซื้อขายผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟน 
มากถึงร้อยละ 67.2 เมื่อเทียบกับช่องทางอ่ืน 

 

3.2 แผนนโยบำยของภำครัฐท่ีเกี่ยวข้องกับพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย 
แผนนโยบายระดับชาติ รัฐบาลได้วางรากฐานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ เพ่ือบรรลุ

เป้าหมายการผลักดันประเทศไทยให้ก้าวพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง (Middle Income 
Trap) ไปสู่ประเทผู้มีรายได้สูง และเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว โดยการก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์
การพัฒนาและปฏิรูปประเทศที่ส าคัญบนพ้ืนฐานของการขับเคลื่อนการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และ
เศรษฐกิจดิจิทัล ได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) กล่าวถึงยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เกี่ยวข้องกับสมรรถนะทางเศรษฐกิจ พัฒนาผู้ประกอบการ
รวมถึงเศรษฐกิจชุมชน และการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 2) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ. 2561-2580) ซึ่งมีแผนการด าเนินการที่เกี่ยวข้อง คือ โครงการพาณิชย์ดิจิทัลเพ่ือพัฒนาและ
ส่งเสริม SMEs สู่สากล (Cross Border e-commerce Promotion) ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ภายใต้ประเด็นเร่งด่วน การพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในโครงการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  ข้อมูลและ
ปัญญาประดิษฐ์ในระยะ 5 ปี แรกของยุทธศาสตร์ชาติ 3) แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) กล่าวถึงยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ และ
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม  

แผนนโยบายระดับหน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เกี่ยวข้องกับ
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวถึงยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล และยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล และแผนขับเคลื่อน
การพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (พ.ศ. 2561-2565) กล่าวถึงกลยุทธ์ 2 พัฒนามาตรฐานและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ e-transactions และ e-commerce และกลยุทธ์ 4 พัฒนา และปรับปรุง
กระบวนหลัก ๆ ทั้งหมดภายในให้เป็นดิจิทัล และพัฒนาบุคลากร (Digital Transformation and 
Change Management) และกระทรวงพาณิชย์ เกี่ยวข้องกับ 3 แผน ประกอบด้วย 1) แผน
ยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2559-2579) กล่าวถึงยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
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ผู้ประกอบการแบบครบวงจร เปลี่ยนจากการบริหารจัดการโดยใช้ฐานข้อมูลและเครื่องมือสื่อสาร 
(Partly Digital) ไปสู่การบริหารจัดการที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกิจกรรมทางธุรกิจทุก  ๆ ขั้นตอน 
(Comprehensively Digital) ผ่านระบบการสื่อสารแบบทุกที่ทุกเวลา 2) แผนแม่บทกระทรวง
พาณิชย์ (พ.ศ. 2555-2564) กล่าวถึงยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทาง
การค้า (New Trade Infrastructure) เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการค้า ทั้งบริการ 
โลจิสติกส์ บริการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การเงิน ประกันภัย วิจัย
และพัฒนา กฎระเบียบและการบังคับใช้กฎหมาย และทรัพย์สินทางปัญญา 3) แผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงพาณิชย์  (พ.ศ.  2561-2564) กล่าวถึงประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 การเพ่ิมศักยภาพ
ผู้ประกอบการด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งมุ่งเป้าหมายให้ผู้ประกอบการ 
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้น โดยสร้างโอกาสทางการตลาด  
สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่   

 

3.3 ค ำจ ำกัดควำมของพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) 
กลุ่มประเทศองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (The Organization for 

Economic Co-operation and Development-OECD) (2554) ได้ให้ค าจ ากัดความไว้ว่า การซื้อ
ขายสินค้าและบริการระหว่างธุรกิจ ประชาชน รัฐบาล และอ่ืน ๆ ผ่านสื่อกลางทางการค้าระบบ
คอมพิวเตอร์ด้วยเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

องค์การการค้าโลก (The World Trade Organization-WTO) (2560) ได้ให้ค าจ ากัดความ
ว่า การซื้อขายสินค้าและบริการที่ด าเนินการด้วยวิธีการออกแบบมาโดยเฉพาะผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ เพ่ือรับค าสั่งซื้อการท าธุรกรรมสามารถผ่านทางเว็บไซต์โดยกระท าได้ระหว่าง
ผู้ประกอบการ ประชาชน รัฐบาล หรือองค์กรอื่น ๆ ของรัฐหรือเอกชน 

ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Transactions Development 
Agency-ETDA) (2561) ได้ให้ค าจ ากัดความว่า เป็นการท าธุรกรรมซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนสินค้าและ
บริการบนอนิเทอร์เน็ต โดยใช้เว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นเป็นสื่อในการน าเสนอสินค้าและบริการต่าง ๆ 
รวมถึงการติดต่อกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ท าให้ผู้เข้าใช้บริการจากทุกที่ทุกประเทศ หรือทุกมุมโลก 
สามารถเข้าถึงร้านค้าได้ง่ายและตลอด 24 ชั่วโมง  

กล่าวโดยสรุปค าจ ากัดความของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ว่าเป็นการด าเนิน
ธุรกรรมการค้าสินค้าและบริการ โดยผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง  ๆ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพกลไกการค้าและเชื่อมต่อผู้ที่เก่ียวข้องได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงทุกที่และทุกเวลา 
  

3.4 กรอบแนวคิดของพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
จากภาพอธิบายถึงกรอบแนวคิดของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 

แอพพลิเคชั่นการใช้งาน ปัจจัยการบริหาร และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
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ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ที่มา: ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ (2562: 205) 
 

แอพพลิเคชั่นของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นไปตามรูปแบบในการใช้ตามประเภทธุรกรรม
ต่าง ๆ อย่างกว้างขวางในการซื้อขายสินค้าและบริการ เช่น การประมูล การโฆษณา การหางาน  
เป็นต้น 

ปัจจัยทางการบริหาร ประกอบด้วย 1) องค์การ/บุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รัฐบาล ผู้ใช้บริการ 
ตัวกลาง ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ผู้ท าธุรกิจ สถาบันการเงิน 2) นโยบายสาธารณะและกฎหมาย 
ออกโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้มีการ
รับรองจากหน่วยงานกลาง รวมถึงมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ 3) กลยุทธ์
การตลาดและการโฆษณาเป็นการวางแผนและบริหารกลยุทธ์ในส่วนการวิจัยทางการตลาด การศึกษา
พฤติกรรมผู้บริโภค การประเมินผลการด าเนินงานและการส่งเสริมการขาย และ 4) พันธมิตรทาง
การค้า โดยสร้างเครือข่ายกับผู้ขนส่ง ผู้กระจายสินค้า หรือหุ้นส่วนทางการค้า ช่วยประหยัดต้นทุนได้ 
และท าให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

โครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย 1) โครงสร้างพ้ืนฐานทางการบริการ เช่น ระบบพ้ืนฐานของ 
การบริการ ทั้งข้อมูลสินค้า ระบบการช าระเงิน การจัดส่งสินค้า และการรักษาความปลอดภัย  
2) การกระจายข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์จะมีลักษณะตามความเหมาะสมของการใช้งาน 3) เนื้อหา
มัลติมีเดียและเครือข่าย ใช้ภาษามาตรฐานที่ใช้ในการสร้างมัลติมีเดียในคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
เว็บไซต์ 4) โครงสร้างเครือข่าย ใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตสามารถช่วยติดต่อทั่วโลก 5) โครงสร้าง
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อินเทอร์เฟซ การออกแบบเว็บเพจที่ดึงดูดต่อผู้เข้าชม มีความรวดเร็วในการดึงข้อมูลด้วย และ
เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลหรือแอพพลิเคชั่นอื่น ๆ  
 

3.5 กำรด ำเนินกำรพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ของต่ำงประเทศ 
1) สาธารณรัฐสิงคโปร์  
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในสิงคโปร์เติบโตอย่างรวดเร็ว จากโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี

ดิจิทัลมีความเร็วสูงที่เชื่อถือได้ รวมถึงบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี ซึ่งรัฐบาลสิงคโปร์
สนับสนุนและผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัล เป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้ประชากรสิงคโปร์มีรายได้สูงที่สุดในเอเชีย 
และมุ่งเป็นศูนย์กลางการคมนาคมและการสื่อสารในภูมิภาค จึงเป็นจุดเชื่อมต่อที่ดีส าหรับตลาด 
e-commerce ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก การซื้อขายสินค้าออนไลน์ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก
โดยเฉพาะกลุ่มคนในวัยหนุ่มสาวและครอบครัวที่มีรายได้สูง โดยนโยบายการพัฒนาประเทศให้เป็น 
Smart Nation ในอุตสาหกรรมการค้าปลีกมี  Retail Industry Transformation Map (ITM) 
เพ่ือการพัฒนาการค้าปลีกของเพ่ือ เป็นศูนย์กลาง e-commerce ในระดับโลก ที่มีการสนับสนุนใน
ด้านเงินทุนผ่านหลายโครงการ เช่น โปรแกรม The SMEs Go Digital เพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการ 
SMEs ให้สามารถขยายธุรกิจผ่านระบบ e-commerce และการเก็บภาษีส าหรับธุรกิจออนไลน์ 
แบ่งเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย ภาษีเงินได้นิติบุคคล ( Income Tax) และภาษีสินค้าและบริการ 
(Goods and Services Tax-GST) โดยจะมีการเรียกเก็บภาษีร้อยละ 7 ของมูลค่าสินค้าที่น าเข้า  
ซึ่งรวมถึงสินค้าและบริการที่มีการซื้อขายภายในประเทศ และธุรกิจ e-commerce 

2) สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ตลาด e-commerce ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีผู้ใช้บริการซื้อขายสินค้าออนไลน์ อีกทั้งมีการ

เติบโตของการค้าออนไลน์ข้ามพรมแดนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีความต้องการสินค้าน าเข้าจากต่างประเทศ
เพ่ิมขึ้นอย่างมาก เนื่องจากก าลังซื้อของผู้บริโภคเพ่ิมสูงขึ้นด้วยโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมและ
ดิจิทัลที่เอ้ือต่อการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของภาคธุรกิจ เช่น เส้นทางสายไหมดิจิทัล 
(Digital Silk Road) ที่มุ่งเน้นเศรษฐกิจดิจิทัล โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) นาโน
เทคโนโลยี ควอนตัมคอมพิวติ้ง (Quantum Computing) รวมถึง Internet Plus ซึ่งเป็นโครงการที่
ช่วยให้คนในทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศมีโอกาสได้เข้าถึงและได้รับประโยชน์จากอินเทอร์เน็ต อีกทั้งมี
นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจดิจิทัล เช่น การพัฒนาแพลตฟอร์มคลาวด์
เพ่ืออุตสาหกรรม การก าหนดมาตรฐานอินเทอร์เน็ตส าหรับอุตสาหกรรม เพ่ือยกระดับขีด
ความสามารถของภาคธุรกิจ โดยจัดตั้ ง พ้ืนที่ทดลองการค้าข้ามพรมแดน ( Cross-border  
e-commerce pilot zone) จ านวน 37 แห่ง  

นอกจากนี้กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ และศุลกากรของจีน ได้ร่วมมือปรับปรุง
นโยบายการเก็บภาษีน าเข้าทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศ ปัจจุบันผู้บริโภคในจีนสั่งซื้อ
สินค้า e-commerce ระหว่างประเทศที่มีมูลค่าสินค้ารวมไม่เกิน 5,000 หยวนต่อครั้ง และมีมูลค่าไม่
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เกิน 26,000 หยวนต่อปี จึงจะได้รับการยกเว้นภาษีน าเข้าชั่วคราวเหลือร้อยละ 0 รวมถึงเก็บ
ภาษีมูลค่าเพ่ิมเพียงร้อยละ 70 ของภาษีที่เรียกเก็บ และลดอัตราภาษีอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกฎหมาย
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จัดท าเพ่ือป้องกันสิทธิประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องและควบคุมพฤติกรรมของ
ตลาด e-commerce ให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพ่ือรักษาความเรียบร้อย และกระตุ้นให้ธุรกิจด้าน 
e-commerce พัฒนาได้ดีอย่างยั่งยืน รวมถึงเกณฑ์ภาษีที่เกี่ยวกับ e-commerce เป็น 3 ส่วน ได้แก่ 
1) ภาษีน าเข้า (Import Tariff) มีหลายอัตราตามพิกัดสินค้า (HS Code) 2) ภาษีมูลค่าเพ่ิม (Value 
Added Tax-VAT) มี 2 อัตรา ได้แก่ ร้อยละ 9 และร้อยละ 13 ตามพิกัดสินค้า (HS Code) และ 
3) ภาษีเพ่ือการบริโภค (Consumption Tax) มีหลายอัตราตามพิกัดสินค้า (HS Code) ราคา 
น้ าหนักและปริมาณ 

3) สหรัฐอเมริกา 
ผู้น าการค้าปลีกของตลาด e-commerce ซึ่งกระตุ้นยอดขายตลาด e-commerce โลกให้

ขยายตัวเพิ่มข้ึนร้อยละ 17.6 ซึ่งเป็นอัตราการขยายตัวที่มากกว่าการคาดการณ์ของกระทรวงพาณิชย์
สหรัฐฯที่ร้อยละ 14.2 อีกทั้งมูลค่าการค้าปลีกตลาด e-commerce ของสหรัฐฯ ในปี พ.ศ. 2561 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 14.2 จากปี พ.ศ. 2560 ซึ่งสูงกว่าอัตราการเติบโตของการค้าปลีกแบบดั้งเดิมร้อยละ 
4.1 แสดงให้เห็นว่ามูลค่าตลาดออนไลน์เติบโตอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
เข้ามาเพ่ือช่วยให้การซื้อสินค้าออนไลน์สะดวกมากยิ่งขึ้น โดยเพ่ิมช่องทางสื่อสารกับผู้ซื้อให้ที่ความ
สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น อาทิ Chat และ Voice Assistance ที่ช่วยให้ผู้บริโภคในการค้นหาสินค้า
หรือการรีวิวสินค้าที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งการค้นหาสินค้าจากต าแหน่งหรือความชื่นชอบเฉพาะของผู้ซื้อ 
และ Social Media Influencers ที่ผู้บริโภคติดตามมากที่สุดในปัจจุบันและแบ่งตามกลุ่มช่วงอายุ
ของผู้บริโภค (Generations) 

รัฐบาลกลางสหรัฐฯ มีหน่วยงาน Small Business Administration ในการช่วยเหลือ
อ านวยความสะดวกด้านการให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการท าธุรกิจรายย่อยและการค้าออนไลน์ 
เช่น การจดทะเบียนธุรกิจ การติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ การขอความช่วยเหลือ
ด้านการเงินจากสถาบันการเงิน แนวทางการท าการตลาด และข้อมูลกฎระเบียบต่าง ๆ โดยการช าระ
ภาษีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จะมีอัตราที่แตกต่างข้ึนกับสัญชาติผู้ขายและถิ่นที่ตั้งการขาย แบ่งออกเป็น 
3 รูปแบบ ได้แก่ 1) ในกรณีผู้ขายเป็นชาวต่างชาติ อาศัยอยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกาและไม่มี
ส านักงานอยู่ในสหรัฐฯ 2) ในกรณีผู้ขายเป็นชาวต่างชาติ อาศัยอยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกาแต่มี
คลังสินค้าในสหรัฐฯ และ 3) ในกรณีที่ผู้ขายไม่ใช่พลเมืองประเทศสหรัฐฯ (U.S. Citizen) แต่ผู้ขาย
อาศัยอยู่ในสหรัฐฯ และมี Sale tax nexus 

 

 3.6 งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
การศึกษาแนวทางการส่งเสริมการท าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ผู้ศึกษาได้

ค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
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คณะกรรมาธิการพาณิชย์อุตสาหกรรมและการแรงงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (2559) 
ได้จัดท ารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการประกอบธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับการแข่งขัน โดยปัญหาที่พบ ประกอบด้วย การหลอกลวงผู้บริโภคการช าระ
เงินแล้วไม่ได้รับสินค้าหรือสินค้าบริการได้มาตรฐาน อีกทั้งปัญหาการแข่งขันไม่เท่าเทียมกันระหว่าง
ผู้ประกอบการในแต่ละระดับโดยเฉพาะการเข้ามาของเว็บไซต์จากผู้ประกอบการต่างชาติวิธีท าให้
ผู้บริโภคในไทยและผู้ประกอบการรายย่อยที่ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ แต่ไม่ได้ถูกก ากับ
ดูแล และมีการช าระภาษีอย่างถูกต้อง อีกทั้งภาครัฐยังขาดแนวทางการส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs 
ให้เติบโตได้ รวมถึงกฎหมายที่เก่ียวข้องยังมีความซ้ าซ้อนและขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานใน
การส่งเสริมและก ากับดูแลธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จึงควรมีการปรับแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในด้านก ากับดูแลและส่งเสริมโดยให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบจดทะเบียน
ผู้ประกอบการ อีกทั้งมาตรการภาษีในการส่งเสริม ก ากับดูแลและก าหนดโครงสร้างหน่วยงาน
รับผิดชอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการค้าให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
รัฐบาลในการผลักดันประเทศเป็นประเทศการค้า (Trading Nation) ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

พงษ์ธร วราศัย และคณะ (2560) ได้ศึกษาการแสวงหาโอกาสการค้าสินค้าและบริการ
ระหว่างประเทศส าหรับผู้ประกอบการ SMEs ไทยจากพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของจีน พบว่าปัจจัยสู่
ความส าเร็จของผู้ประกอบการ SMEs ไทยในการเข้าสู่พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือ ผู้ประกอบการต้อง
มีความมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพสินค้าให้เป็นที่ยอมรับในการสากล และตรงตามรสนิยมของลูกค้า อีกทั้ง
มีกลุ่มเป้าหมายผู้บริโภคของแต่ละสินค้าอย่างชัดเจน ประกอบกับการรวมกลุ่มเพ่ือเจรจาต่อรองทาง
ธุรกิจ ในส่วนของภาครัฐควรมุ่งเสริมสร้างขีดความสามารถและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ
ไทย โดยส่งเสริมพัฒนาสินค้าให้ได้มาตรฐานสากลและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการเข้าสู่ตลาด
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งภาครัฐควรมีนโยบายในการด าเนินการที่ชัดเจนและมาตรการ
เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติได้จริง 
 
4. วิธีกำรศึกษำ 

การศึกษามุ่งเน้นศึกษาแนวทางการส่งเสริมการท าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย 
ถึงรูปแบบและนโยบายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ของประเทศไทย อีกทั้ง ศึกษา
เปรียบเทียบแนวทางการส่งเสริมและนโยบายของต่างประเทศ พร้อมเสนอแนะแนวทางนโยบายการ
ส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ของประเทศไทย 
 ผู้ศึกษาด าเนินการเก็บรวบรวมเชิงคุณภาพทั้งจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  
เป็นการรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลที่เป็นผู้ประกอบการด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ครอบคลุมถึง
บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMEs) และทุกประเภท
สินค้าและธุรกิจ ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่ งใช้วิธีสัมภาษณ์ทางระบบเครือข่ายออนไลน์ผ่าน



276 
 

แอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน หรือคอมพิวเตอร์พกพาและบันทึกเสียง พร้อมทั้งบันทึกค าตอบการ
สัมภาษณ์ลงระบบ Google Document ซึ่งใช้ระยะเวลาในการสัมภาษณ์คนละประมาณ 30-60 นาที 
จ านวน 30 คน ในช่วงวันที่ 10-17 เมษายน 2563 และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูล
ที่เก็บรวบรวมจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานแนวคิดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จากวิทยานิพนธ์ หนังสือ วารสาร บทความ สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
เป็นต้น จากนั้นผู้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยการตีความข้อมูลด้วยการสกัด
ความรู้เกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และน าเสนอผลการศึกษาใน รูปแบบของการบรรยายเชิง
พรรณนา (Descriptive) เพ่ืออธิบายความสัมพันธ์ 

 
5. ผลกำรศึกษำ 

การศึกษาแนวทางการส่งเสริมการท าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย ผู้ศึกษาได้
ท าการศึกษาจากรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพในการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ทั้งผู้ประกอบการ
บุคคลธรรมดาและผู้ประกอบการนิติบุคคลขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) รวมถึงแนวทาง
นโยบายการส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ของประเทศไทย และเปรียบเทียบ
แนวทางนโยบายการส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) ของต่างประเทศ ซึ่งทางผู้ศึกษา
สามารถวิเคราะห์ผลการศึกษาท่ีปรากฏ ดังนี้ 

5.1 กำรส่งเสริมควำมส ำเร็จในกำรท ำพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้พบว่าปัจจัยที่ส่งเสริมความส าเร็จในการท าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  

แบ่งออกเป็น 4 ปัจจัยหลัก ดังนี้ 1) ปัจจัยแรก ความเข้าใจตลาดและพฤติกรรมลูกค้า เป็นการ
ตั้งเป้าหมายกลุ่มผู้ซื้อและวางแผนสอดคล้องกับสินค้าที่มีให้ชัดเจน ให้การท างานมีทิศทาง รวมถึง
เลือกใช้แพลตฟอร์มให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าในแต่ละแพลตฟอร์มสินค้า  2) ปัจจัยที่
สอง การบริการ การดูแลลูกค้าโดยสนองได้อย่างรวดเร็วและตรงตามความต้องการลูกค้าให้
รายละเอียดแก่ผู้ซื้ออย่างละเอียด เป็นขั้นตอน เข้าใจง่าย ชัดเจนทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย เนื่องจาก
เทคโนโลยีมีหลากหลายช่องทางให้เลือก ดังนั้นการตอบสนองให้รวดเร็วจะได้รับโอกาสสูงในการซื้อ
สินค้าและบริการครั้งนั้นได้ส าเร็จ 3) ปัจจัยที่สาม เทคนิคการขายที่ร้านค้าหรือสินค้าต้องมีความ
น่าสนใจ และเหมาะกับกลุ่มเป้าหมายเพ่ือดึงดูดความสนใจลูกค้าอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งความสม่ าเสมอ
ในการโพสต์ข้อความจ าหน่ายสินค้า พร้อมทั้งสร้างความแตกต่างในการจ าหน่ายสินค้า และสร้าง
ความน่าเชื่อถือให้แก่สินค้า ประกอบกับการประชาสัมพันธ์สินค้าโดยท าให้ผู้ซื้อรู้จักสินค้าผ่านกลยุทธ์
ต่าง ๆ เพื่อให้เป็นที่จดจ าและกล่าวถึง รวมถึงการเพ่ิมมูลค่าสินค้าและมุ่งเน้นคุณภาพของสินค้า และ  
4) ปัจจัยสุดท้าย คือ ความสะดวกสบายในการซื้อสินค้า ผู้ขายสามารถจ าหน่ายสินค้าที่ไหน เวลาใดก็
ได้ เช่นเดียวกับผู้ซื้อที่สามารถเลือกซื้อได้ทุกที่ทุกเวลาเช่นกัน ซึ่งท าให้ผู้ขายสามารถกระจายสินค้า
และการประชาสัมพันธ์ไปสู่ผู้คนให้ได้จ านวนมากอย่างพร้อมกันและรวดเร็ว 
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5.2 ปัญหำและอุปสรรคในกำรท ำพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้พบว่าปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการท าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์   

แบ่งออกเป็น 4 ประเด็นหลัก ดังนี้ 1) ปัจจัยแรกการสต็อกสินค้า การซื้อสินค้าเก็บไว้ในคงคลังเป็น
จ านวนมากอาจท าให้สินค้าระบายออกไม่หมด เนื่องจากผู้ขายบางรายจ าหน่ายในราคาที่ถูกกว่าจาก
เงินทุนที่มากกว่าหรือซื้อสินค้าได้ในแหล่งราคาที่ต้นทุนต่ ากว่าหรือสินค้ากระแสในลักษณะเดียวกัน
ส่งผลให้ขาดทุนได้ 2) ปัจจัยที่สอง การขนส่งสินค้า เป็นปัจจัยภายนอกที่ผู้ขายไม่สามารถควบคุมได้ 
ทั้งพบสินค้าช ารุดเสียหายในการขนส่ง ระยะเวลาการขนส่งไม่เป็นไปตามที่ก าหนด อีกทั้ง  ค่าส่งที่สูง
กว่าราคาสินค้า รวมถึงความเสียหายของสินค้าที่เกิดจากการขนส่ง  อันเนื่องมาจากการจัดการและ
ด าเนินงานของบริษัทขนส่ง ซึ่งเป็นได้จากการรับสินค้า การคัดแยกสินค้า การเคลื่อนย้ายสินค้าและ
การจัดส่งสินค้าถึงปลายทาง 3) ปัจจัยที่สาม คู่แข่งในตลาด เนื่องจากราคาสินค้ามีการปรับเปลี่ยนทุก
วัน ผู้ประกอบการควรติดตามผู้ค้ารายอ่ืนในสินค้าประเภทเดียวกัน และพิจารณาตามความเหมาะสม
และสถานการณ์ โดยปรับกลยุทธ์ในการขายให้มีจุดเด่นและความแตกต่างที่ตัดราคาขายสินค้าจาก
คู่แข่งในตลาด อีกทั้งผู้ประกอบการมีประสบการณ์ยังไม่มากพอ รวมถึงการเอารัดเอาเปรียบจาก
ผู้ประกอบการรายอ่ืน เมื่อมีผู้ที่ประสบความส าเร็จในการจ าหน่ายสินค้าและบริการ ส่งผลให้เป็นเป้า
เล็งให้ถูกกลั่นด้วยกลวิธีการต่าง ๆ และ 4) ปัจจัยสุดท้าย คือ ความซับซ้อนระบบแพลตฟอร์ม 
ทั้งผู้ขายอาจปรับไม่ทันตามแพลตฟอร์มทั้งจากการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบในการขายและข้อก าหนด
ในการขายและผู้ซื้อบางกลุ่มยังเข้าไม่ถึงการค้าแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และส่วนที่เกี่ยวข้องทั้ง
ระบบ ที่มาจากข้อก าหนดของระบบแพลตฟอร์ม รวมถึงความยุ่งยากและซับซ้อนของธุรกรรมทาง
ออนไลน์ผู้ซื้อหลายคนไม่ม่ันใจในความปลอดภัยของแอพพลิเคชั่น 

 

5.3 แนวทำงนโยบำยสนับสนุนและส่งเสริมในกำรท ำพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของภำครัฐ 
จากการศึกษาพบว่ามีการสนับสนุนและส่งเสริมในการท าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐของ  

ประเทศไทย โดยภาครัฐก าหนดแผนยุทธศาสตร์ในแต่ละระดับอย่างชัดเจน และก าลังด าเนินการให้
เป็นรูปธรรม พร้อมทั้งเปรียบเทียบกับของต่างประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ จีน และสหรัฐอเมริกา 
ประกอบกับความคิดเห็นของผู้ประกอบที่ให้ข้อมูลแบ่งออกเป็น 5 ประเด็นหลัก ดังนี้ 1) การจัดเก็บ
ภาษีที่เกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีอัตราภาษีและรูปแบบการจัดเก็บภาษีภาครัฐควรมี
ข้อก าหนดและนโยบายที่ชัดเจน เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบการจดทะเบียนเป็น
ผู้ค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ อย่างถูกต้องในอัตราที่เหมาะสม ซึ่งก าหนดจากประเภทสินค้าหรือถิ่นที่อยู่
และสัญชาติของผู้ขายให้ชัดเจน 2) มาตรการจัดระเบียบการค้าของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งควร
จัดระบบดูแล คุ้มครองและให้ความยุติธรรมกับทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งแพลตฟอร์มที่เป็นตัวกลาง  
ผู้ซื้อและผู้ขาย อีกทั้งก ากับดูแลและช่วยเหลือจากภาครัฐ ซึ่งในสิงคโปร์และจีนได้ออกกฎหมายดูแล
ผู้ประกอบการแล้ว 3) การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ควรท าแผนและด าเนินการให้รองรับสอดคล้องใน
ระดับภูมิภาคและท้องถิ่น 4) ภาครัฐจัดตั้งแพลตฟอร์มออนไลน์กลางของไทย โดยรัฐบาลได้มีแนวคิด
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ริเริ่มและอยู่ในกระบวนการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาหารือแนวทางการจัดท า ทั้งนี้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ประกอบการที่ให้ท าเป็นแบบสัมปทานหรือรัฐวิสาหกิจ เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานได้โดยตรงคล้ายกับประเทศจีน และ 5) นโยบายการสนับสนุนผู้ประกอบการของภาครัฐที่
ควรด าเนินการให้เข้าถึงผู้ประกอบการ โดยมีรูปแบบการส่งเสริมที่ เหมาะสมกับสถานการณ์และ
สอดคล้องกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ประกอบกับรูปแบบการเรียนรู้ เกี่ยวกับการท าพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ที่มุ่งเน้นการเข้าถึงนโยบายภาครัฐของผู้ประกอบการเป็นส าคัญ รวมถึงมีรูปแบบการ
ส่งเสริมและการสร้างการเรียนรู้ ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั้งท าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ส าเร็จ และควรมี
หน่วยงานที่ให้ข้อมูล ติดตาม สอบถามความคืบหน้า และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการท าพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะและก ากับดูแลโครงการชัดเจนเหมือนในประเทศสิงคโปร์ที่สามารถติดต่อ 
รวมถึงสืบค้นข้อมูลได้หลากหลายช่องทาง และประเทศสหรัฐอเมริกาที่มี หน่วยงานกลางดูแล
ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

 
ภาพที่ 5.2 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ความส าเร็จในการท าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
 
6. สรุป อภิปรำยและข้อเสนอแนะ 

6.1 ปัจจัยท่ีส่งเสริมควำมส ำเร็จในกำรท ำพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
พบว่า ผู้ที่ให้ข้อมูลทั้ง 4 ปัจจัยมีความสอดคล้องกับกรอบแนวคิดของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

แสดงให้เห็นหลักการแนวคิดที่ได้พิสูจน์จากผู้ประสบการณ์จริงว่าเป็นประสบความส าเร็จในการท า
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งทั้ง 3 ส่วน ประกอบด้วย แอพพลิเคชั่น การใช้งานต้องสอดรับกับความ
เข้าใจตลาด และพฤติกรรมลูกค้า โดยตั้งเป้าหมายกลุ่มผู้ซื้อและการวางแผนที่ชัดเจนรวมถึงเลือกใช้
แพลตฟอร์มที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า ปัจจัยการบริหารทั้งการบริการ จากการสร้างความประทับใจ
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ให้แก่ลูกค้าและการบริการที่รวดเร็ว รวมถึงเทคนิคการขาย ด้วยการสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่สินค้า 
การประชาสัมพันธ์สินค้า การเพ่ิมมูลค่าสินค้าที่มุ่งเน้นคุณภาพของสินค้า และโครงสร้างพ้ืนฐานเป็น
สิ่งที่อ านวยความสะดวกในการซื้อสินค้า ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการสามารถด าเนินการท า
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้อง แต่ในบางปัจจัยยังคงเป็นปัญหาและอุปสรรคที่ผู้ ประกอบการ
คาดหวังจากภาครัฐในการส่งเสริมและสนับสนุนเพ่ืออุดช่องโหว่ดังกล่าว น าไปสู่ความส าเร็จในการท า
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โดยสมบูรณ์ 

 

6.2 ปัจจัยท่ีเป็นปัญหำและอุปสรรคในกำรท ำพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
มีความสอดคล้องกันในบางส่วนกับการศึกษาของคณะกรรมาธิการพาณิชย์อุตสาหกรรมและ 

การแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (2559) ซึ่งยังคงขาดการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งจากปัญหา
การแข่งขันที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างผู้ประกอบการในแต่ละระดับ โดยเฉพาะการเข้ามาของ
แพลตฟอร์มต่างประเทศซึ่งผู้ประกอบการรายย่อยในไทยที่ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็ กทรอนิกส์ถูก
เอารัดเอาเปรียบ เนื่องจากไม่ได้มีการก ากับดูแลและคอยให้การช่วยเหลือ อีกทั้งผู้ประกอบการยังพบ
ปัญหาอุปสรรคในการท าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จากการตัดราคาขายสินค้าจากคู่แข่งในตลาด 
ประกอบกับผู้ประกอบการขาดประสบการณ์และศักยภาพในการด าเนินงาน รวมถึงการเอารั ดเอา
เปรียบจากผู้ประกอบการรายอ่ืนและความซับซ้อนระบบแพลตฟอร์ม ที่มาจากข้อก าหนดของระบบ
แพลตฟอร์มและความยุ่งยากของธุรกรรมทางออนไลน์ อันแสดงให้เห็นถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขาด
การดูแลและแก้ไขปัญหาและอุปสรรคอย่างจริงจัง จึงท าให้ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไม่
สามารถขยายโอกาสและตลาดให้เติบโดได้อย่างเต็มศักยภาพ เมื่อสามารถสะท้อนปัญหาและอุปสรรค
มีทั้งมาจากการปรับตัวของผู้ประกอบการที่ต้องพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขด้วยตนเอง และภาครัฐควร
เร่งด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ให้ เกิดเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายที่สามารถช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการได้อย่างแท้จริง 

 

6.3 แนวทำงนโยบำยสนับสนุนและส่งเสริมในกำรท ำพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของภำครัฐ 
จากการศึกษาพบว่าประเทศไทยมีแนวคิดและแผนรองรับค่อนข้างครอบคลุมในทุกประเด็น

ของการท าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ภาพรวมใหญ่ของประเทศ คือ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี
จนแปลงมาเป็นแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการด าเนินงานในระดับหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องทั้งจาก
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและกระทรวงพาณิชย์ แต่ทว่ายังขาดการด าเนินงานให้เป็นรูปธรรมและ
บูรณาการงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน อีกทั้งในการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ที่จะด าเนินการ ทั้งนี้ ในสิงคโปร์ จีน สหรัฐอเมริกามีแผนการด าเนินงาน นโยบาย และ
กฎหมายรองรับการท าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีมาตรฐานและเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้ผู้
ประกอบได้รับรู้ไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นด้วยสถานการณ์ปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วและรองรับ
กลุ่มผู้ซื้อและผู้ขายที่ยังคงเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงควรเร่งรัดการด าเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว  
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ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการปรับตัวของระบบราชการไม่เป็นไปตามกลไกของพลวัตรเศรษฐกิจของโลก  
เมื่อระบบการค้าที่ก้าวเข้าสู่ระบบดิจิตอลแล้ว นอกจากนี้ แผนยุทธศาสตร์ควรมีความพร้อมรองรับ 
การด าเนินการ ทั้งในแง่ของหน่วยงานและบุคลากร เพ่ือให้การท างานให้เป็นรูปธรรมและตอบสนอง
ผู้ประกอบการในการท าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างเต็มศักยภาพ จากการสะท้อนตัวอย่างใน
ต่างประเทศควรน ามาปรับใช้กับบริบทให้สอดคล้องกับประเทศไทย ประกอบกับความต้องการ
ผู้ประกอบการในประเทศไทย น าไปสู่การส่งเสริมและสนับสนุนการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้มี
ประสิทธิภาพและทัดเทียมระดับนานาชาติ 

  

6.4 กำรเปรียบเทียบแนวทำงกำรส่งเสริมและนโยบำยพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ
ต่ำงประเทศ 

จากการศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการส่งเสริมและนโยบายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ
ประเทศไทยและต่างประเทศ ประกอบด้วย สิงคโปร์ จีน และสหรัฐอเมริกา ในส่วนของการ
ด าเนินการที่เหมือนกันพบว่ามีการส่งเสริมและนโยบายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในการวางแผน
ยุทธศาสตร์ไว้แล้วอย่างชัดเจน รวมถึงในแต่ละประเทศที่ท าการศึกษา ดังจะเห็นได้จากประเทศไทยที่
มีระบุอยู่ในทั้งแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติและแผนยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง รวมถึงนโยบายของ
รัฐบาล และในต่างประเทศอย่างสิงคโปร์ก็มีการวางนโยบาย Smart Nation เพ่ือการพัฒนาการค้า
ปลีกเป็นศูนย์กลาง e-commerce ในระดับโลกและช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถขยาย
ธุรกิจผ่านระบบ e-commerce อีกทั้งประเทศจีนมีการวางโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมและดิจิทัล
ที่เอ้ือต่อการพัฒนา e-commerce เพ่ือให้ประชาชนทั่วทุกพ้ืนที่ได้มีโอกาสได้ใช้และได้รับประโยชน์
อินเทอร์เน็ต และสหรัฐอเมริกาที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีเข้ามา เพ่ือช่วยให้การซื้อสินค้าออนไลน์
สะดวกมากยิ่งขึ้น อาทิ Chat, Voice Assistance, Social Media, Influencers 

ในทางกลับกันความแตกต่างระหว่างประเทศไทยและต่างประเทศพบว่า การด าเนินงานให้
เป็นรูปธรรมและเข้าถึงผู้ประกอบการอย่างแท้จริง ซึ่งประเทศไทยยังอยู่ในระหว่างการด าเนินการ  
ศึกษาความเป็นได้ มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่การท างานยังไม่เกิดการบูรณาการ จึงท าให้
การสนับสนุนการท าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้ประกอบการยังไม่บรรลุแผนยุทธศาสตร์ที่วางไว้ ซึ่ง
แตกต่างกับต่างประเทศ ทั้งประเทศสิงคโปร์ได้มีการก าหนดรูปแบบการจัดเก็บภาษีธุรกิจออนไลน์ 
แบ่งเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีสินค้าและบริการ  อีกทั้งประเทศจีนมี
กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จัดท าขึ้นเพ่ือป้องกันสิทธิประโยชน์ ควบคุมพฤติกรรมของตลาดและ
รักษาความเรียบร้อยของตลาดและผู้ที่เกี่ยวข้องกับ e-commerce ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และ
เกณฑ์ด้านภาษี แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ภาษีน าเข้า ภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีเพ่ือการบริโภค อีกทั้งจัดตั้ง
พ้ืนที่ทดลองการค้าข้ามพรมแดน (Cross-border e-commerce pilot zone) จ านวน 37 แห่ง และ
ในส่วนของประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐบาลกลางมีหน่วยงาน Small Business Administration ในการ
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ช่วยเหลืออ านวยความสะดวกด้านธุรกิจในการค้าออนไลน์ รวมถึงอัตราการช าระภาษีพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ขึ้นกับสัญชาติผู้ขายและถ่ินที่ตั้งการขาย  

 

6.5 ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) กับพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ e-commerce ในประเทศไทย      
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เป็นเสมือนตัวเร่งปฏิกิริยาให้หลาย ๆ 

กระแสที่คาดว่าจะใช้เวลาอีกนานหลายปีในการเปลี่ยนแปลง แต่ปัจจุบันวิถีชีวิตได้มีการเปลี่ยนไปแล้ว 
หรือที่เรียกว่า ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) หมายถึง สถานการณ์ พฤติกรรม การปฏิบัติต่าง ๆ ที่ไม่
คุ้นเคย แต่กลายเป็นมาตรฐานปกติในปัจจุบันนั้น ซึ่งเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงหลายอย่างใน
ชีวิตประจ าวัน จากโรคระบาดที่เกิดขึ้น น าไปสู่มาตรการปิดพ้ืนที่เมือง (Lockdown) เพ่ือลดการแพร่
ระบาดและลดการสัมผัสเชื้อโรค ส่งผลให้การซื้อสินค้าแบบเดิมที่ต้องเดินทางไปห้างสรรพสินค้าหรือ
ร้านค้าต่าง ๆ ไม่สามารถท าได้ ท าให้ผู้บริโภคได้เห็นความสะดวกและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการซื้อ
ของหรือการท าธุรกิจทุกอย่างผ่านแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ท าให้ความจ าเป็นที่ต้องไป
ห้างสรรพสินค้าเพ่ือซื้อสินค้าก็จะลดลง จึงท าให้ต้องปรับเปลี่ยนด้วยการสร้างร้านค้าออนไลน์บน
ร ะบ บ  e-commerce ข อ ง ต น เ อ ง ขึ้ น ม า ห รื อ เ ปิ ด ร้ า น บ น แ อพ พ ลิ เ ค ชั่ น  e-commerce  
เพ่ือเป็นแหล่งซื้อสินค้ารูปใหม่ที่พร้อมด้วยบริการจัดส่งถึงที่พักและความอยู่รอดให้สอดคล้องกับ
สภาวการณ์ปัจจุบัน  

แต่ในทางกลับกันอาจเป็นเพียงทางเลือกใหม่ส าหรับผู้บริโภค เนื่องจากบางกลุ่มยังสนใจที่
ต้องการเห็นรูปลักษณ์สินค้าและท าการทดลองการใช้งานก่อนที่จะตัดสินใจ รวมถึงความคุ้มค่าที่
ประเมินจากวัสดุในการผลิตที่ไม่สามารถดูได้จากรูปภาพเท่านั้น ด้วยการซื้อของออนไลน์ไม่สามารถดู
ได้หรืออาจจะต้องใช้เวลาส่งของคืนกลับและเลือกสินค้าใหม่เพ่ือให้ได้ตามที่ต้องการ แต่ก็ท าให้
เสียเวลา และบางครั้งต้องการใช้งานสินค้าที่ซื้อนั้นในทันที ซึ่งระบบ e-commerce ในปัจจุบันยังไม่
สามารถตอบสนองได้ แสดงให้เห็นว่าถึงแม้สถานการณ์จะเป็นปัจจัยเร่งที่บังคับให้เป็นไปแล้ว แต่เมื่อ
กลับสู่สถานการณ์ปกติ คงมีทั้งกลุ่มผู้บริโภคที่ยังคุ้นชินกับรูปแบบเดิมและชื่นชอบในรูปแบบใหม่ 
แต่ยังคงต้องสังเกตแนวโน้มในอนาคตต่อไปว่าจะมาแทนที่เป็นวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) หรือเป็น
เพียงอีกทางเลือกใหม่ที่เกิดขึ้นมาเพ่ือครอบคลุมการตอบสนองในอีกวิถีชีวิตอีกรูปแบบหนึ่งเท่านั้น 

 

6.6 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย 
1) รัฐบาลควรมีการเร่งรัดและติดตามการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ รวมถึง

ยืนหยุ่นปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์  
2) รัฐบาลควรเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการเสนอแนะนโยบาย เนื่องจาก 

เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากนโยบาย เพ่ือสะท้อนความคิดเห็น น าไปสู่
ประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายโดยให้เป็นนโยบายในลักษณะ
ล่างสู่บน (Bottom-up) 
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3) รัฐบาลควรจัดตั้งหรือปรับโครงสร้างอ านาจและหน้าที่ของหน่วยงานที่มีรวมถึงเพ่ิม
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้สอดคล้องกับสภาวการณ์แนวโน้มของโลกในอนาคต ซึ่งกรณีของการท า
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ควรมีหน่วยงานที่ดูแลโดยตรง และมีการท างานบูรณาการร่วมกัน  
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กำรศึกษำควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของ 
แผนกแผนโครงกำรและงบประมำณ  

กองอ ำนวยกำร สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ทหำร 

ธันยาภรณ์ ปาริยพันธ์* 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ ประการแรก เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการของของแผนกแผน โครงการและงบประมาณ กองอ านวยการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
การแพทย์ทหาร และประการที่ 2เพ่ือน าผลของการศึกษาความพึงพอใจต่อการให้บริการไปปรับปรุง
และพัฒนาการท างานให้ตอบสนองต่อผู้มารับบริการ ท าการศึกษาข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามความ
คิดเห็นกับผู้ที่มาติดต่อ 180 ราย น ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ 
กับความพึงพอใจต่อการให้บริการ 

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ที่มาติดต่อขอรับบริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 41-50 ปี 
การศึกษาระดับปริญญาตรี นายทหารสัญญาบัตร ติดต่องานด้านแผนโครงการ และช่วงความถี่ในการ
ติดต่อประสานงานระหว่าง 1-5 ครั้งต่อเดือน เมื่อพิจารณาความพึงพอใจรายข้อ พบว่า ความพึงพอใจ
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูง ร้อยละ 90 ขึ้นไป แต่พบว่ามีบางข้อที่ยังไม่เป็นที่พึงพอใจ เช่น การให้บริการ
ที่บางครั้งไม่เป็นตามก าหนดเวลา ร้อยละ 87.2 เลือกปฏิบัติ ร้อยละ 66.7 ให้บริการไม่เป็นไปตาม
กระบวนการขั้นตอนที่ก าหนดไว้ ร้อยละ 77.2 และป้ายติดต่อที่ยังไม่ชัดเจน ร้อยละ 85.5  

ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ กับความพึงพอใจที่มีนัยส าคัญที่ระดับ 
0.05 พบว่า ช่วงอายุสัมพันธ์กับการเข้าถึงจุดบริการได้สะดวก ระดับการศึกษาและต าแหน่งงาน
สัมพันธ์กับการเลือกปฏิบัติในการให้บริการ ต าแหน่งงานสัมพันธ์กับการให้บริการไม่เป็นไปตาม
ขั้นตอน ลักษณะของการติดต่อประสานงานสัมพันธ์กับกระบวนการที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย และ
ความถี่ในการติดต่อประสานงานสัมพันธ์กับกระบวนการที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน ดังนั้นเพ่ือ
เสริมสร้างความพึงพอใจ ควรปรับปรุงระบบการบริการให้เป็นขั้นตอนและก าหนดระยะเวลาของแต่
ละข้ันตอนและป้ายแสดงจุดติดต่อให้มีความชัดเจน  
ค ำส ำคัญ: ความพึงพอใจ, การให้บริการ, แผนโครงการและงบประมาณ  

                                       
* ร้อยโทหญิง, นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
E-mail: gift.thanya@gmail.com 
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1. บทน ำ 
การก ากับดูแลองค์การภาครัฐตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ก าหนดหลักการส าคัญให้การบริหารราชการเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุข
ของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการอย่างสม่ าเสมอ สรวิชญ์ เปรมชื่น (2560) กล่าวว่า การพัฒนาระบบราชการไทยให้สอดคล้อง
กับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยมีการน าแนวคิด เครื่องมือการบริหารและการจัดการ
สมัยใหม่เข้ามาใช้ในการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ ตลอดจนการประเมินความพึงพอใจ เพ่ือให้หน่วยงาน
ท าข้อเสนอการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงในการยกระดับขีดความสามารถของภาครัฐให้ดีขึ้น ซึ่งส่วน
ราชการต้องปรับปรุงคุณภาพงานบริการให้มีประสิทธิภาพตอบสนองกับความต้องการและ 
ความคาดหวัง ต้องยึดถือเอาความต้องการของผู้รับบริการเป็นตัวก าหนด ที่จะน าไปสู่การปรับปรุง
คุณภาพของการบริการและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีที่น่าประทับใจกับผู้มารับบริการ  

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหารซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานองค์การภาครัฐ ก่อตั้งขึ้น
จากสถานการณ์วิกฤตที่มีการระบาดใหญ่ของอหิวาตกโรคในประเทศไทยเมื่อปี 2501 เนื่องจากเห็น
ความส าคัญของการท าวิจัย พัฒนาเพ่ือต่อสู้กับภัยคุกคามทางสุขภาพของประเทศ จึงมีการท าวิจัย
ร่วมกันระหว่างกองทัพบกไทยและกองทัพบกสหรัฐอเมริกาเพ่ือลดการระบาดของโรค ร่วมกันท าวิจัย
และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แผนกแผน โครงการและงบประมาณรับนโยบายของผู้บังคับบัญชาที่
ต้องการให้ผลงานวิจัยสามารถต่อยอดน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม  

แผนกแผน โครงการและงบประมาณ เป็นหน่วยขึ้นตรงต่อกองอ านวยการของสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร จังตั้งข้ึนโดยมีพันธกิจภายใต้อาณัติอัตราเฉพาะกิจที่ 3680 มีหน้าที่หลัก
ในการจัดท าแผนงาน ประสานงาน ก ากับดูแลแผนและโครงการวิจัยของหน่วยงานให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และนโยบายของผู้บังคับบัญชา วางแผน ควบคุม ก ากับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณ  
ให้เป็นไปตามระเบียบของกองทัพบกอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสมบูรณ์ จัดท าและ
ก ากับดูแลระบบการควบคุมภายในของหน่วย ให้เป็นไปตามระเบียบว่าอย่างเคร่งครัด จัดท าแผนงาน 
ประสานงาน และก ากับดูแลแผนงานโครงการวิจัยของหน่วย เสนอต่อหน่วยเหนือให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของทางราชการ และยังเป็นหน่วยประสานงานและอ านวยความสะดวก โครงการวิจัยแก่
หน่วยวิจัยฝ่ายสหรัฐอเมริกา รวมถึงยังด าเนินการด้านการวางแผนและควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ
ทั้งเงินในและเงินนอกงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ เป็นฝ่ายอ านวยการของหน่วยใน
ด้านยุทธการ การวางแผนการด าเนินงานของหน่วยโดยรวม เช่น การปรับปรุงอัตราเฉพาะกิจ อัตรา
สิ่งอุปกรณ์ และการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของหน่วย ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 
เพ่ือสนับสนุนงานโครงการวิจัยทั้งในและนอกกระทรวงกลาโหม นอกจากนี้ยังมีหน้าที่พิเศษ คือ 
การประสานงานในงานของมูลนิธิท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล เพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร 
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เนื่องจากหน้าที่ของแผนกแผน โครงการและงบประมาณ มีความหลากหลายของงานและ 
ต้องตอบสนองนโยบายของผู้บังคับบัญชาอย่างรวดเร็ว รวมถึงต้องมีการติดต่อประสานงานกับก าลัง
พลในหน่วยงานเป็นจ านวนมาก การติดต่อประสานงานในปี 2562 ที่ผ่านมาเมื่อเปรียบเทียบกับปี 
2561 พบว่ามีจ านวนเรื่องที่มาติดต่อมากขึ้นถึง 103 เรื่องด้วยกัน และมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ 
และการท างานสามารถตอบสนองความต้องการของก าลังพลแผนก ฝ่าย กองต่าง ๆ ในสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร และผู้มาติดต่อราชการ ซึ่งมีทั้งข้าราชการในสังกัดกองทัพบก เช่น  
กรมแพทย์ทหารบก ศูนย์อ านวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า กรมกิจ การพลเรือนทหารบก 
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ทหารบกโรงพยาบาลค่ายในสังกัดกองทัพบก 
สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย เช่น ส านักงานแพทย์ทหาร ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สังกัด
กระทรวงกลาโหม เช่น ส านักปลัดกระทรวงกลาโหม และข้าราชการพลเรือน เช่น โรงพยาบาล
รามาธิบดี ส านักระบาด กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 
ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เป็นต้น ที่ผ่านมาไม่ได้มีการประเมินการ
ให้บริการ จึงจ าเป็นต้องมีการศึกษาความพึงพอใจต่อการให้บริการของของแผนกแผน โครงการและ
งบประมาณ กองอ านวยการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร โดยหวังว่าผลที่ได้จากการ
ประเมินความพึงพอใจ จะท าให้ทราบถึงแนวโน้มความพึงพอใจของผู้มาติดต่อราชการว่าเป็นอย่างไร 
ผลที่ได้จากการแนะน าเพ่ือการปรับปรุงจะท าให้มีจ านวนงานบริการหรือนวัตกรรมบริการ ตลอดจน
เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผนการก าหนดกลยุทธ์หลัก งานบริการ สนับสนุน ผลผลิต กิจกรรมต่าง ๆ 
ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร ให้สอดคล้องความต้องการของผู้มารับบริการหรือโรค
และภัยสุขภาพท่ีเกิดข้ึน เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าของงบประมาณ เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์ที่ดขีองสถาบัน และให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ คือ วิเคราะห์วิจัยที่มีมาตรฐาน 
บริการทุกระดับประทับใจ เพ่ือกองทัพไทยสุขภาพดี  
 
2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

2.1 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อการให้บริการของของแผนกแผน โครงการและงบประมาณ 
กองอ านวยการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร 

2.2 เพ่ือน าผลของการศึกษาความพึงพอใจต่อการให้บริการของแผนกแผน โครงการและ
งบประมาณ กองอ านวยการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร ไปปรับปรุงและพัฒนาการ
ท างานให้ตอบสนองกับผู้มารับบริการ 
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3. กำรทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 
จากการทบทวนเอกสารและรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้รวบรวมปัจจัยที่คาดว่าจะมี

ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้รับบริการ สามารถก าหนดกรอบแนวคิดได้ ดังภาพที่ 3.1 

            ตัวแปรอิสระ         ตัวแปรตำม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3.1 แสดงกรอบแนวคิดในการศึกษาความพึงพอใจต่อการให้บริการของแผนกแผน โครงการ

และงบประมาณ 
 

จากภาพที่  3.1 จะเห็นได้ว่า ตัวแปรตามคือ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ซึ่งตาม
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า หมายถึง 
ความพอใจหรือชอบใจ ความพึงพอใจเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรม การที่เราจะทราบว่าบุคคลมีความพึง
พอใจหรือไม่นั้น สามารถสังเกตโดยการแสดงออก แต่ค่อนข้างมีความซับซ้อน จึงวัดความพึงพอใจได้
ยากโดยตรง แต่สามารถวัดได้ทางอ้อม จากการวัดความคิดเห็นของบุคคล ตรงกับ Good (1973) 
ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า หมายถึง คุณภาพหรือระดับความพึงพอใจ เป็นผลมาจาก
ความสนใจต่าง ๆ และทัศนคติที่บุคคลมีต่อสิ่งเหล่านั้น เช่นเดียวกับ อเนก สุวรรณบัณฑิต (2548) 
ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า หมายถึง ภาวการณ์แสดงออกถึงความรู้สึกในทางบวกของ
บุคคล ซึ่งเป็นผลมาจากการประเมินคุณภาพของการบริการจากการรับรู้ในสิ่งที่ได้รับจากการบริการ 
ซึ่งองค์ประกอบของความพึงพอใจตามแนวคิดของ Aday & Anderson (1975) 6 ประการ เกี่ยวกับ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ แต่ผู้วิจัยน ามา 4 ประการคือ 1) ความพึงพอใจต่อการกระบวนการ
ขั้นตอนติดต่อประสานงานของบริการ ได้แก่ การได้รับบริการทุกประเภทในสถานบริการได้ตาม
ต้องการ รวดเร็วและไม่ซับซ้อน 2) ความพึงพอใจต่อการได้รับเกียรติผู้จากผู้ให้บริการ การแสดง
อัธยาศัยที่เป็นกันเองของผู้ให้บริการ เอาใจใส่และแสดงความสนใจต่อผู้รับบริการ 3) ความพึงพอใจ
ต่อคุณภาพการบริการ ได้แก่ การบริการทั้งหมดที่ได้รับต้องมีคุณภาพและเป็นไปตามความต้องการ   

ปัจจัยเกี่ยวกับบุคคล 

- เพศ     - อายุ  
- ระดับการศึกษา  - ต าแหน่งงาน 

 
ปัจจัยลกัษณะควำมสัมพันธ ์

- ความถี่ท่ีมาติดต่อเข้ารับบริการ 
 

ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 

- กระบวนการหรือข้ันตอน 

- เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 

- คุณภาพการบริการ 

- สิ่งอ านวยความสะดวก 
 ปัจจัยเกี่ยวกับกิจกรรม 

- ลักษณะของการตดิต่อประสานงาน 
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4) ความพึงพอใจต่อความสะดวกที่ได้รับบริการ ได้แก่ การได้รับการดูแลเมื่อต้องการ และเข้าถึงการ
บริการได้สะดวก 

จากองค์ประกอบที่กล่ าวมาข้างต้น สรุปได้ว่ าความพึงพอใจ ซึ่ ง เป็นตัวแปรตาม 
มีองค์ประกอบหลัก 4 ด้านคือ กระบวนการหรือขั้นตอน เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ คุณภาพการให้บริการ
และการอ านวยความสะดวก  

ส าหรับตัวแปรอิสระในกรอบแนวคิดตามที่  Benjamin B. Wolman (1973) กล่าวว่า  
ความพึงพอใจ คือท่าทีที่ เป็นผลมาจาก 3 ประการ คือ ปัจจัยที่เกี่ยวกับบุคคล ปัจจัยที่เกี่ยวกับ
ลักษณะกิจกรรม และลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม ส าหรับปัจจัยเกี่ยวกับบุคคลจากการทบทวน
วรรณกรรมนั้น ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538) กล่าวว่า ตัวแปรลักษณะส่วนบุคคลประกอบด้วย  
เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ เป็นลักษณะที่ส าคัญทางสถิติที่วัดได้  ช่วยอธิบายถึง 
ความคิดเห็นและความรู้สึกของบุคคลที่มีลักษณะต่างกัน จะมีลักษณะทางจิตวิทยาต่างกัน ตรงกับ
งานวิจัยของศศิธร เลิศล้า (2551) ที่ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อคุณภาพการ บริการแผนก
ผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา ที่แตกต่างกันมีผลต่อความ
พึงพอใจที่ต่างกัน  

ปัจจัยเกี่ยวกับลักษณะกิจกรรมและลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม Parasuraman,  
et al. (1988) กล่าวว่า การบริการแต่ละประเภทแต่ละกิจกรรมมีน้ าหนักความส าคัญไม่เท่ากัน ดังนั้น
ควรวิเคราะห์ตัวแปรลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มร่วมกับกิจกรรม เพ่ือท าให้เกิดความพึงพอใจ
ต่อการใช้บริการ ซึ่ง กษฉราภรณ์ มักสกุล (2544) ได้ท าการศึกษาความพึงพอใจต่อการรับบริการ
รักษาพยาบาลของผู้ประกันตนศึกษาเฉพาะกรณีผู้ป่วยใน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พบว่า  
กลุ่มตัวอย่างท่ีมีความถ่ีการเข้าใช้บริการที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการรับบริการรักษาพยาบาล
แตกต่างกัน  

จากตัวแปรอิสระที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยได้เลือกที่จะศึกษา ตัวแปรอิสระ 3 ตัวแปรหลัก คือ 
ตัวแปรปัจจัยเกี่ยวกับบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน ตัวแปรปัจจัย
เกี่ยวกับลักษณะความสัมพันธ์ ประกอบด้วย ความถี่ที่มาติดต่อเข้ารับบริการ และตัวแปรปัจจัย
เกี่ยวกับกิจกรรม ประกอบด้วย ลักษณะของการติดต่อประสานงาน  

จากการค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยพบว่า มีการศึกษาที่มีประเด็นใกล้เคียงกับงานวิจัย
ครั้งนี้ คือการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการของกลุ่มพัฒนาแผนปฏิบัติการ กองแผนงาน 
กรมควบคุมโรค (2561) ผลการศึกษา พบว่า ผู้รับบริการกรมควบคุมโรค แบ่งได้เป็น 3 ประเภทคือ 
ผู้รับบริการโดยตรง หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงอ่ืน ๆ และประชาชนผู้รับบริการ 
ผลการประเมินความพึงพอใจ ปีงบประมาณ 2560 เมื่อพิจารณาภาพรวม อยู่ในระดับพึงพอใจมาก 
โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ จุดเด่นของการบริการของกรมควบคุมโรคคือการ
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ให้บริการองค์ความรู้ต่าง ๆ จุดที่ต้องพัฒนาและข้อเสนอแนะคือ สิ่งอ านวยความสะดวกโดยเฉพาะ
ช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์  

 
4. วิธีและข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 

การวิจัยครั้งนี้ใช้การวิจัยแบบไม่ทดลอง เป็นการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก
แผนกแผน โครงการและงบประมาณ กองอ านวยการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร โดยมี
วิธีการด าเนินการตามล าดับ ดังนี้  

4.1 กลุ่มเป้ำหมำย 
ในการวิจัยครั้งนี้กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ที่มาติดต่อขอรับบริการผ่านแผนกแผน โครงการ และ

งบประมาณ กองอ านวยการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหารทั้งหมด 180 ราย ตั้งแต่  
1 เมษายน - 25 พฤษภาคม 2563 ซึ่งเป็นผู้มาติดต่อจากภายในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร  
127 ราย คิดเป็นร้อยละ 70.56 หน่วยวิจัยฝ่ายสหรัฐอเมริกา 28 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.56 โดยปกติ 
ผู้มาติดต่อจะมาจากหน่วยงานทหารเป็นหลัก แต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 จึงมีหน่วยงานราชการภายนอก เข้ามาติดต่อประสานงานขอข้อมูล จ านวน 25 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 18.89 ประกอบด้วย กลุ่มงานย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 
4 ราย กรมควบคุมโรค 2 ราย สถาบันพยาธิวิทยา 3 รายกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 ราย ส านัก
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 3 ราย ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 4 ราย ส านักงานเขตราชเทวี 1 ราย สรรพากรเขตพ้ืนที่สาขาพญาไท 1 ราย โรงพยาบาลรามาธิบดี 
2 ราย โรงพยาบาลราชวิถี 1 ราย และโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 1 ราย  

4.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคือ แบบสอบถามความคิดเห็น ตามที่ ภณิดา ชัยปัญญา (2541) 

กล่าวว่า การวัดความพึงพอใจสามารถท าได้หลายวิธีแต่วิธีที่เป็นที่นิยมใช้คือ การใช้แบบสอบถาม 
เพ่ือต้องการทราบความคิดเห็น ซึ่งสามารถกระท าได้ในลักษณะก าหนดค าตอบให้เลือกหรือตอบ
ค าถามอิสระ ค าถามดังกล่าว อาจถามความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ  

การศึกษาความพึงพอใจต่อการให้บริการของแผนกแผน โครงการและงบประมาณ จึงเป็นใน
ลักษณะของการสอบถามความคิดเห็น ซึ่งอ้างอิงมาจากแบบสอบถามของกลุ่มพัฒนาแผนปฏิบัติการ  
กองแผนงาน กรมควบคุมโรค จ านวน 9 ข้อ ได้แก่  

1) การให้บริการมีความสะดวก เหมาะสม  
2) ขั้นตอนในการให้บริการทีช่ัดเจน  
3) ให้บริการด้วยความสุภาพ  
4) มีความกระตือรือร้น เอาใจใส่  
5) ความพร้อมในการให้บริการ  
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6) มีจ านวนอุปกรณ์หรือเครื่องมือเพียงพอต่อการให้บริการ  
7) อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานและให้บริการมีความทันสมัย  
8) ได้รับบริการที่ตรงตามความ  
9) ตอบข้อซักถามและการให้ข้อมูลต่าง ๆ อย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ  
ส่วนข้ออ่ืน ๆ ผู้วิจัยได้ปรับปรุงเพ่ิมเติมเอง เพ่ือให้เหมาะสมกับลักษณะงานบริบทของ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร ข้อค าถามเก่ียวกับความคิดเห็นต่อการให้บริการ จ านวน 20 
ข้อ ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้ 

1) ด้านกระบวนการหรือขั้นตอนการให้บริการ จ านวน 5 ข้อ ได้แก่  
(1) เข้าถึงบริการได้ง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
(2) การให้บริการสะดวก รวดเร็ว  
(3) การให้บริการบางครั้งไม่เป็นตามก าหนดเวลา (เป็นค าถามเชิงนิเสธ) 
(4) การให้บริการเป็นไปตามล าดับก่อน-หลัง 
(5) กระบวนการหรือขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการชัดเจน เข้าใจง่าย 

2) ด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลกรที่ให้บริการ จ านวน 6 ข้อ ได้แก่ 
(1) ให้บริการด้วยความสุภาพ เรียบร้อย 
(2) เอาใจใส่และกระตือรือร้นในการให้บริการสม่ าเสมอ 
(3) รับฟังปัญหาและข้อซักถามอย่างเต็มใจ 
(4) ตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน า ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง   
(5) เลือกปฏิบัติในการให้บริการ (เป็นค าถามเชิงนิเสธ) 
(6) ซื่อสัตย์ สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่  

3) ด้านคุณภาพการให้บริการ จ านวน 4 ข้อ ได้แก่ 
(1) เป็นไปตามความต้องการทุกครั้ง 
(2) การให้บริการมีความถูกต้อง ครบถ้วนทุกครั้ง  
(3) การให้บริการไม่เป็นไปตามกระบวนการ/ขั้นตอนที่ก าหนดไว้ (เป็นค าถาม 

เชิงนิเสธ) 
(4) ได้รับบริการที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานทุกครั้ง 

4) ด้านการอ านวยความสะดวก จ านวน 5 ข้อ ได้แก่ 
(1) สะดวกในการรับบริการจากช่องทางต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์ อีเมล์ โทรสาร 
(2) สามารถเข้าถึงจุดให้บริการได้สะดวก 
(3) อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการให้บริการมีความทันสมัย  
(4) มีการเปิดรับฟังความคิดเห็น ผ่านช่องทางต่าง ๆ   
(5) ป้ายแสดงการติดต่อยังไม่ชัดเจน (เป็นค าถามเชิงนิเสธ) 
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และแบ่งค่าคะแนนความคิดเห็นโดยใช้มาตราวัด 4 ระดับ หรือ 4-Point Likert Scale 1-4    
โดยใช้เกณฑ์ ดังนี้ 4 = เห็นด้วย 3 = ค่อนข้างเห็นด้วย 2 = ค่อนข้างไม่เห็นด้วย 1= ไม่เห็นด้วย 

4.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
การศึกษาครั้งนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล โดยผู้วิจัยได้ท าการขออนุญาต

เก็บข้อมูล และด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง ดังนี้  
1) ท าหนังสือเพ่ือขออนุญาตผู้อ านวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร เพ่ือเก็บ

ข้อมูลจากก าลังพลของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร ให้รับทราบทั้งโครงร่างงานวิจัยและ
แบบสอบถาม ขออนุญาตผู้อ านวยการกองอ านวยการ และหัวหน้าแผนกแผน โครงการและ 
งบประมาณในการขอข้อมูลเพ่ือประกอบงานวิจัย โดยหัวหน้าแผนกแผนกแผน โครงการและ 
งบประมาณ รับทราบทั้งโครงร่างงานวิจัยและแบบสอบถาม  

2) ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม จากผู้ที่มาติดต่อขอรับบริการของแผนกแผน 
โครงการ และงบประมาณ โดยผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามจ านวน 180 ชุด ตามจ านวนผู้ที่มาติดต่อรับ
บริการจากแผนก แผน โครงการและงบประมาณ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 25 พฤษภาคม 2563  
โดยตอบ แบบสอบถามหลังจากได้รับบริการที่แผนกแผน โครงการและงบประมาณแล้วเสร็จ และ  
มีแบบสอบถามบางส่วนที่ส่งผ่านทางโทรสารกลับไปที่แผนกหรือหน่วยงาน โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่งกลับมาภายหลังทางโทรสาร หรือน ามาเองในการด าเนินการติดต่อครั้งต่อไป  

3) น าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล เมื่อมีข้อสงสัยจึง
สอบถามความคิดเห็นเพ่ิมเติมภายหลัง จากผู้ตอบแบบสอบถาม  

 
5. ผลกำรศึกษำ 

จากแบบสอบถามความคิดเห็นสามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 
5.1 ปัจจัยเกี่ยวกับบุคคล ปัจจัยลักษณะควำมสัมพันธ์ และปัจจัยเกี่ยวกับกิจกรรม  
จากการข้อมูลปัจจัยเกี่ยวกับบุคคลของกลุ่มเป้าหมาย พบว่า ผู้ที่มาติดต่อกับแผนกแผน 

โครงการ และงบประมาณ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 56.7 อยู่ในช่วงอายุ 41-50 ปี ร้อยละ 33.9 
การศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 59.4 ต าแหน่งงานที่มาติดต่อเป็นระดับนายทหารสัญญาบัตรหรือ
เทียบเท่า ร้อยละ 32.2 ส่วนใหญ่ติดต่อประสานงาน ด้านแผนและโครงการ ร้อยละ 50.6  และ 
มีความถี่ของการติดต่อประสานงาน ระหว่าง 1-5 ครั้งต่อเดือน ร้อยละ 75.0  

5.2 ควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร  
ความพึงพอใจในการให้บริการแบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ กระบวนการหรือขั้นตอน เจ้าหน้าที่  

ผู้ให้บริการ คุณภาพการให้บริการ และการอ านวยความสะดวก 
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1) ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ พอใจใน
การเข้าถึงบริการ ได้ง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อน ร้อยละ 98.9 การให้บริการเป็นไปตามล าดับก่อน-หลัง  
ร้อยละ 98.9 การให้บริการสะดวก รวดเร็ว ร้อยละ 97.2 แต่ในทางกลับกัน พบว่า ไม่พึงพอใจในการ
ให้บริการที่บางครั้งไม่เป็นตามก าหนดเวลา ถึงร้อยละ 87.2 ซึ่งจากการสอบถามพบว่า มีหลายครั้งที่
ผู้รับบริการต้องติดตามงานเมื่อถึงก าหนดเวลาเอง และหลายครั้งที่แผนกส่งหนังสือราชการไปยัง
หน่วยงานภายนอกล่าช้า ดังตารางที่ 5.1 

ตารางที่ 5.1 ความพึงพอใจในการให้บริการด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ 
ควำมพึงพอใจ เห็นด้วย ค่อนข้ำง 

เห็นด้วย 
ค่อนข้ำง 

ไม่เห็นด้วย 
ไม่เห็น
ด้วย 

1.  ด้ำนกระบวนกำรและขั้นตอนกำรให้บริกำร     
  1.1 เข้าถึงบริการได้ง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อน 58.90 40.00 1.10 0.00 

  1.2 การให้บริการสะดวก รวดเร็ว 51.10 46.10 2.80 0.00 
  1.3 การให้บริการบางครั้งไม่เป็นตามก าหนดเวลา 37.20 50.00 7.80 5.00 
  1.4 การให้บริการเป็นไปตามล าดับก่อน-หลัง 51.70 47.20 1.10 0.00 
  1.5 กระบวนการ/ขั้นตอนและระยะเวลาในการ     
       ให้บริการชัดเจน เข้าใจง่าย 

49.40 46.70 3.90 0.00 

 ̅=3.44, S.D.=0.45 รวม 49.66 46.00 3.34 1.00 

 

2) ด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ พอใจในการ
ให้บริการด้วยความสุภาพเรียบร้อย ร้อยละ 98.9 การเอาใจใส่และกระตือรือร้นในการให้บริการ  
ร้อยละ 96.70 การรับฟังปัญหาและข้อซักถามอย่างเต็มใจ ร้อยละ 97.80 ตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย 
ให้ค าแนะน า และช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง ร้อยละ 97.8 ซื่อสัตย์ สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ 
ร้อยละ 99.44 แต่กลับพบว่า มีการเลือกปฏิบัติในการให้บริการ ถึงร้อยละ 66.7 ซึ่งจากการสอบถาม
พบว่า เจ้าหน้าที่มักให้ความส าคัญกับข้าราชการระดับสูงมากกว่า ดังตารางที่ 5.2 
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ตารางที่ 5.2 ความพึงพอใจในการให้บริการด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ 
ควำมพึงพอใจ เห็นด้วย ค่อนข้ำง 

เห็นด้วย 
ค่อนข้ำง 

ไม่เห็นด้วย 
ไม่เห็นด้วย 

2. ด้ำนเจ้ำหน้ำที่หรือบุคลำกรที่ให้บริกำร     

  2.1 ให้บริการด้วยความสุภาพ เรียบร้อย 53.90 45.00 1.10 0.00 
  2.2 เอาใจใส่และกระตือรือร้นในการให้บริการ

สม่ าเสมอ 
47.80 48.90 3.30 0.00 

  2.3 รับฟังปัญหาและข้อซักถามอย่างเต็มใจ 45.60 52.20 2.20 0.00 
  2.4 ตอบค าถาม ช้ีแจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน าช่วย

แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง 
43.90 53.30 2.80 0.00 

  2.5 เลือกปฏิบัติในการให้บริการ 30.60 36.10 20.0 13.30 
  2.6 ซื่อสัตย์ สุจริตในการปฏิบัติหน้าท่ี 47.20 52.20 0.60 0.00 

 ̅=3.36, S.D.=0.47 รวม 44.83 47.95 5.00 2.22 

 
3) ด้านคุณภาพของการให้บริการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ พึงพอใจกับการได้รับ

บริการ เป็นไปตามความต้องการทุกครั้ง และมีความถูกต้อง ครบถ้วน ร้อยละ 100 ได้รับบริการที่เป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินงานทุกครั้ง  ร้อยละ 98.9 แต่กลับพบว่า การให้บริการไม่เป็นไปตาม
กระบวนการขั้นตอนที่ก าหนดไว้ ถึงร้อยละ 77.2 ซึ่งจากการสอบถามพบว่า เจ้าหน้าที่มีการ
ปฏิบัติงานข้ามขั้นตอนหลายครั้ง ดังตารางที่ 5.3  

ตารางที่ 5.3 ความพึงพอใจในการให้บริการด้านคุณภาพของการให้บริการ 
ควำมพึงพอใจ เห็นด้วย ค่อนข้ำง 

เห็นด้วย 
ค่อนข้ำง 

ไม่เห็นด้วย 
ไม่เห็นด้วย 

3. ด้ำนคุณภำพของกำรให้บริกำร     

   3.1 บริการเป็นไปตามความต้องการทุกครั้ง 50.60 49.40 0.00 0.00 
   3.2 การให้บริการมีความถูกต้อง ครบถ้วนทุกครั้ง 46.70 46.70 0.00 0.00 
   3.3 การให้บริการไม่เป็นไปตามกระบวนการขั้นตอน 
        ที่ก าหนดไว ้

35.00 42.20 13.90 8.90 

   3.4 ได้รับบริการที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน     
        ทุกครั้ง 

46.70 52.20 0.60 0.60 

 ̅=3.36, S.D.=0.49 รวม 44.75 47.70 3.63 2.38 
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4) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ พึงพอใจกับความสะดวก
ในการรับบริการจากช่องทางต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์ อีเมล์ โทรสาร ร้อยละ 97.7 อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการ
ให้บริการมีความทันสมัย ร้อยละ 97.8 มีการเปิดรับฟังความคิดเห็น ผ่านช่องทางต่าง ๆ ร้อยละ 90.6 
แต่กลับพบว่า ป้ายติดต่อที่ยังไม่ชัดเจน ถึงร้อยละ 85.5 ซึ่งจากการสอบถามพบว่า ผู้มาติดต่อ
ภายนอกติดต่อกับแผนกได้ยาก เนื่องจากไม่มีป้ายบอกทางไปแผนกและป้ายหน้าแผนกยังมีตัวอักษรที่
เล็กและไม่อยู่ในระดับสายตา ดังตารางที่ 5.4 

 

ตารางที่ 5.4 ความพึงพอใจในการให้บริการด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  
ควำมพึงพอใจ เห็นด้วย ค่อนข้ำง 

เห็นด้วย 
ค่อนข้ำง 

ไม่เห็นด้วย 
ไม่เห็นด้วย 

4. ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก     
  4.1 สะดวกในการรับบริการจากช่องทางต่าง ๆ  
       เช่น โทรศัพท์ อีเมล์ โทรสาร 

49.40 48.30 2.20 0.00 

  4.2 สามารถเข้าถึงจุดให้บริการได้สะดวก 55.00 45.00 0.00 0.00 

  4.3 อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการให้บริการมีความทันสมัย 42.80 55.00 2.20 0.00 
  4.4 มีการเปิดรับฟังความคิดเห็น ผ่านช่องทางต่าง ๆ 40.00 50.60 8.90 0.60 

  4.5 ป้ายแสดงการติดต่อยังไม่ชัดเจน 39.40 46.10 8.30 6.10 

 ̅=3.36, S.D.=0.49 รวม 45.32 49.00 21.60 1.34 

 
5.3 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรต่ำง ๆ กับควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำร  
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ กับความพึงพอใจต่อการให้บริการ โดยใช้

การทดสอบไคสแควร์ พบว่า อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน ลักษณะของการติดต่อประสานงาน 
และความถี่ในการติดต่อประสานงาน มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อการให้บริการที่มี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ได้แก่ 

1) ความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับการเข้าถึงจุดให้บริการได้สะดวก พบว่า ช่วงอายุระหว่าง  
41-50 ปี มีความพึงพอใจในการเข้าถึงจุดให้บริการได้สะดวก ร้อยละ 33.88 รองลงมาคือช่วงอายุ 
30-40 ปี ร้อยละ 28.33 ช่วงอายุไม่เกิน 30 ปี และ 51 ปีขึ้นไป ร้อยละ 23.33 และ 14.44 ตามล าดับ 
ดังตารางที่ 5.5 
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ตารางที ่5.5 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับการเข้าถึงจุดให้บริการได้สะดวก  

 
 

2) ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษากับการเลือกปฏิบัติ  พบว่า ระดับปริญญาตรี 
มีความเห็นว่ามีการเลือกปฏิบัติในการให้บริการ ร้อยละ 41.11 รองลงมาคือระดับต่ ากว่าปริญญาตรี 
ร้อยละ 16.10 และ สูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 9.44 ดังตารางที่ 5.6 

ตารางที ่5.6 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษากับการเลือกปฏิบัติในการให้บริการ 

 
 

3) ความสัมพันธ์ระหว่างต าแหน่งงานกับการเลือกปฏิบัติในการให้บริการ  พบว่า นายทหาร
ชั้นประทวน ไม่พึงพอใจต่อการเลือกปฏิบัติในการให้บริการ ร้อยละ 18.88 นายทหารสัญญาบัตร  
ร้อยละ 18.33 พนักงานราชการ ร้อยละ 15 ลูกจ้างชั่วคราว ร้อยละ 11.11 และอ่ืน ๆ ร้อยละ 3.33 
ตามล าดับ ดังตารางที่ 5.7 
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ตารางที ่5.7 ความสัมพันธ์ระหว่างต าแหน่งงานกับการเลือกปฏิบัติในการให้บริการ 

 

 

4) ความสัมพันธ์ระหว่างต าแหน่งงานกับการให้บริการไม่เป็นไปตามกระบวนการหรือขั้นตอน 
พบว่า โดยนายทหารชั้นประทวน มีความคิดเห็นว่ามีให้บริการไม่เป็นไปตามกระบวนการหรือขั้นตอน 
ร้อยละ 22.78 รองลงมาคือ นายทหารสัญญาบัตร ร้อยละ 21.66 พนักงานราชการ ร้อยละ 15 
ลูกจ้างชั่วคราว และอ่ืน ๆ ไม่พึงพอใจ ร้อยละ 13.33 และ 4.45 ตามล าดับ ดังตารางที่ 5.8 

ตารางที่ 5.8 ความสัมพันธ์ระหว่างต าแหน่งงานกับการให้บริการไม่เป็นไปตามกระบวนการหรือ
ขั้นตอน 
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5) ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะการติดต่อประสานงานกับกระบวนการหรือขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการให้บริการชัดเจน เข้าใจง่าย พบว่า ผู้ที่ มาติดต่อประสานงานด้านแผนโครงการ 
พึงพอใจ ร้อยละ 49.45 รองลงมาคือ ด้านงบประมาณ เห็นด้วยร้อยละ 27.22) ด้านมูลนิธิท่านผู้หญิง
วิระยา เพ่ืองานวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร ด้านพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัย (พสว.) และ 
ด้านอื่น ๆ ร้อยละ 7.78 6.11 และ 5.55 ตามล าดับ ดังตารางที่ 5.9  

ตารางที่ 5.9 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะการติดต่อประสานงานกับกระบวนการหรือขั้นตอนและ
ระยะเวลาในการให้บริการชัดเจนเข้าใจง่าย 

 
 

6) ความสัมพันธ์ระหว่างด้านความถี่ในการติดต่อประสานงานกับการได้รับบริการที่เป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินงานทุกครั้ง พบว่า ผู้ที่มาติดต่อประสานงานช่วง 1-5 ครั้งต่อเดือน มีความพึง
พอใจในการได้รับบริการที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานทุกครั้ง ร้อยละ 75 รองลงมาคือ ติดต่อ
ประสานงานช่วง 6-10 ครั้งต่อเดือน พึงพอใจร้อยละ 20.56 ติดต่อประสานงาน 11-15 ครั้งต่อเดือน 
พึงพอใจร้อยละ 2.78 และผู้มาติดต่อประสานงานมากกว่า 15 ครั้งต่อเดือน พึงพอใจร้อยละ 1.67 
ดังตารางที่ 5.10 
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ตารางที่ 5.10 ความสัมพันธ์ระหว่างด้านความถี่ในการติดต่อประสานงานกับการได้รับบริการที่เป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินงานทุกครั้ง 

 
 

5.4 กำรวิเครำะห์แบบสอบถำมปลำยเปิดเกี่ยวกับกำรปรับปรุง ข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนำกระบวนกำรท ำงำน  

ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับการปรับปรุง ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
เพ่ือพัฒนากระบวนการท างาน จากแบบสอบถาม 180 ฉบับ มีผู้ตอบแบบสอบถามปลายเปิด จ านวน 
13 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 7.23 มีความต้องการให้มีแผนผังกระบวนการการท างานในแต่ละขั้นตอน 
(ค่าความถี=่3) และต้องการให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ของเจ้าหน้าที่ให้มากขึ้น (ค่าความถี่=3) นอกจากนี้
ยังมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ ต้องการให้มีป้ายแสดงจุดติดต่องานแต่ละด้าน (ค่าความถี่=2) ควรให้
เจ้าหน้าที่อยู่ประจ าจุดบริการของตนเอง ปรับปรุงเรื่องการด าเนินงานให้มีความรวดเร็วมากขึ้น 
ปรับปรุงกระบวนการการท างานให้มีความซับซ้อนลดลง ต้องการให้มีการก าหนดระยะเวลาของงาน
ในแต่ละข้ันตอน และควรเพิ่มจ านวนเจ้าหน้าที่มากขึ้น (ค่าความถี่=1) 

 
6. สรุปผล อภิปรำยและข้อเสนอแนะ 

เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในภาพรวมพบว่า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการรับบริการ 
ในระดับสูง แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อในแต่ละด้าน ยังมีส่วนที่ไม่เป็นที่พึงพอใจ โดยมีผลการ
วิเคราะห์ความพึงพอพร้อมข้อเสนอแนะในแต่ละด้าน ดังนี้ 

1) ด้ำนกระบวนกำรและข้ันตอนกำรให้บริกำร 
จากผลการศึกษา พบว่า พอใจในการเข้าถึงบริการได้ง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อน และการให้บริการ

เป็นไปตามล าดับก่อน-หลัง ร้อยละ 98.9 การให้บริการสะดวก รวดเร็ว ร้อยละ 97.2 แต่ในทาง
กลับกัน พบว่าการให้บริการที่บางครั้งไม่เป็นตามก าหนดเวลา ถึงร้อยละ 87.2 จากการสอบถาม
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พบว่า มีหลายครั้งที่ผู้รับบริการต้องติดตามงานเมื่อถึงก าหนดเวลาเอง และหลายครั้งที่แผนกส่ง
หนังสือราชการไปยังหน่วยงานภายนอกล่าช้า ดังนั้นสิ่งที่ควรปรับปรุง คือ การก าหนดเวลาการ
ให้บริการให้เหมาะสมกับปริมาณงาน และปฏิบัติงานให้เป็นไปตามก าหนดเวลา อาจเพ่ิมช่องทางการ
ประสานงานให้มากข้ึน และมีการล าดับความส าคัญกับความยากง่ายของงาน  

2) ด้ำนเจ้ำหน้ำหรือบุคลำกรที่ให้บริกำร 
จากผลการศึกษาพบว่า พึงพอใจการให้บริการด้วยความสุภาพเรียบร้อย ร้อยละ 98.9 

เช่นเดียวกับการเอาใจใส่และกระตือรือร้นในการให้บริการสม่ าเสมอ ร้อยละ 96.70 การรับฟังปัญหา
และข้อซักถามอย่างเต็มใจ ร้อยละ 97.80 การตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน า ช่วยแก้ปัญหา
ได้อย่างถูกต้อง ร้อยละ 97.8 มีความซื่อสัตย์ สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ร้อยละ 99.44 ซึ่งเป็น
องค์ประกอบของความพึงพอใจที่มีความพึงพอใจสูงสุด แต่กลับพบว่า มีการเลือกปฏิบัติในการ
ให้บริการ ถึงร้อยละ 66.7 ซึ่งจากการสอบถามพบว่า เจ้าหน้าที่มักให้ความส าคัญกับข้าราชการ
ระดับสูงมากกว่า อาจต้องปรับที่กระบวนการการท างานที่ให้มีการก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาให้
ชัดเจน เช่นการท าเป็นผังกระบวนงาน รวมถึงต้องมีการควบคุมให้ปฏิบัติตามที่ก าหนด เพ่ือป้องกัน
การเลือกปฏิบัติในการให้บริการ 

3) ด้ำนคุณภำพของกำรให้บริกำร 
จากผลการศึกษา พบว่า พึงพอใจในการได้รับบริการเป็นไปตามความต้องการทุกครั้ง  

การให้บริการมีความถูกต้อง ครบถ้วน ถึงร้อยละ 100 ซึ่งถือเป็นความพึงพอใจที่มากที่สุดในการ
ให้บริการ ได้รับบริการที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานทุกครั้งเห็นด้วย ร้อยละ 98.9 แต่กลับพบว่า 
ไม่พึงพอใจในการให้บริการไม่เป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนที่ก าหนดไว้ ถึงร้อยละ 77.2 ซึ่งจากการ
สอบถามพบว่า เจ้าหน้าที่มีการปฏิบัติงานข้ามขั้นตอนหลายครั้ง เช่น การไม่รายงานผลการด าเนินงาน
ตามสายการบังคับบัญชา การขอใช้เงินโครงการโดยไม่ผ่านการอนุมัติโครงการก่อน อาจจะต้องมี
การศึกษาเส้นทางสายการบังคับบัญชาในกลุ่มผู้ให้บริการและก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ชัดเจน
มากขึ้น  

4) ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
จากผลการศึกษาพบว่า พึงพอใจในการที่สามารถเข้าถึงจุดให้บริการได้สะดวก ถึงร้อยละ 

100 ซึ่งถือเป็นความพึงพอใจที่มากที่สุดในด้านสิ่งอ านวยความสะดวก สะดวกในการรับบริการจาก
ช่องทางต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์ อีเมล์ โทรสาร เห็นด้วย ถึงร้อยละ 97.7 อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการ
ให้บริการมีความทันสมัย ร้อยละ 97.8 มีการเปิดรับฟังความคิดเห็น ผ่านช่องทางต่าง ๆ ร้อยละ 90.6 
แต่ในทางกลับกันกลับพบว่า ป้ายติดต่อที่ยังไม่ชัดเจน ถึงร้อยละ ถึงร้อยละ 85.5 พบว่า ผู้มาติดต่อ
ภายนอกติดต่อกับแผนกได้ยากต้องสอบถามเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอยู่เสมอ เนื่องจากไม่มี
ป้ายบอกทางไปแผนก และป้ายหน้าแผนกยังมีตัวอักษรที่เล็กและไม่อยู่ในระดับสายตา  
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5) ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรที่ส่งผลต่อควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำร 
จากกผลการศึกษา พบว่า ตัวแปร อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน ลักษณะของการติดต่อ

ประสานงาน และความถ่ีในการติดต่อประสานงาน มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
แต่ไม่ได้มีความสัมพันธ์ในทุก ๆ ด้านและทุกองค์ประกอบ มีเพียงบางองค์ประกอบเท่านั้น เรียงล าดับ
ความสัมพันธ์ได้ดังนี้ ปัจจัยความถี่ในการติดต่อประสานงานมีความสัมพันธ์กับกระบวนการที่เป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินงาน ผู้ที่มีความถี่ในการประสานงานน้อยมักมองว่ากระบวนการทุก
กระบวนการเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการและมองเห็นความส าคัญในทุก ๆ ขั้นตอน ปัจจัย
ต าแหน่งงานกับการเลือกปฏิบัติในการให้บริการ ผู้ที่อยู่ในต าแหน่งระดับต่ ากว่ามองว่าผู้ให้บริการให้
ความส าคัญกับผู้ที่อยู่ในต าแหน่งระดับสูงมากกว่า ปัจจัยระดับการศึกษากับการเลือกปฏิบัติในการ
ให้บริการ ผู้ที่มีระดับการศึกษาในระดับที่ต่ ากว่ามักมองว่าผู้ให้บริการเลือกปฏิบัติในการให้ บริการ
มากกว่า ปัจจัยประเภทของการติดต่อประสานงานกับกระบวนการที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย ประเภท
ของการติดต่อประสานงานที่มีผู้มารับบริการมากเช่น แผน โครงการ มักมองว่ามีกระบวนการที่ชัดเจน
และเข้าใจง่าย เนื่องจากเป็นประเภทงานที่ง่ายต่อการประสานงาน ระดับการศึกษากับการให้บริการที่
ไม่เป็นไปตามขั้นตอน ผู้ที่มีระดับการศึกษาสูงมักให้ความส าคัญกับการบริการที่เป็นไปตามขั้นตอน
และให้ความส าคัญกับขั้นตอนการให้บริการ 

ข้อเสนอแนะในกำรศึกษำครั้งต่อไป 
เนื่องจากตัวแปรที่ส่งผลต่อความพึงพอใจมีหลายตัวแปร การศึกษาแค่ปัจจัยส่วนบุคคล 

ปัจจัยลักษณะความสัมพันธ์ และปัจจัยเกี่ยวกับกิจกรรม อาจไม่เพียงพอกับบริบทของหน่วยงาน ที่
ควรศึกษาเพ่ิมเติม เช่น ลักษณะโครงสร้างขององค์การ และสภาพแวดล้อมขององค์การ ซึ่งมีส่วนให้
เกิดการบริการของเจ้าหน้าที่ เพ่ือขยายผลการศึกษาต่อไป ควรท าการวิจัยแบบผสมผสานเพ่ือพัฒนา
ข้อมลูในเชิงลึก เพื่อค้นหาตัวแปรที่ชัดเจน และ ควรมีการศึกษาความพึงพอใจเปรียบเทียบกันระหว่าง
แผนกที่มีภารกิจคล้ายกันในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร หากได้ผลการศึกษาที่ใกล้เคียง
กันอาจเป็นแนวทางในการปรับปรุงการให้บริการของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร 
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กำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรรับเรื่องรำวร้องทกุข์ผ่ำนศูนย์ด ำรงธรรม
กรณีศึกษำศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

ธิติกร แซ่พ่ัว* 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงบทบาท หน้าที่ และภารกิจของศูนย์ด ารงธรรม 
ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 96/2557 วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ปัญหา 
อุปสรรค และข้อจ ากัด ในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์ด ารงธรรม เพ่ือน าเสนอแนวทางในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยใช้รูปแบบวิธีการ
วิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่หรือสามารถหาได้ 
จากเอกสารทางวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก เพ่ือเก็บข้อมูลจากผู้ที่เคยเข้า
รับบริการหรือเคยร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดฉะเชิ งเทรา กลุ่มผู้น าท้องที่ และ
เครือข่ายองค์กรของผู้บริโภคที่ด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จ านวน 20 คน และการสนทนา
กลุ่มเพ่ือแลกเปลี่ยนทัศนะร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
และศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ จ านวน 10 คน รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจ านวน 30 คน 

ผลการศึกษาพบว่าการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ยังคงมี
ปัญหาการจัดโครงสร้างองค์การของศูนย์ด ารงธรรมมีปัญหา เนื่องจากขาดกลไกในการประสานงาน
ระหว่างศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดกับศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอและการท างานในระดับพ้ืนที่  เรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์มีเป็นจ านวนมาก เจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน โดยส่วนใหญ่ผู้ที่มาใช้บริการมักจะ
รู้จักศูนย์ด ารงธรรมจากการประชาสัมพันธ์ในอดีต และการบอกต่อ ๆ กัน แต่การประชาสัมพันธ์ใน
ระดับหน่วยงานและในระดับพ้ืนที่ยังมีไม่เพียงพอ และยังคงมีประชาชาที่ไม่เข้าใจถึงบทบาท หน้าที่ 
และขอบเขตอ านาจของศูนย์ด ารงธรรม ซึ่งในความเป็นจริงแล้วเจ้าหน้าที่ศูนย์ด ารงธรรมไม่ได้มี
อ านาจของตัวเองตามกฎหมายและท าหน้าที่เป็นเพียงคนเสนอเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและพิจารณาด าเนินการตามอ านาจหน้าที่  หากหน่วยงานไม่ด าเนินการก็ท าได้
เพียงแค่มีหนังสือติดตามทวงถามให้เร่งด าเนินการเท่านั้น และยังมีปัญหาด้านอาคารสถานที่ พ้ืนที่รับ
เรื่องร้องเรียนเป็นที่เปิดโล่งไม่เป็นส่วนตัว สถานที่คับแคบไม่เป็นสัดส่วน ซึ่งมีข้อเสนอแนะให้มีกลไก
การประสานงานในระดับพ้ืนที่ให้มีการท างานร่วมกันอย่างบูรณาการ เพ่ิมการประชาสัมพันธ์ในระดับ
พ้ืนที่ ให้ศูนย์ด ารงธรรมมีอ านาจเพ่ิมมากขึ้นมากกว่าเป็นแค่เพียงหน่วยประสานงานแต่เพียงอย่าง

                                       
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์  
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
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เดียว และมีอ านาจในการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้ตามที่กฎหมายก าหนด และควรแยกส่วนงานรับ
เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ออกจากส่วนงานอ่ืน ให้อยู่ในบริเวณที่หาง่าย มีป้ายบอกทางชัดเจน มีความ
เป็นสัดส่วน และเป็นส่วนตัว เพ่ือให้การรับเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์ด ารงธรรมเป็นไปอย่างมีประ
สิทธิมากยิ่งขึ้น 

ค ำส ำคัญ: ศูนย์ด ารงธรรม, การรับเรื่องราวร้องทุกข,์ ประสิทธิภาพ 
 
1. บทน ำ 

ภายหลังจากที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ที่น าโดย พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา 
ได้ท ารัฐประหาร เมื่อวันที่  22 พฤษภาคม 2557 ได้เกิดเสียงคัดค้านจากหลายฝ่าย มีการ
วิพากษ์วิจารณ์กันในวงกว้าง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ  หรือ คสช. จึงได้หาวิธีการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือให้ประชาชนได้เห็นว่า  คสช.มีความตั้งใจที่จะ
เข้ามาแก้ไขปัญหาให้กับประชาชาอย่างจริงจัง โดยได้จัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมขึ้นตามประกาศคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 96/2557 วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัด และให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการในจังหวัด สามารถ
ให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง เสมอภาค มีคุณภาพ รวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และ
ประชาชนได้รับความพึงพอใจ และได้มีการประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมอย่างแพร่หลาย 
ท าให้ศูนย์ด ารงธรรมได้รับการคาดหวังจากประชาชนสูงในการใช้เป็นช่องทางร้องเรียนร้องทุกข์เพ่ือให้
มีการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน แต่พบว่าปัญหาการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ของศูนย์ด ารงธรรมเป็นไปอย่างล่าช้า 

ถึงแม้ว่าตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 96/2557 จะให้ทุกกระทรวง กรม 
ส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐ สนับสนุนการด าเนินการ ของศูนย์ด ารงธรรม แต่ในความเป็นจริง
การขับเคลื่อนการด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดล้วนแล้วแต่ด าเนินการโดยกลุ่มงานศูนย์ด ารง
ธรรมจังหวัด ซึ่งมีสถานะเป็นเพียงกลุ่มงานหนึ่งในส านักงานจังหวัด มีบุคลากรจากข้าราชการสังกัด
กระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนิติกร จ านวน 5 -6 คน และ
พนักงานจ้างเหมาบริการ จ านวน 4 คน เท่านั้น แต่ปัญหาความเดือดร้อนมีอยู่เป็นจ านวนมาก และ
ลักษณะของปัญหามีความหลากหลายจ าเป็นต้องอาศัยการบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานอื่น 
และยังพบปัญหาการไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานแก้ไขปัญหาเรื่อง
ร้องเรียนต่าง ๆ ที่ศูนย์ด ารงธรรมได้ประสานส่งต่อให้บรรลุผลส าเร็จ ท าให้งานที่ไม่ได้รับความร่วมมือไม่
สามารถด าเนินการต่อไปได้และไม่สามารถด าเนินการจนเป็นที่ยุติได้ในเวลาที่รวดเร็ว ทันการณ์ อีกทั้ง
ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดไม่ได้มีเพียงการให้บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์แต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังมี
ภารกิจหน้าที่อ่ืนอีกหลายด้าน เช่น งานคุ้มครองผู้บริโภคของจังหวัด งานบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว 
(One Stop Service: OSS) งานบริการและให้ค าปรึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษ งานบริการข้อมูล
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ข่าวสาร และให้ค าปรึกษา งานบริการรับ-ส่งต่อ การปฏิบัติการเฉพาะกิจในรูปแบบของหน่วยเคลื่อนที่
เร็วของศูนย์ด ารงธรรมโดยบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจู่โจมปฏิบัติการในทันทีที่ได้รับเบาะแสหรือข้อ
ร้องเรียน และงานอื่นตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เช่น การรับฟังความเห็นค าถาม 4+6 ข้อ ของ
นายกรัฐมนตรี การด าเนินโครงการตลาดประชารัฐ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามแนวทางการสร้าง
การรับรู้สู่ชุมชน การเป็นศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ 
COVID-19 และการเป็นศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของโรควิด-19 (จ านวน 5,000 บาท/3 เดือน) ของกระทรวงการคลัง อีกทั้งการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด และศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ เป็นการด าเนินการที่
ไม่ได้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากปัญหาเรื่องสายการบังคับบัญชาที่ต่างกัน ขาดกลไกการ
ประสานงานกันอย่างบูรณาการ ส่งผลให้การจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด 
ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร ส่งผลให้ในบางครั้งประชาชนเลือกที่จะใช้วิธีการร้องเรียนร้องทุกข์โดยใช้
ช่องทางอ่ืนที่อาจกระทบต่อความสงบเรียบร้อย เช่น การชุมนุมประท้วงหรือเรียกร้อง เพ่ือ ให้ได้รับ
การตอบสนองที่รวดเร็ว หรือการใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่ท าให้เกิดกระแสการวิพากษ์วิจารณ์ของสังคม
อย่างกว้างขวางและอาจคลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริง  

จากสภาพของปัญหาข้างต้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาบทบาท ภารกิจของ
ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ศึกษาว่าการจัดการเรื่องร้องทุกข์ของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบันมีปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินงานด้านใดบ้าง เพ่ือน าเสนอแนวทางในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดการเรื่องร้องทุกข์ของศูนย์ด ารงธรรมให้ดียิ่งขึ้น โดยผู้วิจัยได้เลือกศึกษาศูนย์ด ารง
ธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีประชาชนเข้ามาติดต่อร้องเรียนร้องทุกข์เป็นจ านวน
มาก ลักษณะพ้ืนที่มีความหลากหลายที่เชื่อมโยงทั้งภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม ท าให้มีเรื่อง
ร้องเรียนที่มีความหลากหลายของปัญหา 

 
2. ค ำถำมกำรวิจัย 

อะไรคือแนวทางที่จะเพ่ิมประสิทธิภาพการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์ด ารงธรรม  
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
3. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

3.1 เพ่ือศึกษาถึงบทบาท หน้าที่ และภารกิจของศูนย์ด ารงธรรม ตามประกาศคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 96/2557 วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2557  

3.1 เพ่ือศึกษาถึงปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัด ในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์ด ารงธรรม
จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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3.2 เพ่ือน าเสนอแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์ด ารงธรรม
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
4. ขอบเขตกำรวิจัย 

เป็นการศึกษาถึงบทบาท หน้าที่ และภารกิจของศูนย์ด ารงธรรม ตามประกาศคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 96/2557 วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัด 
ของรูปแบบโครงสร้างองค์กรและบทบาท อ านาจหน้าที่ ความรู้ความสามารถของบุคลากร และระบบ
ปฏิบัติงานของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์
ด ารงธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
5. ทบทวนวรรณกรรม 

กำรร้องทุกข์ คือ การที่บุคคลทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลข้าราชการ 
พนักงานหรือลูกจ้างขององค์การของรัฐหรือของเอกชน ซึ่งได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรือ
อาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้จากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือจาก
หน่วยงานของรัฐ และต้องการให้มีการแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายนั้น หรือแก้ไข
ข้อบกพร่องในระบบราชการ การร้องทุกข์นี้จึงเป็นการร้องเรียนเพ่ือขอให้มีการแก้ไขความเดือดร้อน
หรือข้อขัดแย้งที่มีอยู่ระหว่างบุคคลดังกล่าวกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยราชการ มิใช่การแก้ไข
ความเดือดร้อนหรือข้อขัดข้องที่มีอยู่ระหว่างประชาชนด้วยกันเอง 

ลักษณะของเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และวิธีกำรด ำเนินกำรมีดังต่อไปนี้ 
1) เรื่องร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ตามมติคณะรัฐมนตรี เป็นกรณีการร้องเรียน

กล่าวโทษที่ขาดข้อมูลหลักฐาน ซึ่งศูนย์ด ารงธรรมจะระงับเรื่องทั้งหมด แต่ถ้าเป็นการร้องเรียนใน
ประเด็นเกี่ยวข้องกับส่วนรวมจะส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบไว้เป็นข้อมูลประกอบกา ร
พิจารณาต่อไปซึ่งกรณีนี้สามารถยุติเรื่องได้ทันที 

2) เรื่องร้องเรียนทั่วไป ศูนย์ด ารงธรรมจะด าเนินการจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไป
ด าเนินการโดยพิจารณาส่งตามความเหมาะสมของแต่ละเรื่องและจะตอบให้ผู้ร้องทราบไว้ชั้นหนึ่งก่อน
ซึ่งเมื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการแล้วจะแจ้งให้ศูนย์ด ารงธรรมและผู้ร้องทราบ หรือบางกรณี
ปัญหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งให้ผู้ร้องทราบโดยตรง ซึ่งระยะเวลาการพิจารณาด าเนินการของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับขั้นตอนการด าเนินการให้การช่วยเหลือของแต่ละกรณี
ปัญหา ในกรณีเป็นเรื่องร้องเรียนทั่วไป หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่แจ้งผลให้ทราบภายในระยะเวลา 
ที่ก าหนด ศูนย์ด ารงธรรมจะมีหนังสือเตือนขอทราบผลไปอีกครั้งหนึ่ง 

3) เรื่องร้องเรียนส าคัญ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประชาชนส่วนรวมหรือเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับหลายหน่วยงาน เป็นประเด็นข้อร้องเรียนทางกฎหมายหรือเป็นเรื่องร้องเรียนที่มีข้อเท็จจริงและ
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รายละเอียดตามค าร้องยังไม่ชัดแจ้งหรือแน่นอน หรือบางกรณีศูนย์ด ารงธรรมอาจต้องให้เจ้าหน้าที่
เดินทางไปตรวจสอบข้อเท็จจริงในพ้ืนที่ก่อนส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการต่อไป โดยแจ้งให้  
ผู้ร้องทราบไว้ชั้นหนึ่งก่อน เมื่อหน่วยงานได้รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเข้ามาแล้วจึงจะแจ้ง
ให้ผู้ร้องทราบต่อไป หรือหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่รายงานผลให้ทราบภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
ศูนย์ด ารงธรรมจะแจ้งเตือนตามระยะเวลาที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 
1) การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ - เมื่อผู้ร้องมาติดต่อศูนย์ด ารงธรรมเพ่ือร้องเรียนร้องทุกข์ 

สามารถติดต่อผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ การเดินทางมาร้องเรียน/ร้องทุกข์ด้วยตนเอง ณ ที่ท าการศูนย์
ด ารงธรรมกระทรวง มหาดไทย/ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ร้องเรียนทางไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์สายด่วน 
1567 ร้ อง เรี ยนทาง อิน เตอร์ เน็ ต / เว็บ ไซต์  http://www.damrongdhama.moi.go.th ทาง 
Application spond และการยื่นเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากหน่วยงานภายนอกกระทรวงมหาดไทย เป็น
ต้น และภายหลังจากที่ศูนย์ด ารงธรรมได้รับเรื่องแล้วจะลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และส่ง
เรื่องร้องเรียนให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

2) การวิเคราะห์และกลั่นกรองงาน - เพ่ือวิเคราะห์ลักษณะปัญหาความเดือดร้อน และเสนอ
ผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3) หน่วยงานที่รับผิดชอบตรวจสอบข้อเท็จจริง - เมื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบได้รับแจ้งเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์จากศูนย์ด ารงธรรมจะท าการตรวจสอบข้อเท็จจริง และรายงานผลให้ทราบภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

4) สรุปเรื่องรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาพร้อมความเห็น เพื่อพิจารณายุติเรื่อง หรือตรวจสอบ
เพ่ิมเติม - กรณีหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว แต่ยังมีประเด็นที่ต้องตรวจสอบ
เพ่ิมเติม หรือยังไม่ได้ข้อเท็จจริงอันเป็นข้อยุติ เจ้าหน้าที่ก็จะเสนอเรื่องรายงานพร้อมความเห็นต่อ
ผู้บังคับบัญชาเพ่ือพิจารณาสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเพ่ิมเติมและรายงานให้ทราบต่อไป 
กรณีหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วผลปรากฏว่าสามารถยุติเรื่องได้ เจ้าหน้าที่ก็จะ
เสนอเรื่องรายงานพร้อมความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาเพ่ือพิจารณายุติเรื่อง 

5) แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องทราบ - เมื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง
และพิจารณาด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ และรายงานผลการด าเนินการให้ทราบแล้ว ผลปรากฏว่า
สามารถยุติเรื่องได้ และผู้บังคับบัญชาได้พิจารณายุติเรื่องแล้ว เจ้าหน้าที่ก็จะแจ้งผลการด าเนินการให้ผู้
ร้องทราบ 

แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับกำรจัดกำรภำครัฐแนวใหม่ (New Public Management : 
NPM) 

เป็นแนวทางในการน ารูปแบบการบริหารของเอกชนมาใช้กับการบริหารงานภาครัฐ เป็นการ
น าแนวทางการบริการลูกค้า (Customer Service) มาใช้ในบริบทของภาครัฐ โดยแนวความคิดนี้



308 
 

ได้รับความสนใจช่วง ค.ศ. 1980 โดยแนวทางดังกล่าวถูกใช้เพ่ือการปฏิรูประบบราชการโดยเน้นย้ า
การมุ่งประชาชนผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง มองประชาชนเสมือนเป็นลูกค้าของหน่วยงานภาครั ฐ 
มีการปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพ (Efficiency) เพ่ือน าไปสู่การลดภาระค่าใช้จ่าย
ของภาครัฐ โดยยึดหลักความคุ้มค่า โดยอาจมีการใช้ภาคเอกชนเข้ามาส่งมอบบริการสาธารณะแทน
ภาครัฐ ซึ่งมีความแตกต่างจากแนวเก่า คือ การบริหารจัดการภาครัฐแนวเดิมนั้นมีโครงสร้างการจัด
องค์การที่ใหญ่ มีสายงานเป็นล าดับชั้นบังคับบัญชา มีการยึดกฎระเบียบเป็นหลักในการปฏิบัติงาน 
และมีการรวมศูนย์อ านาจการบริหาร การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่นี้ มุ่งเน้นการ
เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบราชการ และการแสวงหาประสิทธิภาพ (Efficiency) ในการปฏิบัติ
ราชการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ เน้นผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) ประหยัด (Economy) และ
ความคุ้มค่าของเงิน (Value For Money) เปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาแข่งขันการให้บริการสาธารณะ 
มุ่งเน้นการให้บริการแก่ประชาชนโดยค านึงถึงคุณภาพเป็นส าคัญ รวมทั้ง มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ
และสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ  

แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมกำรร้องเรียนของผู้รับบริกำร  
การร้องเรียนของประชาชนผู้รับบริการ มักเป็นผลจากแรงกระตุ้นหลักคือ ความไม่พึงพอใจ 

(Dissatisfaction) เรื่องใดเรื่องหนึ่งต่อประชาชนด้วยกันเอง หรือต่อภาคธุรกิจเอกชน หรือต่อ
หน่วยงานราชการ (Jan, Marwan and Gareth, 2010) โดยประชาชนผู้รับบริการแต่ละรายจะมีการ
แสดงออกต่อความไม่พึงพอใจแตกต่างกัน และประชาชนผู้รับบริการกว่าครึ่งจะเลือกที่จะไม่ร้องเรียน
กรณีได้รับความเดือดร้อนต่อธุรกิจ แต่เลือกใช้วิธีการบอกเล่าในทางลบหรือไม่กลับมาใช้บริการอีก 

 
6. ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษาเรื่องนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเ พ่ือที่จะมุ่งน าผลการวิจัยไปประยุกต์  (Applied 
Research) และต่อยอดในการแก้ไขปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัดในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของ
ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของ
ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา และอาจขยายผลไปสู่ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดทั่วประเทศ โดยใน
การศึกษาจะด าเนินการโดยใช้ข้อมูลของการวิจัยเชิงบรรยาย ชนิดข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Data) เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถน าไปสู่การวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างชัดเจน ตรงประเด็น 
โดยออกแบบกระบวนการศึกษาไว้ดังนี้ 

6.1 การศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research) โดยการศึกษาค้นคว้า และรวบรวม
ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่หรือสามารถหาได้ จากเอกสารทางวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

6.2 การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) เพ่ือเก็บ
ข้อมูลจากผู้ที่เคยเข้ารับบริการหรือเคยร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
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กลุ่มผู้น าท้องที่ และเครือข่ายองค์กรของผู้บริโภคท่ีด าเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จ านวนทั้งสิ้น 
20 คน  

6.3 การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เพ่ือแลกเปลี่ยนทัศนะร่วมกันระหว่าง
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา และศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอในพ้ืนที่จังหวัด
ฉะเชิงเทรา จ านวน 10 คน 

6.4 รวบรวมและประมวลข้อมูลปัญหา อุปสรรค ข้อจ ากัด ความต้องการ ข้อคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะ ที่ได้จากการสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม เพ่ือน ามาวิเคราะห์หาหนทางในการแก้ไข
ปัญหาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมให้ดียิ่งขึ้นโดยใช้แนวคิดและทฤษฎี
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ เป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้าหาทางเพ่ิมประสิทธิภาพของศูนย์ด ารงธรรม
จังหวัดฉะเชิงเทรา และศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดทั่วประเทศ 

6.5 น าเสนอการเพ่ิมประสิทธิภาพการรับเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านศูนย์ด ารงธรรมข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายและข้อเสนอแนะเชิงพ้ืนที่ที่มีความเป็นไปได้ โดยใช้แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสน
ศาสตร์ 

 
7. ผลกำรศึกษำ 

จากการศึกษาจากเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งจากประชาชนที่มารับ
บริการที่ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา จากผู้ปกครองท้องที่ เครือข่ายองค์กรของผู้บริโภค 
ที่มีหน้าที่ในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ในระดับพ้ืนที่อยู่แล้วและมีการประสานการท างานร่วมกัน และ
จากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด รวมถึงผู้อ านวยการกลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรม
จังหวัด ซึ่งถือเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้น และจากประสบการณ์ตรงของผู้ศึกษา ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานของ
ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดฉะเชิงเทราสามารสรุปการวิเคราะห์ผลการศึกษาได้ดังนี้ 

รูปแบบ โครงสร้ำง และบทบำทหน้ำที่ของศูนย์ด ำรงธรรมกระทรวงมหำดไทย 
ในระดับต่ำง ๆ  

1) ศูนย์ด ารงธรรมในระดับส่วนกลาง ประกอบด้วย 
(1) ศูนย์ด ารงธรรมกระทรวงมหาดไทย อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของส านักตรวจ

ราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ ส านักงานปลัดกระทรงมหาดไทย เป็นหน่วยงานภายในที่จัดตั้งขึ้นและ
ให้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อปลัดกระทรวงโดยตรง ตามโครงสร้าง โดยมีการแบ่งหน่วยงานตาม
ที่ตั้ง ออกเป็น 2 แห่ง คือ  

- ศูนย์ด ารงธรรมกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีที่ตั้งภายในศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ซึ่งเป็นที่ตั้งของส่วนงานธุรการของคณะกรรมการอ านวยการศูนย์ด ารงธรรมกระทรวงมหาดไทยส่วน
งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ โดยมีคณะกรรมการอ านวยการศูนย์ด ารงธรรมระดับกระทรวง โดยมี
ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานคระกรรมการฯ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นรองประธาน 
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และหัวหน้าหน่วยงานระดับกรมและรัฐวิสาหกิจร่วมเป็นกรรมการอีก 16 คน มีอ านาจหน้าที่ก ากับ 
ดูแล อ านวยการให้การบริหารงานของศูนย์ด ารงธรรม และการบริหารงานของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด
เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งมีภารกิจหน้าที่ โดยสังเขป 

- รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน 
- ประสานเร่งรัดติดตามการด าเนินงานแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ 
- ประมวลแยกแยะเรื่องร้องทุกข์จากช่องทาง/หน่วยงาน 
- งานให้ค าปรึกษาแนะน ากับประชาชน 
- ประสานการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท/แก้ไขปัญหาของประชาชน 
- งานนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงที่เก่ียวข้องกับงานศูนย์ด ารงธรรม 
- ประสานการจัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว 
- ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน 
- งานส่งเสริมและสงเคราะห์พลเมืองดี 
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลและการให้บริการกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง  

(E-Report) 
- งานติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรม 
- งานทูลเกล้าถวายฎีกาจากส านักราชเลขาธิการ 
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

- ศูนย์ด ารงธรรมกระทรวงมหาดไทย ซึ่ งมีที่ตั้งอยู่  ณ กรมและรัฐวิสาหกิจ 
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เช่น ศูนย์ด ารงธรรมกรมการปกครอง ที่ตั้ง ณ วังไชยา กรุงเทพมหานคร 
และศูนย์ด ารงธรรมกรมที่ดิน ที่ตั้ง ณ กรมที่ดิน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้ง
วัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ เป็นต้น 

(2) ศูนย์ด ารงธรรมในระดับส่วนภูมิภาค แบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 
ระดับแรก ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด มีการบริหารงานแบบ คณะกรรมการ

ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้อ านวยการศูนย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นรองผู้อ านวยการ
ศูนย์ และหัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาคที่เก่ียวข้องร่วมเป็นกรรมการอีกตามความเหมาะสม 

ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดในแต่ละจังหวัด จะมีลักษณะและระดับความรุนแรงของ
ปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์แตกต่างกันออกไป หรืออาจมีภารกิจที่ต้องด าเนินการเพ่ิมเติมต่างกัน ไป 
ตามแต่สภาพแวดล้อมภายใน โดยกระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดแนวทางการจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรม
จังหวัด ตามค าสั่งกระทรวงมหาดไทย ดังนี้ 

(1) งานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนงาน ได้แก่  
- ส่วนรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
- ส่วนปฏิบัติการ 
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- ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว 
(2) ส่วนบริการข้อมูลข่าวสาร 
(3) ส่วนบริการประชาชน  
(4) ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ ตามมติคณะรัฐมนตรี 5 ตุลาคม 2559 โครงสร้างบทบาท

หน้าที่ของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่มา: ค าสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 399/2559 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 

 
ระดับที่สอง ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอการจัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 

ตุลาคม 2559 ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอได้มีองค์ประกอบหลัก 2 องค์ประกอบ โดยปรับปรุงจากศูนย์
อ านวยความเป็นธรรมของกรมการปกครองเดิม ซึ่งมีแนวทางการจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอและ
รูปแบบการบริหารในรูปของกรรมการ ประกอบด้วย นายอ าเภอ เป็นผู้อ านวยการศูนย์ด ารงธรรม
อ าเภอ หัวหน้าส่วนราชการที่นายอ าเภอเห็นว่าเหมาะสม เป็นรองผู้อ านวยการ หัวหน้าหน่วยงาน
ราชการระดับอ าเภอ ร่วมเป็นกรรมการ จ านวน 12 คน  

นอกจากนั้น ยังจัดโครงสร้างโดยมี ชุดปฏิบัติการต าบล ปลัดอ าเภอหรือข้าราชการ  
ที่นายอ าเภอเห็นว่าเหมาะสม เป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการ คณะท างานประกอบด้วยทหาร/ต ารวจใน
พ้ืนที่ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภพต าบล เกษตรต าบล พัฒนากรประจ าต าบล ข้าราชการ
ส่วนภูมิภาคอ่ืน ๆ ที่รับผิดชอบต าบลนั้น ๆ ผู้อ านวยการโรงเรียนในพ้ืนที่/ครู กศน./ครู อาจารย์ที่
เหมาะสม ข้าราชการส่วนกลาง และ/หรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ท างาน หรือมีที่ตั้งอยู่ในต าบลนั้น 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าทางศาสนา คณะกรรมการหมู่บ้าน อาสาสมัครภาคประชาชน/ปราชญ์ชาวบ้าน 
อาสาสมัครของรัฐ เช่น อส. หมอดิน ภาคประชาสังคมอ่ืน ๆ โดยมีข้าราชการที่นายอ าเภอเห็นว่า
เหมาะสม เป็นเลขานุการ 
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จะเห็นได้ว่ารูปแบบโครงสร้างของคณะกรรมการอ านวยการศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ 
มีลักษณะที่คล้ายคลึงกับรูปแบบโครงสร้างคณะกรรมการอ านวยการศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด โดยแบ่ง
หน่วยงานภายในศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

(1) ส่วนรับเรื่องราวร้องทุกข์ (ฝ่ายอ านวยความเป็นธรรมเดิม)  
(2) ส่วนงานเบ็ดเสร็จ (ศูนย์บริการร่วมด้วย) 
(3) ชุดปฏิบัติการต าบล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: กรมการปกครอง มท.  
 

ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอมีโครงสร้างการปฏิบัติงานกระจายลงไปถึงในระดับหมู่บ้าน 
โดยอาศัยโครงสร้างทางการปกครองท้องที่ ซึ่งมีก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ฯลฯ เป็นผู้ปฏิบัติงานส่วนงานต่าง ๆ ในพ้ืนที่ ในเชิงบูรณาการอยู่แล้ว ท าให้สามารถ
ปฏิบัติงานตามภารกิจด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือยุติและระงับข้อพิพาทได้โดยไม่ต้องส่ง
เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์มาสู่การพิจารณาด าเนินการของศูนย์ด ารงธรรมในระดับจังหวัด  

สภำพปัญหำ อุปสรรค และข้อจ ำกัดที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพในกำรรับเรื่องเรียน
รอ้งทุกข์ของศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรำ 

1) กำรจัดโครงสร้ำงองค์กำร พบว่า โครงสร้างศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดที่ได้มีการแบ่ง
ส่วนงานออกเป็น 4 ส่วนงาน ได้แก่ ส่วนงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ส่วนงานบริการข้อมูลข่าวสาร 
ส่วนงานบริการประชาชน และศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ ซึ่ งตามโครงสร้างได้มีการแบ่งหน่วยงาน
รับผิดชอบด าเนินการในส่วนต่าง ๆ นั้น ในข้อเท็จจริงงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ งานบริการข้อมูล
ข่าวสารและงานบริการประชาชน ถูกขับเคลื่อนโดยกลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ที่มีฐานะเทียบเท่ากอง มีอัตราก าลังเพียง 10 คน อยู่ในสังกัดส านักงานจังหวัดเท่านั้น ถึงแม้ว่าจะมีการ
แต่งตั้งหัวหน้าส่วนราชการหรือภาคส่วนต่าง ๆ ภายในจังหวัด ร่วมเป็นคณะท างาน แต่ก็ไม่ได้มีการ
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ด าเนินการอย่างจริงจัง ขาดต าแหน่งเจ้าหน้าที่ประจ าอย่างเพียงพอต่อการด าเนินการตามภารกิจงาน
ของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ผู้ให้สัมภาษณ์มีความคิดเห็นว่า กลไกการประสานงานระหว่างศูนย์ด ารง
ธรรมจังหวัดกับศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอยังมีปัญหาไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากปัญหาเรื่องสาย
การบังคับบัญชาที่แตกต่างกัน โดยศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ขึ้นกับส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
มีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้บังคับบัญชา ส่วนศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ ขึ้นกับกรมการปกครอง 
มีนายอ าเภอเป็นผู้บังคับบัญชา ส่งผลให้การด าเนินงานเกิดความล่าช้าติดขัด และเกิดความสับสนใน
การปฏิบัติ เกิดความไม่ชัดเจนของภาระงานต่าง ๆ ซึ่งจะส่งผลให้การด าเนินงานเกิดความซ้ าซ้อน 
ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

2) ควำมล่ำช้ำในกำรด ำเนินกำร ผลการด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด
ฉะเชิงเทราดังกล่าวยังคงมีเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่ค้างการด าเนินการเป็นจ านวนมาก แสดงให้เห็นว่า
การจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ยังขาดประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานพอสมควร ซึ่งเกิดจากสาเหตุหลายประการโดยผู้ให้สัมภาษณ์ซึ่งเคยเข้ารับบริการที่ศูนย์
ด ารงธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ให้ความเห็นว่า ถึงแม้เรื่องร้องเรียนจะได้รับการแก้ไขแต่ก็ยังคงมีการ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างล่าช้า เนื่องจากศูนย์ด ารงธรรมท าได้เพียงประสานงานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเท่านั้น หากหน่วยงานไม่ท าอะไรให้ก็ไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้หรือการที่ไม่สามารถสั่ง
การให้แก้ไขปัญหาได้อย่างเบ็ดเสร็จ เด็ดขาด การด าเนินการต้องยึดกับระเบียบ กฎหมายที่มี
ค่อนข้างมาก จนท าให้ต้องน าคดีไปฟ้องต่อศาลปกครองด้วยตนเอง หรืออย่างผู้ให้สัมภาษณ์ซึ่งเป็น
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ได้ให้ความเห็นว่า เรื่องร้องเรียนมีเป็นจ านวนมาก 
เจ้าหน้าที่มีน้อย ต้องท างานหลายหน้าที่ ทั้งต้องรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่เข้ามารั บบริการด้วย
ตนเอง รับเรื่องร้องเรียนทางโทรศัพท์ บางเรื่องที่มีความซับซ้อนต้องลงไปตรวจสอบพ้ืนที่ด้วยตนเอง 
ท าให้ไม่มีเวลาสะสางงานที่ค้าง และศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดไม่มีทรัพยากรเพียงพอที่จะจัดชุด
ปฏิบัติการลงตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เพ่ือกลั่นกรองในเบื้องต้นได้ เรื่องที่มีการ
ร้องเรียนเข้ามาจึงต้องรับมาด าเนินการและแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบทุกเรื่อง ท าให้มี
ปริมาณงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เป็นจ านวนมาก เป็นต้น ส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างล่าช้า 

3) กำรประชำสัมพันธ์ จากการสัมภาษณ์ผู้ซึ่งเคยเข้ารับบริการที่ศูนย์ด ารงธรรม
จังหวัดฉะเชิงเทราส่วนใหญ่เคยรู้จักศูนย์ด ารงธรรมมาก่อนที่จะตัดสินใจมาร้องเรียน โดยรู้จักผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ เช่น รู้จากที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมขึ้นในช่วงปีพ.ศ. 
2557 และได้มีการประชาสัมพันธ์ไปในวงกว้าง รู้จักจากการที่มีประชาชนที่เคยใช้บริการศูนย์ด ารง
ธรรมบอกต่อกัน การสืบค้นข้อมูลในอินเตอร์เน็ตเกี่ยวกับการร้องเรียนและขอความช่วยเหลือ เป็นต้น 
ถึงแม้ว่าผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่จะเคยรู้จักศูนย์ด ารงธรรมมาก่อนแต่ก็เป็นการรู้จักจากช่องทางที่เคยมีการ
ประชาสัมพันธ์มาเป็นเวลานานแล้ว หรือไม่ก็เป็นการรู้จักจากการบอกต่อ ๆ กัน ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์ราย
หนึ่งให้ข้อมูลว่า การท างานให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนจนส าเร็จลุล่วง ท าให้
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ประชาชนพูดถึงแบบปากต่อปาก ซึ่งถือเป็นการประชาสัมพันธ์ที่ดีแล้ว คนรู้จักเป็นอย่างดี เนื่องจาก
เกิดจากเสียงสะท้อนของผู้ใช้บริการเองท าให้คนมีความเชื่อมั่นว่าศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดจะสามารถ
ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้กับประชาชนได้อย่างรวดเร็วแต่ก็ยังมีผู้ที่ไม่เคยรู้จักศูนย์ด ารงธรรม
จังหวัดมาก่อน หรือรู้จักแต่ไม่ทราบบทบาท ภารกิจ หรืออ านาจหน้าที่ของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด 
จากการสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรารายหนึ่งให้ความเห็นว่า ประชาชน
ที่มาร้องเรียนส่วนใหญ่มักจะคาดหวังและเข้าใจว่าสามารถร้องเรียนที่ศูนย์ด ารงธรรมและศูนย์ด ารง
ธรรมสามารถแก้ไขปัญหาได้ทุกเรื่อง แม้แต่เรื่องที่อยู่ในกระบวนการทางศาลหรือเรื่องที่ศาลได้มีค า
พิพากษาถึงที่สุดแล้ว ก็ยังน ามาร้องเรียน เมื่อมีการตรวจสอบแล้วไม่เป็นไปตามความประสงค์ของ  
ผู้ร้องก็มักจะมีการร้องเรียนเข้ามาซ้ า ๆ หลายรอบ หรือไปร้องเรียนยังหน่วยงานอ่ืน ๆ ท าให้ต้อง
ท างานเดิม ๆ ซ้ า ๆ หลายครั้ง ซึ่งความเป็นจริงการท างานของศูนย์ด ารงธรรมต้องด าเนินการภายใต้
ขอบเขตของกฎหมายที่ให้อ านาจไว้เท่านั้น ท าให้ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดต้องใช้เวลากับการชี้แจงสร้าง
การรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง บางรายก็สามารถยุติเรื่องได้ บางรายไม่ยอมเข้าใจกลับร้องเรียน
กล่าวหาเจ้าหน้าที่หรือผู้บริหารของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดว่าไม่ช่วยเหลือ หรือน าไปกล่าวให้เสียหาย
ในโอกาสต่าง ๆ 

4) อ ำนำจหน้ำที่ จากการศึกษาวิจัย และจากประสบการณ์ตรงของผู้ศึกษา ซึ่งเป็น
ผู้ปฏิบัติงานของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่า การท างานของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด  
เป็นการท างานในรูปแบบการประสานงานหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบเพ่ือแก้ไขปัญหา 
ตามบทบาทอ านาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานให้กับประชาชน โดยเจ้าหน้าที่ของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด
ไม่ได้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ และไม่ได้มีอ านาจตามกฎหมายใดเป็นการเฉพาะ ต่างจากเจ้าหน้าที่ของ
ส่วนราชการอ่ืน ๆ เช่น เจ้าหน้าที่ของส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ที่มีฐานะเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่  
ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 หรือเจ้าหน้าที่ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ที่มีฐานะเป็น 
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือแม้แต่ปลัดอ าเภอ 
ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ ก็เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายต่าง ๆ หลาย
ฉบับ ท าให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวมีอ านาจหน้าที่ที่มีกฎหมายรองรับในการปฏิบัติหน้าที่ในการแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชน แต่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนั้น ไม่สามารถด าเนินการ
เองได้โดยล าพัง จ าเป็นต้องอาศัยหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย อีกทั้งอ านาจการ
ตัดสินใจในการสั่งการของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดก็ไม่ได้มีกฎหมายหรือข้อก าหนดที่วางแนวทางในการ
ด าเนินการไว้อย่างชัดเจนการท างานของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด จึงท าได้เพียงเมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์แล้วต้องวิเคราะห์ปัญหาและท าบันทึกเสนอความเห็นให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น โดยการใช้
อ านาจการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชาของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ก็ไม่ได้มีการก าหนดอ านาจไว้เป็น
การเฉพาะ ต้องใช้อ านาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2535 มาเป็นฐาน
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อ านาจในการสั่งการโดยอนุโลม ส่งผลให้ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดมีลักษณะโครงสร้างองค์การที่เป็นการ
รวมอ านาจไว้ที่ผู้บังคับบัญชาเท่านั้น ซึ่งท าให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า ขาดความยืดหยุ่นต่อ
กระบวนการแก้ไขปัญหา บ่อยครั้งเมื่อผู้ร้องเรียนมีการติดตามเรื่อง เจ้าหน้าที่ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด
จึงท าได้เพียงแจ้งให้ทราบว่าเรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างเสนอผู้บังคับบัญชา หรืออยู่ระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องตรวจสอบและยังไม่รายงานผลให้ทราบเท่านั้น กรณีที่หน่วยงานไม่รายงานผลการด าเนินการ
ให้ทราบภายในระยะเวลาที่ก าหนด ก็ท าได้เพียงมีหนังสือเร่งรัดติดตามเรื่องเพ่ือให้รายงานให้ทราบ 
โดยไม่ได้มีอ านาจที่มีสภาพเป็นการบังคับแต่อย่างใด 

5) อำคำรสถำนที่ พบว่า ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา มีสถานที่คับแคบ ระบบ 
ปรับอากาศ และระบบไฟฟ้ามีปัญหา พ้ืนที่รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เป็นพ้ืนที่เปิดโล่งไม่มีความเป็น
ส่วนตัวและไม่เป็นสัดส่วน การติดป้ายบอกทางไม่ชัดเจน และห้องท างานอยู่ลึกท าให้ผู้มาติดต่อรับ
บริการหาไม่เจอต้องเดินวนหลายครั้ง ซึ่งสภาพแวดล้อมดังกล่าวส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของ
เจ้าหน้าที่และอาจท าให้ผู้ร้องไม่กล้าที่จะเล่าปัญหาความเดือดร้อนของตนเองหรือแจ้งเบาะแสเรื่อง
ร้องเรียนได้เต็มที่เนื่องจากเกรงว่าจะมีคนรู้เรื่องเป็นจ านวนมาก และเรื่องร้องเรียนบางเรื่องที่เป็น
ความลับหากเปิดเผยไปท าให้เกิดความเสียหายต่อตัวผู้ร้องเองหรือเสียหายแก่ทางราชการด้วย  

6) งบประมำณในกำรบริหำรงำน ถึงแม้ว่าศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
จะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์
ด ารงธรรมจังหวัดของตนเอง แต่งบประมาณส่วนใหญ่ถูกใช้ไปกับค่าจ้างเหมาลูกจ้างที่สูงถึงร้อยละ 
65.45 งบประมาณส่วนที่เหลือก็ต้องใช้ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด 
เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าโทรศัพท์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ กระดาษ หมึกพิมพ์ ปากกา ดินสอ วัสดุ
ส านักงานต่าง ๆ เครื่องใช้ส านักงานบางส่วนมีการช ารุดเสียหายหรือมีสภาพที่เสื่อมโทรมจากการใช้
งานเป็นเวลานาน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอายุการใช้งานกว่า 10 ปี เครื่องพิมพ์ที่มีไม่เพียงพอต่อ
การใช้งานต้องแชร์กันใช้ 3-4 คนต่อ 1 เครื่อง และเครื่องถ่ายเอกสารที่ช ารุดเสียหาย ไม่มีเงิน
งบประมาณในการบ ารุงรักษาหรือจัดหาเพ่ิมเติมแต่อย่างใด แม้แต่งบประมาณในการลงพ้ืนที่เพ่ือ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนในเบื้องต้นก็มีไม่เพียงพอ ท าให้ในบางครั้งผู้ปฏิบัติงานต้องใช้
รถยนต์ส่วนตัวเพ่ือลงพ้ืนที่ปฏิบัติงาน ท าให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างยากล าบาก ผู้ปฏิบัติงานขาด
ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

ข้อเสนอแนะในกำรเพิ่มประสิทธิภำพศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรำ 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งจากประชาชนที่มารับบริการที่ศูนย์ด ารง

ธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา จากผู้ปกครองท้องที่ เครือข่ายองค์กรของผู้บริโภค ที่มีหน้าที่ในการรับ
เรื่องราวร้องทุกข์ในระดับพ้ืนที่อยู่แล้วและมีการประสานการท างานร่วมกัน และจากเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด รวมถึงผู้อ านวยการกลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ซึ่งถือเป็น
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น มีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
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1) ด้ำนกลไกกำรประสำนงำนในระดับพื้นที่ ผู้ให้สัมภาษณ์ซึ่งได้แก่ผู้ปกครองท้องที่ 
เครือข่ายองค์กรของผู้บริโภคในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจ าศูนย์ด ารง
ธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา มีความเห็นสอดคล้องกันสรุปได้ว่า เพ่ือช่วยลดภาระงานและปริมาณเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด กรณีเป็นเรื่องที่สามารถแก้ไขปัญหาได้ในระดับพ้ืนที่ก็
ควรให้มีการร้องเรียนและแก้ไขปัญหากันให้จบภายในพ้ืนที่ โดยใช้กลไกการท างานของก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ปกครองท้องที่ หรือเครือข่ายต่าง ๆ ในพ้ืนที่ซึ่งมีความใกล้ชิดกับประชาชน โดยศูนย์
ด ารงธรรมจังหวัดท าหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยงให้การสนับสนุน เช่น การก าหนดแบบฟอร์มที่ใช้ในการ
ร้องเรียนหรือแบบฟอร์มเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นรูปแบบเดียวกัน น ามาใช้ได้ในทุกระดับ 
การจัดท าคู่มือเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ จัดท าสรุปรวบรวมระเบียบ กฎหมาย 
ที่ส าคัญ ๆ เพ่ือใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนส่งไปยังผู้เกี่ยวข้องเพ่ือให้ใช้ในการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ในระดับต าบล เพ่ือให้ในระดับต าบลสามารถ
แก้ไขปัญหาหรือจัดการปัญหาได้ด้วยตนเอง หากเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออ านาจหน้าที่และไม่สามารถ
ประสานหน่วยงานให้แก้ไขปัญหาได้จึงจะส่งเรื่องต่อไปยังอ าเภอ และจังหวัดตามล าดับ หรือเป็นกรณี
ที่มีการร้องเรียนร้องทุกข์โดยตรงต่อศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด อาจใช้วิธีการให้ผู้ปกครองท้องที่ ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ช่วยตรวจสอบข้อมูลเรื่องร้องเรียนในเบื้องต้น หากพบว่ามีมูลจึงรับด าเนินการ หากกรณี
ไม่มีมูลก็ไม่ต้องรับเข้าในสารบบ ส่วนเรื่องใดที่เป็นปัญหาข้อพิพาทท่ีสามารถเจรจาไกล่เกลี่ยหรือตกลง
กันได้ภายในชุมชน ก็ให้จัดการแก้ไขปัญหา พูดคุยหารือกันในชุมชน โดยใช้กลไกการท างานในระดับ
พ้ืนที่แก้ไขปัญหา เพ่ือลดปริมาณงานของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดอีกทางหนึ่ง ซึ่งจะส่งผลให้การ
ด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

2) ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์  ควรมีการเพ่ิมการประชาสัมพันธ์ หรือขยายการ
ประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาที่ประสบความส าเร็จ ลงไปสู่พ้ืนที่ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน เพ่ือให้
ประชาชนเกิดความเชื่อมั่น และรับรู้ว่าสามารถเข้าถึงช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ต่อศูนย์ด ารงธรรม 
และรับรู้สิทธิในการร้องเรียนของตนมากยิ่งขึ้นโดยใช้วิธีการประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวประจ า
หมู่บ้าน หรือการส่งเสริมให้ผู้ปกครองท้องที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการท างาน เช่น การตั้งกลุ่ม
ไลน์ของหมู่บ้านหรือต าบล เพ่ือเป็นช่องทางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ในพ้ืนที่ ทั้งนี้ ควรมีการ
ประชาสัมพันธ์ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของศูนย์ด ารงธรรมให้ประชาชนโดยทั่วไปได้รับทราบว่าศูนย์
ด ารงธรรมมีอ านาจแค่ไหนอย่างไรควบคู่กันไปด้วย เพ่ือให้ประชาชนเข้าใจถึงบทบาทอ านาจหน้าที่
ของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด และไม่คาดหวังจนเกินขอบเขตอ านาจหน้าที่ที่ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดจะ
สามารถด าเนินการช่วยเหลือได้ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายก าหนด 

3) ด้ำนบทบำทอ ำนำจหน้ำที่ ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดควรมีอ านาจสั่งการมากกว่านี้ 
มากกว่าเป็นเพียงหน่วยงานที่คอยประสานงานแต่เพียงอย่างเดียว เนื่องจากการประสานงานใน
บางครั้ง หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องละเลยไม่ปฏิบัติตาม ก็ไม่มีอ านาจที่จะด าเนินการอย่างไรได้ 
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โดยอย่างน้อยควรมีการเพิ่มอ านาจในการสั่งให้หน่วยงานชี้แจงกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง ถ้าหากไม่มีการตอบข้อร้องเรียน หรือไม่มีการชี้แจง ศูนย์ด ารงธรรมควรมีอ านาจที่จะ
ลงโทษ หรือควรมีการก าหนดบทลงโทษเอาไว้ เพ่ือให้หน่วยงานต้องชี้แจงในสิ่งที่ตนเองด าเนินการไป 
ไม่เก็บเรื่องหรือทิ้งเรือ่งให้เงียบหายไปเฉย ๆ โดยไม่แก้ไขปัญหา และเพ่ือให้การแก้ไขปัญหาข้อพิพาท
ที่สามารถพูดคุยหรือเจรจาหาข้อยุติร่วมกันได้ให้เป็นไปอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ควรเพ่ิมอ านาจหน้าที่
ให้ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดมีอ านาจในการปฏิบัติหน้าที่ในการเจรจาไกล่เกลี่ยได้โดยมีอ านาจหน้าที่
ตามท่ีกฎหมายก าหนด เพ่ือให้การแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

4) ด้ำนอำคำรสถำนที่ ควรจัดสถานที่ให้ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดมีพ้ืนที่ที่กว้างขวาง
และสะดวกต่อการท างาน ควรมีการแยกส่วนงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ออกมาจากฝ่ายงาน
เอกสารต่าง ๆ เพ่ือท าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนโดยเฉพาะ และอยู่ในสถานที่ที่สามารถมองเห็นได้ง่าย 
สะดวกต่อการร้องเรียน โดยห้องรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ต้องเป็นห้องที่มีความเป็นส่วนตัวเพ่ือ
รองรับการร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน ผู้คนไม่พลุกพล่านจะได้รู้สึกมีความเป็นส่วนตัว และมีการ
ติดป้ายประชาสัมพันธ์ชัดเจน เพ่ือให้ประชาชนได้เห็นชัดเจน เช่น อยู่บริเวณทางเข้าศาลากลาง
จังหวัด เพ่ือให้การับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ การสอบข้อเท็จจริง และการเจรจาไกล่เกลี่ยประนอมข้อ
พิพาทมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
8. สรุปผลกำรศึกษำและข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาวิจัยจะเห็นได้ว่าศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา มีสภาพปัญหา อุปสรรค 
และข้อจ ากัดที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการรับเรื่องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ที่ปรากฏเด่นชัด 6 ปัญหาหลัก  

1) ปัญหาการจัดโครงสร้างองค์การของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ยังขาดกลไกการ
ประสานงานระหว่างศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดกับศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ ท าให้การท างานไม่เป็นไป  
ในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากปัญหาเรื่องสายการบังคับบัญชาที่แตกต่างกัน แม้จะมีการแต่งตั้งหัวหน้า
ส่วนราชการหรือภาคส่วนต่าง ๆ ภายในจังหวัด ร่วมเป็นคณะท างานขับเคลื่อนการด าเนินงานของ
ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด แต่ก็ไม่ได้มีการด าเนินการอย่างจริงจังส่งผลให้การด าเนินงานเกิดความซ้ าซ้อน 
และการปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

2) ปัญหาความล่าช้าในการด าเนินการ ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ยังคงมีเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์ที่ค้างการด าเนินการเป็นจ านวนมาก การจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ยังขาด
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานพอสมควร เนื่องจากศูนย์ด ารงธรรมเป็นเพียงหน่วยงานที่ประสานงาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้น หากหน่วยงานไม่ท าอะไรให้ก็ไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้ เรื่องร้องเรียน
มีเป็นจ านวนมาก บุคคลากรผู้ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอกับปริมาณงาน และไม่มีขีดความสามารถที่จะ
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ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เพ่ือกลั่นกรองในเบื้องต้นได้ เรื่องที่ได้รับร้องเรียนเข้ามาจึง
ต้องด าเนินการแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบทุกเรื่อง ส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างล่าช้า 

3) ปัญหาด้านการประชาสัมพันธ์ ยังมีผู้ที่ไม่เคยรู้จักศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดมาก่อน หรือรู้จัก
แต่ไม่ทราบบทบาท ภารกิจ หรืออ านาจหน้าที่ของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด เป็นจ านวนมาก ประชาชน
ที่มาร้องเรียนส่วนใหญ่มักจะคาดหวังและเข้าใจว่าสามารถร้องเรียนและแก้ไขปัญหาได้ทุกเรื่อง เมื่อมี
การตรวจสอบแล้วไม่เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ร้องก็มักจะมีการร้องเรียนเข้ามาซ้ า ๆ หลายครั้ง 
หรือไปร้องเรียนยังหน่วยงานอ่ืน ๆ ท าให้ต้องท างานในเรื่องเดิมหลายครั้ง และยังส่งผลให้การแก้ไข
ปัญหาเรื่องร้องเรียนอื่น ๆ ล่าช้าออกไปด้วย  

4) ปัญหาด้านอ านาจหน้าที่ ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด เป็นการท างานในรูปแบบการประสานงาน
หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบเพ่ือแก้ไขปัญหาตามบทบาทอ านาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน
เท่านั้น ไม่ได้มีอ านาจตามกฎหมายใดเป็นการเฉพาะ อ านาจการตัดสินใจในการสั่งการของศูนย์ด ารง
ธรรมจังหวัด เป็นการรวมอ านาจไว้ที่ผู้บังคับบัญชาเท่านั้น ซึ่งท าให้การปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า 
ขาดความยืดหยุ่นต่อกระบวนการแก้ไขปัญหา สามารถท าได้เพียงมีหนังสือเร่งรัดติดตามเรื่องเพ่ือให้
รายงานให้ทราบ โดยไม่ได้มีอ านาจที่มีสภาพเป็นการบังคับ 

5) ปัญหาด้านอาคารสถานที่ พบว่า ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา มีสถานที่คับแคบ 
ระบบปรับอากาศ และระบบไฟฟ้ามีปัญหา พ้ืนที่รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เป็นพ้ืนที่เปิดโล่งไม่มีความ
เป็นส่วนตัวและไม่เป็นสัดส่วน ห้องท างานอยู่ลึกหายาก และการติดป้ายบอกทางไม่ชัดเจน วัสดุ
อุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงานมีสภาพเก่า ช ารุดทรุดโทรม  

6) ปัญหาด้านงบประมาณ พบว่า งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมีไม่เพียงพอ งบประมาณ
ส่วนใหญ่ถูกใช้ไปกับค่าจ้างเหมาลูกจ้างที่สูงถึงร้อยละ 65.45 งบประมาณส่วนที่เหลือก็ต้องใช้ส าหรับ
เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ท าให้ขาดงบประมาณในการบ ารุงรักษาหรือ
จัดหาเครื่องใช้ส านักงานที่มีความจ าเป็นต้องใช้งาน และบางครั้งเจ้าหน้าที่ต้องใช้รถยนต์ส่วนตัวเพ่ือ
ลงพ้ืนที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนหรือปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ท าให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างยากล าบาก 
ผู้ปฏิบัติงานขาดขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

เพ่ือให้การจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จากการศึกษาวิจัยข้างต้นพบว่ามีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 

1) ควรมีการปรับปรุงโครงสร้างศูนย์ด ารงธรรมระดับจังหวัดกับศูนย์ด ารงธรรมระดับอ าเภอ 
ซึ่งมีโครงสร้างการท างานที่ลึกลงไปถึงในระดับต าบล หมู่บ้าน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีความเป็น
เอกภาพในการท างาน และมีการท างานร่วมกันอย่างบูรณาการ 

2) ควรส่งเสริมให้มีกลไกการประสานงานในระดับพ้ืนที่หรือมีการสร้างเครือข่ายการ
ประสานงานในระดับพ้ืนที่ โดยส่งเสริมให้มีการร้องเรียนและแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่มากยิ่งขึ้น 
โดยใช้กลไกการท างานของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ปกครองท้องที่ หรือเครือข่ายต่าง ๆ ในพ้ืนที่ หากเป็น
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เรื่องท่ีอยู่นอกเหนืออ านาจหน้าที่และไม่สามารถประสานหน่วยงานให้แก้ไขปัญหาได้ ให้ระดับพ้ืนที่ส่ง
เรื่องต่อไปยังอ าเภอ และจังหวัดตามล าดับ  

3) ควรมีระบบการคัดกรองหรือสืบสวนเรื่องร้องเรียนในเบื้องต้นโดยทันทีตามระดับความ
เร่งด่วน โดยอาศัยกลไกการท างานของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ปกครองท้องที่ หรือเครือข่ายต่าง ๆ  
ในพ้ืนที่ เพ่ือแสวงหาข้อเท็จจริงในเบื้องต้น หากพบว่าเป็นปัญหาที่สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยหรือ 
ตกลงกันได้ภายในชุมชน หรือเป็นเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่สามารถแก้ไขปัญหาได้ในระดับพ้ืนที่ก็ให้
จัดการแก้ไขปัญหา โดยใช้กลไกการท างานในระดับพ้ืนที่แก้ไขปัญหา  

4) ควรมีการเพ่ิมการประชาสัมพันธ์ไปสู่พ้ืนที่ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน เพ่ือให้ประชาชนเกิดความ
เชื่อมั่น และรับรู้สิทธิในการร้องเรียนและสร้างความเข้าใจขอบเขตอ านาจหน้าที่ของศูนย์ด ารงธรรมและ
ส่งเสริมให้ผู้ปกครองท้องที่มีการน าเทคโนโลยีมาช่วยในการท างาน เช่น การตั้งกลุ่มไลน์ของหมู่บ้าน
หรือต าบล เพ่ือเป็นช่องทางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ในพ้ืนที่  

5) บทบาทอ านาจหน้าที่ของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดควรมีอ านาจสั่งการ มากกว่าเป็นเพียง
หน่วยงานประสานงานแต่เพียงอย่างเดียว ควรมีอ านาจในการสั่งให้หน่วยงานชี้แจงกรณีที่ไม่ปฏิบัติ
ตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ถ้าหากไม่มีการตอบข้อร้องเรียน หรือไม่มีการชี้แจง ศูนย์ด ารงธรรม
ควรมีอ านาจที่จะลงโทษ หรือควรมีการก าหนดบทลงโทษกรณีฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม และเพ่ือให้การ
แก้ไขปัญหาข้อพิพาทที่สามารถพูดคุยหรือเจรจาหาข้อยุติร่วมกันได้ให้เป็นไปอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
ควรเพิ่มอ านาจหน้าที่ให้ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดมีอ านาจในการปฏิบัติหน้าที่ในการเจรจาไกล่เกลี่ยและ
ประนอมข้อพิพาทได้โดยมีอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด เพ่ือให้การแก้ไขปัญหามีความรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

6) ควรมีการปรับปรุงสถานที่ของศูนย์ด ารงธรรมให้เป็นสัดส่วน แยกส่วนงานรับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์ออกมาจากส่วนงานอ่ืน ๆ เพ่ือท าหน้าที่ รับเรื่องร้องเรียนโดยเฉพาะ และอยู่ใน
สถานที่ที่สามารถมองเห็นได้ง่าย สะดวกต่อการร้องเรียนโดยห้องรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ต้องเป็น
ห้องท่ีมีความเป็นส่วนตัว 

7) ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการบริหารงานของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดให้เพียงพอ 
และมีการส ารวจตรวจสอบวัสดุครุภัณฑ์เครื่องใช้ส านักงานที่มีสภาพช ารุดเสียหาย และจัดสรร
งบประมาณในการซ่อมแซม บ ารุงรักษาหรือจัดหาเครื่องใช้ส านักงานที่มีความจ าเป็นต้องใช้งานให้
เพียงพอต่อความต้องการ  

ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป 
เนื่องจากการศึกษาวิจัยนี้มีระยะเวลาในการด าเนินการเก็บข้อมูลระยะสั้น รวมทั้งกลุ่ม

ประชากรในการเก็บข้อมูลมีจ านวนไม่มากและไม่หลากหลายเพียงพอ ดังนั้น  ในการศึกษาวิจัยครั้ง
ต่อไป ควรมีการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดที่
มีความแตกต่างกันทั้งในแง่ของลักษณะปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่แตกต่างกัน สภาพทาง
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เศรษฐกิจ สังคม จ านวนประชากร และขนาดพ้ืนที่ เพ่ือให้ทราบถึงสภาพปัญหาว่ามีความแตกต่างกัน
หรือไม่อย่างไร มีปัจจัยใดบ้างที่เป็นปัญหาอุปสรรคในการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ด ารง
ธรรมจังหวัด เพื่อหาข้อสรุปและข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาประสิทธิภาพร่วมกัน 
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กำรบริหำรจัดกำรสู่องค์กำรสุขภำพดี (Healthy Organization) 
กรณีศึกษำ พนักงำนกำรเคหะแห่งชำตสิ ำนักงำนใหญ่ 

นลินี ลอยหา* 
 

บทคัดย่อ 

การบริหารจัดการสู่องค์การสุขภาพดี (Healthy Organization) กรณีศึกษา พนักงานการ
เคหะแห่งชาติส านักงานใหญ่ มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์องค์การ
สุขภาพดีของพนักงานการเคหะแห่งชาติ และ 2) เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาองค์การสุขภาพดีของ
พนักงานการเคหะแห่งชาติ ซึ่งการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยแบบเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากพนักงานการเคหะแห่งชาติ จ านวน 400 ราย โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach’s Alpha ภาพรวมมีค่าความเชื่อมั่นอยู่ที่ 0.97 ส าหรับสถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นสถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุอยู่ระหว่าง 31-40 ปี            
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ระดับต าแหน่งงานระดับปฏิบัติการ อายุการปฏิบัติงานในการเคหะ
แห่งชาติ มีอายุงาน 16 ปีขึ้นไป และเมื่อพิจารณาด้านภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.51 และ
แยกออกเป็นทั้งหมด 8 ด้าน ดังนี้ 

1) ด้านบรรยากาศ พบว่า ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับมาก บุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานกับผู้อ่ืนได้ หากมีการร่วมงานเป็นกลุ่มหรือเป็นทีมได้เสมอ เมื่อมีบุคลากรใหม่เข้ามาสู่
องค์การ การถ่ายทอดงานจะปฏิบัติโดยพ่ีสอนน้อง และเพ่ือนร่วมงานมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เมื่อเกิด
ปัญหาเกี่ยวกับงานเพ่ือนร่วมงานจะให้ความช่วยเหลือ รวมไปถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่องค์การได้จัดให้
บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมด้วยกัน 

2) ด้านความผูกพันในองค์การ พบว่า ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ ในระดับมาก 
โดยบุคลากรให้ ความทุ่มเทกับงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา เพ่ือให้งานบรรลุผลส าเร็จ
ตามเป้าหมายที่ก าหนดให้ เมื่อผู้บังคับบัญชามอบหมายให้ท าเพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จ และเมื่อคน
กล่าวถึงองค์การไปในทางไม่ดีบุคลากรจะปกป้ององค์การเสมอ พร้อมทั้งจะปฏิบัติงานจนถึงวัย
เกษียณอายุ 

                                       
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ 
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
E-mail: sofaloy@gmail.com 
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3) ด้านสภาพแวดล้อม พบว่า ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ในสถานที่ท างานมี
เขตปลอดบุหรี่และก าหนดพ้ืนที่ให้สูบบุหรี่เฉพาะชัดเจน มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงานมีอุปกรณ์
และเครื่องมือในการปฏิบัติงานเพียงพอ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานมีสภาพดีพร้อมปฏิบัติงานไม่ช ารุด
จนก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต และสภาพแวดล้อมมีความร่มรื่น มีที่พักผ่อนหย่อนใจ 

4) ด้านการพัฒนาบุคลากร พบว่า ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับมาก องค์การมีการ
จัดการความรู้ (KM) โดยการถ่ายทอดความรู้กิจกรรมให้บุคลากรเข้ามาเรียนรู้ร่วมกัน จัดให้มีการ
ฝึกอบรมเพ่ือให้เกิดความช านาญในงานที่ปฏิบัติอยู่  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะโดยให้เรียนรู้ทั้งในและ
นอกองค์การ  

5) ด้านวัฒนธรรมองค์การ พบว่า ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับมาก การอยู่ร่วมกัน
ของบุคลากรในองค์การอยู่แบบเพ่ือน พ่ีน้อง และครอบครัว มีระบบโครงสร้างองค์การอย่างชัดเจน 
และเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี องค์การและบุคลากรพร้อมปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ 

6) ด้านคุณภาพชีวิต พบว่า ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง บุคลากรมีความ
พอใจกับสวัสดิการที่องค์การมอบให้ เช่น ค่ารักษาพยาบาล รถบริการรับส่ง มีกองทุนสวัสดิการ 
การออม การให้กู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยต่ าส าหรับพนักงาน ส่วนค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (เงินเดือน) 
มีความเหมาะสมกับความรู้ความสามารถแต่ยังไม่เพียงพอและสมดุลกับรายจ่าย องค์การมีการจ่าย
โบนัสให้กับบุคลากร เมื่อผลประกอบการขององค์การมีการด าเนินการมีก าไร และรางวัลเพ่ือเป็นขวัญ
ก าลังใจให้กับบุคลากรเมื่อปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายยังไม่มีเป็นที่ประจักษ์ 

7) ด้านภาวะผู้น า พบว่า ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อมีการตัดสินใน
งานที่ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติ ผู้บังคับบัญชาจะให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจเสมอ และ
ผู้บังคับบัญชาสามารถสร้างแรงจูงใจ โน้มน้าวให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตาม 

8) ด้านการส่งเสริมสุขภาพที่ดี  พบว่า ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
แม้องค์การจะจัดให้มีโครงการส่งเสริมสุขภาพ ให้ค าแนะน าด้านสุขภาพ สุขภาวะอนามัย และ
โภชนาการมีกิจกรรมส่งเสริมการออกก าลังกายให้กับบุคลากรในองค์การ แต่ยังขาดสถานที่ในการออก
ก าลังกายที่เหมาะสม รวมทั้งบุคลากรส่วนใหญ่เข้ากิจกรรมออกก าลังกายในแต่ละสัปดาห์มีจ านวนน้อย 

ค ำส ำคัญ: องค์การ, องค์การสุขภาพดี   
 
1. บทน ำ 

สถานการณ์ของโลกท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์  มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นสภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เกิดสภาวะการแข่งขันใน
ระบบธุรกิจ แต่ละองค์การจ าเป็นต้องขับเคลื่อนการด าเนินงานภายในองค์การให้มีประสิทธิภาพ 
เพ่ือความส าเร็จขององค์การที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้และเพ่ือความอยู่รอดในระบบเศรษฐกิจต่อไปได้ ดังนั้น
ในแต่ละองค์การจึงต้องพยายามใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยการผลิต  ปัจจัยการเงิน และ
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แรงงานที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพและมีศักยภาพมากที่สุด สิ่งเหล่านี้ล้วนมีผลกระทบต่อชีวิตคนในวัย
ท างานที่ต้องเผชิญในแต่ละวัน จากการบีบคั้นหรือการคาดหวังจากองค์การอาจก่อให้เกิดความเครียด
และมีผลต่องานประจ า เมื่อเจอปัญหาเหล่านี้แล้วจะมีวิธีการปรับตัวหรือวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร
เพ่ือให้ได้รับความสุขในแต่ละวัน ดังนั้นหากในแต่ละวันการท างานมีความสุข ชีวิตก็เป็นสุข ในปัจจุบัน
การท างานในองค์การก็มีหลายปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบให้พนักงานไม่มีความสุข สิ่งเหล่านี้อาจส่งผล
ท าให้บุคลากรอยากลางาน ไม่อยากมาท างานจนร้ายแรงถึงขั้นลาออก องค์การจะท าอย่างไรที่จะรักษา
บุคลากรเหล่านี้ให้มีความสุขและอยู่กับองค์การจนถึงวัยเกษียณ องค์การสุขภาพดีเป็นอีกแนวทางที่จะ
ส่งเสริมให้พนักงานมีความสุขในการท างาน ท าให้บุคลากรก่อเกิดความทุ่มเทในการท างานเพ่ือให้
องค์การพัฒนาและเจริญก้าวหน้าต่อไป  

การสร้างสุขภาพทางกาย ทางจิตใจ ของมนุษย์นั้นมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการด าเนินชีวิต                  
เพราะการมีสุขภาพดีในแต่ละด้านจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานโดยตรง ในฐานะองค์การที่จะต้องรักษา
บุคลากรให้อยู่กับองค์การ มีความจงรักภักดี ผู้บริหารจะต้องมีนโยบายและแนวทางในการสร้าง
ความสุขให้กับบุคลากรในองค์การ เพ่ือพนักงานเหล่านี้จะด าเนินงานและพัฒนาองค์การไปสู่เป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ เพราะนอกจากจะส่งผลดีกับตัวบุคคล รวมทั้งครอบครัวของบุคลากรโดยตรงแล้ว การมี
ความสุขในการท างานยังก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินงานในภาพรวมขององค์การอีกด้วย ด้วยเหตุ
นี้เองส่งผลให้องค์การจะต้องตระหนักถึงความส าคัญของบุคลากรในการจะพัฒนา และรักษาบุคลากร
ไว้ ในมุมมองที่ว่าบุคลากรคือทรัพยากรที่ส าคัญโดยไม่ใช่เพียงแต่เป็นการด าเนินงานเพ่ือให้เป็นไปตาม
สวัสดิการตามกฎหมายเพียงแต่เป็นการด าเนินงานแต่ประการเดียวแต่ต้องมุ่งเน้นให้บุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีสุขภาวะที่ดี และหากบุคลากรมีความรู้สึกที่ดีมีความสุขก็จะมีพลัง  แรงกาย 
แรงจูงใจที่จะผลักดันให้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อันจะส่งผลให้การ
ขับเคลื่อนและพัฒนาองค์การไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้  เป็นผลให้ทั้งบุคลากรในองค์การ
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข องค์การสุขภาพดี  จึงเป็นการศึกษาองค์การเพ่ือให้เกิดกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีแบบแผน โดยให้ความส าคัญเร่งด่วนไปที่การพิจารณาขอบเขตอย่างกว้าง ๆ ของ
กิจกรรมที่กระท าร่วมกันในองค์การด้วยการอาศัยการศึกษาค้นคว้าวิจัย  เพ่ือให้ได้ข้อมูลอย่างมี
ความหมายเกี่ยวกับความพยายามหาแนวทางที่จะปรับปรุงองค์การให้เป็นสถานที่น่าอยู่  น่าท างาน 
น่าเรียนรู้ เพ่ือให้การด าเนินงานในส่วนต่าง ๆ ขององค์การด าเนินการอย่างเป็นระบบ การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์เพ่ือน าไปสู่องค์การสุขภาพดี เป็นแนวทางการบริหารงานแนวใหม่ที่ส าคัญต่อการ
บริหารองค์การในเชิงการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่จะส่งผลต่อในระดับบุคคล ท าให้เกิดขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน มีความผูกพันต่อองค์การ มีความสุข ในการท างาน มีการพัฒนาองค์การ
อย่างมีเป้าหมาย เพ่ือพัฒนาองค์การไปสู่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยการปฏิบัติงานอย่างมี
ความสุขทั้งทางกายและทางจิตใจ เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลที่ตอบสนองต่อ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานหรือประสบการณ์ของบุคคลในขณะปฏิบัติงาน ครอบคลุมทั้ง
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ความสุขทางกาย ความสุขทางใจ ความสุขทางสังคม และความสุขทางจิตวิญญาณ เมื่อพนักงาน
ปฏิบัติงานอย่างมีความสุขก็จะส่งผลที่ดีต่องานที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงส่งผลที่ดีต่อการพัฒนา
องค์การในอนาคตอีกด้วย 

การเคหะแห่งชาติมีกรอบอัตราโครงสร้างขยายใหญ่ขึ้นทุกปี  การสรรหาบุคลากรใหม่เข้ามา
พัฒนาองค์การเพ่ิมมากข้ึน แต่เมื่อรับเข้ามาแล้วบุคลากรมีอัตราการลาออกเพ่ิมขึ้นทุกปี ปัญหาเหล่านี้
ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจเป็นผลจากหลายปัจจัย เช่น ได้งานที่ใหม่ที่ตรงกับความต้องการ
มากกว่าที่เป็นอยู ่สวัสดิการที่ใหม่ท่ีจูงใจมากกว่า แต่เหตุผลที่ส าคัญไม่เพียงเป็นแค่ปัจจัยเหล่านี้เท่านั้น 
สิ่งส าคัญ คือ ความสุขของบุคลากรที่อาศัยอยู่ในองค์การแล้วมีความสุขหรือไม่  ความสุขที่บุคลากร
ต้องการ ไม่เพียงแต่แค่เหตุผลทางการเงิน หรือสวัสดิการเท่านั้น แต่รวมถึงปัจจัยด้านอ่ืนอีกด้วย เช่น 
สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย สุขภาวะอนามัย ลักษณะงานที่ท า ผู้บังคับบัญชา รวมไปถึงการยอมรับ
ของผู้คนที่ปฏิบัติงานร่วมกัน ปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นล้วนมีความส าคัญในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยี 
นวัตกรรมเข้ามาปรับเปลี่ยนให้สภาพแวดล้อมเปลี่ยนไป แม้กระทั่งมนุษย์ก็ต้องปรับเปลี่ยนตามเพ่ือให้
ก้าวไปให้ทันกับสถานการณ์การแข่งขันที่เร่งรีบ สภาพแวดล้อม ในสถานที่ปฏิบัติงานย่อมส่งผลต่อ
ความรู้สึกและความต้องการของบุคลากร 

การศึกษาและวิจัยองค์การสุขภาพดีจึงสามารถน ามาใช้เป็นเครื่องวัดประสิทธิภาพของ
องค์การอีกเครื่องมือหนึ่ง ในการศึกษาสิ่งที่บุคลากรภายในองค์การคาดหวังเพ่ือน าไปสู่การค้นหาความ
ต้องการที่แท้จริงของบุคลากร รวมไปถึงวิเคราะห์สภาวะในปัจจุบัน ปรับปรุงและพัฒนาเพ่ือก้าวไปสู่
การเป็นองค์การสุขภาพด ี

 
2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์องค์การสุขภาพดีของพนักงานการเคหะแห่งชาติ 
2.2 เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาองค์การสุขภาพดีของพนักงานการเคหะแห่งชาติ 
 

3. วิธีกำรศึกษำ 
ศึกษาจากแนวคิดทฤษฎีและวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ความหมาย คุณลักษณะขององค์การ

สุขภาพดี และคุณลักษณะขององค์การสุขภาพไม่ดี ดังนี้ 
ฮอย และฟอร์ซิธ กล่าวว่าองค์การสุขภาพดี คือ ภาวการณ์ปฏิบัติงานขององค์การตามภารกิจ 

และการตอบสนองกระท าตามหน้าที่ส าคัญของระบบสังคมด้านการปรับตัว การท าให้บรรลุเป้าหมาย
การบูรณาการ และการรักษาระเบียบแบบแผน ท าให้องค์การมีความพร้อมที่จะคงอยู่ท่ามกลาง
สภาพแวดล้อมและสภาวการณ์  ในระบบสังคมได้อย่างเหมาะสมและมีโอกาสที่จะปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลงให้องค์การมีการพัฒนาก้าวหน้าได้อย่างต่อเนื่อง โดยที่สุขภาพองค์การยังเป็นตัวบ่งชี้
ความส าเร็จหรือประสิทธิผลขององค์การ โดยองค์การใดมีสุขภาพดี ก็จะท าให้การบริหารองค์การนั้นมี
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ประสิทธิผล และถ้าองค์การใดสุขภาพไม่ดี ก็จะท าให้การบริหารองค์การนั้นไม่มีประสิทธิผล (Hoy & 
Forsyth, 1986: 156; อ้างถึงใน ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต, 2555) 

3.1 คุณลักษณะองค์กำรสุขภำพดีมีลักษณะ 13 มิติ ได้แก่ (Steven Guarnaccia, 1994: 
9-11; อ้างถึงใน กอบัว ทัศนภักดิ์, 2550: 17)  

1) มีการสื่อสารแบบเปิดเผย (Open communications) องค์การต้องมีการเปิดเผยข้อมูล                
ให้ทั่วถึงทุกระดับ เช่น ข้อมูลของสถานการณ์ที่ก าลังเผชิญอยู่ การปฏิบัติงาน การเลือกตัดสินใจ และ
แผนงาน โดยบุคลากรในองค์การต้องให้ความส าคัญกับความลับของข้อมูลนั้นด้วย 

2) การมีส่วนร่วมของบุคลากร (Employee involvement) องค์การสนับสนุนให้เกิดการมี
ส่วนร่วม และความเป็นผู้น าของบุคลากร ในการวางแผนงาน การตัดสินใจ การออกแบบการท างาน 
และการแก้ปัญหาโดยบุคลากรในองค์การต้องมีความรับผิดชอบในการตัดสินใจ มีการท างานเป็นทีม 
และมีบทบาทในการเป็นผู้น า 

3) การเรียนรู้ และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ (Learning and renewal) องค์การต้องสนับสนุน
และให้โอกาสแก่บุคลากรในองค์การเพ่ือพัฒนาความรู้ และเพ่ิมทักษะโดยบุคลากรในองค์การจะ
กลายเป็นบุคคลที่รักการเรียนรู้ไม่รู้จบ ขณะเดียวกันต้องมีการแบ่งปันความรู้แก่เพ่ือน ๆ ในองค์การ 

4) ความหลากหลายที่มีคุณค่า (Valued diversity) องค์การมีความนิยมชมชอบและ
สนับสนุนความหลากหลายของบุคลากรในองค์การ เพ่ือให้เป็นเหมือนแหล่งในการใช้การกระตุ้นและ
เติมเต็มในองค์การให้โอกาสที่เท่าเทียมกัน การเปิดกว้าง ไม่มีการแบ่งแยก และมีความยุติธรรม 
โดยบุคลากรในองค์การจะต้องแบ่งปันความสามารถและความเชี่ยวชาญ จากประสบการณ์ของแต่ละ
บุคคลต่อองค์การเช่นกัน และต้องเปิดกว้างเพ่ือยอมรับความสามารถของแต่ละบุคคลและลดความ  
เอนเอียงไปที่ทิศทางทิศทางหนึ่ง 

5) ความเท่าเทียมกันเป็นรากฐานที่ส าคัญขององค์การ ( Institutional fairness) องค์การ
สนับสนุนและป้องกันความเป็นส่วนตัว ความเท่าเทียม ความเคารพในสิทธิ์ของบุคลากรโดยทาง
กลับกันบุคลากรต้องเคารพในนโยบาย การปฏิบัติงานขององค์การ และรับผิดชอบเพ่ือปรับปรุง
คุณภาพของความสัมพันธ์ในงาน 

6) ให้การยกย่องและให้รางวัลที่เท่าเทียมกัน (Equitable rewards and recognition) 
องค์การมีการกระตุ้น และผลักดันให้บุคลากรเพ่ิมคุณค่าให้กับองค์การ ซึ่งจะท าให้เกิดการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร มีการให้รางวัล การให้ผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งขึ้นกับสิ่งที่แต่ละ
บุคลากรได้ท าให้กับองค์การ 

7) ให้ความมั่นคงด้านเศรษฐกิจพ้ืนฐาน (Common economic security) องค์การต้องสร้าง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจแก่องค์การเอง รวมทั้งบุคลากร ส่วนมุมของบุคลากรเองต้องทราบดีว่า การที่
องค์การจะมีความม่ันคงได้ ต้องมาจากความส าเร็จขององค์การในระยะยาว ดังนั้นบุคลากรต้องมีความ
มุ่งม่ัน และความผูกพันแก่องค์การ  
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8) เทคโนโลยีที่ให้ความส าคัญแก่บุคลากร (People-centered technology) องค์การต้อง
มองหาเครื่องมือ และใช้เทคโนโลยีเพ่ือลดงานที่อันตราย โดยการสร้างสรรค์การท างานที่ปลอดภัย 
เพ่ือเพ่ิมความสามารถและความพึงพอใจของบุคลากร และบุคลากรเองต้องเรียนรู้และปรับใช้เครื่องมือ
และเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการสนับสนุนนวัตกรรมใหม่ในการท างาน และเพ่ิมความสามารถในการ
แข่งขัน 

9) บรรยากาศในที่ท างานที่ส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร (Health-enhancing work 
environment) องค์การต้องให้ความส าคัญในการดูแลสุขภาพทั้งด้านกายภาพ และด้านจิตใจของ
บุคลากรในองค์การ สนับสนุนให้บุคลากรดูแลสุขภาพ และป้องกันให้บุคลากรห่างไกลจากการเจ็บป่วย 
ส่วนบุคลากรเองต้องให้ความสนใจในการดูแลสุขภาพของตัวเอง  

10) งานที่มีคุณค่าแก่ผู้ปฏิบัติงาน (Meaningful work) องค์การต้องเพ่ิมคุณค่าในงานของ
บุคลากร เช่น สร้างความภูมิใจที่เกิดจากงาน ท าให้เห็นว่างานนั้น ๆ มีความส าคัญโดยเพ่ิมคุณภาพ                    
ความถูกต้องแก่ผลิตภัณฑ์และบริการ ส่วนบุคลากรเองต้องพยายามไปให้ถึงระดับความส าเร็จนั้น 
โดยยึดหลักจริยธรรม และความพึงพอใจของบุคลากร 

11) ความสมดุลของงาน ชีวิตส่วนตัว และครอบครัว (Family and work life balance) 
องค์การต้องให้การสนับสนุนให้บุคลากรรักษาสมดุลระหว่างภาระงานและชีวิตส่วนตัว และบุคลากรเอง 

12) ความรับผิดชอบต่อชุมชน (Community responsibility) องค์การต้องลงทุน และให้
ความส าคัญกับชุมชุน และสังคม โดยบุคลากรแสดงความมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและรับผิดชอบต่อ
ชุมชน 

13) ปกป้องสิ่งแวดล้อม (Environmental protection) องค์การต้องมีความตั้งใจและจริงใจ
ในการดูแลสิ่งแวดล้อม และสร้างสมดุลแก่ระบบนิเวศ โดยบุคลากรในองค์การต้องมีส่วนร่วมอย่าง
มุ่งม่ันในการให้ความร่วมมือกับองค์การเช่นกัน 

3.2 คุณลักษณะองค์กำรสุขภำพไม่ดี  มีลักษณะดังนี้  (Julie A.  Lyden, William E. 
Klingele, 2000: 3-6; อ้างถึงใน กอบัว ทัศนภักดิ,์ 2550:27-28) 

อาการท่ีบ่งบอกว่าองค์การก าลังอยู่ในสภาวะที่สุขภาพเริ่มย่ าแย่ ได้แก่ การลดลงของผลก าไร 
การลดลงของผลิตภาพ การเพิ่มขึ้นของการขาดงาน มีปัจจัยขัดขวางในการสื่อสารการตัดสินใจทั้งหมด
อยู่ที่ผู้บริหารระดับสูง ขาดความผูกพันกับการท างานขององค์การ มีระดับแรงจูงใจ และขวัญก าลังใจที่
ตกต่ าลง บุคลากรไม่สนใจชื่อเสียงขององค์การ มีพฤติกรรมที่ผิดจริยธรรมมากขึ้นไม่มีการตั้งเป้าหมาย 
ไม่มีการดูแลและการสอนงาน ขาดโปรแกรมการอบรมพัฒนาบุคลากร และขาดความเชื่อมั่นระหว่าง
บุคลากร 
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4. ระเบียบวิธีวิจัย    
การศึกษาการบริหารจัดการสู่องค์การสุขภาพดีประชากรที่ศึกษาในครั้งนี้ คือ พนักงานที่

ปฏิบัติงานในการเคหะแห่งชาติส านักงานใหญ่ จ านวน 1,260 ราย (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ข้อมูล ณ 
วันที่ 20 มีนาคม 2563) กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนประชากรเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ โดยการใช้สูตร
ค านวณจากสูตรของ Taro Yamane (สุจิตรา บุณยรัตพันธุ์, 2562: 176) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 304 
ราย แต่ผู้วิจัยด าเนินการเก็บกลุ่มตัวอย่าง จ านวนทั้งสิ้น 400 ราย เพ่ือให้เป็นตัวแทนที่ดีครอบคลุม
มากขึ้น โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือรวบรวบข้อมูล
โดยส่งแบบสอบถามผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบออนไลน์ให้กับบุคลากร โดยข้อค าถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ตามวิธีของ (Likert scale) 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด 
มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) โดยน า
แบบสอบถามไปหา Try out กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 50 ราย ใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(α coefficient) ตามวิธีของ Cronbach’s Alpha โดยมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach’s 
Alpha ภาพรวมมีค่าความเชื่อม่ันอยู่ที่ 0.97 ประกอบด้วย 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยข้อค าถาม 6 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา รายได้ ระดับต าแหน่งงาน และอายุการปฏิบัติงานในการเคหะแห่งชาติ 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการสู่องค์การสุขภาพดีของพนักงานการเคหะแห่งชาติ 
ประกอบด้วยข้อค าถาม 50 ข้อ มีทั้งหมด 8 ปัจจัย ได้แก่ ด้านภาวะผู้น า ด้านสภาพแวดล้อม 
ด้านบรรยากาศ ด้านการส่งเสริมสุขภาพที่ดี ด้านวัฒนธรรมองค์การ ด้านการพัฒนาบุคลากร 
ด้านคุณภาพชีวิต และด้านความผูกพันในองค์การ 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
เมื่อได้ข้อมูลครบถ้วนแล้วน ามาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม SPSS โดยการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย

สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 
5. ผลกำรศึกษำ 

จากการศึกษาเรื่องการบริหารจัดการสู่องค์การสุขภาพดี ( Healthy Organization) 
กรณีศึกษา พนักงานการเคหะแห่งชาติส านักงานใหญ่ โดยการรวบรวมจากผู้ตอบแบบสอบถาม 
จ านวน 400 ราย ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุอยู่ระหว่าง 31-40 ปี ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี ระดับต าแหน่งงานระดับปฏิบัติการ อายุการปฏิบัติงานใน การเคหะแห่งชาติมี
อายุงาน 16 ปีขึ้นไป 
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5.1 ผลกำรรวบรวมข้อมูล วิเครำะห์ข้อมูล และผลกำรศึกษำที่ได้จำกแบบสอบถำมมำ
วิเครำะห์หำค่ำสถิติ  

ตารางที่ 5.1 การแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานทุกด้านในภาพรวม 
ปัจจัยรำยด้ำน  ̅ S.D. ผลประเมิน 

1. ด้านภาวะผู้น า 
2. ด้านสภาพแวดล้อม  
3. ด้านบรรยากาศ 
4. ด้านการส่งเสรมิสุขภาพท่ีด ี
5. ด้านวัฒนธรรมองค์การ 
6. ด้านการพัฒนาบุคลากร 
7. ด้านคุณภาพชีวิต  
8. ด้านความผูกพันในองค์การ 

3.35 
3.54 
3.91 
3.29 
3.42 
3.46 
3.37 
3.79 

0.92 
0.78 
0.71 
0.79 
0.79 
0.81 
0.79 
0.81 

ปานกลาง 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 
มาก 
มาก 

ปานกลาง   
มาก    

รวม 3.51 0.64        มำก 
  

จากการวิเคราะห์ตารางที่ 5.1 ผลการประเมินปัจจัยในแต่ละด้านภาพรวม อยู่ระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 3.51 โดยแยกเป็นรายด้านที่มากที่สุดไปหาน้อยที่สุดตามล าดับ ซึ่งด้านที่อยู่ในระดับมาก 
ได้แก่ ด้านบรรยากาศ ค่าเฉลี่ย 3.91 ด้านความผูกพันในองค์การ ค่าเฉลี่ย 3.79 ด้านสภาพแวดล้อม 
ค่าเฉลี่ย 3.54 ด้านการพัฒนาบุคลากร ค่าเฉลี่ย 3.46 และด้านวัฒนธรรมองค์การ ค่าเฉลี่ย 3.42  
ส่วนด้านที่อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านคุณภาพชีวิต ค่าเฉลี่ย 3.37 ด้านภาวะผู้น า ค่าเฉลี่ย 3.35 
และด้านการส่งเสริมสุขภาพที่ดี ค่าเฉลี่ย 3.29        

ตารางที่ 5.2 การแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านภาวะผู้น า 
ด้ำนภำวะผู้น ำ  ̅ S.D. ผลประเมิน 

1. ผู้บังคับบัญชามีวิสัยทัศน์กว้างไกล 3.42 0.98 มาก 

2. ผู้บังคับบัญชามีนโยบายในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 3.42 0.99 มาก 
3. ผู้บังคับบัญชาคอยเป็นที่ปรึกษา รับฟังปัญหา และพร้อมหาแนว

ทางแก้ไขให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอ 
3.42 1.01 มาก 

4. ผู้บังคับบัญชาน านวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ในหน่วยงาน 3.24 1.04 ปานกลาง 
5. ผู้บังคับบัญชาสามารถสร้างแรงจูงใจ โน้มน้าวให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติ

ตาม 
6. เมื่อมีการตัดสินในงานท่ีผู้ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติ ผู้บังคับบัญชาจะให้

เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจเสมอ 
7. ผู้บังคับบัญชาในองค์การของท่านเป็นผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลง 

3.29 
 

3.38 
 

3.27 

1.04 
 

1.00 
 

1.08 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
รวม 3.35    0.92 ปำนกลำง 
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จากการวิเคราะห์ตารางที่ 5.2 ผลการประเมินของกลุ่มตัวอย่างด้านภาวะผู้น าในภาพรวมอยู่
ในระดับความเห็นปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.35 โดยผลที่ได้รับการประเมินรายข้อเรียงจากมากที่สุดไปหา
น้อยที่สุด ซึ่งข้อค าถามที่อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ผู้บังคับบัญชาคอยเป็นที่ปรึกษารับฟังปัญหา และ
พร้อมหาแนวทางแก้ไขให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอ ผู้บังคับบัญชามีนโยบายในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 
และผู้บังคับบัญชามีวิสัยทัศน์กว้างไกล ค่าเฉลี่ย 3.42 ส่วนข้อค าถามที่อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่  
เมื่อมีการตัดสินในงานที่ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติ ผู้บังคับบัญชาจะให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจเสมอ ค่าเฉลี่ย 3.38 ผู้บังคับบัญชาสามารถสร้างแรงจูงใจโน้มน้าวให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติ
ตาม ค่าเฉลี่ย 3.29 ผู้บังคับบัญชาในองค์การของท่านเป็นผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลง ค่าเฉลี่ย 3.27 
และผู้บังคับบัญชาน านวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ในหน่วยงาน ค่าเฉลี่ย 3.24 

ตารางที่ 5.3 การแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านสภาพแวดล้อม             
ด้ำนสภำพแวดล้อม    ̅ S.D. ผลประเมิน 

1. สถานท่ีท างานมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
2. สภาพแวดล้อมมีความร่มรื่น มีที่พักผ่อนหย่อนใจ  

3.58 
3.54 

0.97 
0.97 

มาก 
มาก 

3. สถานท่ีท างานมีเขตปลอดบุหรี่และพื้นที่ให้สูบบุหรี่เฉพาะชัดเจน 3.59 1.02 มาก 
4. สถานท่ีท างานไม่มีมลภาวะที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของท่าน 
5. อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานมีเพียงพอ                 
6. อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานมีสภาพดี ไม่ช ารุด จนก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต 

3.43 
3.55 
3.55 

0.98 
0.93 
0.93 

มาก 
มาก 
มาก 

รวม 3.54 0.78 มำก 

 

จากการวิเคราะห์ตารางที่  5.3 ผลการประเมินของกลุ่มตัวอย่างด้านสภาพแวดล้อมใน
ภาพรวมอยู่ในระดับความเห็นมาก ค่าเฉลี่ย 3.54 โดยผลที่ได้รับการประเมินรายข้อเรียงจากมากที่สุด
ไปหาน้อยที่สุด ซึ่งข้อค าถามที่อยู่ ในระดับมาก ได้แก่ สถานที่ท างานมีเขตปลอดบุหรี่และพ้ืนที่ให้สูบ
บุหรี่เฉพาะชัดเจน ค่าเฉลี่ย 3.59 สถานที่ท างานมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ค่าเฉลี่ย 3.58 
อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานมีเพียงพอ และอุปกรณ์ ในการปฏิบัติงานมีสภาพดีไม่ช ารุดจน
ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ค่าเฉลี่ย 3.55 สภาพแวดล้อมมีความร่มรื่นมีที่พักผ่อนหย่อนใจ ค่าเฉลี่ย 
3.54 และสถานที่ท างานไม่มีมลภาวะที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของท่าน ค่าเฉลี่ย 3.43 
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ตารางที่ 5.4 การแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านบรรยากาศ                  
ด้ำนบรรยำกำศ  ̅ S.D.  ผลประเมิน 

1. เพื่อนร่วมงานของท่านมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 3.93 0.82 มาก 

2. เมื่อท่านมีปัญหาเกี่ยวกับงาน เพื่อนร่วมงานจะคอยช่วยเหลืออยู่เสมอ
โดยไม่ต้องร้องขอ 

3. ท่านสามารถปฏิบัติงานกับผู้อื่นได้ หากมีการร่วมงานเป็นกลุ่มหรือทีม
ได้เสมอ 

4. เมื่อมีพนักงานใหม่เข้ามาสู่องค์การ การถ่ายทอด งานจะปฏิบัติโดยพี่
สอนน้อง 

5. องค์การมีการจัดกิจกรรมและให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม 

3.78 
 

4.12 
 

3.97 
 

3.78 

0.87 
 

0.75 
 

0.85 
 

0.85 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
รวม 3.91 0.71 มำก 

 

จากการวิเคราะห์ตารางที่ 5.4 ผลการประเมินของกลุ่มตัวอย่างด้านบรรยากาศในภาพรวมอยู่              
ในระดับความเห็นมาก ค่าเฉลี่ย 3.91 โดยผลที่ได้รับการประเมินรายข้อ เรียงจากมากที่สุดไปหาน้อย
ที่สุด ซึ่งข้อค าถามที่อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ท่านสามารถปฏิบัติงานกับผู้อ่ืนได้ หากมีการร่วมงานเป็น
กลุ่มหรือทีมได้เสมอ ค่าเฉลี่ย 4.12 เมื่อมีพนักงานใหม่เข้ามาสู่องค์การ การถ่ายทอดงานจะปฏิบัติโดย
พ่ีสอนน้อง ค่าเฉลี่ย 3.97 เพ่ือนร่วมงานของท่านมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ค่าเฉลี่ย 3.93 เมื่อท่านมี
ปัญหาเกี่ยวกับงาน เพ่ือนร่วมงานจะคอยช่วยเหลืออยู่เสมอโดยไม่ต้องร้องขอ และองค์การมีการจัด
กิจกรรมและให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม ค่าเฉลี่ย 3.78 

ตารางที่ 5 การแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านการส่งเสริมสุขภาพที่ดี 
                 ด้ำนกำรส่งเสริมสขุภำพที่ดี                                 ̅ S.D. ผลประเมิน 
1. องค์การของท่านมีโครงการส่งเสริมสุขภาพ 
2. องค์การของท่านให้ค าแนะน าด้านสุขภาพ สุขภาวะอนามัย และ

โภชนาการ 
3. องค์การของท่านมีสถานท่ีออกก าลังกายให้กับพนักงาน 
4. องค์การของท่านส่งเสริมด้านการออกก าลังกาย 
5. องค์การของท่านมีกิจกรรมส่งเสริมการเลิกเหล้า เลิกบุหรี่ 
6. ท่านมีเวลาส่วนตัวเพื่อสามารถออกก าลังกายอย่างน้อย 3 วัน/สัปดาห์ 

3.56 
3.40 

 
3.24 
3.38 
2.98 
3.16 

0.91 
0.89 

 
1.00 
0.96 
1.09 
1.06 

มาก 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 รวม 3.29 0.79 ปำนกลำง 
 

จากการวิเคราะห์ตารางที่ 5.5 ผลการประเมินของกลุ่มตัวอย่างด้านการส่งเสริมสุขภาพที่ดีใน
ภาพรวมอยู่ใน ระดับความเห็นมาก ค่าเฉลี่ย 3.29 โดยผลที่ได้รับการประเมินรายข้อเรียงจากมากที่สุด
ไปหาน้อยที่สุด ซึ่งข้อค าถามที่อยู่ในระดับมาก คือ องค์การของท่านมีโครงการส่งเสริมสุขภาพอยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.56 ส่วนข้อค าถามที่อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ องค์การของท่านให้ค าแนะน า
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ด้านสุขภาพ สุขภาวอนามัย และโภชนาการ ค่าเฉลี่ย 3.40 องค์การของท่านส่งเสริมด้านการออกก าลัง
กาย ค่าเฉลี่ย 3.38 ท่านมีเวลาส่วนตัวเพ่ือสามารถออกก าลังกายอย่างน้อย 3 วัน/สัปดาห์ ค่าเฉลี่ย 
3.16 องค์การของท่านมีสถานที่ออกก าลังกายให้กับพนักงาน ค่าเฉลี่ย 3.24 และองค์การของท่านมี
กิจกรรมส่งเสริมการเลิกเหล้า เลิกบุหรี่ ค่าเฉลี่ย 2.98 

ตารางที่ 5.6 การแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านวัฒนธรรมองค์การ 
ด้ำนวัฒนธรรมองค์กำร  ̅ S.D. ผลประเมิน 

1. มีระบบโครงสร้างองค์การอย่างชัดเจน                
2. การอยู่ร่วมกันของบุคลากรในองค์การอยู่แบบเพื่อน พี่น้อง และ

ครอบครัว 
3. องค์การของท่านให้ความใส่ใจบุคลากรทุกระดับช้ันและทุกสายงาน 
4. องค์การของท่านมีการเลื่อนต าแหน่งโดยใช้หลักความสามารถ

มากกว่าระบบอาวุโส 
5. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี องค์การพร้อมปรับเปลี่ยนอยู่

เสมอ 
6. บุคลากรในองค์การพร้อมปรับเปลี่ยนและเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ 

3.66 
3.70 

 
3.31 
2.98 

 
3.44 

 
3.42 

0.91 
0.89 

 
0.98 
1.08 

 
0.96 

 
0.96 

มาก 
มาก 

 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 
มาก 

 
มาก 

รวม 3.42 0.79 มำก 

 

จากการวิเคราะห์ตารางที่ 5.6 ผลการประเมินของกลุ่มตัวอย่างด้านวัฒนธรรมองค์การใน
ภาพรวมอยู่ใน ระดับความเห็นมากค่าเฉลี่ย 3.42 โดยผลที่ได้รับการประเมินรายข้อเรียงจากมากที่สุด
ไปหาน้อยที่สุด ซึ่งข้อค าถามที่อยู่ในระดับมาก ได้แก่ การอยู่ร่วมกันของบุคลากรในองค์การอยู่แบบ
เพ่ือน พ่ีน้อง และครอบครัว ค่าเฉลี่ย 3.70 มีระบบโครงสร้างองค์การอย่างชัดเจนค่าเฉลี่ย 3.66 เมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี องค์การพร้อมปรับเปลี่ยนอยู่เสมอค่าเฉลี่ย 3.44 และบุคลากรใน
องค์การพร้อมปรับเปลี่ยนและเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ค่าเฉลี่ย  3.42 ส่วนข้อค าถามท่ีอยู่ในระดับปาน
กลาง ได้แก่ องค์การของท่านให้ความใส่ใจบุคลากรทุกระดับชั้นและทุกสายงาน ค่าเฉลี่ย 3.31 และ
องค์การของท่านมีการเลื่อนต าแหน่งโดยใช้หลักความสามารถมากกว่าระบบอาวุโส ค่าเฉลี่ย 2.98 

ตารางที่ 5.7 การแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านการพัฒนาบุคลากร 
ด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร        ̅ S.D. ผลประเมิน 

1. องค์การส่งเสริมและพัฒนาทักษะพนักงานอยู่เสมอ 
2. องค์การจัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อให้เกิดความช านาญในงานท่ีปฏิบัติอยู่ 
3. เมื่อมีการฝึกอบรมจากหน่วยงานภายนอก องค์การจะให้ท่านเข้าร่วม

อยู่เสมอ 
4. องค์การสนับสนุนให้ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้ 
5. องค์การมีระบบการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพอย่างชัดเจนและ

เป็นธรรม 

3.55 
3.55 

 
3.43 

 
3.31 
3.36 

0.89 
0.93 

 
0.93 

 
0.99 
0.99 

มาก 
มาก 

 
มาก 

 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
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ด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร        ̅ S.D. ผลประเมิน 

6. องค์การของท่านมีการจัดการความรู้ (KM)  
7. เมื่อท่านเสนอโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การ องค์การจะให้การ

สนับสนุนทันที 

 
3.62 
3.37 

 
0.88 
0.97 

 
มาก 

ปานกลาง 

รวม 3.46 0.81 มำก 
 

จากการวิเคราะห์ตารางที่ 5.7 ผลการประเมินของกลุ่มตัวอย่างด้านการพัฒนาบุคลากร 
ในภาพรวมอยู่ในระดับความเห็นมาก ค่าเฉลี่ย 3.46 โดยผลที่ได้รับการประเมินรายข้อเรียงจากมาก
ที่สุดไปหาน้อยที่สุด ซึ่งข้อค าถามที่อยู่ในระดับมาก ได้แก่ องค์การของท่านมีการจัดการความรู้ (KM) 
ค่าเฉลี่ย 3.62 องค์การจัดให้มีการฝึกอบรมเพ่ือให้เกิดความช านาญในงานที่ปฏิบัติอยู่ และองค์การ
ส่งเสริมและพัฒนาทักษะพนักงานอยู่เสมอ ค่าเฉลี่ย 3.55 เมื่อมีการฝึกอบรม จากหน่วยงานภายนอก 
องค์การจะให้ท่านเข้าร่วมอยู่เสมอ ค่าเฉลี่ย 3.43 ส่วนข้อค าถามที่อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก ่
เมื่อท่านเสนอโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การ องค์การจะให้การสนับสนุนทันที  ค่าเฉลี่ย 3.37 
องค์การมีระบบการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพอย่างชัดเจนและเป็นธรรม ค่าเฉลี่ย 3.36 และ
องค์การสนับสนุนให้ทุนการศึกษาเพ่ือพัฒนาความรู้ ค่าเฉลี่ย 3.31 

ตารางที่ 5.8 การแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านคุณภาพชีวิต 
ด้ำนคุณภำพชีวิต  ̅ S.D. ผลประเมิน 

1. ค่าตอบแทนเงินเดือนเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของท่าน 
2.  ท่านมีความพึงพอใจกับสวัสดิการที่องค์การมอบให้  เ ช่น  ค่ า

รักษาพยาบาล รถบริการรับส่ง 
3. องค์การของท่านมีโบนัสให้กับพนักงานทุกปี 
4. องค์การของท่านมีกองทุน การออม การกู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยต่ าให้กับ

พนักงาน 
5. เมื่อท่านปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย องค์การจะมอบรางวัล เพื่ อเป็น

ขวัญก าลังใจให้กับท่าน 
6. ค่าตอบแทนที่ท่านได้รับเพียงพอกับค่าใช้จ่าย 

3.37 
3.63 

 
3.36 
3.63 

 
3.07 

 
3.15 

0.94 
0.91 

 
1.05 
0.92 

 
1.02 

 
1.01 

ปานกลาง 
มาก 

 
ปานกลาง 

  มาก 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
รวม 3.37 0.79 ปำนกลำง 

 

จากการวิเคราะห์ตารางที่ 5.8 ผลการประเมินของกลุ่มตัวอย่างด้านคุณภาพชีวิตองค์การใน
ภาพรวมอยู่ในระดับความเห็นปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.37 โดยผลที่ได้รับการประเมินรายข้อเรียงจากมาก
ที่สุดไปหาน้อยที่สุด ซึ่งข้อค าถามที่อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ท่านมีความพึงพอใจกับสวัสดิการที่องค์การ
มอบให้ เช่น ค่ารักษาพยาบาล รถบริการรับส่ง และองค์การของท่านมีกองทุน การออม การกู้ยืมใน
อัตราดอกเบี้ยต่ าให้กับพนักงาน ค่าเฉลี่ย 3.63 ส่วนข้อค าถามที่อยู่ ในระดับปานกลาง ได้แก่ 
ค่าตอบแทนเงินเดือนเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของท่าน ค่าเฉลี่ย 3.37 องค์การของท่านมี
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โบนัสให้กับพนักงานทุกปี ค่าเฉลี่ย 3.36 ค่าตอบแทนที่ท่านได้รับเพียงพอกับค่าใช้จ่าย ค่าเฉลี่ย 3.15 
และเมื่อท่านปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย องค์การจะมอบรางวัล เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจให้กับท่าน 
ค่าเฉลี่ย 3.07 

ตารางที่ 5.9 การแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านความผูกพันในองค์การ 
ด้ำนควำมผูกพันในองค์กำร  ̅ S.D. ผลประเมิน 

1. ท่านรู้สึกว่าสถานท่ีท างานเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สอง 
2. ท่านมีความสุขและอยากมาท างานในทุก ๆ วัน 
3. ท่านคิดว่าจะท างานในองค์การจนถึงวัยเกษียณ 
4. ท่านเคยแนะน าและเชิญชวนเพื่อนให้มาท างานร่วมกัน 
5. เมื่อคนกล่าวถึงองค์การไปในทางไม่ดีท่านพร้อมจะปกป้ององค์การอยู่

เสมอ 
6. เมื่อมีคนชักชวนท่านให้ไปสมัครงานท่ีใหม่ท่านพร้อมจะปฏิเสธทันที 
7. ท่านทุ่มเทกับงานเมื่อผู้บังคับบัญชามอบหมายให้ท า 

3.75 
3.59 
3.93 
3.54 
3.95 

 
3.66 
4.12 

1.00 
0.97 
1.03 
1.09 
0.92 

 
1.09 
0.86 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 

รวม 3.79 0.81 มำก 
 

จากการวิเคราะห์ตารางที่ 5.9 ผลการประเมินของกลุ่มตัวอย่างด้านความผูกพันในองค์การใน
ภาพรวมอยู่ในระดับความเห็นมาก ค่าเฉลี่ย 3.79 โดยผลที่ได้รับการประเมินรายข้อเรียงจากมากที่สุด
ไปหาน้อยที่สุด ซึ่งข้อค าถามที่อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ท่านทุ่มเทกับงานเมื่อผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
ให้ท า ค่าเฉลี่ย 4.12 เมื่อคนกล่าวถึงองค์การไปในทางไม่ดี ท่านพร้อมจะปกป้ององค์การอยู่เสมอ 
ค่าเฉลี่ย 3.95 ท่านคิดว่า จะท างานในองค์การจนถึงวัยเกษียณ ค่าเฉลี่ย 3.93 ท่านรู้สึกว่าสถานที่
ท างานเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สอง ค่าเฉลี่ย 3.75 เมื่อมีคนชักชวนท่านให้ไปสมัครงานที่ใหม่ท่าน
พร้อมจะปฏิเสธทันที ค่าเฉลี่ย 3.66 ท่านมีความสุขและอยากมาท างานในทุก ๆ วัน ค่าเฉลี่ย 3.59 
และท่านเคยแนะน าและเชิญชวนเพื่อนให้มาท างานร่วมกัน ค่าเฉลี่ย 3.54 

5.2 ข้อเสนอแนะท่ีได้จำกกำรตอบแบบสอบถำม 
1) องค์การจัดให้มีสถานที่ออกก าลังกายส าหรับบุคลากรในองค์การ โดยจัดให้มีอุปกรณ์ที่ใช้            

ในการออกก าลังกาย เพ่ือให้บุคลากรหันมาใส่ใจสุขภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการสร้างสุขภาพที่ดีให้กับ
บุคลากรในองค์การอีกด้วย 

2) องค์การต้องมีการการพัฒนาทักษะ สมรรถนะของบุคลากรในองค์การให้ครบทุกด้าน                       
โดยจัดฝึกอบรมในงานที่ต้องปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความช านาญ นอกจากนี้ต้องมีการสับเปลี่ยนโอนย้ายใน
ฝ่ายหรือนอกฝ่ายเพื่อบุคลากรได้เรียนรู้งานในทุกด้าน โดยการหมุนเวียนงานเพ่ือให้เกิดการบูรณาการ
ร่วมกัน 

3) การปรับปรุงเงินเดือนแรกบรรจุ ให้มีอัตราที่เพ่ิมขึ้นเพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจให้กับผู้สนใจร่วมงาน
กับองค์การ และดึงดูดให้ผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมงานองค์การ 
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6. อภิปรำยผลกำรวิจัยและข้อเสนอแนะ 
6.1 อภิปรำยผลกำรวิจัย 
การศึกษาและวิจัยครั้งนี้ บุคลากรในองค์การได้ให้ความคิดเห็นในการบริหารจัดการสู่องค์การ

สุขภาพดีในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อดูในภาพรวมทุกด้านเห็นว่าค่าคะแนนไม่สูงมาก เนื่องจาก
ความมั่นคงในงานจนท าให้บุคลากรไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง หรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตใน
องค์การ อาจส่งผลในการพัฒนาไปสู่องค์การสุขภาพดี เห็นควรต้องมีการปรับปรุงการบริหารจัดการให้
ดีขึ้นในทุกด้าน และเม่ือพิจารณารายด้าน สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1) ด้านบรรยากาศ ความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก บุคลากรให้ความร่วมมือและ
ท างานเป็นทีมร่วม มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การจัดกิจกรรมให้บุคลากรมีส่วน
ร่วมยังไม่ทั่วถึง เป็นเพียงการจัดในส านักงานส่วนกลางเป็นส่วนใหญ่ ส าหรับส่วนภูมิภาคที่อยู่ตามพ้ืนที่
ต่างจังหวัดจะไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องจากภาระหน้าที่การปฏิบัติงานในเคหะชุมชน จึงไม่สะดวกใน
การเดินทางเข้ามาร่วมกิจกรรมที่องค์การจัดให้ 

2) ด้านความผูกพันในองค์การ ความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งเมื่อได้รับงานที่
มอบหมายแล้วบุคลากรทุกคนก็ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและมีความทุ่มเทให้กับงาน 
ส าหรับการชวนเพ่ือนที่อยู่ภายนอกองค์การมาร่วมงานนั้นมีจ านวนน้อย อาจจะเนื่องด้วยค่าตอบแทน
และโบนัสที่อาจจะได้รับไม่มากนักเมื่อเทียบกับรัฐวิสาหกิจอ่ืน จึงท าให้เกิดความลังเลใจในการชักชวน
เพ่ือนมาท างานร่วมกัน นอกจากนี้ บุคลากรที่อายุงาน 0-5 ปี จะมีอัตราการลาออกสูงกว่าบุคลากรที่
อยู่มานาน เนื่องจากได้งานในรัฐวิสาหกิจอ่ืนที่ได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ดีกว่า  จึงท าให้
บุคลากรกลุ่มนี้อยู่ในองค์การไม่นาน 

3) ด้านสภาพแวดล้อม ความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ถึงแม้จะจัดให้มีสถานที่สูบ
บุหรี่ชัดเจนก็ยังมีบุคลากรบางท่านไม่เคารพกฎกติกาการอยู่ร่วมกันโดยสูบบุหรี่ในห้องน้ าท าให้ควัน
บุหรี่ส่งกลิ่นมาตามท่อแอร์ เป็นการสร้างมลภาวะและกลิ่นอันไม่พึงประสงค์อันจะท าให้ส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงานและน ามาซ่ึงผลเสียต่อสุขภาพได้  

4) ด้านการพัฒนาบุคลากร ความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก องค์การจัดให้มีการ
จัดการความรู้ในทุก ๆ ปี โดยให้ผู้บริหารหรือพนักงานที่ก าลังจะครบเกษียณอายุ  มาถ่ายทอดองค์
ความรู้ให้กับพนักงานแต่ก็ยังไม่เป็นรูปธรรมมากนัก มีการสนับสนุนให้ทุนการศึกษาต่อยังในสาขาวิชา
ด้านการพัฒนาเมือง สิ่งแวดล้อม ชุมชน ซึ่งเป็นภารกิจหลักขององค์การ แต่ในขณะเดียวกันองค์การก็มี
นโยบายให้สวัสดิการกู้ยืมเรียนในอัตราดอกเบี้ยต่ าให้กับบุคลากรในทุกสาขาวิชา จึงอาจเป็นสาเหตุให้
บุคลากรยังไม่ให้ความสนใจที่จะศึกษาต่อเพ่ือจะน าความรู้ที่ได้มาพัฒนาองค์การและเป็นการสูญเสีย
โอกาสในการพัฒนาตนเอง เนื่องจากต้องกู้ยืมเงินเรียน ส าหรับเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพการ
ประชาสัมพันธ์ การสื่อสารยังไม่เพียงพอและไม่ชัดเจน จึงส่งผลให้บุคลากรเกิดความสับสนและมีความ
คลาดเคลื่อนไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
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5) ด้านวัฒนธรรมองค์การ ความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก การอยู่ร่วมกันของคน        
ในองค์การอยู่แบบครอบครัวพ่ึงพาอาศัยกัน อยู่กันแบบพ่ีน้องจึงท าให้ไม่มีความกดดันในการ
ปฏิบัติงานมากนัก ส าหรับการเลื่อนต าแหน่งจะมีระบบ Competency เป็นส่วนหนึ่งในการประเมิน
แต่ก็ยังค านึงถึงความอาวุโสมาใช้ในการประกอบการพิจารณาเลื่อนต าแหน่ง ซึ่งบางครั้งท าให้ผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถแต่มีความอาวุโสน้อยกว่าเสียโอกาสในการได้รับพิจารณาให้เลื่อนต าแหน่ง  

6) ด้านคุณภาพชีวิตองค์การ ความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง สวัสดิการที่
องค์การมอบให้บุคลากรค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลรัฐฟรีทั้งครอบครัว มีรถบริการรับส่ง 
มีกองทุนสวัสดิการให้กู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยต่ า โบนัสของพนักงานขึ้นอยู่กับผลประกอบการของ
องค์การซึ่งเมื่อเทียบกับรัฐวิสาหกิจอ่ืนแล้วโบนัสก็ได้รับไม่มากนัก ส่วนรางวัลที่มอบให้บุคลากรที่
ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายยังไม่มีค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินชัดเจนมากนักแต่องค์การจะให้ค าชมเชย 
ส าหรับเรื่องของค่าตอบแทนในอัตราเงินเดือนวุฒิแรกบรรจุมีอัตราที่ไม่สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับ
รัฐวิสาหกิจอ่ืน จึงท าให้ไม่เพียงพอและไม่สมดุลกับรายจ่าย 

7) ด้านภาวะผู้น า ความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ผู้บังคับบัญชามีบุคลิกและ
อุปนิสัยในการเป็นผู้น า แต่ยังไม่สามารถท าให้เกิดความไว้วางใจจากบุคลากร รวมทั้งยังไม่สามารถ
กระตุ้นให้บุคลากรกระท าการต่าง ๆ ให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ยังคงใช้การ
สื่อสารในองค์การเพียงทางเดียว ด้วยจากเหตุการณ์และสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นในองค์การแตกต่างกัน 
ส าหรับการน านวัตกรรมมาใช้ในหน่วยงานนั้นด้วยช่วงวัยที่ยังมีการปฏิบัติงานในรูปแบบเดิมมาช้านาน
การปรับเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของนวัตกรรมกรรมใหม่ ๆ จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนแบบค่อยเป็นค่อยไป  

8) ด้านการส่งเสริมสุขภาพที่ดี ความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง องค์การมีการ
จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ โดยให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมที่ศูนย์ออกก าลังกายที่ใกล้กับสถานที่
ท างานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่บุคลากรมีความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมน้อยยังขาดความเอาใจใส่ในเรื่อง
ของการออกก าลังกาย และการเข้าร่วมกิจกรรมจะมีการคัดกรองบุคลากรเพียงบางส่วนเข้าร่วมเท่านั้น 
ซึ่งอาจท าให้ไม่ได้รับโอกาสเท่าเทียมกัน ประกอบกับองค์การภายในยังไม่จัดสถานที่ออกก าลังกายที่
เหมาะสมให้กับบุคลากร  

จากการศึกษาและวิจัยในครั้งนี้ พบว่าปัจจัยในแต่ละด้านส่งผลต่อการบริหารจัดการสู่องค์การ
สุขภาพดี ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าองค์การต้องตระหนักและให้ความส าคัญในทุกด้านที่เป็นการพัฒนาและ
ปรับปรุงแก้ไข เพ่ิมเติมในสิ่งที่บุคลากรได้ให้ความคิดเห็นและสะท้อนออกมา เพ่ือน าพาไปสู่องค์การ
สุขภาพดีอย่างเป็นรูปธรรม 

6.2 ข้อเสนอแนะในกำรบริหำรจัดกำรสู่กำรเป็นองค์กำรสุขภำพดี 
องค์การจะพัฒนาและก้าวไปสู่เป้าหมายได้นั้นบุคลากรในองค์การมีความส าคัญเป็นอย่างมาก

ทุกคนในองค์การต้องมีพ้ืนฐานในการร่วมกันสร้างองค์การสุขภาพดี เพ่ือให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข                  
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ซึ่งหลังจากการศึกษาและวิจัยในครั้งนี้ ผู้ตอบได้สะท้อนออกมาในแบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยข้อเสนอแนะ
แนวทาง ในการบริหารจัดการไปสู่องค์การสุขภาพดี ดังนี้ 

1) ผู้น าองค์การมีส่วนส าคัญ ไม่ว่าจะเป็นการก าหนดนโยบายต้องมีความชัดเจน การสื่อสาร             
การมีส่วนร่วมในการจัดท ากิจกรรมต่าง ๆ เป็นผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลง เรียนรู้ในนวัตกรรมกรรมใหม่ ๆ 
และพร้อมถ่ายทอดให้กับบุคลากรได้น าปฏิบัติ  

2) การส่งเสริมสุขภาพดีให้กับบุคลากรในองค์การโดยการจัดให้มีสถานที่ออกก าลังกายที่
เหมาะสม บุคลากรสามารถไปใช้บริการหลังเลิกงาน โดยไม่ต้องเดินทางไปออกก าลังกายที่อ่ืน องค์การ
มีการจัดกิจกรรมในการสร้างสุขภาพที่ดีให้กับบุคลากร มีการประชาสัมพันธ์ และแนวทางโภชนาการ
อาหาร และวิธีการดูแลสุขภาพ เพ่ือให้บุคลากรมีสุขภาพทางกายที่แข็งแรง ทางจิตใจที่เบิกบานมากข้ึน 

3) การพัฒนาทักษะของบุคลากรในองค์การให้มีความรู้ ความเข้าใจการปฏิบัติงานในองค์การ 
และมีการจัดอบรมพัฒนาเพ่ือเพ่ิมความช านาญในงานที่ปฏิบัติการพัฒนาไม่เพียงแค่การฝึกอบรม 
แต่ยังมีการถ่ายทอดความรู้จากผู้ที่มีความรู้ ความช านาญ และจัดการให้เป็นองค์ความรู้ขององค์การ
เพ่ือให้บุคลากรที่เข้ามาปฏิบัติงานได้ศึกษาต่อไป 

4) องค์การไม่เพียงมองแค่ผลประโยชน์ที่ได้จากบุคลากร แต่ต้องมีความใส่ใจบุคลากรใน
องค์การทุกระดับ รับฟังความคิดเห็น ปัญหา ข้อเสนอแนะ ให้สวัสดิการที่เหมาะสม มีเส้นทางก้าวหน้า
ในสายอาชีพที่ชัดเจน สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลให้บุคลากรมีความจงรักภักดีและพร้อมพัฒนาองค์การไปสู่
เป้าหมาย  

5) การปรับตัวให้ก้าวทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป และยอมรับในการเปลี่ยนแปลง 
พร้อมเรียนรู้ และพัฒนาบุคลากรให้เตรียมตั้งรับในสถานการณ์ที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในองค์การ
มากยิ่งขึ้น 

6.3 ข้อเสนอแนะให้องค์กำรน ำไปใช้ 
การพัฒนาองค์การไปสู่องค์การสุขภาพดีได้นั้น ผู้วิจัยขอน าเอากิจกรรม 8 ด้าน ของส านักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยน ามาปรับใช้เป็นแนวทางในการสร้างสมดุลใน
องค์การ ได้แก่ ผู้ที่มีสุขภาพดีดูแลตนเองไม่ให้เป็นภาระของผู้อ่ืน (Happy Body) เป็นผู้ที่มีน้ าใจ
ช่วยเหลือผู้ อ่ืน (Happy Heart) เป็นผู้ที่สามารถจัดการกับอารมณ์ของตนเอง (Happy Relax) 
เป็นผู้รักการเรียนรู้และเป็นมืออาชีพในงานของตนเอง (Happy Brain) เป็นผู้มีคุณธรรมและกตัญญู 
(Happy Soul) เป็นผู้ใช้เงินเป็น (Happy Money) เป็นผู้ที่รักและดูแลครอบครัวตนเองได้ (Happy 
Family) เป็นผู้ที่รักและดูแลองค์กร/สังคมของตนเองได้ (Happy Society) แยกเป็นแต่ละด้าน ดังนี้ 
(ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ และคณะ, 2556: 11) 

1) Happy Body ส่งเสริมการออกก าลังกายในองค์การโดยให้ค าแนะน าในการดูแลรักษา
สุขภาพ แนะน าโภชนาการให้กับพนักงานในองค์การ รวมไปถึงบุคลากรที่ต้องหมั่นดูแลสุขภาพและ
ออกก าลังกายสม่ าเสมอจัดสถานที่ออกก าลังกายให้กับพนักงานในองค์การ  
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2) Happy Heart บุคลากรมีน้ าใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันในองค์การ รู้หน้าที่ของตนเองว่าจะ
ท าอะไรเพื่อให้น าพาองค์การนั้นไปสู่เป้าหมาย 

3) Happy Relax ต้องรู้จักข่มอารมณ์ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่ย่ าแย่ มีสติเป็นผู้ที่สามารถ
จัดการกับอารมณ์ของตนเอง ผ่อนคลาย สร้างความสุขให้กับตัวเองและผู้อ่ืน นอกจากนี้องค์การจะต้อง
จัดมุมพักผ่อน โดยมีร้านกาแฟเล็ก ๆ ในองค์การ เพ่ือให้พนักงานได้ไปนั่งเล่น พูดคุยกันในช่วงพัก 
สร้างความสัมพันธ์กันระหว่างฝ่ายรวมไปถึงเพ่ิมบรรยากาศท่ีสดชื่นท าให้อยากไปท างานในทุก ๆ วัน 

4) Happy Brain การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหารและบุคลากรในองค์การ เป็นผู้รัก
การเรียนรู้และเป็นมืออาชีพในงาน การถ่ายทอดความรู้จากผู้เกษียณอายุที่มีความรู้และเชี่ยวชาญใน
งานหรือที่เรียกว่า KM รวมไปถึงการพัฒนาทักษะต่าง ๆ ให้กับบุคลากรทุกระดับ 

5) Happy Soul การจัดกิจกรรมเพ่ือสังคม นอกจากท าประโยชน์ให้กับองค์การแล้วต้องท า
ประโยชน์ให้กับสังคม เพ่ือให้องค์การด าเนินการกิจกรรมคู่สังคมและเกิดความมั่นคงยั่งยืนต่อไป 

6) Happy Money การให้ความรู้เรื่องการวางแผนการใช้จ่ายเงิน การออม ให้กับบุคลากร
เพ่ือจะสามารถบริหารการใช้จ่าย ไม่เป็นหนี้สินจนก่อให้เกิดความเครียดในการท างาน สร้างสมดุลใน
การใช้จ่ายเงิน ในการจัดการรายรับและรายจ่ายให้สมเหตุสมผลกันให้มากที่สุด นอกจากนี้ยังรวมไปถึง
ค่าตอบแทนทีไ่ด้รับและสวัสดิการอื่น ๆ เช่น บ้านพักบุคลากร การส่งเสริมให้ทุนการศึกษา 

7) Happy Family การจัดกิจกรรมในองค์การ เช่น การจัดสัมมนาในต่างจังหวัดโดยองค์การ
อนุญาตให้พาครอบครัวไปด้วย การจัดกีฬาสัมพันธ์ในองค์การระหว่างพนักงานและครอบครัว 
สิ่งเหล่านี้จะท าให้พนักงานมีความจงรักภักดีต่อองค์การมากยิ่งขึ้น นอกจากดูแลบุคลากรดีแล้วยังใส่ใจ
ครอบครัวของบุคลากรอีกด้วย   

8) Happy Society การจัดกิจกรรมระหว่างบุคลากรกับองค์การภายนอกเพ่ือเชื่อม
ความสัมพันธ์อันดี รวมไปถึงการจัดกิจกรรมให้บุคลากรในองค์การได้ท าร่วมกันทั้งในส านักงานใหญ่
และส านักงานส่วนภูมิภาค 

6.4 ข้อเสนอแนะในกำรศึกษำค้นคว้ำงำนวิจัยครั้งต่อไป 
1) การศึกการบริหารจัดการเพ่ือไปสู่องค์การสุขภาพดี ต้องมีการสัมภาษณ์เชิงลึกในระดับ

ผู้บริหารของหน่วยงาน รวมไปถึงการสนทนากลุ่มสัมภาษณ์บุคลากรในองค์การ เพ่ือให้ได้ข้อมูลและ
ความคิดเห็น เพ่ือจะน าไปพัฒนาองค์การให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2) ศึกษาวิจัยเพ่ิมเติมในรัฐวิสาหกิจอ่ืน ๆ ที่เป็นองค์การขนาดใหญ่ และน าข้อมูลที่ได้เพ่ือ
น ามาเปรียบเทียบกันในด้านการบริหารจัดการองค์การ แนวคิด สภาพแวดล้อม รวมไปถึงข้อคิดเห็น
ของบุคลากรในองค์การว่ามีข้อคิดเห็นอย่างไร เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมมากข้ึน 

3) การศึกษาและวิจัยควรมีการศึกษาบุคลากรทั้งในส านักงานใหญ่และส านักงานส่วนภูมิภาค 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง รับรู้ถึงข้อปัญหา และน ามาข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบกันระหว่าง
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ส านักงานใหญ่และส านักงานส่วนภูมิภาค เพ่ือปรับปรุงแก้ไขทั้งองค์การและพร้อมพัฒนาไปสู่องค์การ
สุขภาพดี 
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ประสิทธิผลของกำรใชร้ะบบกำรตรวจรำชกำรแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-Inspection) เพื่อสนับสนุนกำรตรวจรำชกำรของส ำนักผู้ตรวจรำชกำร

กระทรวงยุติธรรม 

ปิยนุช ปาละศักดิ์* 
 

บทคัดย่อ 

ประสิทธิผลการใช้ระบบการตรวจราชการแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Inspection) เพ่ือสนับสนุน
การตรวจราชการของส านักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ ดังนี้ 1) เพ่ือ
ศึกษาระดับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของการใช้ระบบการตรวจราชการแบบอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือ
สนับสนุนการตรวจราชการของส านักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 2) เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรค
ในการใช้งานระบบการตรวจราชการแบบอิเล็กทรอนิกส์ และ 3) เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาระบบการ
ตรวจราชการแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยแบบเชิงปริมาณ โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้งานระบบการตรวจราชการแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ในส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ใช้ระบบโดยตรง จ านวน 290 ราย 

ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุอยู่ระหว่าง 41-50 ปี  
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ต าแหน่งข้าราชการ มีประสบการณ์ในการเข้าใช้ระบบการตรวจราชการ
แบบอิเล็กทรอนิกส์เฉลี่ย 1-3 ปี ความถี่ในการเข้าใช้งานระบบเฉลี่ย 6 เดือนต่อครั้ง  ระดับปัจจัยที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลของการใช้ระบบการตรวจราชการแบบอิเล็กทรอนิกส์ ในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก โดยด้านที่มีคะแนนมากที่สุด คือ ด้านซอฟท์แวร์  และด้านที่มีคะแนนน้อยที่สุด คือ 
ด้านฮาร์ดแวร์ เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) ด้านซอฟท์แวร์ / โปรแกรม ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด พบว่า การใช้ระบบการตรวจ
ราชการแบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถช่วยประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดท าเอกสาร
ส าหรับการตรวจราชการ และท าให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานตอบสนองนโยบาย Digital Thailand 
และการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมได้มากยิ่งขึ้น 

2) ด้านข้อมูล ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด พบว่า การน าเข้าข้อมูลผ่านระบบการตรวจ
ราชการแบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นประโยชน์ต่อการรายงานผลการด าเนินงานและรายงานความคืบหน้า
ของหน่วยงานได้ทันตามก าหนดระยะเวลาที่ก าหนด และสามารถเป็นฐานข้อมูลเบื้องต้นให้ผู้ตรวจ

                                       
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240  
E-mail: chunky.sandyzine@gmail.com 
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ราชการกระทรวง สามารถน าไปรายงานผลและให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนภารกิจ
ต่าง ๆ ของกระทรวงยุติธรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้  

3) ด้านเครือข่ายสารสนเทศ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า ความเสถียรของระบบ 
สัญญาณและความเร็วของเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มีผลต่อการใช้งานและการน าเข้าข้อมูลสู่ระบบการ
ตรวจราชการแบบอิเล็กทรอนิกส์  

4) ด้านบุคลากร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า การใช้ระบบการตรวจราชการแบบ
อิเล็กทรอนิกส์มีส่วนช่วยพัฒนาทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานระบบให้ทันต่อความ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น แต่ในทางปฏิบัติผู้ใช้ระบบบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการใช้งานระบบที่ชัดเจน 

5) ด้านฮาร์ดแวร์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า เครือ่งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อ 
มีความเหมาะสมที่สามารถรองรับการใช้งานของระบบได้ แต่หน่วยงานยังขาดความพร้อมเกี่ยว
อุปกรณ์น าเข้าข้อมูล หรืออุปกรณ์เสริมอ่ืน ๆ ที่น ามาสนับสนุนการปฏิบัติงานและการตรวจราชการให้
มีความคุณภาพมากข้ึน 

ปัญหาอุปสรรคที่พบจากการใช้ระบบการตรวจราชการแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้ตอบ
แบบสอบถาม สรุปได้ดังนี้ 

1) ด้านฮาร์ดแวร์ พบว่า อุปกรณ์การใช้งาน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสแกนเนอร์ หรือ
อุปกรณ์เชื่อมต่ออ่ืน ๆ ไม่เพียงพอต่อการใช้งานของเจ้าหน้าที่ และอุปกรณ์ที่มีอยู่ล้าสมัยไม่รองรับกับ
การใช้งานของระบบการตรวจราชการแบบอิเล็กทรอนิกส์  

2) ด้านซอฟท์แวร์/โปรแกรม พบว่า การออกแบบเมนูการใช้งานบางหัวข้อมีความซับซ้อน  
ท าให้เกิดความสับสนในการใช้งานระบบและการน าเข้าข้อมูล  

3) ด้านบุคลากร พบว่า ผู้ใช้ระบบมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างบ่อยและบุคลากรที่ได้รับ
มอบหมายให้เป็นผู้ใช้ระบบมีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศค่อนข้างน้อย ท าให้ไม่เข้าใจการใช้
งานระบบหรือการน าเข้าข้อมูล 

4) ด้านข้อมูล พบว่า คู่มือในการใช้งานระบบยังไม่มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ไม่มี
ฐานข้อมูลที่สามารถให้หน่วยงานดูข้อมูลย้อนหลังเพ่ือน ามาอ้างอิงในการายงานผลการปฏิบัติงานตาม
ปีงบประมาณ ข้อมูลที่น าเข้าในระบบไม่สามารถเรียกดูหรือเรียกใช้ข้อมูลแบบรายหัวข้อได้ 

5) ด้านเครือข่ายสารสนเทศ พบว่า สัญญาณอินเตอร์เน็ต ความเร็วของอินเตอร์เน็ต และ 
ความเสถียรของระบบ มีผลโดยตรงต่อการใช้ระบบและการน าเข้าข้อมูล 

แนวทางในการพัฒนาระบบการตรวจราชการแบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถสรุปได้ดังนี้ 
1) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม กรมต้นสังกัดของหน่วยงานส่วนภูมิภาค ควรให้

ความส าคัญกับอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ด้านฮาร์ดแวร์) ให้เพียงพอ ทันสมัย สอดคล้องกับการ
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ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และพิจารณาจัดสรรงบประมาณด้านฮาร์ดแวร์ให้เหมาะสม 
เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีความพร้อมในการพัฒนาการปฏิบัติงานให้เข้าสู่นโยบาย Digital Thailand  

2) การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในหน่วยงานส่วนภูมิภาคควรมีการปรับปรุงให้
เป็นระบบที่มีเสถียรภาพ มีความเร็วที่เหมาะสม เพ่ือให้การใช้งานระบบต่าง ๆ เกิดความต่อเนื่อง
ตลอดเวลา โดยให้หน่วยงานส่วนภูมิภาคศึกษาแนวทางในการน าระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล
เชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network: GIN) ซึ่งเป็นระบบบริการ
เครือข่ายสารสนเทศกลางของภาครัฐมาใช้ในการปฏิบัติงาน โดยระบบนี้เป็นระบบที่สนับสนุนให้เกิด
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประสิทธิภาพสูงในการพัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบบริการ
ภาครัฐที่มั่นคง ปลอดภัย ประหยัดเวลา ลดต้นทุนต่อหน่วยและลดความซ้ าซ้อนในการใช้งบประมาณ
ด้านเครือข่ายในภาครัฐ และยังเป็นการบูรณาการเครือข่ายสื่อสารภายในของหน่วยงานภาครัฐ 
เพ่ือเตรียมตัวเข้าสู่การจัดการข้อมูลภาครัฐให้สอดคล้องกับนโยบาย Digital Thailand ต่อไป และยัง
เป็นการเตรียมช่องทางส าหรับการปฏิบัติงานที่จะเข้าสู่ยุคของ Digital Platform ในอนาคต 

3) ส านักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ควรมีการวางแผน การจัดอบรม หรือจัดท าสื่อ 
และคู่มือในการใช้ระบบการตรวจราชการแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานระบบอย่าง
ละเอียดและต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในการเข้าใช้ระบบและพัฒนาความสามารถในการ
ใช้ระบบของผู้ใช้งานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของซอฟท์แวร์และการพัฒนาทางเทคโนโลยี 

4) ส านักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ควรมีการปรับปรุงระบบการตรวจราชการแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ให้มีเมนูการใช้งานที่ง่าย ไม่ซับซ้อน มีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยาก และมีลักษณะเป็นสากล 
เพ่ือให้ผู้ใช้งานระบบสามารถใช้งานได้ง่ายและเกิดความสะดวกในการปฏิบัติงาน 

5) ส านักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ควรปรับปรุงระบบการตรวจราชการแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนของการเรียกใช้ข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย เกิดความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
และเอ้ือประโยชน์ต่อการใช้งานของเจ้าหน้าที่ แม้ระบบจะมีการส ารองข้อมูลการรายงานประเด็นการ
ตรวจราชการและผลการด าเนินงานไว้ในแต่ละปีงบประมาณแต่ผู้ที่สามารถเข้าดูรายงานได้ส่วนใหญ่
จะเป็นผู้ดูแลระบบ ซึ่งในหน้าหลักของระบบการตรวจราชการแบบอิเล็กทรอนิกส์ยังไม่มีเมนูการใช้
งานส าหรับผู้ใช้งานระบบของแต่ละหน่วยงานที่จะเรียกดูข้อมูลย้อนหลังเกี่ยวกับประเด็นตรวจ
ราชการและผลการด าเนินงานที่เคยรายงานในปีงบประมาณท่ีผ่านมาได้ หากมีการปรับปรุงเมนูการใช้
งานในส่วนนี้ก็จะท าให้การเรียกใช้ข้อมูลในส่วนต่าง ๆ เกิดประโยชน์ต่อการใช้งานของผู้ใช้งานระบบ
และผู้ที่เก่ียวข้องได้ 

6) ในอนาคตข้อมูลทุกอย่างจะอยู่ในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น ส านักผู้ตรวจราชการ
กระทรวงยุติธรรม จึงควรมีการพัฒนาระบบการตรวจราชการแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความทันสมัยอยู่
เสมอ พัฒนาบุคลากรภายในส านักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมให้สามารถท าหน้าที่เป็นผู้ดูแล
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ระบบ (admin) เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับการปฏิบัติงานโดยอาศัยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เป็นหลัก แทนการใช้เอกสารในการตรวจราชการ  

ค ำส ำคัญ: ประสิทธิผล, ตรวจราชการแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 
1. บทน ำ 

ระบบราชการไทยเป็นระบบที่อยู่คู่กับสังคมไทยมายาวนานโดยมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาให้สอดรับกับบริบทของการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง มีวิวัฒนาการในการปฏิรูประบบ
บริหารราชการแผ่นดินหรือระบบราชการมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเจตนารมณ์หลัก คือ การสร้างความ
สุจริตและชอบธรรมในการใช้อ านาจรัฐ โดยมีการรับรองแนวความคิดหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดีหรือธรรมาภิบาล (Good Governance) ไว้ในรัฐธรรมนูญ  

การตรวจราชการเป็นกลไกที่มีความส าคัญในการท าหน้าที่ตรวจสอบ ติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล โดยรายงานผลการ
ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ
พัฒนาการปฏิบัติราชการ หรือเพ่ือแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือปัญหา
อันเกิดจากการปฏิบัติตามนโยบายไปยังรัฐบาล ให้เกิดการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาการ
ปฏิบัติราชการตามนโยบายของรัฐบาลทั้งในด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รวมถึงคุณภาพในการ
ให้บริการประชาชน 

สถานการณ์โลกในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีการปรับตัวเข้าสู่ยุคปฏิวัติ
อุตสาหกรรม ซึ่งน ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านธุ รกิจ การลงทุน และการด าเนินชีวิต 
การปรับตัวเพ่ือให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นโจทย์ส าคัญที่ทุกประเทศจะต้อง
เผชิญหน้าการผลักดันนโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) เพ่ือใช้เป็นโมเดลในการยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไปสู่การแข่งขันด้วยฐานขององค์ความรู้ การใช้นวัตกรรม 
สามารถกระจายโอกาสในการพัฒนาอย่างทั่วถึงและค านึกถึงสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  

การท างานของหน่วยงานภาครัฐเองก็จะต้องปรับตัวให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลก 
จึงเกิดการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคราชการ 4.0 ซึ่งในการรัฐบาลหลายสมัยที่ผ่านมาได้มีวิสัยทัศน์อยากให้
การด าเนินงานของรัฐบาลเป็นไปในลักษณะ e-Government กล่าวคือ เป็นรัฐบาลที่ใช้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือการบริการประชาชนได้รวดเร็วและสะดวกขึ้น การสร้างรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
จึงเป็นเรื่องที่ท้าทายการท างานของภาครัฐ เพ่ือให้การบริการประชาชน และให้ประชาชนได้รับ
บริการจากภาครัฐด้วยระยะเวลาที่น้อยที่สุด สิ้นเปลืองน้อยที่สุด และเป็นการอ านวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชนมากที่สุด รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Government คือ วิธีการบริหารจัดการ
ภาครัฐสมัยใหม่ โดยการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสื่อสาร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ท างานของภาครัฐ เมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทอย่างกว้างขวางและเป็นเครื่องมือส าคัญของการ
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ท างานในทุก ๆ ด้าน รวมถึงงานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารทางราชการ ระบบเทคโนโลยีจึงเข้ามาใช้ใน
กระบวนการจัดการ จัดเก็บ สร้าง และเผยแพร่สารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ืออ านวยความสะดวก
และเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานให้เกิดความถูกต้อง แม่นย า รวดเร็วในการท างาน เกิดความสะดวก
รวดเร็วในการติดต่อสื่อสารและการน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์  

ดังนั้น ระบบการตรวจราชการจึงจ าเป็นต้องปรับให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
ในหลายกระทรวงจึงได้น าระบบสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในการตรวจราชการให้มี
ความสะดวกมากยิ่งขึ้น คือ ระบบการตรวจราชการแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Inspection) ที่น ามาใช้ใน
การลงข้อมูลและติดตามประเด็นการตรวจราชการ การรายงานผล การติดตามข้อเสนอแนะของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจราชการ  

ส าหรับกระทรวงยุติธรรมได้มีการพัฒนาระบบการตรวจราชการแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-Inspection) ขึ้นมา เพ่ือเป็นฐานข้อมูลสนับสนุนการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมและมีการใช้
งานมาระยะหนึ่งแล้ว ดังนั้น ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาประสิทธิผลของในการน าระบบ 
E-Inspection มาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการตรวจราชการของส านักผู้ตรวจราชการกระทรวง
ยุติธรรม ว่ามีศักยภาพเพียงไร มีปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างไร เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มา
ปรับปรุงและพัฒนาการท างานให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำวิจัย  

2.1 เพ่ือศึกษาระดับของปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของการใช้ระบบการตรวจราชการแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Inspection) เพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการของส านักผู้ตรวจราชการกระทรวง
ยุติธรรม 

2.2 เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการใช้งานระบบการตรวจราชการแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-Inspection) เพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการของส านักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 

2.3 เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาการใช้งานระบบการตรวจราชการแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-Inspection) ในการสนับสนุนการตรวจราชการของส านักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

 
3. วิธีกำรศึกษำวิจัย 

ศึกษาจากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ การวัดความส าเร็จของระบบสารสนเทศ 
แนวคิดเก่ียวกับการตรวจราชการ ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจราชการ สรุปได้ ดังนี้ 
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ควำมหมำยของเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
สุชาดา กีระนันทน์ (2541: 7) กล่าวว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ ในความหมายอย่างแคบ 

หมายถึง เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบันทึก จัดเก็บ ประมวลผล ค้นคืน ส่งและรับหรือ
เชื่อมโยงข้อมูลและสารสนเทศ ซึ่งรวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในกระบวนการข้างต้น เช่น 
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล จัดเก็บข้อมูล และค้นข้อมูล เครือข่ายสื่อสารข้อมูล อุปกรณ์การ
สื่อสารและโทรคมนาคม เป็นต้น รวมทั้งระบบต่าง ๆ ที่ควบคุมการท างานของอุปกรณ์เหล่านี้ เช่น 
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสาร เป็นต้น นอกจากนี้ยังครอบคลุมระบบและกระบวนการ
ต่าง ๆ ที่เข้ามาจัดการให้อุปกรณ์ต่าง ๆ เหล่านั้นท างานตามที่ผู้ใช้ต้องการ เช่น ระบบโปรแกรม
ประยุกต์เพ่ือการท างานต่าง ๆ ในความหมายอย่างกว้าง เทคโนโลยีสารสนเทศ จะเกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีทุกด้านที่เข้ามาร่วมในกระบวนการสร้าง จัดเก็บ และสื่อสารสนเทศ 

กล่าวโดยสรุป คือ เทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information Technology) หมายความถึง 
กระบวนการหรือระบบการท างานที่เกี่ยวข้องกับการค้นข้อมูล การบันทึกข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล 
การประมวลผล การสื่อสาร การเผยแพร่หรือน าเสนอข้อมูล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่มีความถูกต้อง แม่นย า และรวดเร็วให้ทันต่อการน าไปใช้
ประโยชน์ 

แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ศิริวัฒน์ เปลี่ยนบางยาง (2558: 1057) กล่าวว่า เทคโนโลยีสารสนเทศมีความส าคัญต่อการ

พัฒนาประเทศให้ก้าวหน้า เพราะเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในทุกด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีส่วนช่วยในการบริหารงานด้านต่าง ๆ เช่น 
การวางแผน การตัดสินใจทางธุรกิจ การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการผลิต การตลาด การ
ด าเนินการ การติดตามผลการปฏิบัติงาน การประเมินผล เป็นต้น  

ระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพจะจัดระบบสารสนเทศในองค์การให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้ ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานและการแก้ไขปัญหาสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง 
ซึ่งจะส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การ 

ระบบสารสนเทศมีความส าคัญในการบริหารจัดการภายในองค์การ เพราะท าให้การท างาน 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา องค์การที่มีระบบการ
บริหารงานที่มีประสิทธิภาพและเข้าถึงข้อมูลได้เร็วเท่านั้นจึงจะได้เปรียบในปัจจุบันทั้งในการท างาน
ของภาครัฐและภาคเอกชน 

องค์ประกอบของระบบสำรสนเทศ 
องค์ประกอบของระบบสารสนเทศที่ท าให้การจัดการข้อมูลมีประสิทธิภาพ มีดังนี้ 
1) ด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware) หมายถึง เครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้งานในระบบ

สารสนเทศ เช่น อุปกรณ์ส านักงาน และเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ โดยฮาร์ดแวร์ที่ส าคัญที่สุดใน
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ระบบสารสนเทศ คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถแบ่งได้ตามหน่วย
การท างาน ดังนี้ 

- หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) เป็นฮาร์ดแวร์ที่ท าหน้าที่ในหน่วยรับข้อมูล เรียกว่า
อุปกรณ์รับข้อมูล (Input Devices) ได้แก่ แป้นพิมพ์ เมาส์ กล้องดิจิทัล สแกนเนอร์ และไมโครโฟน  

- หน่วยประมวลผลกลางหรือซีพียู (CPU: Central Processing Unit) มีลักษณะ
เป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์หรือชิป (Chip) ภายในประกอบด้วยทรานซิสเตอร์และอุปกรณ์อ่ืน ๆ  

- หน่วยความจ า (Memory Unit) เป็นหน่วยที่ท างานในเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วย
ความเร็วมากที่สุด มีหลายแบบทั้งแบบที่ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์และแบบพกพาหน่วยความจ า
แบ่งตามลักษณะการท างานเป็น 2 ประเภท ได้แก่ หน่วยแสดงผล (Output Unit) ท าหน้าที่แสดงผล
ที่ได้จากการประมวลผลข้อมูล ได้แก่ เครื่องพิมพ์ และจอภาพ 

2) ด้านซอฟท์แวร์ (Software) หรือ โปรแกรม คือชุดค าสั่งที่เรียงเป็นล าดับขั้นตอนเพ่ือสั่งให้
คอมพิวเตอร์ท างานและประมวลผลข้อมูลให้ได้สารสนเทศที่ต้องการ ปัจจุบันซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการ
ท างานระดับบุคคลระดับกลุ่มและระดับองค์กร มี 2 ประเภท ดังนี้ 

(1) ซอฟต์แวร์ระบบ ท าหน้าที่ควบคุมการท างานของคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่การรับ
ข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล และการแสดงผลข้อมูล ซอฟต์แวร์ระบบประกอบด้วย 
ระบบปฏิบัติการและตัวแปรภาษา  

(2) ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ท าหน้าที่อ านวยความสะดวกในการท างานให้แก่ผู้ใช้งาน
ระดับบุคคลอย่างกว้างขวาง และส่งเสริมการท างานกลุ่มให้มีประสิทธิภาพ  

3) ด้านบุคลากร คือบุคคลที่ใช้งาน จัดการ และควบคุมระบบสารสนเทศ ซึ่งหากบุคลากรมี
ความรู้ความสามารถในการใช้ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่ถูกต้อง ส่งผลให้
ระบบสารสนเทศท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลงานที่มีคุณภาพ บุคคลที่เกี่ยวข้องในการ
จัดการระบบสารสนเทศ มีดังนี้ 

(1) นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst) คือ ผู้ท าหน้าที่วิเคราะห์ระบบการ
ท างานของคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศที่ต้องการ โดยศึกษาปัญหาที่เคยเกิดขึ้นในระบบ
สารสนเทศ ตลอดจนหาแนวทางในการแก้ไขและปรับปรุงระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
โดยนักวิเคราะห์ระบบแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

- นักวิเคราะห์ระบบที่เป็นบุคลากรภายในองค์กร (Staff employee within the 
organization) 

- นั กวิ เคราะห์ ระบบที่ เป็นที่ ปรึ กษาจากภายนอก ( Outside or external 
consultant) 
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(2) โปรแกรมเมอร์ (Programmer) คือ ผู้ที่ท าหน้าที่รับระบบสารสนเทศจาก
นักวิเคราะห์ระบบที่ได้จัดท าไว้มาเขียนหรือสร้างให้เป็นโปรแกรม เพ่ือสั่งงานเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ท า
หน้าที่ได้ผลลัพธ์ตามท่ีออกแบบมา 

(3) เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติงานเครื่อง (Operator) คือ ฝ่ายที่ท าหน้าที่ติดตั้งโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถใช้งานได้ตรงตามความ
ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ 

(4) ผู้ใช้ (User) เป็นผู้ใช้งานระบบสารสนเทศโดยตรง ผู้ใช้ระบบสารสนเทศที่ดี
จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ที่ใช้ 

4) ด้านข้อมูล คือ องค์ประกอบที่ชี้วัดความส าเร็จหรือความล้มเหลวของระบบสารสนเทศ 
ข้อมูลที่ดีซึ่งเหมาะแก่การน าไปใช้งานต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย และมีความน่าเชื่อถือ โดยผ่าน
กระบวนการกลั่นกรองและตรวจสอบ นอกจากนี้ระบบต้องมีการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระเบียบเพ่ือ
ความสะดวกต่อการค้นหา 

5) ด้านขั้นตอนการปฏิบัติงาน คือ ระเบียบ วิธีการปฏิบัติงาน ล าดับขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
หรือกระบวนการในการจัดการข้อมูลให้เป็นสารสนเทศที่ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ ได้แก่ 
การรวบรวมข้อมูลตรวจสอบข้อมูล ประมวลผลข้อมูล จัดเก็บและดูแลรักษาข้อมูล 

6) ดา้นระบบเครือข่ายสารสนเทศ หรือระบบเน็ตเวิร์ก คือกลุ่มของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ต่าง ๆ ที่ถูกน ามาเชื่อมต่อกันเพ่ือให้ผู้ใช้ในเครือข่ายสามารถติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูล และใช้
อุปกรณ์ต่าง ๆ ในเครือข่ายร่วมกันได้ 

 

กำรวัดควำมส ำเร็จกำรใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ (2562: 259-260) ได้ให้แนวความคิดไว้ว่า การวัดความส าเร็จ

ของการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ มีตัวชี้วัดที่จะต้องพิจารณา ดังนี้  
1) ระดับการใช้งาน (ปริมาณงานและคุณภาพ)  
2) ความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อระบบ  
3) ประสิทธิภาพ คือ ความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร  
4) ประสิทธิผล คือ ความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
นอกจากนี้ปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จหรือความล้มเหลวของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, 2562: 260-264) ได้แก่  
1) การมีส่วนร่วมของผู้ใช้  
2) การสนับสนุนจากผู้บริหาร  
3) ช่องว่างการสื่อสารระหว่างผู้ออกแบบและผู้ใช้  
4) ระดับความซับซ้อนและความเสี่ยง 
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แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลขององค์กำร 
เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ (2541: 11-12) กล่าวว่า ในการวัดระดับความส าเร็จของการบริหาร

หรือการจัดการนั้น ตัวชี้วัดหนึ่งที่ส าคัญที่ถูกน ามาใช้ในการประเมินผลความส าเร็จของการบริหาร คือ 
“ประสิทธิผล” (Effectiveness) ประสิทธิผล หมายถึง ตัวชี้วัดระดับความส าเร็จของการปฏิบัติงาน
เมื่อเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล หมายถึงการ
ปฏิบัติงานที่ได้ผลงานออกมาเท่ากับหรือมากกว่าวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้ตั้งใจไว้  

ประสิทธิผลของระบบสำรสนเทศ 
ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ (2562:24) กล่าวถึง ประสิทธิผล (Effectiveness) ของระบบ

สารสนเทศ การประเมินประสิทธิผลของระบบสารสนเทศ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารองค์การ 
ดังนี้ 

1) ระบบสารสนเทศช่วยในการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศที่ออกแบบส าหรับผู้บริหาร 
จะเอ้ืออ านวยให้ผู้บริหารมีข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจได้ดีขึ้น อันจะส่งผลให้ด าเนินงาน
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ไว้ได้ 

2) ระบบสารสนเทศช่วยเลือกผลิตสินค้า/บริการที่เหมาะสม  
3) ระบบสารสนเทศช่วยปรับปรุงคุณภาพของสินค้า/บริการให้ดีขึ้น ระบบสารสนเทศท าให้

การติดต่อระหว่างหน่วยงานลูกค้า สามารถท าได้โดยถูกต้องและรวดเร็วขึ้น  
 

แนวคิดเกี่ยวกับกำรตรวจรำชกำร 
รูปแบบหรือประเภทการตรวจราชการแบ่งออกเป็น 2 ประเภท โดยยึดตามวัตถุประสงค์ 

หรือคุณลักษณะของการตรวจ  
1) การตรวจราชการในแบบประเพณีนิยม การตรวจราชการในรูปแบบนี้จะมีความสอดคล้อง

กับการบริหารราชการแผ่นดินในแบบดั้งเดิม ที่ให้ความส าคัญกับกฎระเบียบและแบบแผนมาตรฐาน
กลางเป็นเครื่องมือของการด าเนินงาน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง และป้องกันและ
ควบคุมการใช้อ านาจ และทุจริตประพฤติมิชอบ  

2) การตรวจราชการแบบสมัยใหม่ เป็นการตรวจราชการที่สอดรับกับแนวคิดการปฏิรูประบบ
ราชการ โดยเฉพาะระบบการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ท าให้การตรวจราชการมีลักษณะในเชิง
บวกหรือเสริมแรงจูงใจ ซึ่งให้ความส าคัญต่อการวัดและพัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพ
มาตรฐานของการให้บริการ ลดปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นหรือส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ของการ
ด าเนินงาน รวมทั้งการเสริมสร้างขีดสมรรถนะขององค์การในระยะยาว ไม่ใช่เรื่องของการจ้องจับผิด
และลงโทษ 

การตรวจราชการแนวใหม่ที่ใช้ในปัจจุบัน เป็นการตรวจราชการแบบบูรณาการ เพ่ือมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งจะมีลักษณะส าคัญ 4 ประการ (สุพจน์ ทรายแก้ว, 2552: 82-
83) ได้แก่ 
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1) การตรวจราชการเชิงรุก เป็นการตรวจราชการที่ป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นหรือสัญญาณ
เตือนล่วงหน้าให้ผู้บริหารหน่วยงาน รวมทั้งให้ค าปรึกษาแนะน าเพ่ือพัฒนาขีดสมรรถนะองค์การ หรือ
แนะน าวิธีด าเนินการที่เหมาะสม (Best fit) 

2) การตรวจราชการแบบบูรณาการเป็นการตรวจราชการที่จะเชื่อมโยงการตรวจราชการทุก
ระดับ  ทั้ ง แนวดิ่ ง และแนวขวาง  (Vertical and Horizontal Integration)  ทั้ ง ระดับส านั ก
นายกรัฐมนตรี ระดับกระทรวง และระดับกรม ซึ่งการเชื่อมโยงนี้จะเป็นการเชื่อมโยงด้านข้อมูล การ
จัดท าแผนการตรวจราชการ การปฏิบัติการตรวจราชการและการรายงานผล เพ่ือให้การตรวจราชการ
มีเอกภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องกับการบริหารราชการในยุคปัจจุบันที่ให้ความส าคัญ
กับยุทธศาสตร์ ซึ่งจะเชื่อมโยงทั้งยุทธศาสตร์ชาติ กระทรวง จังหวัด และกลุ่มจังหวัด 

3) การตรวจราชการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ เป็นการตรวจราชการที่มีระบบการติดตามและ
ประเมินผลโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยเปรียบเทียบผลงานที่เกิดข้ึนจริงกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ระบุ
ไว้ในตัวชี้วัดตามที่ผู้บริหารองค์การในแต่ละระดับก าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ รวมทั้งการประเมิน
ภาพรวมของแผนยุทธศาสตร์เพื่อเสนอแนะเชิงนโยบายและการพัฒนาองค์การ 

4) การตรวจราชการแบบมีส่วนร่วม เป็นการตรวจราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
สร้างความโปร่งใสและให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาคประชาชน 
กลุ่มประชาสังคม และหน่วยงานรับตรวจ และเปิดให้ภาคประชาชนและกลุ่มประชาสังคมเข้ามามี
ส่วนร่วมในการสอดส่อง แสดงความคิดเห็น และให้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตรวจสอบติดตาม
การบริหารราชการ รวมทั้งผู้ตรวจราชการต้องมีมาตรฐานวิชาชีพและความซื่อสัตย์สุจริต 

ข้อมูลเกี่ยวกับกำรตรวจรำชกำร 
การตรวจราชการ หมายถึง ตรวจ ติดตามความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค ประเมิน

ประสิทธิภาพประสิทธิผล ความคุ้มค่า เร่งรัดการท างานตามแผน สดับตรับฟังทุกข์สุข แสวงหา
ข้อเท็จจริง สืบสวนสอบสวน เสนอแนะ ติดต่อประสานงาน ตรวจเยี่ยม หรือด าเนินการอ่ืนใดเพ่ือให้
การปฏิบัติงานของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมเกิดผลสัมฤทธิ์
ตามนโยบายของรัฐบาล หรือตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรม 

 

แนวทำงกำรปฏิบัติกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงยุติธรรม 
ขั้นตอนในการตรวจราชการแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
ก่อนตรวจราชการ 
- ศึกษาข้อมูลของหน่วยรับตรวจตามการแบ่งเขตตรวจราชการตามที่ได้รับมอบหมาย 
- ก าหนดวันเวลาลงพ้ืนที่ตรวจราชการ  
- ประชุมร่วมกับทีมผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ เพื่อซักซ้อมเตรียมการตรวจราชการ 
- จัดเตรียมข้อมูลการตรวจราชการ โดยให้หน่วยรับตรวจ น าเข้าข้อมูลประเด็นการตรวจ

ราชการผ่านระบบการตรวจราชการแบบอิเล็กทรอนิกส์  
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ขณะตรวจราชการ 
- ประชุมร่วมกับหน่วยรับตรวจเพ่ือรับฟังการน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในด้าน

ต่าง ๆ เช่น ผลการด าเนินงาน การปฏิบัติงานตามค ารับรองปฏิบัติราชการ งบประมาณ การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล รวมไปถึงสภาพปัญหาและอุปสรรคในการท างาน พร้อมทั้งรับฟังความต้องการของ
หน่วยรับตรวจ 

- ชี้แจง ให้ข้อเสนอแนะ หรือท าความเข้าใจกับหน่วยรับตรวจเกี่ยวกับแนวทางและการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือให้สอดคล้องเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวง 

- บันทึกการตรวจราชการลงในสมุดตรวจ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ ต าแหน่ง และวันเดือนปีที่
ตรวจไว้เป็นหลักฐาน 

หลังตรวจราชการ 
- รายงานผลการตรวจราชการไปยังปลัดกระทรวง กรณีเห็นว่ามีปัญหาส าคัญที่ควรได้รับการ

แก้ไขอย่างเร่งด่วน ให้เสนอความเห็นต่อปลัดกระทรวงเพ่ือพิจารณารายงานต่อไป 
- ก ากับติดตามหน่วยรับตรวจในการด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ

กระทรวง โดยให้หน่วยรับตรวจรายงานผลการด าเนินงานตามข้อสั่งการ / ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจ
ราชการผ่านระบบการตรวจราชการแบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับระบบกำรตรวจรำชกำรแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Inspection) 
ส านักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมมีหน้าที่สนับสนุนภารกิจของผู้ตรวจราชการกระทรวง  

ซึ่งหน้าที่ส าคัญของผู้ตรวจราชการกระทรวง คือ การตรวจราชการ ในสถานการณ์ของโลกในปัจจุบัน
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีการปรับตัวเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ การใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน
จึงเข้ามาเป็นส่วนส าคัญในการปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของภาครัฐให้มีมาก
ยิ่งขึ้น เกิดความรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร ส่งผ่านข้อมูล ตรวจสอบ และสามารถน ามาใช้ประโยชน์
ในการปฏิบัติราชการได้ การตรวจราชการในปัจจุบันจึงต้องมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง ให้ได้มาซึ่งข้อมูล ประเด็นการตรวจ
ราชการ การรายงานผล และการติดตามข้อเสนอแนะหรือข้อสั่งการของผู้ตรวจราชการกระทรวง  
เพ่ือน าเสนอปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการบริหารราชการต่อผู้บริหารระดับสูง คือ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง และปลัดกระทรวง เพ่ือพิจารณาต่อไป จึงมีการพัฒนาระบบการตรวจ
ราชการแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบ E-Inspection ขึ้นมา เพ่ือสนับสนุนการท างานด้านการตรวจ
ราชการข้ึน  
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4. ระเบียบวิธีวิจัย 
 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เก็บรวบรวมข้อมูล

ในช่วงระหว่างวันที่ 13-22 พฤษภาคม 2563 ด้วยแบบสอบถาม (Questionnaires) ซึ่งแบบสอบถาม
แจกให้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ใช้งานระบบการตรวจราชการแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทาง ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อได้รับกลับมาท าการรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบ ลงรหัส และน าไปวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิต ิ

4.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  คือ ผู้ เข้าใช้งานระบบการตรวจราชการแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (E-Inspection) ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ใช้ระบบการตรวจราชการแบบอิเล็กทรอนิกส์
โดยตรงของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในส่วนภูมิภาค จ านวน 290 คน โดยแบ่งออกเป็น 9 
พ้ืนที่ โดยเลือกจากจังหวัดที่มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติ ธรรมที่มีการใช้ระบบนี้มากที่สุด 
(3 ล าดับแรก) รวมทั้งสิ้น 33 จังหวัด ดังนี้  

ภาค 1 จังหวัดปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี   จ านวน 33 คน 
ภาค 2 จังหวัดชลบุรี ปราจีนบุรี ระยอง    จ านวน 27 คน 
ภาค 3 จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ อุบลราชธานี   จ านวน 35 คน 
ภาค 4 จังหวัดขอนแก่น สกลนคร มหาสารคาม   จ านวน 28 คน 
ภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน   จ านวน 32 คน 
ภาค 6 จังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย นครสวรรค์  จ านวน 35 คน 
ภาค 7 จังหวัดนครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี สมุทรสาคร  จ านวน 32 คน 
ภาค 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ชุมพร   จ านวน 37 คน 
ภาค 9 จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา    จ านวน 31 คน 

4.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมในการวิจัยครั้งนี้ ใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) 

เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ส่วนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับระดับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของการใช้ระบบการตรวจ

ราชการแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Inspection) เพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการ โดยแบ่งเป็น 5 ด้าน 
ได้แก่ ด้านฮาร์ดแวร์ ด้านซอฟท์แวร์/โปรแกรม ด้านบุคลากร ด้านข้อมูล ด้านเครือข่ายสารสนเทศ 

ส่วนที่  3 ปัญหา/อุปสรรคของการใช้ระบบการตรวจราชการแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-Inspection) มีลักษณะเป็นปลายเปิด 
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ส่วนที่ 4 แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับระบบการตรวจ
ราชการแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Inspection) มีลักษณะเป็นปลายเปิด 

 
5. ผลกำรศึกษำ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้ระบบการตรวจราชการแบบอิเล็กทรอนิกส์ของส านัก
ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม จากจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 290 คน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง อายุอยู่ระหว่าง 41-50 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี ต าแหน่งข้าราชการ 
มีประสบการณ์ในการเข้าใช้ระบบการตรวจราชการแบบอิเล็กทรอนิกส์เฉลี่ย 1-3 ปี ความถี่ในการเข้า
ใช้งานระบบเฉลี่ย 6 เดือนต่อครั้ง 

1) ผลการวิเคราะห์ระดับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของการใช้ระบบการตรวจราชการแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Inspection) เพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการของส านักผู้ตรวจราชการกระทรวง
ยุติธรรม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก สามารถสรุปปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการใช้ระบบฯ จากมาก
ไปหาน้อยตามล าดับ ดังนี้ (1) ด้านซอฟท์แวร์/โปรแกรม (2) ด้านข้อมูล (3) ด้านเครือข่ายสารสนเทศ  
(4) ด้านบุคลากร และ (5) ด้านฮาร์ดแวร์ โดยสรุปเป็นประเด็นประสิทธิผลของการใช้ระบบในแต่ละ
ด้าน ดังนี้ 

 

ตารางที่  5.1 ระดับของปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของการใช้ระบบการตรวจราชการแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Inspection) เพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการ ในภาพรวม 

ด้ำนกำรประเมิน ค่ำเฉลี่ย S.D. แปลผล 
ด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware Resources) 3.91 0.788 มาก 

ด้านซอฟท์แวร์/โปรแกรม (Software Resources) 4.30 0.609 มากที่สุด 
ด้านบุคลากร (People Resources) 3.99 0.613 มาก 
ด้านข้อมูล (Data Resources) 4.27 0.627 มากที่สุด 
ด้านเครือข่ายสารสนเทศ (Network Resources) 4.08 0.725 มาก 

ภำพรวม 4.11 0.573 มำก 
 

พบว่า ระดับของปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของการใช้ระบบการตรวจราชการแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 
โดยเรียงจากมากไปหาน้อย ล าดับที่ 1 ด้านซอฟท์แวร์/โปรแกรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 ล าดับที่ 2 
ด้านข้อมูล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 ล าดับที่ 3 ด้านเครือข่ายสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 ล าดับที่ 
4 ด้านบุคลากร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 และล าดับที่ 5 ด้านฮาร์ดแวร์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 
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(1) ด้านซอฟท์แวร์/โปรแกรม ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด พบว่า การใช้ระบบ
การตรวจราชการแบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถช่วยประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดท า
เอกสารส าหรับการตรวจราชการ และท าให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานตอบสนองนโยบาย Digital 
Thailand และการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมได้มาก
ยิ่งขึ้น 

ตารางที่  5.2 ระดับของปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของการใช้ระบบการตรวจราชการแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Inspection)เพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการ ด้านซอฟท์แวร์/
โปรแกรม (Software Resources) 

ด้ำนกำรประเมิน ค่ำเฉลี่ย S.D. แปลผล 
ด้ำนซอฟท์แวร์ / โปรแกรม (Software Resources)    
ขั้นตอนในการเข้าใช้ระบบ E-Inspection เช่น เว็บไซด์ รหัสบญัชี
เข้าใช้ เมนูการใช้งานของระบบ ไม่มีความซับซ้อนและใช้งานง่าย 
ท าให้เกิดความสะดวกในการปฏิบตัิงาน 

4.04 0.777 มาก 

การใช้ระบบการตรวจราชการแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Inspection) 
สามารถช่วยลดขั้นตอนในการปฏบิัติงานส าหรับการตรวจราชการ
ได้มากยิ่งข้ึน 

4.31 0.701 มากที่สุด 

การใช้ระบบการตรวจราชการแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Inspection) 
สามารถช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเอกสารส าหรับ
การตรวจราชการได้มากยิ่งขึ้น 

4.39 0.658 มากที่สุด 

ระบบการตรวจราชการแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Inspection)  
ช่วยก่อให้เกิดการพัฒนาการท างานให้มีคุณภาพ มีความรวดเร็ว 
และทันต่อความเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยไีดเ้ป็นอย่างด ี

4.36 0.658 มากที่สุด 

ระบบการตรวจราชการแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Inspection) 
ท าให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานตอบสนองนโยบาย Digital 
Thailand (Thailand 4.0) และเป้าหมายการพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยตุิธรรมได้
มากยิ่งข้ึน 

4.39 0.663 มากที่สุด 

ภำพรวม 4.30 0.609 มำกที่สุด 

 
พบว่า ระดับของปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของการใช้ระบบการตรวจราชการแบบ

อิเล็กทรอนิกส์  (E-Inspection) เ พ่ือสนับสนุนการตรวจราชการ ด้านซอฟท์แวร์/โปรแกรม 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 โดยเรียงจากมากไปหาน้อย ล าดับแรก คือ 
การใช้ระบบการตรวจราชการแบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
เอกสารส าหรับการตรวจราชการได้มากขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 ล าดับรองลงมา คือ ระบบการ
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ตรวจราชการแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท าให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานตอบสนองนโยบาย Digital 
Thailand (Thailand 4.0) และเป้าหมายการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงยุติธรรมได้มากยิ่งข้ึน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 และล าดับที่น้อยที่สุด คือ ขั้นตอนในการเข้าใช้
ระบบ E-Inspection เช่น เว็บไซด์ รหัสบัญชีเข้าใช้ เมนูการใช้งานของระบบ ไม่มีความซับซ้อนและ
ใช้งานง่าย ท าให้เกิดความสะดวกในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ย 4.04 

(2) ด้านข้อมูล ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด พบว่า การน าเข้าข้อมูลผ่านระบบ
การตรวจราชการแบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นประโยชน์ต่อการรายงานผลการด าเนินงานและรายงาน
ความคืบหน้าของหน่วยงานได้ทันตามก าหนดระยะเวลาที่ก าหนด และสามารถเป็นฐานข้อมูลเบื้องต้น
ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวง สามารถน าไปรายงานผลและให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการขับเคลื่อน
ภารกิจต่าง ๆ ของกระทรวงยุติธรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้  

ตารางที่  5.3 ระดับของปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของการใช้ระบบการตรวจราชการแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Inspection) เพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการ ด้านข้อมูล (Data 
Resources) 

ด้ำนกำรประเมิน ค่ำเฉลี่ย S.D. แปลผล 
ด้ำนข้อมูล (Data Resources)    

ท่านสามารถน าเข้าข้อมลูประเด็นการตรวจราชการ เช่น ข้อมูลตัว
เลขท่ีเป็นสถิติ ข้อมูลผลการด าเนนิงาน ข้อมูลที่เป็นรูปภาพ 
รวมถึงไฟล์แฟ้มงานต่าง ๆ เพื่อสนบัสนุนการตรวจราชการผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกสไ์ด้อย่างสะดวก และไม่เกิดความซับซ้อน 

4.23 0.701 มากที่สุด 

การน าเข้าข้อมลูผ่านระบบ E-Inspection เป็นประโยชน์ต่อการ
รายงานผลการด าเนินงานและรายงานความคืบหน้าของหน่วยงาน
ได้ทันตามก าหนดระยะเวลาที่ก าหนด 

4.31 0.682 มากที่สุด 

ข้อมูลที่มีการน าเข้าระบบ E-Inspection ในการตรวจราชการครั้ง
ที่ผ่านมา สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการอ้างอิงผลการ
ด าเนินงานเพื่อจัดท าข้อมลูการตรวจราชการในปีงบประมาณถดัไป
โดยที่หน่วยงานไม่ต้องจัดท าเอกสารใหม ่

4.21 0.726 มากที่สุด 

ข้อมูลในระบบ E-Inspection สามารถเป็นฐานข้อมลูเบื้องต้นให้
ผู้ตรวจราชการกระทรวง สามารถน าไปรายงานผลและให้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการขบัเคลื่อนภารกิจตา่ง ๆ ของ
กระทรวงยุติธรรมใหเ้กิดผลสัมฤทธิ์ได ้

4.30 0.664 มากที่สุด 

ภำพรวม 4.27 0.627 มำกที่สุด 
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พบว่า ระดับของปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของการใช้ระบบการตรวจราชการแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการ ด้านข้อมูล ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.27 โดยเรียงจากมากไปหาน้อย ล าดับแรก คือ การน าเข้าข้อมูลผ่านระบบ E-Inspection 
เป็นประโยชน์ต่อการรายงานผลการด าเนินงานและรายงานความคืบหน้าของหน่วยงานได้ทันตาม
ก าหนดระยะเวลาที่ก าหนด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 ล าดับรองลงมา คือ ข้อมูลในระบบ E-Inspection 
สามารถเป็นฐานข้อมูลเบื้องต้นให้ผู้ตรวจราชการกระทรวง สามารถน าไปรายงานผลและให้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนภารกิจต่าง ๆ ของกระทรวงยุติธรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้  มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 ล าดับที่น้อยที่สุด คือ ข้อมูลที่มีการน าเข้าระบบ E-Inspection ในการตรวจ
ราชการครั้งที่ผ่านมา สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการอ้างอิงผลการด าเนินงาน เพ่ือจัดท าข้อมูลการ
ตรวจราชการในปีงบประมาณถัดไป โดยที่หน่วยงานไม่ต้องจัดท าเอกสารใหม่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21  

(3) ด้านเครือข่ายสารสนเทศ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า ความเสถียรของ
ระบบ สัญญาณและความเร็วของเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มีผลต่อการใช้งานและการน าเข้าข้อมูลสู่
ระบบการตรวจราชการแบบอิเล็กทรอนิกส์  

ตารางที่  5.4 ระดับของปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของการใช้ระบบการตรวจราชการแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Inspection) เพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการ ด้านเครือข่าย
สารสนเทศ (Network Resources) 

ด้ำนกำรประเมิน ค่ำเฉลี่ย S.D. แปลผล 

ด้ำนเครือข่ำยสำรสนเทศ (Network Resources)    
หน่วยงานของท่านมีความพร้อมของระบบเครือข่ายอินเตอรเ์น็ต
และสญัญาณ Wi Fi เพื่อรองรับการใช้งานของระบบ  
E-Inspection ได้อย่างเหมาะสม 

4.02 0.806 มาก 

สัญญาณและความเร็วของเครือข่ายอินเตอร์เนต็มผีลต่อการใช้
งานระบบและการน าเข้าข้อมูลในระบบ E-Inspection 

4.10 0.792 มาก 

ความเสถยีรของระบบ E-Inspection มีผลต่อการใช้งานและ
การน าเข้าข้อมลูในระบบ 

4.12 0.780 มาก 

ภำพรวม 4.08 0.725 มำก 

 
พบว่า ระดับของปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของการใช้ระบบการตรวจราชการแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการ ด้านเครือข่ายสารสนเทศ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 โดยเรียงจากมากไปหาน้อย ล าดับแรก คือ ความเสถียรของระบบ 
E-Inspection มีผลต่อการใช้งานและการน าเข้าข้อมูล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 ล าดับรองลงมา คือ 
สัญญาณและความเร็วของเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีผลต่อการใช้งานระบบและการน าเข้าข้อมูลในระบบ 
E-Inspection มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 และล าดับที่น้อยที่สุด คือ ความพร้อมของหน่วยงานเกี่ยวกับ
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ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและสัญญาณ Wi Fi เพ่ือรองรับการใช้งานของระบบ E-Inspection 
ได้อย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02   

(4) ด้านบุคลากร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า การใช้ระบบการตรวจราชการ
แบบอิเล็กทรอนิกส์มีส่วนช่วยพัฒนาทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานระบบให้ทันต่อความ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น แต่ผู้ใช้ระบบบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้
งานระบบที่ชัดเจน 

ตารางที่  5.5 ระดับของปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของการใช้ระบบการตรวจราชการแบบ
อิเล็กทรอนิกส์  (E-Inspection) เพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการ ด้านบุคลากร 
(People Resources) 

ด้ำนกำรประเมิน ค่ำเฉลี่ย S.D. แปลผล 
ด้ำนบุคลำกร (People Resources)    

ผู้ใช้งานระบบ E-Inspection มีความรู้ความเข้าใจการท างานของ
ระบบเป็นอยา่งด ี

3.78 0.824 มาก 

การเปลีย่นแปลงผู้รับผิดชอบการใช้งานระบบ E-Inspection มีผล
ต่อการเตรียมข้อมูล น าเข้าข้อมลู และรายงานผล ส าหรับการ
ตรวจราชการ 

3.90 0.859 มาก 

การใช้ระบบการตรวจราชการแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Inspection)  
มีส่วนช่วยพัฒนาทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานระบบ
ให้ทันต่อความเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น 

4.15 0.738 มาก 

ผู้ดูแลระบบ (admin) และผู้ประสานการตรวจราชการในเขตตรวจ
ราชการที่ได้รับผิดชอบสามารถใหข้้อมูลการใช้งานระบบ 
E-Inspection ให้แก่ผู้ใช้งานระบบได้เป็นอยา่งดี ท าให้ผู้ใช้งาน
ระบบปฏิบตัิงานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 

4.13 0.731 มาก 

ภำพรวม 3.99 0.613 มำก 

 
พบว่า ระดับของปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของการใช้ระบบการตรวจราชการแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการ ด้านบุคลากร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.99 โดยเรียงจากมากไปหาน้อย ล าดับแรก คือ การใช้ระบบการตรวจราชการแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Inspection) มีส่วนช่วยพัฒนาทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานระบบให้
ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 ล าดับรองลงมา คือ ผู้ดูแล
ระบบ (admin) และผู้ประสานการตรวจราชการในเขตตรวจราชการที่ได้รับผิดชอบ สามารถให้ข้อมูล
การใช้งานระบบ E-Inspection ให้แก่ผู้ใช้งานระบบได้เป็นอย่างดี ท าให้ผู้ใช้งานระบบปฏิบัติงานได้
สะดวกมากขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 ล าดับที่น้อยที่สุด คือ ผู้ใช้งานระบบ E-Inspection มีความรู้
ความเข้าใจการท างานของระบบเป็นอย่างดีมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78  
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(5) ด้านฮาร์ดแวร์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า เครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์เชื่อมต่อ มีความเหมาะสมที่สามารถรองรับการใช้งานของระบบได้ แต่หน่วยงานยังขาดความ
พร้อมเกี่ยวอุปกรณ์น าเข้าข้อมูลอ่ืน ๆ ที่น ามาสนับสนุนการตรวจราชการให้มีความคุณภาพมากข้ึน  

ตารางที่  5.6 ระดับของปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของการใช้ระบบการตรวจราชการแบบ
อิเล็กทรอนิกส์  (E-Inspection) เพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการ ด้านฮาร์ดแวร์ 
(Hardware Resources)  

ด้ำนกำรประเมิน ค่ำเฉลี่ย S.D. แปลผล 
ด้ำนฮำร์ดแวร์ (Hardware Resources)    

คอมพิวเตอร์ที่น ามาใช้งานระบบ E-Inspection มีความพร้อมใน
การใช้งานและสามารถรองรับการท างานของระบบได้อย่าง
เหมาะสม 

4.01 0.811 มาก 

อุปกรณ์เช่ือมต่อคอมพิวเตอร์ เช่น เครื่องพิมพ์ (printer) สแกนเนอร์ 
(scanner) คีย์บอร์ด เมาส์ ฯลฯ มคีวามทันสมัยสามารถ รองรับ
การใช้งานของระบบ E-Inspection ได้อย่างเป็นอย่างด ี

4.02 0.825 มาก 

อุปกรณ์น าเข้าข้อมูล เช่น กล้องดจิิตอล เครื่องอัดเสยีง หรือกล้อง
วิดีโอ ท่ีทันสมัยและเหมาะสม เปน็ปัจจัยเสริมในการสนับสนุนการ
ตรวจราชการให้มีความคุณภาพมากข้ึน 

3.70 1.021 มาก 

ภำพรวม 3.91 0.788 มำก 

 
พบว่า ระดับของปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของการใช้ระบบการตรวจราชการแบบ

อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการ ด้านฮาร์ดแวร์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.91 โดยเรียงจากมากไปหาน้อย ล าดับแรก คือ อุปกรณ์เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ เช่น 
เครื่องพิมพ์ สแกนเนอร์ คีย์บอร์ด เมาส์ ฯลฯ มีความทันสมัยสามารถ รองรับการใช้งานของระบบ 
E-Inspection ได้อย่างเป็นอย่างดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 ล าดับรองลงมา คือคอมพิวเตอร์ที่น ามาใช้
งานระบบ E-Inspection มีความพร้อมในการใช้งานและสามารถรองรับการท างานของระบบ 
ได้อย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 ล าดับที่น้อยที่สุด คือ อุปกรณ์น าเข้าข้อมูล เช่น กล้อง
ดิจิตอล เครื่องอัดเสียง หรือกล้องวิดีโอฯ ที่ทันสมัยและเหมาะสม เป็นปัจจัยเสริมในการสนับสนุนการ
ตรวจราชการให้มีความคุณภาพมากข้ึน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 
 
6. อภิปรำยผล 

จากผลการศึกษา เรื่อง ระดับของปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของการใช้ระบบการตรวจ
ราชการแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของส านักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 
ผู้ศึกษาวิจัยใช้หลักองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ เพียง 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านฮาร์ดแวร์ 2) ด้าน
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ซอฟท์แวร์ 3) ด้านบุคลากร 4) ด้านข้อมูล และ 5) ด้านระบบเครือข่ายสารสนเทศ ยกเว้นด้านขั้นตอน
การปฏิบัติงาน มาใช้ในการวัดระดับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิในการศึกษาครั้งนี้ เนื่องจาก ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานการตรวจราชการส่วนใหญ่เป็นขั้นตอนการปฏิบัติงานของผู้สนับสนุนการตรวจราชการ 
(ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ) ของส่วนกลาง แต่ผู้ใช้งานระบบการตรวจราชการแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็น
หน่วยงานในส่วนภูมิภาคจะเข้ามามีบทบาทในการใช้ระบบเพียงแค่ขั้นตอนก่อนการตรวจราชการและ
หลังการตรวจราชการ เพ่ือรายงานข้อมูลประเด็นการตรวจราชการและผลการด าเนินงานจาก
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการเท่านั้น จึงไม่ได้น าหลักองค์ประกอบด้านขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาใช้
วัดระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการใช้ระบบการตรวจราชการแบบอิเล็กทรอนิกส์ และจาก
การศึกษาวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการใช้ระบบมาสักระยะ
หนึ่งแล้ว ซึ่งเป็นข้อมูลที่สนับสนุนให้เห็นว่าการประเมินประสิทธิผลของการใช้ระบบการตรวจราชการ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ของส านักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม มีความน่าเชื่อถือและสามารถสะท้อน
ให้เห็นถึงความพร้อมในด้านต่าง ๆ ข้อดี ข้อเสีย ที่จะต้องน าไปแก้ไขปรับปรุง และพัฒนาให้มี
ศักยภาพเพ่ิมมากข้ึน โดยเมื่อพิจารณาแต่ละด้าน สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1) ด้านซอฟท์แวร์/โปรแกรม ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด พบว่า 
ระบบการตรวจราชการแบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานและหน่วยงาน เนื่องจากเป็น
วิธีการที่ช่วยลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมเอกสารส าหรับการตรวจราชการและเป็นการ
พัฒนาการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี เพ่ือตอบสนองต่อนโยบายของ
รัฐบาลสู่การเป็น Digital Thailand แต่เมื่อพิจารณาในทางปฏิบัติของการใช้ระบบการตรวจราชการ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ตอบแบบสอบถามสะท้อนให้เห็นว่า เมนูหรือหัวข้อการใช้งานของระบบยังมี
ความซับซ้อนและใช้งานค่อนข้างยาก ท าให้ผู้ใช้งานระบบไม่เข้าใจและน าเข้าข้อมูลไม่ถูกต้องตาม
เนื้อหาประเด็นการตรวจราชการ ในส่วนนี้ส านักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมจึงควรรวบรวม
ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการใช้ระบบแล้วน าไปปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรมระบบการตรวจ
ราชการแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ทันสมัย ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งาน มีความสะดวก 
ไม่ซับซ้อน และเตรียมความพร้อมของข้อมูลให้เหมาะสมเพ่ือเข้าสู่ระบบดิจิทัลต่อไป 

2) ด้านข้อมูล ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด พบว่า การน าเข้า
ข้อมูลผ่านระบบการตรวจราชการแบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นประโยชน์ต่อการรายงานผลการด าเนินงาน
และรายงานความคืบหน้าของหน่วยงานได้ทันตามก าหนดระยะเวลาที่ก าหนด โดยข้อมูลจากการ
รายงานของหน่วยงานเป็นประโยชน์ต่อผู้ตรวจราชการกระทรวงที่จะน าไปรายงานผลและให้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนภารกิจต่าง ๆ ของกระทรวงยุติธรรมได้ ทั้งนี้ข้อมูลจากการ
ตรวจราชการเป็นข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการขับเคลื่อนภารกิจที่เป็นประเด็นส าคัญของกระทรวงยุติธรรม
ในระดับพ้ืนที่ ข้อมูลที่ได้รับจึงเป็นข้อมูลที่ปรากฏตามสภาพความเป็นจริง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการ
วางแผนการปฏิบัติงาน เป้าหมายในการด าเนินงาน ผลส าเร็จในการด าเนินงาน รวมไปถึงปัญหา
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อุปสรรคในการด าเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย อันจะน ามาสู่การวิเคราะห์ แก้ไข 
ปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ทั้งในเชิงนโยบายและเชิงพ้ืนที่ของผู้บริหารและผู้ที่
เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงยุติธรรมต่อไป  

3) ด้านเครือข่ายสารสนเทศ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก พบว่า 
ความเสถียรของระบบการตรวจราชการแบบอิเล็กทรอนิกส์ สัญญาณและความเร็วของเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตของหน่วยงานส่วนภูมิภาคที่เป็นผู้ใช้งานระบบมีผลต่อการใช้งานและการน าเข้าข้อมูลใน
ระบบ เนื่องจากหน่วยงานในส่วนภูมิภาคส่วนใหญ่ใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตผ่านระบบ ADSL หรือ 
Fiber Optic ของบริษัทเอกชน ความเร็วในการรับ – ส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จึงขึ้นอยู่กับ
ราคาข้อเสนอของบริษัทเอกชนเป็นหลัก โดยหน่วยงานของรัฐจะต้องพิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณ
ในส่วนนี้ให้มีความเหมาะสม ประหยัด และคุ้มค่า ดังนั้นความเร็วของเครือข่ายอินเตอร์ที่ได้รับจึงมี
ความเร็วไม่มากนัก ซึ่งถือว่าเป็นข้อจ ากัดอย่างหนึ่งในการใช้ระบบและการน าเข้าข้อมูล  

4) ด้านบุคลากร ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก พบว่า การใช้ระบบการ
ตรวจราชการแบบอิเล็กทรอนิกส์มีส่วนช่วยในการพัฒนาทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน
ระบบให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได้มากขึ้น โดยมีผู้ประสานการตรวจราชการคอยให้
ข้อมูลและความช่วยเหลือการเข้าใช้ระบบเป็นอย่างดี แต่เนื่องจากกลุ่มผู้ใช้งานระบบส่วนใหญ่ยังขาด
ความเข้าใจและความช านาญในการเข้าใช้ระบบสารสนเทศและการใช้งานระบบการตรวจราชการ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรูปแบบของประเด็นการตรวจราชการมีการเปลี่ยนแปลงทุกปี ท าให้การใช้งาน
ระบบและการน าเข้าข้อมูลในระบบจึงยังไม่ถูกต้อง และข้อมูลบางส่วนยังไม่ได้รับการแก้ไขให้เป็น
ปัจจุบัน 

5) ด้านฮาร์ดแวร์ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก พบว่า คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์เชื่อมต่อของหน่วยงานราชการแม้จะมีความเหมาะสมที่สามารถรองรับการใช้งานของระบบได้ 
แต่เมื่อศึกษารายละเอียดในพ้ืนที่แล้ว พบว่า คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เป็นฮาร์ดแวร์ของหน่วยงาน
ส่วนภูมิภาคยังไม่เพียงพอกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อีกทั้งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อยัง
ไม่มีความทันสมัย ยังไม่สามารถรองรับกับซอฟท์แวร์ต่าง ๆ ที่ถูกพัฒนาขึ้นในปัจจุบัน เนื่องจากการ
จัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อเชื่อม ถือว่าเป็นการซื้อครุภัณฑ์ซึ่งถูกก าหนดด้วยระเบียบของทาง
ราชการ มีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ ซึ่งการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์ประเภทนี้ ขึ้นอยู่กับการ
ก าหนดมาตรฐานและความเหมาะสมในการใช้งานของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อ 
ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงาน นอกจากนี้เมื่อพิจารณาถึงอุปกรณ์อ่ืนที่เป็นอุปกรณ์น าเข้า
ข้อมูล เช่น กล้องดิจิตอล เครื่องบันทึกเสียง กล้องถ่ายวิดีโอฯ หรืออุปกรณ์เสริมอ่ืน ๆ ที่สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ ทั้งในการน าเสนอข้อมูล การประชาสัมพันธ์ หรือในด้านอ่ืน ๆ 
ที่เกิดประโยชน์ต่อการท างานของหน่วยงาน ก็ยังไม่เพียงพอและไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้มี
การจัดซื้อ เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่ไม่ใช่อุปกรณ์หลักในการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจึงแยกต่างหากจาก



365 
 

ชุดคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อ และในทางปฏิบัติการจัดซื้ออุปกรณ์เสริมประเภทนี้จะจัดซื้อได้
ค่อนข้างยาก แม้อุปกรณ์บางอย่างจะมีราคาที่ไม่สูงนัก แต่ก็ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้มีการ
จัดซื้อมาใช้ในการปฏิบัติงาน จึงถือได้ว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้หน่วยงานในส่วนภูมิภาคขาดความ
พร้อมด้านฮาร์ดแวร์ในการปฏิบัติงานและพัฒนาการท างานให้มีคุณภาพมากข้ึน 

จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่า ระดับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของการใช้ระบบการตรวจ
ราชการแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Inspection) เพ่ือสนับสนุนในการตรวจราชการของส านักผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงยุติธรรม ระดับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการใช้ระบบอยู่ในระดับมากที่สุด 
มีจ านวน 2 ด้าน คือ ด้านซอฟท์แวร์/โปรแกรม และด้านข้อมูล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของศิริวัฒน์ 
เปลี่ยนบางยาง (2560) ศึกษา ประสิทธิผลการให้บริการระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ พบว่า หน่วยงานผู้รับผิดชอบระบบมีหน้าที่พัฒนาระบบให้ง่ายในการเข้าไปใช้
งาน โดยออกแบบและจัดเนื้อหาให้ชัดเจน เป็นระเบียบ เข้าใจง่าย และสะดวกในการค้นหาข้อมูล 
ข้อมูลจะต้องมีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน 

ส าหรับปัญหา/อุปสรรค ในการใช้งานระบบการตรวจราชการแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-Inspection) ในการสนับสนุนการตรวจราชการที่เป็นประเด็นหลัก 3 ประเด็น คือ หน่วยงานขาด
ความพร้อมเกี่ยวกับด้านฮาร์ดแวร์ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์สนับสนุนอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่การท างานที่มีความทันสมัย สามารถรองรับการใช้งานของ
ระบบและสนับสนุนการตรวจราชการ ประกอบกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เช่น สัญญาณและความเร็ว
ของอินเตอร์เน็ต มีผลต่อการใช้งานของระบบโดยตรง นอกจากนี้ข้อจ ากัดเรื่องบุคลากรที่มีการ
เปลี่ยนแปลงผู้ใช้ระบบของแต่ละหน่วยงานที่เกิดขึ้นบ่อย ส่งผลต่อการใช้ระบบและการน าเข้าข้อมูล
ส าหรับการสนับสนุนการตรวจราชการ ซึ่งบางครั้งเกิดความล่าช้า ไม่สามารถน าเข้าข้อมูลได้ตาม
ก าหนดระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

ปัญหำ/ อุปสรรค ของกำรใช้งำนระบบกำรตรวจรำชกำรแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-Inspection)  

จากการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา/อุปสรรค
ของการใช้งานระบบการตรวจราชการแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยจ าแนกเป็นแต่ละด้าน ดังนี้ 

1) ด้านฮาร์ดแวร์ พบว่า อุปกรณ์การใช้งาน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสแกนเนอร์ หรือ
อุปกรณ์เชื่อมต่ออ่ืน ๆ ไม่เพียงพอต่อการใช้งานของเจ้าหน้าที่ และอุปกรณ์ที่มีอยู่ล้าสมัยไม่รองรับกับ
การใช้งานของระบบการตรวจราชการแบบอิเล็กทรอนิกส์  

2) ด้านซอฟท์แวร์/โปรแกรม พบว่า การออกแบบเมนูการใช้งานบางหัวข้อมีความซับซ้อน  
ท าให้เกิดความสับสนในการใช้งานระบบและการน าเข้าข้อมูล  
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3) ด้านบุคลากร พบว่า ผู้ใช้ระบบมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างบ่อยและบุคลากรที่ได้รับ
มอบหมายให้เป็นผู้ใช้ระบบมีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศค่อนข้างน้อย ท าให้ไม่เข้าใจการใช้
งานระบบหรือการน าเข้าข้อมูลในระบบ  

4) ด้านข้อมูล พบว่า คู่มือในการใช้งานระบบยังไม่มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ไม่มี
ฐานข้อมูลที่สามารถให้หน่วยงานดูข้อมูลย้อนหลังเพ่ือน ามาอ้างอิงในการายงานผลการปฏิบัติงานตาม
ปีงบประมาณ ข้อมูลที่น าเข้าในระบบไม่สามารถเรียกดูหรือเรียกใช้ข้อมูลแบบรายหัวข้อได้ 

5) ด้านเครือข่ายสารสนเทศ พบว่า สัญญาณอินเตอร์เน็ต ความเร็วของอินเตอร์เน็ต และ
ความเสถียรของระบบ มีผลโดยตรงต่อการใช้ระบบและการน าเข้าข้อมูล 
 
7. ข้อเสนอแนะกำรวิจัย 

จากผลการวิจัย เรื่อง ระดับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของการใช้ระบบการตรวจราชการ  
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Inspection) เพ่ือสนับสนุนในการตรวจราชการของส านักผู้ตรวจราชการ
กระทรวงยุติธรรม ผู้วิจัยขอน าเสนอข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และกรมต้นสังกัดของหน่วยงานส่วนภูมิภาค ควรให้
ความส าคัญกับอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ 
รวมถึงอุปกรณ์เสริมอ่ืน ๆ ให้เพียงพอ และทันสมัย ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้การพัฒนา
ของระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานภาครัฐจึงควรให้
ความส าคัญเรื่องความพร้อมของอุปกรณ์ด้านฮาร์ดแวร์ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ราชการ ควรมีการส ารวจสมรรถนะของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง เพื่อประเมินถึงความพร้อม
ของอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน และควรมีการส ารวจความต้องการเกี่ยวกับอุปกรณ์ด้านฮาร์ดแวร์และ
อุปกรณ์เสริมอ่ืน ๆ ของหน่วยงานที่จะน ามาสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้มีคุณภาพมาก
ขึ้น รวมไปถึงการให้ความส าคัญในเรื่องการจัดสรรงบประมาณในด้านฮาร์ดแวร์ เพ่ือให้อุปกรณ์มี
จ านวนเพียงพอ มีสมรรถนะและความพร้อมในการปฏิบัติงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีและสอดรับกับนโยบายการพัฒนาภาครัฐไปสู่ Digital Thailand 

2) การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในหน่วยงานส่วนภูมิภาคควรมีการปรับปรุงให้
เป็นระบบที่มีเสถียรภาพ มีความเร็วที่เหมาะสม เพ่ือให้การใช้งานระบบต่าง ๆ เกิดความต่อเนื่อง
ตลอดเวลา โดยให้หน่วยงานส่วนภูมิภาคศึกษาแนวทางในการน าระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล
เชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network: GIN) ซึ่งเป็นระบบบริการ
เครือข่ายสารสนเทศกลางของภาครัฐมาใช้ในการปฏิบัติงาน โดยระบบนี้เป็นระบบที่สนับสนุนให้เกิด
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประสิทธิภาพสูงในการพัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบบริการ
ภาครัฐที่มั่นคง ปลอดภัย ประหยัดเวลา ลดต้นทุนต่อหน่วยและลดความซ้ าซ้อนในการใช้งบประมาณ
ด้านเครือข่ายในภาครัฐ และยังเป็นการบูรณาการเครือข่ายสื่อสารภายในของหน่วยงานภาครัฐ 
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เพ่ือเตรียมตัวเข้าสู่การจัดการข้อมูลภาครัฐให้สอดคล้องกับนโยบาย Digital Thailand ต่อไป และ 
ยังเป็นการเตรียมช่องทางส าหรับการปฏิบัติงานที่จะเข้าสู่ยุคของ Digital Platform ในอนาคต 

3) ส านักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ควรมีการวางแผน การจัดอบรม หรือจัดท าสื่อ 
และคู่มือในการใช้ระบบการตรวจราชการแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานระบบอย่าง
ละเอียดและต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในการเข้าใช้ระบบและพัฒนาความสามารถในการ
ใช้ระบบของผู้ใช้งานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของซอฟท์แวร์และการพัฒนาทางเทคโนโลยี 

4) ส านักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ควรมีการปรับปรุงระบบการตรวจราชการแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ให้มีเมนูการใช้งานที่ง่าย ไม่ซับซ้อน มีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยาก และมีลักษณะเป็นสากล 
เพ่ือให้ผู้ใช้งานระบบสามารถใช้งานได้ง่ายและเกิดความสะดวกในการปฏิบัติงาน 

5) ส านักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ควรปรับปรุงระบบการตรวจราชการแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนของการเรียกใช้ข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย เกิดความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
และเอ้ือประโยชน์ต่อการใช้งานของเจ้าหน้าที่ แม้ระบบจะมีการส ารองข้อมูลการรายงานประเด็นการ
ตรวจราชการและผลการด าเนินงานไว้ในแต่ละปีงบประมาณแต่ผู้ที่สามารถเข้าดูรายงานได้ส่วนใหญ่
จะเป็นผู้ดูแลระบบ ซึ่งในหน้าหลักของระบบการตรวจราชการแบบอิเล็กทรอนิกส์ยังไม่มีเมนูการใช้
งานส าหรับผู้ใช้งานระบบของแต่ละหน่วยงานที่สามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังเกี่ยวกับประเด็นตรวจ
ราชการและผลการด าเนินงานที่เคยรายงานในปีงบประมาณท่ีผ่านมาได้ หากมีการปรับปรุงเมนูการใช้
งานในส่วนนี้ก็จะท าให้การเรียกใช้ข้อมูลในส่วนต่าง ๆ เกิดประโยชน์ต่อการใช้งานของผู้ใช้งานระบบ
และผู้ที่เก่ียวข้องได้ 

6) ในอนาคตข้อมูลทุกอย่างจะอยู่ในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น ส านักผู้ตรวจราชการ
กระทรวงยุติธรรม จึงควรมีการพัฒนาระบบการตรวจราชการแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความทันสมัยอยู่
เสมอ พัฒนาบุคลากรภายในส านักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมให้สามารถท าหน้าที่เป็นผู้ดูแล
ระบบ (admin) เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับการปฏิบัติงานโดยอาศัยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เป็นหลัก แทนการใช้เอกสารในการตรวจราชการ 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อควำมพงึพอใจในกำรท ำงำนของก ำลังพล 
โรงพยำบำลค่ำยจักรพงษ์ 

ปณิธาน เปมะโยธิน* 
 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาปัจจัยความพึงพอใจในการท างานของก าลัง
พลของโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ ์2) เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ที่มีผลต่อความพึงพอใจในการท างาน
ของก าลังพลของโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์  และ 3) เพ่ือทราบถึงข้อเสนอแนะในการท างาน 
ท าการศึกษาในก าลังพลในโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ จ านวน 251 คน ท าการเก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามผลการศึกษาความพึงพอใจในการท างานในภาพรวม พบว่า ก าลังพลส่วนใหญ่เห็นด้วย
ค่อนข้างมากกับปัจจัยความพึงพอใจในภาพรวม ที่ร้อยละ 53.9 เมื่อมาวิเคราะห์ปัจจัยความพึงพอใจ
รายด้าน พบว่าก าลังพลส่วนใหญ่ เห็นด้วยค่อนข้างมากกับด้านความส าเร็จในการท างาน ถึงร้อยละ 
70.5 รองลงมาได้แก่ ด้านความรับผิดชอบ รองสุดท้ายคือ ด้านสภาพการท างาน และสุดท้ายปัจจัย
ด้านค่าตอบแทน ร้อยละ 39.8  

ในการเปรียบเทียบปัจจัยความพึงพอใจโดยรวม พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้าน เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ระยะเวลาปฏิบัติงาน ลักษณะงาน ชั้นยศ ที่ต่างกัน มีความพึงพอใจโดยรวม ไม่แตกต่างกัน 
แต่ปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจโดยรวม แตกต่างกัน ส าหรับ
ความพึงพอใจรายด้าน พบว่าผู้ชายมีความพึงพอใจด้านความเป็นอยู่ส่วนตัว มากกว่าผู้หญิง ก าลังพล
ที่มีอายุตั้งแต่ 56 ปีขึ้นไป มีความพึงพอใจในด้านความมั่นคงในงานมากกว่ากลุ่มอายุ 23-40 ปี 
การศึกษาระดับปริญญาตรี มีความพึงพอใจ ด้านสภาพการท างานมากกว่าระดับต่ ากว่าปริญญา 
ลักษณะงานที่ต่างกันมีความพึงพอใจในด้านนโยบายและการบริหาร ด้านความสัมพันธ์กับ
ผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงานและด้านวิธีการปกครองบังคับบัญชาแตกต่างกัน ชั้นยศที่แตกต่างกัน  
มีความพึงพอใจในปัจจัยด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านความก้าวหน้าในการท างาน  
ด้านค่าตอบแทน ด้านสภาพการท างาน ด้านความมั่นคงในงาน แตกต่างกัน รายได้ต่อเดือนแตกต่าง
กัน มีความพึงพอใจในปัจจัยด้านค่าตอบแทน ด้านสภาพการท างาน ด้านความมั่นคงในงาน และ  
โดยภาพรวมแตกต่างกัน 

 

                                       
* พันเอก, นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
E-mail: panipem@hotmail.com 
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จากการศึกษาครั้งนี้ การเพ่ิมความพึงพอใจในการท างาน เพ่ือให้การท างานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นนั้น องค์การควรเพ่ิมปัจจัยจูงใจ ให้มากขึ้นเป็นการเพ่ิมความพึงพอใจในการท างาน 
ซึ่งหน่วยงานมีก าลังพลเห็นด้วยค่อนข้างมากกับปัจจัยด้านความส าเร็จในการท างาน และควรเพ่ิม
ปัจจัยค้ าจุน ให้เพียงพอ โดยปัจจัยด้านใดที่มีแนวโน้มจะลดลง จนก าลังพลจะเกิดความไม่พึงพอใจ
ควรด าเนินการก่อน เช่น ปัจจัยด้านค่าตอบแทน และสภาพการท างาน เป็นต้น 

ค ำส ำคัญ: ความพึงพอใจ, ทฤษฎีสองปัจจัย, Herzberg, โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ ์
 
1. บทน ำ 

ในปัจจุบันที่สังคม เศรษฐกิจและการเมืองมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เนื่องจาก
กระแสโลกาภิวัฒน์ท าให้หน่วยงาน หรือองค์การ ต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่าง ๆ 
ในองค์การต่าง ๆ จะต้องใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างเหมาะสม เพ่ือสร้างโอกาสแห่งความส าเร็จ
ให้องค์การ ทรัพยากรในองค์การประกอบด้วย ทรัพยากรโครงสร้างกายภาพ ทรัพยากรทางการเงิน    
พฤติกรรมองค์การ (พฤติกรรมของพนักงานในองค์การ) ทรัพยากรที่ส าคัญที่สุดในองค์การคือ คน 
หรือทรัพยากรมนุษย์ มนุษย์เป็นทรัพยากรที่ส าคัญ ในการท าให้งานขององค์การบรรลุเป้าหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล แต่โดยธรรมชาติทั่วไปของมนุษย์จะมีความแตกต่างกันในแต่ละ
บุคคล เช่นความแตกต่างในด้าน ทัศนคติ ความรู้ ทักษะ ความสามารถในการท างานหรือแตกต่างกัน
ในด้านปัจจัยส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน รายได้ เป็นต้น การด าเนินการที่จะ
ให้มนุษย์สร้างสรรค์ ผลงานได้เป็นอย่างดีนั้น ต้องอาศัยคุณภาพการบริหารและการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ควบคู่กันไป (บรรยงค์ โตจินดา, 2543: 75) 

โรงพยาบาล เป็นหน่วยบริการด้านสาธารณสุขซึ่งมีหน้าที่ให้บริการด้านสุขภาพอนามัยแก่ 
ประชาชนทุกคน อย่างเท่าเทียมกัน เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบ มีสภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
ในโรงพยาบาลประกอบไปด้วยบุคลากร หลายสาขาอาชีพ ทั้งแพทย์ พยาบาล เภสัชกร รวมถึง 
แม่ครัว คนขับรถ คนท างานด้านเอกสารต่าง ๆ ที่ต้องปฏิบัติงานเป็นทีมเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ในการบริการทางการแพทย์แก่ประชาชน 

โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์เป็น สังกัดมณฑลทหารบกที่ 12 เป็นโรงพยาบาลขนาด 150 เตียง   
มีขีดความสามารถระดับทุติยภูมิ  โดยมีแพทย์เฉพาะทางหลายสาขา ในปี  2562 รวมทั้งสิ้น 
กว่า 17,000 คน มีภารกิจหลักคือให้บริการทางการแพทย์คือการรักษาพยาบาล ควบคู่กับการส่งเสริม
สุขภาพ การฟ้ืนฟูสุขภาพ และการเวชกรรมป้องกันแก่ก าลังพลทหารและครอบครัว โดยรับผิดชอบ
เขตค่ายจักรพงษ์และค่ายพรหมโยธี ในจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีวิสัยทัศน์คือ มุ่งมั่นจะเป็นโรงพยาบาล
ชั้นน าระดับทุติยภูมิของกองทัพบก ในปี 2564    
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ในการด าเนินการด้านต่าง ๆ ที่ก าหนดนั้น ปัจจัยในการบริหารที่ส าคัญที่สุดดังที่กล่าวไว้แล้ว
คือ บุคลากร ซึ่งจะมีปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งปริมาณไม่เพียงพอ ไม่พึงพอใจจากปริมาณงานที่มาก หรือ
ปัญหาจากความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน ตลอดจนระบบการบริหารต่าง ๆ ท าให้
ลาออก หรือขอย้าย ซึ่งท าให้องค์การเกิดปัญหาได้ ส าหรับด้านปริมาณของก าลังพลนั้น ก าลังพลของ
โรงพยาบาลมีหลายวิชาชีพ วิชาชีพที่ขาดแคลนมากที่สุดคือ พยาบาล ซึ่งมีอัตราเต็ม 48 คน แต่บรรจุ
จริงเพียง 25 คน รวมถึงวิชาชีพอ่ืน ๆ ส าหรับการแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงาน
นั้น มีการเพ่ิมบุคลากรในแต่ละวิชาชีพ ทั้งจากการช่วยราชการและการจ้างเพ่ิม รวมทั้งก าลังพลใน
ต าแหน่งอ่ืน ๆ ที่ช่วยงานในโรงพยาบาลที่เป็นลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานราชการด้วย   

ภาระงานที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ ในส่วนที่เป็นงานหลัก คือการรักษาพยาบาล
นั้น เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ท าให้ก าลังพล ขาดความพึงพอใจ เนื่องมาจากภาระงานที่มาก จึงควรจะต้องมี
บุคลากรทางการพยาบาลที่เพ่ิมขึ้น ในวิชาชีพอ่ืน ๆ ยังไม่มีการวัดภาระงาน ถึงแม้ฝ่ายบริหารได้เพ่ิม
การจ้างลูกจ้างชั่วคราวแล้วก็ตาม ก็ยังไม่เพียงพอต่อภาระงาน ซึ่งอาจจะท าให้คนที่ยังต้องท างาน 
มีความท้อใจ เครียด เหนื่อยเกินไป ท าให้มีผลต่อการท างาน หรือการลา ขอย้ายหรือลาออกได้    

จากปัญหาและเงื่อนไข ที่กล่าวมานั้นท าให้รวมเป็นปัญหาหลักคือ ความเหน็ดเหนื่อย ท้อแท้ 
เบื่อหน่าย หมดก าลังใจ น าไปสู่ความไม่พึงพอใจของก าลังพล ซึ่งการที่ท าให้ก าลังพล มีความพึงพอใจ
ในงานนั้น ได้มีผู้ศึกษาและนักวิชาการ ที่น าเสนอทฤษฎีความพึงพอใจหลายท่าน ทฤษฎีหนึ่งที่นิยม
น ามาใช้กัน และได้เสนอปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการท างาน ไว้อย่างน่าสนใจ ท าให้เห็นว่า 
บุคลากรในองค์การนั้น จะท างานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นนั้น มีปัจจัยด้านใดที่จะช่วยให้เพ่ิมขึ้นได้   
ซึ่งผู้เขียน เห็นว่า ทฤษฎีสองปัจจัย ของเฟรเดริก เฮอร์ซเบิร์ก (Frederick Herzberg’s Two-Factor 
Theory) (Herzberg, et al., 1959) เป็นทฤษฎีที่สามารถน ามาใช้ในกรณีนี้ได้อย่างเหมาะสม ทฤษฎี 
2 ปัจจัย ประกอบด้วย 1) ปัจจัยจูงใจหรือปัจจัยที่เป็นตัวกระตุ้นในการท างาน (Motivation Factors) 
เป็นกลุ่มปัจจัยที่เป็นตัวกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงาน ท างานด้วยความพึงพอใจ เช่นปัจจัยด้านความส าเร็จใน
การท างานหรือด้านการได้รับการยอมรับ เป็นต้น 2) ปัจจัยค้ าจุนหรือปัจจัยสุขอนามัย (Maintenance 
or Hygiene Factors) เป็นกลุ่มปัจจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรง เป็นเพียงสิ่งที่สกัดกั้นไม่ให้
บุคลากรเกิดความไม่พอใจ แต่ไม่สามารถสร้างการจูงใจให้เกิดขึ้นได้ ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็น
ปัจจัยพ้ืนฐานที่ต้องได้รับการสนองตอบ เพราะถ้าไม่มีให้หรือให้ไม่เพียงพอ จะท าให้บุคลากรเกิด
ความไม่พึงพอใจในการท างาน ตัวอย่างเช่นปัจจัยด้านสภาพการท างาน ด้านนโยบายและการบริหาร 
หรือ ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ เป็นต้น (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2550) 

ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจการท างานของก าลังพลใน
โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ โดยใช้ทฤษฎีสองปัจจัยของ เฮอร์เบิร์ก ในการศึกษา เพ่ือหาแนวทางในการ
บริหาร ให้ก าลังพลในโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ ท างานได้อย่างมีความพึงพอใจในงานมากที่สุดและ  
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มีผลของงานดีที่สุด เพ่ือประโยชน์แก่ประชาชนที่มาใช้บริการและความเจริญก้าวหน้าของโรงพยาบาล
ค่ายจักรพงษ์ต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์กำรศึกษำ 

2.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยความพึงพอใจในการท างานของก าลังพลของโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์   
2.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อความพึงพอใจในการท างานของก าลังพลของ

โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ 
2.3 เพ่ือทราบถึงข้อเสนอแนะในการท างานของก าลังพลของโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ 
 

3. ทบทวนวรรณกรรมและงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ควำมหมำยของควำมพึงพอใจในกำรท ำงำน 
ความพึงพอใจในการท างาน หมายถึง ทัศนคติในทางที่ดีของบุคคลที่มีต่องานที่ท าอยู่ 

ซึ่งความรู้สึก นี้จะเกิดข้ึนได้จากการที่บุคคลได้รับการตอบสนองความต้องการทั้งทางด้านร่างกายและ
จิตใจ จนท าให้บุคคลเกิดความพึงพอใจในการท างาน ซึ่งจะส่งผลให้การด าเนินงานขององค์การเป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การได้ในที่สุด (ฤทธิณรงค์ คงสัมฤทธิ์, 2548: 10) 

ทฤษฎีสองปัจจัยของ Herzberg 
ในการศึกษานี้ ส าหรับตัวแปรตาม ผู้ศึกษาสนใจที่จะศึกษา ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์ซเบิร์ก 

(Herzberg) และใช้เป็นตัวแปรตามด้วย เป็นทฤษฎีที่ Frederick Herzberg นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน
เป็นผู้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1959 (ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร, 2562) เฮอร์ซเบิร์ก ท าวิจัยเพ่ือศึกษาว่า 
ทัศนคติมีผลต่อแรงจูงใจอย่างไร โดยขอให้ผู้รับการสัมภาษณ์ซึ่งเป็นพนักงานในสถานประกอบการ 
อธิบายว่าสถานการณ์หรือปัจจัยใดที่ท าให้พวกเขารู้สึกดีและไม่ดีในงานที่ท าค าตอบที่ได้ สร้างความ
แปลกใจแก่ เฮอร์ซเบิร์ก เป็นอย่างมาก คือ แทนที่ปัจจัยที่ให้ความรู้สึกที่ดี และปัจจัยที่ให้ความรู้สึกที่
ไม่ดี จะเป็นปัจจัยตัวเดียวกัน ต่างกันท่ีปริมาณ แต่กลับพบว่า ปัจจัยที่สร้างความรู้สึกทั้งสองนี้ เป็นคน
ละตัวกัน เขาจึงได้สร้าง Two-Factor Theory ขึ้นเพ่ืออธิบายว่า แรงจูงใจและความพึงพอใจในการ
ท างานของบุคคล ขึ้นอยู่กับปัจจัยสองจ าพวก ได้แก่ ปัจจัยสร้างแรงจูงใจ เราเรียกว่า ปัจจัยจูงใจ
(Motivation Factor) และปัจจัยไม่ให้เกิดความไม่พอใจ ซึ่งเราเรียกว่า ปัจจัยค้ าจุน หรือปัจจัย
สุขอนามัย (Hygiene Factor)                

1) ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factors) เป็นปัจจัยที่ท าให้บุคคลเกิดความพึงพอใจในการ 
ท างาน ปัจจัยประเภทนี้เป็นปัจจัยที่ผูกติดอยู่กับงาน สร้างแรงจูงใจให้พนักงานมีผลการปฏิบัติงานที่ดี
ขึ้น (ฤทธิณรงค์ คงสัมฤทธิ์, 2548: 16) ปัจจัยเหล่านี้ ได้แก่ 
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(1) ลักษณะงานที่ปฏิบัติ (The Work Itself) หมายถึง งานที่น่าสนใจ งานที่ต้อง 
อาศัยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ท้าทายให้ต้องลงมือท าหรือเป็นงานที่มีลักษณะสามารถท าตั้งแต่ต้น 
จนสิ้นสุดได้โดยล าพังผู้เดียว    

(2) ความส าเร็จในการท างานของบุคคล (Achievement) หมายถึง การที่บุคคล 
สามารถท างานได้เสร็จสิ้นและประสบความส าเร็จอย่างดี ความสามารถในการแก้ปัญหาต่าง ๆ 
การรู้จักการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น หากผลงานส าเร็จบุคคลนั้นก็จะเกิดความรู้สึกความปลาบ
ปลื้มใจและรู้สึกพึงพอใจในผลส าเร็จของงานนั้น ๆ   

(3) การได้รับการยอมรับนับถือหรือการยกย่อง (Recognition) หมายถึง การได้รับ
การยอมรับนับถือจากผู้บังคับบัญชาหรือ จากเพ่ือนร่วมงาน การยอมรับนับถือ อาจอยู่ในรูปของแสดง
ความยินดี การยกย่องชมเชย การให้ก าลังใจ หรือการแสดงออกอ่ืนใดที่ส่ งผลให้เห็นการยอมรับใน
ความสามารถ เมื่อได้ท างานอย่างหนึ่ง  

(4) ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการ 
ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานที่มีความส าคัญและมีอ านาจในการรับผิดชอบอย่างเต็มที่ไม่ต้อง 
ถูกตรวจสอบหรือควบคุมอย่างใกล้ชิด   

(5) ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน (Advancement) หรือโอกาสในการเจริญเติบโต 
(Possibility of Growth) คือ การมีโอกาสได้ก้าวขึ้นสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น การได้รับการเลื่อนขั้นเมื่อ 
ปฏิบัติงานส าเร็จ การมีโอกาสได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมหรือการได้รับการฝึกอบรม 

2) ปัจจัยค้ าจุน หรือปัจจัยสุขอนามัย (Hygiene Factor) คือ ปัจจัยซึ่งรักษาแรงจูงใจที่มีอยู่
ในปัจจุบันนั้นไว้ให้เป็นปกติ การเพ่ิมปัจจัยประเภทนี้ไม่ได้สร้างความพอใจในระยะยาว เป็นเพียงการ
รักษาสถานะไม่ให้เกิดความไม่พอใจเท่านั้น แต่หากปัจจัยดังกล่าวลดลงหรือหมดไป พนักงานจะรู้สึก
ไม่พอใจและเรียกร้อง ได้แก่ 

(1) นโยบายและการบริหาร (Company Policy and Administration) หมายถึง 
การจัดการและการบริหารงานขององค์การ การติดต่อสื่อสารภายในองค์การ    

(2) ค่าตอบแทน หมายถึง สิ่งตอบแทนที่อยู่ในรูปของเงินเดือนและการเลื่อนขั้น
เงินเดือนในหน่วยงาน รวมทั้งสวัสดิการ นั้นให้เป็นที่พึงพอใจของบุคคลากรที่ปฏิบัติงาน  

(3)  ความสัมพันธ์กับผู้ บั งคับบัญชา  ผู้ ใต้บั งคับบัญชาและเ พ่ือนร่วมงาน 
(Interpersonal Relations, Supervisor/Peers) หมายถึง การติดต่อสื่อสารไม่ว่าจะเป็นทางวาจา
หรือการแสดงออก หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่บ่งบอกถึงความสัมพันธ์อันดี มีความเข้าใจซึ่งกันและกันเป็น
อย่างดี สามารถท างานร่วมกันได้   

(4) สภาพการท างาน (Working Conditions) หมายถึง สภาพทางกายภาพของงาน 
เช่น แสงเสียง อากาศ ชั่วโมงการท างาน รวมทั้งสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ อุปกรณ์ หรือเครื่องอ านวยความ
สะดวกต่าง ๆ เป็นต้น     
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(5) ความมั่นคงในงาน (Job Security) หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อความ 
มั่นคงในการท างาน ความยั่งยืนของอาชีพหรือความมั่นคงขององค์การ   

(6) สถานะของอาชีพ (Status) หมายถึง อาชีพนั้นเป็นที่ยอมรับนับถือของสังคม 
มีเกียรติและศักดิ์ศรี 

(7) ความเป็นอยู่ส่วนตัว (Personal Life) หมายถึง ความรู้สึกที่ดีหรือไม่ดี อันเป็น 
ผลที่ได้รับจากงานในหน้าที่ของเขา เช่น การที่บุคคลต้องถูกย้ายไปท างานที่ต าแหน่งใหม่ซึ่งห่างไกล 
จากครอบครัว ท าให้เขาไม่มี ความสุข และเกิดความไม่พึงพอใจกับงานในที่แห่งใหม่    

(8) วิธีการปกครองของผู้บังคับบัญชา (Supervision Technique) หมายถึง 
ความสามารถของผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ในการด าเนินการบริหารหน่วยงานหรือสร้างความยุติธรรม
ในการบริหารงาน   

งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ฤทธิรงค์ คงสัมฤทธิ์ (2548) ท าการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรใน 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วและเพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน   
ผลการวิจัยพบว่า ระดับความพึงพอใจ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยกลุ่มตัวอย่างมีระดับ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน เรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านความรับผิดชอบ ด้านลักษณะงานที่
ปฏิบัติ ด้านความส าเร็จของงาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร ด้านความมั่นคงในการท างาน    
ด้านนโยบายและการบริหาร ด้านการยอมรับนับถือ ด้านสภาพการท างาน ด้านความก้าวหน้า  
ด้านเงินเดือนและสวัสดิการ ส าหรับการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในแต่ละด้าน พบว่า  
เพศ ประเภทบุคลากร สถานภาพสมรส ที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจ ในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน 
และอายุ ระดับการศึกษา อายุราชการ ประสบการณ์ในการศึกษา อบรม ดูงาน การได้รับพิจารณา
ความดีความชอบ โดยภาพรวมที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน 

ศิริลักษณ์ ค าวร (2548) ท าการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 270 คน ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจ
ต่อปัจจัยด้านต่าง ๆ ของงาน มีดังนี้ ด้านความรับผิดชอบ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เป็นอันดับ
แรก รองลงมาคือด้านความก้าวหน้าในงาน ด้านความส าเร็จของงาน ด้านการยอมรับนับถือ และด้าน
ลักษณะของงาน จากการพิสูจน์สมมติฐานพบว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ ที่อายุ
การท างานแตกต่างกันมีความพึงพอใจ ในการปฏิบัติงานด้านความส าเร็จของงานที่แตกต่างกัน 
เจ้าหน้าที่ที่รายได้ที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านการยอมรับนับถือ แตกต่างกัน 
เจ้าหน้าที่ที่กลุ่มงานที่แตกต่างกันความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านการยอมรับนับถือ ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านความส าเร็จของงาน ด้านลักษณะของงาน และด้านความ
รับผิดชอบ ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
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กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 
ในการศึกษานี้ ส าหรับตัวแปรต้นนั้น ผู้ศึกษา สนใจที่จะศึกษาว่า ปัจจัยส่วนบุคคลว่ามี

ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ หรือไม่ ซึ่งปัจจัยส่วนบุคคลที่ผู้ศึกษาได้ทบทวนแนวคิด
และงานวิจัยต่าง ๆ ได้แก่ 1) เพศ 2) อายุ 3) ระดับการศึกษา 4) ระยะเวลาปฏิบัติงานในโรงพยาบาล 
5) ลักษณะงาน 6) ประเภทบุคลากร 7) รายได้ต่อเดือน ส าหรับตัวแปรตามเป็นปัจจัยความพึงพอใจ 
โดยน าทฤษฎีสองปัจจัย ของ Frederic Herzberg มาเป็นตัวแปรตาม ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยจูงใจ
จ านวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านลักษณะงานที่ท า ด้านความส าเร็จในการท างาน ด้านการได้รับการยอมรับ
นับถือ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้าในการท างาน และปัจจัยค้ าจุนหรือปัจจัยสุขภาวะ 
จ านวน 8 ด้านได้แก่ ด้านนโยบายและการบริหาร ด้านค่าตอบแทน ด้านความสัมพันธ์กับ
ผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน ด้านสภาพการท างาน ด้านความมั่นคงในงาน ด้านสถานะอาชีพ 
ด้านความเป็นอยู่ส่วนตัว และด้านวิธีการปกครองบังคับบัญชา       

 ตัวแปรต้น       ตัวแปรตำม 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดับการศึกษา 
4. ระยะเวลาปฏิบตัิงาน 
5. ลักษณะงาน 
6. ประเภทก าลังพลตามชั้นยศ 
7. รายไดต้่อเดือน 

ปัจจัยควำมพึงพอใจในกำรปฏิบติังำน 
ปัจจัยจูงใจ  1. ลักษณะงานท่ีท า  
     2. ความส าเร็จในการท างาน 
     3. การไดร้ับการยอมรับนับถือ 
     4. ความรับผดิชอบ 
     5. ความก้าวหน้าในการท างาน 
ปัจจัยค้ ำจนุ 6. นโยบายและการบริหาร 
     7. ค่าตอบแทน 
     8. ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา และเพื่อน
ร่วมงาน 
     9. สภาพการท างาน 
     10. ความมั่นคงในงาน 
     11. สถานะอาชีพ 
     12. ความเป็นอยู่ส่วนตัว 
     13. วิธีการปกครองบังคับบัญชา 
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4. ระเบียบวิธีวิจัย 
ประชำกร ท าการศึกษาในก าลังพลของโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ จังหวัดปราจีนบุรี  

ทุกระดับชั้น ทุกวิชาชีพ ภายในช่วงเดือน เมษายน 2563 ไม่รวมผู้ที่เพ่ิมเข้าท างานไม่เกิน 6 เดือน  
ไมร่วมผู้ที่ไปช่วยราชการที่อ่ืน ไม่รวมผู้ที่ไปศึกษาหรือลาคลอดในช่วงเวลาที่เก็บข้อมูล รวมประชากร
ในการศึกษาครั้งนี้ จ านวน 251 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูล ใช้แบบสอบถาม โดยมี 3 ตอน ดังนี้  
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ซึ่งประกอบด้วย 1) เพศ 2) อายุ 

3) ระดับการศึกษา 4) ระยะเวลาปฏิบัติงานในโรงพยาบาล 5) ลักษณะงาน 6) ประเภทก าลังพล 
6) รายได้ต่อเดือน  

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ซึ่งประกอบ ด้วยข้อค าถาม 40 ข้อ ครอบคลุมปัจจัยที่ส าคัญของความพึงพอใจทั้ง 13  ด้าน  
ประกอบด้วย ปัจจัยจูงใจ 5 ด้าน ปัจจัยค้ าจุน จ านวน 8 ด้าน โดยใช้การประมาณค่าแบบ Likert 
Rating scale 4 ระดับ โดยผู้ตอบจะเลือกตอบได้เพียงค าตอบเดียวเพ่ือสรุปความคิดเห็นจากค าถามจะ
มีทั้งหมด 4 ระดับดังนี้ เห็นด้วยมาก เห็นด้วยค่อนข้างมาก เห็นด้วยค่อนข้างน้อย และเห็นด้วยน้อย 
 ตอนที่ 3 แบบสอบถาม เรื่องข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นค าถาม
ปลายเปิด 

ผู้ศึกษาท าการขออนุญาตจากผู้อ านวยการโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว 
ท าการแจกแบบสอบถามจ านวน 251 ชุด ตั้งแต่ วันที่ 24 เมษายน 2563 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 
2563 เก็บรวบรวมในเวลา 1 สัปดาห์ ได้รับแบบสอบถามคืนมา 251 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100    
 
5. ผลกำรศึกษำ  
 5.1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถำม เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของ 
ผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ค่าร้อยละ ดังนี้ 

ตารางที่ 5.1 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม ตามปัจจัยส่วนบุคคล 
ปัจจัยส่วนบุคคล จ ำนวน ร้อยละ 

1. เพศ ชาย 77 30.7 

 หญิง 174 69.3 
2. อำย ุ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 22 ปี 8 3.2 

 23-40 ปี 130 51.8 
 41-55 ปี 87 34.7 

 ตั้งแต่ 56 ปี ขึ้นไป 26 10.4 
3. ระดับกำรศึกษำสูงสุด ต่ ากว่าปริญญาตรี 119 47.4 
 ปริญญาตรี 117 46.6 
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ปัจจัยส่วนบุคคล จ ำนวน ร้อยละ 

 ปริญญาโทข้ึนไป 15 6.0 
4. ระยะเวลำปฏิบัติงำน น้อยกว่า 5 ปี 97 38.6 

 5-20 ปี 79 31.5 
 มากกว่า 20 ปี ขึ้นไป 75 29.9 
5. ลักษณะงำน กลุ่มวิชาชีพ 162 64.5 
 กลุ่มปฏิบัติงาน 42 16.7 
 กลุ่มท างานด้านเอกสาร 47 18.7 

6. ชั้นยศ นายทหารสัญญาบัตร 67 26.7 
 นายทหารประทวน 78 31.1 

 ลูกจ้างประจ า 27 10.8 
 พนักงานราชการ 23 9.2 
 ลูกจ้างช่ัวคราว 56 22.3 
7. รำยได้ต่อเดือน ต่ ากว่า 10,000 บาท 23 9.2 
 10,001-20,000 บาท 98 39.0 
 20,001-30,000 บาท 75 29.9 
 30,001-40,000 บาท 26 10.4 

 มากกว่า 40,000 บาท 29 11.6 
 รวม 251 100.0 

  

 จากตารางที่ 5.1 พบว่า ก าลังพลส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงร้อยละ 69.3 กลุ่มอายุส่วนใหญ่อยู่
กลุ่มอายุ 23-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 51.8 มีการศึกษาต่ ากว่าปริญญา มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 47.4  
รองลงมาคือมีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 46.6 ใกล้เคียงกัน ระยะเวลาปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ พบว่า ส่วนใหญ่ ปฏิบัติงานน้อยกว่า 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.6 ส่วนใหญ่ 
มีลักษณะการท างาน เป็นกลุ่มวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 64.5 ประเภทก าลังพลตามชั้นยศ ส่วนใหญ่ 
เป็นนายทหารประทวน คิดเป็นร้อยละ 31.1 รองลงมาเป็นนายทหารสัญญาบัตร คิดเป็นร้อยละ 26.7 
รายได้ต่อเดือน พบว่า ส่วนใหญ่มีรายได้ 10,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.0 รองลงมาคือ 
กลุ่มท่ีมีรายได้ 20,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.9   
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5.2 ปัจจัยควำมพึงพอใจในกำรท ำงำนของก ำลังพลโรงพยำบำลค่ำยจักรพงษ์   

ตารางที่ 5.2 ปัจจัยความพึงพอใจในภาพรวม 
ปัจจัยควำมพึงพอใจ เห็นด้วย

มำก  
เห็นด้วย

ค่อนข้ำงมำก 
เห็นด้วย

ค่อนข้ำงน้อย  
เห็นด้วย

น้อย  
รวม  

ปัจจัยจูงใจ      
1. ลักษณะงานท่ีท า  23.9 57.4 14.7 4.0 100.0 
2. ความส าเร็จในการท างาน 22.3 70.5 6.2 1.0 100.0 

3. การได้รับการยอมรับนับถือ 18.0 54.1 20.2 7.7 100.0 
4. ความรับผิดชอบ 26.7 66.0 6.2 1.0 100.0 

5. ความก้าวหน้าในการท างาน 24.8 48.8 19.1 7.3 100.0 
Mean=3.01, S.D.=0.31 รวม 23.1 59.4 13.3 4.2 100.0 

ปัจจัยค้ ำจุน      
6. นโยบายและการบริหาร 23.3 54.0 18.3 4.4 100.0 

7. ค่าตอบแทน 13.6 39.8 33.4 13.2 100.0 
8. ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและ

เพื่อนร่วมงาน 
31.6 52.7 13.1 2.6 100.0 

9. สภาพการท างาน 20.3 47.7 25.2 6.8 100.0 
10. ความมั่นคงในงาน 31.0 50.5 15.1 3.4 100.0 
11. สถานะอาชีพ 36.8 48.6 12.1 2.5 100.0 
12. ความเป็นอยู่ส่วนตัว 29.5 51.3 15.9 3.3 100.0 
13. วิธีปกครองบังคับบัญชา 23.2 59.2 15.1 2.5 100.0 

Mean=2.99, S.D.=0.38 รวม 26.2 50.5 18.5 4.8 100.0 
Mean=3.00, S.D.=0.32 รวม 25.0 53.9 16.5 4.6 100.0 

หมำยเหตุ – ร้อยละ 

 

 จากตารางที่ 5.2 ในภาพรวม พบว่า ก าลังพลส่วนใหญ่ เห็นด้วยค่อนข้างมากกับปัจจัยความ
พึงพอใจในภาพรวมที่ร้อยละ 53.9 เมื่อแยกเป็นปัจจัยจูงใจ และปัจจัยค้ าจุน พบว่า ก าลังพล 
ส่วนใหญ่ เห็นด้วยค่อนข้างมากกับปัจจัยจูงใจ ร้อยละ 59.4 เห็นด้วยค่อนข้างมากกับปัจจัยค้ าจุน 
ร้อยละ 50.5 เมื่อมาวิเคราะห์ปัจจัยจูงใจรายด้าน พบว่า ก าลังพลส่วนใหญ่ เห็นด้วยค่อนข้างมากกับ
ด้านความส าเร็จในการท างาน ถึงร้อยละ 70.5 รองลงมา ได้แก่ ด้านความรับผิดชอบ ร้อยละ 66  
ด้านลักษณะงานที่ท าร้อยละ 57.4 ด้านการยอมรับนับถือ ร้อยละ 54.1 สุดท้ายคือด้านความก้าวหน้า
ในการท างานร้อยละ 48.8 ตามล าดับ ส าหรับปัจจัยค้ าจุนนั้น ในรายด้าน พบว่า ก าลังพลส่วนใหญ่ 
เห็นด้วยค่อนข้างมาก กับปัจจัยด้านวิธีปกครองบังคับบัญชา ร้อยละ 59.2 เรียงล าดับต่อมาได้แก่ด้าน
นโยบายการบริหาร ร้อยละ 54 ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน ร้อยละ 52.7 
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ด้านความเป็นอยู่ส่วนตัว ร้อยละ 51.3 ด้านความมั่นคงในงาน ร้อยละ 50.5 ด้านสถานะอาชีพ 
ร้อยละ 48.6 ด้านรองสุดท้ายได้แก่ด้านสภาพการท างาน ร้อยละ 47.7 และสุดท้าย ก าลังพลเห็นด้วย
ค่อนข้างมากกับปัจจัยด้านค่าตอบแทน ร้อยละ 39.8 มีจุดที่น่าสนใจคือถ้ารวมกลุ่มที่เห็นด้วยมากและ
ค่อนข้างมาก ในด้านค่าตอบแทน จะได้ร้อยละ 53.4 ซึ่งแสดงว่าเกือบครึ่ง เป็นกลุ่มที่เห็นด้วย 
น้อยและค่อนข้างน้อย รวมถึงด้านสภาพการท างาน มีถึง 1 ใน 3 คือร้อยละ32ที่เห็นด้วยน้อยและ
ค่อนข้างน้อย 

5.3 เปรียบเทียบควำมพึงพอใจในกำรท ำงำนกับปัจจัยส่วนบุคคล  
เปรียบเทียบปัจจัยความพึงพอใจในการท างานของก าลังพลโรงพยาบาลค่ายจักรพง ษ์ 

โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล โดยใช้ t-test หรือ f-test ซึ่งเมื่อพบความแตกต่าง ผู้ศึกษาได้เปรียบ
เทียบข้อมูลเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีทดสอบของ เชฟเฟ่ (Scheffe’s test) จากการเปรียบเทียบปัจจัย
ความพึงพอใจในการท างาน กับปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า 

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมพึงพอใจกับเพศ จากการทดสอบ t-test พบว่า ในภาพรวม 
ผู้ชาย มีความพึงพอใจในการท างานโดยภาพรวม ไม่แตกต่างจากผู้หญิง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 อย่างไรก็ดี ในรายด้าน พบว่า ผู้ชาย ( ̅ =3.18) มีความพึงพอใจมากกว่าผู้หญิง (  ̅=3.02)
เฉพาะด้านความเป็นอยู่ส่วนตัว (t=2.014*) 

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมพึงพอใจกับกลุ่มอำยุ โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
พบว่า กลุ่มอายุที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการท างานในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน ( f=.262) 
ใน 12 จาก 13 ด้าน ต่างกันเพียงปัจจัยด้านความมั่นคงในงาน จึงท าการทดสอบรายคู่ด้วยวิธีการของ 
Scheffe’ พบว่า ก าลังพลที่มีอายุตั้งแต่ 56 ปีขึ้นไป (  ̅=3.42) มีความพึงพอใจในปัจจัยด้านความ
มั่นคงในงานมากกว่ากลุ่มอายุ 23-40 ปี (  ̅=2.98) (f 4.370*) 

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมพึงพอใจกับกลุ่มระดับกำรศึกษำสูงสุด โดยวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียวพบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการท างานในภาพรวม 
ไม่แตกต่างกัน (f=.055) ใน 12 จาก 13 ด้าน ต่างกันเพียงปัจจัยด้านสภาพการท างาน จึงท าการ
ทดสอบรายคู่ด้วยวิธีการของ Scheffe’ พบว่า ระดับปริญญาตรี (  ̅=2.87) มีความพึงพอใจด้าน
สภาพการท างานมากกว่าระดับต่ ากว่าปริญญา (  ̅=2.73) (f =3.458*) 
 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมพึงพอใจกับกลุ่มระยะเวลำปฏิบัติงำน โดยวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียวพบว่า ระยะเวลาปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการท างานใน
ภาพรวม ไม่แตกต่างกัน (f=1.695) ใน 12 จาก 13 ด้าน ต่างกันเพียงปัจจัยด้านการได้รับการยอมรับ
นับถือ จึงท าการทดสอบรายคู่ด้วยวิธีการของ Scheffe’ พบว่า กลุ่มที่ปฏิบัติงานมาน้อยกว่า 5 ป ี
(  ̅=2.91) มีความพึงพอใจ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ มากกว่ากลุ่มปฏิบัติงานมากกว่า 20 ปี 
(  ̅=2.72) (f= 4.856*)   
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ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมพึงพอใจกับกลุ่มลักษณะงำน โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียวพบว่า ลักษณะงานที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการท างานในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน 
(f=2.996) ใน 10 จาก 13 ด้าน ต่างกันในปัจจัย3ด้าน ได้แก่ปัจจัยด้านนโยบายและการบริหาร
(f=7.923) ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน (f=6.094) และด้านวิธีการปกครอง
บังคับบัญชา (f=3.851) จึงท าการทดสอบรายคู่ด้วยวิธีการของ Scheffe’ พบว่า มีคู่ที่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 ดังนี้ 

- กลุ่มท างานเอกสาร (  ̅=3.23) มีความพึงพอใจ ด้านนโยบายและการบริหาร
มากกว่า กลุ่มวิชาชีพ (  ̅=2.91)  

- กลุ่ มท า งานเอกสาร  (  ̅=3.37)  มีคว ามพึงพอใจด้ านความสัม พันธ์กั บ
ผู้บังคับบัญชาฯมากกว่ากลุ่มวิชาชีพ (  ̅=3.09)  

- กลุ่มท างานเอกสาร (  ̅=3.26) มีความพึงพอใจด้านวิธีปกครองบังคับบัญชา
มากกว่ากลุ่มวิชาชีพ (  ̅=2.98)  

- กลุ่มท างานเอกสาร (  ̅=3.23) มีความพึงพอใจด้านนโยบายและการบริหาร
มากกว่ากลุ่มปฏิบัติการ (  ̅=2.88) 

- กลุ่ มท า งานเอกสาร  (  ̅=3.37)  มีคว ามพึงพอใจด้ านความสัม พันธ์กั บ
ผู้บังคับบัญชาฯมากกว่ากลุ่มปฏิบัติการ (  ̅=3.06) 

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมพึงพอใจกับกลุ่มชั้นยศ โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
พบว่า ชั้นยศที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการท างานในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน (f=2.143) ใน 8 
จาก 13 ด้าน ต่างกันในปัจจัย 5 ด้าน ได้แก่ปัจจัยด้านการได้รับการยอมรับนับถือ (f=4.930) ด้าน
ความก้าวหน้าในการท างาน (f=2.865) และด้านค่าตอบแทน (f=5.355) ด้านสภาพการท างาน 
(f=4.422) ด้านความมั่นคงในงาน (f=4.281) จึงท าการทดสอบรายคู่ด้วยวิธีการของ Scheffe’  
พบว่า มีคู่ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 ดังนี้ 

- นายทหารสัญญาบัตร (  ̅=3.28) มีความพึงพอใจด้านมั่นคงในงานมากกว่า
นายทหารประทวน (  ̅=2.95)  

- นายทหารสัญญาบัตร (  ̅=3.00) มีความพึงพอใจด้านความก้าวหน้ามากกว่า
นายทหารประทวน (  ̅=2.79)  

- นายทหารสัญญาบัตร (  ̅=2.80) มีความพึงพอใจด้านค่าตอบแทนมากกว่าลูกจ้าง
ชั่วคราว (  ̅=2.48)  

- นายทหารสัญญาบัตร (  ̅=2.93) มีความพึงพอใจด้านการยอมรับนับถือมากกว่า
ลูกจ้างประจ า (  ̅=2.54) 

- นายทหารสัญญาบัตร (  ̅=3.01) มีความพึงพอใจด้านสภาพการท างานมากกว่า
ลูกจ้างประจ า (  ̅=2.59) 
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- พนักงานราชการ (  ̅=2.94) มีความพึงพอใจด้านการยอมรับนับถือมากกว่า
ลูกจ้างประจ า (  ̅=2.54) 

- ลูกจ้างชั่วคราว (  ̅=3.03) มีความพึงพอใจด้านความก้าวหน้าในการท างาน
มากกว่านายทหารประทวน (  ̅=2.79) 

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมพึงพอใจกับกลุ่มรำยได้ต่อเดือน โดยพบว่า รายได้ต่อเดือนที่
แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการท างานในภาพรวม แตกต่างกัน (f=2.720*) และในรายด้านพบว่า 
มี 3 จาก 13 ด้าน รวมทั้งโดยรวม ที่แตกต่างกัน โดยปัจจัย 3 ด้าน ได้แก่ปัจจัยด้านค่าตอบแทน 
(f=5.921) ด้านสภาพการท างาน (f=3.788) และด้านความมั่นคงในงาน (f=2.712) จึงท าการทดสอบ
รายคู่ พบว่า มีคู่ที่แตกต่างกัน ดังนี้ 

- รายได้มากกว่า 4 หมื่นบาท (  ̅=3.00) มีความพึงพอใจด้านค่าตอบแทนมากกว่า
รายไดต้่ ากว่า 1 หมื่นบาท (  ̅=2.20) 

- รายได้มากกว่า 4 หมื่นบาท ( ̅ 3.00) มีความพึงพอใจด้านค่าตอบแทนมากกว่า
รายได้ 1-2 หมื่นบาท (  ̅=2.46)  

- รายได้มากกว่า 4 หมื่นบาท (  ̅=3.00) มีความพึงพอใจด้านค่าตอบแทนมากกว่า
รายได้ 2-3 หมื่นบาท (  ̅=2.53) 

- รายได้มากกว่า 4 หมื่นบาท (  ̅=3.11) มีความพึงพอใจด้านสภาพการท างาน
มากกว่ารายได้ 1-2 หมื่นบาท (  ̅=2.75) 

- รายได้มากกว่า 4 หมื่นบาท (  ̅=3.11) มีความพึงพอใจด้านสภาพการท างาน
มากกว่ารายได้ 2-3 หมื่นบาท (  ̅=2.78) 

- รายได้มากกว่า 4 หมื่นบาท (  ̅=3.31) มีความพึงพอใจด้านความมั่นคงในงาน
มากกว่ารายได้ 1-2 หมื่นบาท (  ̅=3.02) 

- รายได้มากกว่า 4 หมื่นบาท (  ̅=3.31) มีความพึงพอใจด้านความมั่นคงในงาน
มากกว่าต่ ากว่า 1 หมื่นบาท (  ̅=2.78) 

- รายได้ 3-4 หมื่นบาท (  ̅=3.28) มีความพึงพอใจด้านความมั่นคงในงานมากกว่า
รายได้ต่ ากว่า 1 หมื่นบาท (  ̅=2.78) 

- รายได้มากกว่า 4 หมื่นบาท (  ̅=3.12) มีความพึงพอใจในภาพรวมมากกว่ารายได้ 
2-3 หมื่นบาท (  ̅=2.96) 

- รายได้มากกว่า 4 หมื่นบาท (  ̅=3.12) มีความพึงพอใจในภาพรวมมากกว่ารายได้
น้อยกว่า 1 หมื่นบาท (  ̅=2.86) 

- รายได้ 3-4 หมื่นบาท (  ̅=3.09) มีความพึงพอใจในภาพรวมมากกว่ารายได้ 
น้อยกว่า 1 หมื่นบาท (  ̅=2.86) 
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5.4 กำรตอบแบบสอบถำมเรื่องข้อเสนอแนะ 
ในการสรุปผลการตอบแบบสอบถาม จากผู้แบบสอบถามทั้งหมด 251 คน มีผู้ที่ เขียน

ข้อเสนอแนะมาท้ังหมด 25 คน คิดเป็นร้อยละ 9.96 โดยได้จ าแนกเป็นข้อ ๆ ตามตาราง 

ตารางที ่5.3 สรุปผลการตอบแบบสอบถามปลายเปิด ในหัวข้อ ข้อเสนอแนะ 
ล ำดับ เร่ือง จ ำนวน 

1 ต้องการให้ขึ้นเงินเดือน ค่าเวร ต้องการเพิ่มสวัสดิการ  10 
2 ควรปรับปรุงสถานท่ี อากาศร้อน น้ ารั่ว ที่จอดรถไม่พอ 8 
3 อยากให้ลูกจ้างสามารถไปอบรมนอกหน่วยได้ ท าระบบ HR ส่งเสริมวัฒนธรรม

องค์การ ต้องการให้ผู้บริหารมารับฟังหน้างาน 
6 

4 หัวหน้าไม่สนใจลูกน้อง ไม่แก้ปัญหา 1 
 รวม 25 
 

 จากตารางที่ 5.3 เรื่องที่พบมากที่สุดคือเรื่อง ต้องการให้ขึ้นเงินเดือน ค่าเวร รวมถึง สวัสดิการ
ต่าง ๆ ตรงกับปัจจัยด้านค่าตอบแทน ต่อมาเป็นเรื่องการปรับปรุงสถานที่ อากาศร้อนน้ ารั่ว เป็นปัจจัย
ด้านสภาพการท างาน เรื่องอ่ืน ๆ เป็นเรื่องการบริหาร เช่น การรับฟังปัญหาของลูกน้อง การพัฒนา
ระบบ HR เกลี่ยงานให้ตรงกับความถนัด การส่งอบรม เป็นปัจจัยด้านนโยบายการบริหาร 
ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา สุดท้ายเป็นเรื่องหัวหน้าไม่แก้ปัญหาให้ลูกน้อง ตรงกับปัจจัยด้านการ
ยอมรับนับถือ  
 
6. สรุปและอภิปรำยผลกำรศึกษำ 

6.1 กำรศึกษำปัจจัยควำมพึงพอใจในกำรท ำงำน 
ก าลังพล เห็นด้วยค่อนข้างมาก กับปัจจัยความพึงพอใจในภาพรวม ส าหรับปัจจัยจูงใจ 

เป็นปัจจัยที่ท าให้ก าลังพลเกิดความพึงพอใจในการท างาน สร้างแรงจูงใจให้ก าลังพลมีผลการ
ปฏิบัติงานที่ดีขึ้น ในภาพรวมของปัจจัยจูงใจ ก าลังพล เห็นด้วยค่อนข้างมาก ถึงร้อยละ 59.4 แสดงว่า 
ก าลังพลโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ มีความพึงพอใจในการท างานอยู่ในระดับค่อนข้างดีอยู่แล้ว การที่
ฝ่ายบริหารจะสร้างความพึงพอใจในด้านที่เป็นปัจจัยจูงใจ ท าให้เพ่ิมขึ้นก็ท าได้ไม่ยากนัก ส าหรับ
ปัจจัยค้ าจุน เป็นปัจจัยที่รักษาแรงจูงใจที่มีอยู่ในปัจจุบันนั้นไว้ให้เป็นปกติ การเพ่ิมปัจจัยประเภทนี้
ไม่ได้สร้างความพอใจในระยะยาว เป็นเพียงการรักษาสถานะไม่ให้เกิดความไม่พอใจเท่านั้น แต่หาก
ปัจจัยดังกล่าวลดลงหรือหมดไป ก าลังพลจะรู้สึกไม่พอใจและเรียกร้อง ในภาพรวมก าลังพลเห็นด้วย
ค่อนข้างมาก ถึงร้อยละ 50.5 แสดงว่า ก าลังพลยังเห็นด้วยกับปัจจัยค้ าจุนที่มีในหน่วยงาน แต่น้อย
กว่าปัจจัยจูงใจ 
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ในรายด้าน รวมทุกปัจจัย ทั้ง 13 ปัจจัย พบว่า เห็นด้วยค่อนข้างมาก กับความส าเร็จในการ
ท างาน มากที่สุด ร้อยละ 70.5 อาจเนื่องมากจากปัจจัยด้านความส าเร็จในการท างาน เป็นปัจจัยที่ว่า
บุคคลสามารถท างานส าเร็จ แก้ปัญหาได้ ปลาบปลื้มใจกับผลของงาน และงานของโรงพยาบาลนั้น
เป็นงานรักษาพยาบาลให้ผู้ป่วยหายจากโรค ท าให้ก าลังพลมีความปลื้มใจ พึงพอใจกับงาน  รองลงมา
ตามล าดับ ได้แก่ ด้านความรับผิดชอบ ด้านวิธีปกครองบังคับบัญชา ด้านลักษณะงาน ด้านการยอมรับ
นับถือ ด้านนโยบายการบริหาร ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน ด้านความ
เป็นอยู่ส่วนตัว ด้านความมั่นคงในงาน ด้านความก้าวหน้าในการท างาน ด้านสภาพการท างาน และ
สุดท้ายด้านค่าตอบแทนซึ่งก าลังพล เห็นด้วยค่อนข้างมากร้อยละ 39.8 ถ้ามองสองทางทั้งแนวทางที่
เห็นด้วย ในเรื่องค่าตอบแทน เป็นผลรวมของเห็นด้วยมาก และเห็นด้วยค่อนข้างมาก จะอยู่ที่ 53.4 
แสดงว่า มีกลุ่มที่เห็นด้วยน้อยและค่อนข้างน้อยอยู่ถึงร้อยละ 46.7 ซึ่งเป็นปริมาณที่เกือบจะถึง
ครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการศึกษานี้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฤทธิณรงค์ คงสัมฤทธิ์ 
(2548) ที่ปัจจัยพึงพอใจที่มีระดับน้อยที่สุดคือปัจจัยเรื่องค่าตอบแทนหรือเงินเดือน แต่แตกต่างกันที่
ปัจจัยที่พึงพอใจมากที่สุดคือด้านความรับผิดชอบ และด้านความส าเร็จในการท างานเป็นล าดับ 2 

6.2 เปรียบเทียบปัจจัยควำมพึงพอใจในกำรท ำงำนกับปัจจัยส่วนบุคคล  
เพศ จากผลการเปรียบเทียบพบว่า ผู้ชาย มีความพึงพอใจในการท างานโดยภาพรวม 

ไม่แตกต่างจากผู้หญิง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 สอดคล้องกับผลการศึกษาของ 
ฤทธิณรงค์ คงสัมฤทธิ์ (2548) ได้ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราช สระแก้ว พบว่าเพศที่แตกต่างกัน ความพึงพอใจในการท างานโดยรวม ไม่แตกต่าง
กันในรายด้าน พบว่า ผู้ชาย (  ̅=3.18) มีความพึงพอใจมากกว่าผู้หญิง (  ̅=3.02) เฉพาะด้านความ
เป็นอยู่ส่วนตัว (t=2.014*) ซ่ึงเรื่องของความเป็นอยู่ส่วนตัวนั้น เกี่ยวข้องกับความรู้สึกดีหรือไม่ดี 
ในงานของเขา อาจเป็นได้ว่า ในความเป็นผู้หญิง จะสนใจในรายละเอียด ต้องการท าให้ดี ดังนั้น จึงไม่
ค่อยพอใจในงาน ผู้ชายอาจจะไม่ได้สนใจในเรื่องเหล่านี้ ผู้ชายมักต้องการความก้าวหน้าในชีวิต 
เพราะตอ้งหารายได้เข้าบ้าน  

อำยุ จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวพบว่า กลุ่มอายุที่แตกต่างกัน มีความพึง
พอใจในการท างานในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน (f=.262) ในรายด้าน พบว่า ก าลังพลที่มีอายุตั้งแต่ 56 
ปีขึ้นไป (  ̅=3.42) มีความพึงพอใจในปัจจัยด้านความมั่นคงในงานมากกว่ากลุ่มอายุ 23-40 ปี 
(  ̅=2.98) (f=4.370*) อาจเนื่องมาจาก ก าลังพลที่อายุ 23-40 ปี เป็น generation Y มีลักษณะ
ส าคัญ คือมั่นใจในตัวเองสูง ตามหาความฝัน หางานตามอุดมคติ ท าให้เปลี่ยนงานได้บ่อย มองหาสิ่ง
ใหม่ ๆ อยู่เสมอ อายุ 23-40 ปี เป็นช่วงที่เริ่มท างานสักพัก ต้องการความก้าวหน้า และมั่นคง 
เพ่ือเลี้ยงดูครอบครัว แต่ก าลังพลที่อายุ มากกว่า 56 ปี เป็นกลุ่ม Baby boomer ซึ่งเป็นกลุ่มที่ใช้เงิน
ประหยัด ก่อร่างสร้างตัว ท างานมานาน ใกล้เกษียณ มีความมั่นคงในงานแล้ว ซึ่งสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ ศิริลักษณ์ ค าวร (2548) ได้ศึกษาความพึงพอใจในการท างานของเจ้าหน้าที่ 
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โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี พบว่าอายุที่แตกต่างกัน ความพึงพอใจในการ
ท างานแตกต่างกัน 

ระดับกำรศึกษำ จากการวิเคราะห์พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจใน
การท างานในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน (f=.055) ในรายด้าน พบว่า ระดับปริญญาตรี (  ̅=2.87) 
มีความพึงพอใจ ด้านสภาพการท างาน มากกว่าระดับต่ ากว่าปริญญา (  ̅=2.73) (f=3.458*) 
อาจเนื่องมาจาก ก าลังพลที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นกลุ่มที่ท างานรับผิดชอบมากกว่าจะ
ได้รับการสนับสนุนที่ดีกว่า ท าให้ได้รับเครื่องมือ เครื่องใช้ที่เพียงพอ งานไม่หนักมาก มีมากกว่าก าลัง
พลที่จบการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ฤทธิณรงค์ คงสัมฤทธิ์ 
(2548) พบว่า ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน ความพึงพอใจในการท างานต่างกัน 

ระยะเวลำปฏิบัติงำนในโรงพยำบำลค่ำยจักรพงษ์ จากการวิเคราะห์พบว่า ระยะเวลา
ปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการท างานในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน (f=1.695) ในรายด้าน 
พบว่า กลุ่มท่ีปฏิบัติงานมาน้อยกว่า 5 ปี (  ̅=2.91) มีความพึงพอใจ ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ
มากกว่า กลุ่มทีป่ฏิบัติงานมากกว่า 20 ปี (  ̅=2.72) (f= 4.856*) อาจเนื่องมาจาก ก าลังพลที่ท างาน
มานาน โดยอายุจะมาก ท าให้ต้องการการยอมรับนับถือมากกว่าผู้ที่อายุน้อย อีกทั้งในเรื่องการ
ยอมรับนับถือ หมายถึงการยอมรับของเพ่ือนร่วมงานและหัวหน้า การที่จะยอมรับได้ การท างานมาใน
ระยะที่รู้ผลงาน จะยอมรับได้มากกว่าผู้ที่เพ่ิงจะเข้าท างาน สอดคล้องกับการศึกษาของฤทธิณรงค์  
คงสัมฤทธิ์ (2548) พบว่าระดับอายุงานที่แตกต่างกัน ความพึงพอใจในการท างานต่างกัน  

ลักษณะงำน จากการวิเคราะห์พบว่า ลักษณะงานที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการ
ท างานในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน ( f=2.996) ในรายด้าน พบความแตกต่างใน 3 ด้าน คือ 
ด้านนโยบายและการบริหาร ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน ด้านวิธีปกครอง
บังคับบัญชา โดยเห็นว่ากลุ่มท างานด้านเอกสาร มีความพึงพอใจ มากกว่า กลุ่มวิชาชีพและกลุ่ม
ปฏิบัติการ ในทั้ง 3 ด้าน ซึ่งเป็นด้านที่เกี่ยวกับการบริหารทั้งหมด อาจเนื่องมากจาก กลุ่มที่ท างาน
ด้านเอกสาร อยู่ใกล้ผู้บังคับบัญชามากกว่า เคยชินกับวินัย การท าตามค าสั่ง ท าให้ไม่รู้สึกไม่พอใจ  
ต่างจาก กลุ่มวิชาชีพ ส่วนใหญ่เป็นผู้บริหาร หรือเป็นบุคลากรหลักขององค์การ ท าให้มีความคิดเป็น
ของตัวเอง อาจไม่พึงพอใจกับการบริหารและการบังคับบัญชา และกลุ่มปฏิบัติการ เป็นกลุ่มที่ห่างจาก
ผู้บังคับบัญชา อาจท าให้พึงพอใจในการบริหารและการบังคับบัญชาน้อยกว่า ซึ่งผลการศึกษา
สอดคล้องกับการศึกษาของ ศิริลักษณ์ ค าวร (2548) พบว่า เจ้าหน้าที่กลุ่มงานแตกต่างกัน มีความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน 

ประเภทก ำลังพล ตำมชั้นยศ จากการวิเคราะห์พบว่า ชั้นยศที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจ
ในการท างานในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน (f=2.143) สอดคล้องกับการศึกษาของฤทธิณรงค์ คงสัมฤทธิ์ 
(2548) พบว่าประเภทก าลังพลที่แตกต่างกัน ความพึงพอใจในการท างานโดยรวมไม่ต่างกัน ในรายด้าน 
พบความแตกต่างใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านมั่นคงในการท างาน ด้านความก้าวหน้าในการท างาน 
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ด้านค่าตอบแทน ด้านการยอมรับนับถือ และด้านสภาพการท างาน ซึ่งจากผลการทดสอบดังกล่าว 
การที่นายทหารสัญญาบัตร มีความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ มากกว่ากลุ่มอ่ืน ๆ เป็นเรื่องที่น่าจะเป็น
อย่างนั้น เนื่องจากนายทหารสัญญาบัตร มีสถานะทางสังคมเป็นผู้บังคับบัญชา ท าให้มีความพึงพอใจ
มากกว่ากลุ่มอ่ืน แต่จากผลมี 2 คู่ท่ีน่าสนใจ คือ พนักงานราชการ มีความพึงพอใจด้านการยอมรับนับ
ถือ มากกว่าลูกจ้างประจ า อาจเกิดจากลูกจ้างประจ าซึ่งมีอายุมาก จะต้องการการยอมรับนับถือ
มากกว่ากลุ่มพนักงานราชการที่อายุไม่มาก และลูกจ้างประจ า มักเป็นระดับปฏิบัติการ ท าให้การ
ท างานยังอยู่ภายใต้นายทหาร อาจท าให้ลูกจ้างประจ ารู้สึกพึงพอใจน้อยก็ได้ และอีกคู่คือ ลูกจ้าง
ชั่วคราว มีความพึงพอใจด้านความก้าวหน้ามากกว่านายทหารประทวน ตรงจุดนี้นายทหารประทวน 
ควรเป็นผู้ที่มีความก้าวหน้ามากกว่า แสดงว่า มีความรู้สึกในเรื่องความก้าวหน้า ผู้บริหารควรน าไป
พัฒนาเรื่องแนวทางรับราชการของนายทหารประทวน และสร้างวัฒนธรรมการท างานเป็นทีมให้มาก
ขึ้นในองค์การ ให้เกิดการน าเสนองาน ให้ทุกชั้นยศเกิดการยอมรับในผลงานของกันและกัน  

รำยได้ จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวพบว่า รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน 
มีความพึงพอใจในการท างานในภาพรวม แตกต่างกัน ( f=2.720*) สอดคล้องกับการศึกษาของ 
ศิริลักษณ์ ค าวร (2548) พบว่าเจ้าหน้าที่ที่รายได้ที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
แตกต่างกันในรายด้าน พบความแตกต่างใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านค่าตอบแทนด้านสภาพการท างาน 
ด้านความมั่นคงในการท างาน และในภาพรวม ซึ่งจากผลการทดสอบ เห็นว่า กลุ่มที่รายได้มากกว่า 4 
หมื่นบาท มีความพึงพอใจมากกว่ากลุ่มอ่ืน ในด้าน ค่าตอบแทน สภาพการท างาน ความมั่นคงในงาน 
โดยภาพรวม ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าจะเป็นอย่างนั้น เพราะผู้ที่รายได้มากกว่า ควรจะมีความพึงพอใจที่
มากกว่า รวมไปถึงกลุ่มรายได้ 3-4 หมื่นบาท ที่เป็นกลุ่มรองลงมา ก็มีความพึงพอใจในด้านความ
มั่นคงในงานมากกว่าคนที่รายได้ต่ ากว่า 1 หมื่นบาท จุดที่น่าสนใจคือ กลุ่มรายได้ที่ต่ ากว่า 1 หมื่นบาท 
1-2 หมื่นบาท ที่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญกับทุกด้าน ผู้บริหารควรสร้างความเข้าใจ ลดความเหลื่อม
ล้ า สร้างการสื่อสารที่ดี สร้างการมีส่วนร่วมในการด าเนินการ และบอกถึงแนวทางที่จะก้าวหน้า 
ท างานให้ดีขึ้นจะมีรายได้ที่มากขึ้น เพ่ือให้กลุ่มดังกล่าวมีความพึงพอใจและสร้างแรงจูงใจในการ
ท างานมากข้ึน 

6.3 ข้อเสนอแนะ ของผู้ตอบแบบสอบถำม 
ใน 4 เรื่องที่มีผู้เสนอแนะ มีจ านวนเพียง 25 คน เท่ากับร้อยละ 9.96 ซึ่งมีปริมาณค่อนข้าง

น้อย พบว่า เข้าได้กับปัจจัยด้านค่าตอบแทนที่มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด และด้านสภาพการ
ท างาน ที่มีระดับความพึงพอใจน้อย รองลงมา เป็นด้านที่ เป็นปัจจัยค้ าจุน ที่ผู้บริหารควรด าเนินการ
ปรับปรุง ให้ก าลังพลรู้สึกเพียงพอ ในด้านที่ 3 เป็นด้านที่เกี่ยวกับการบริหาร ทั้งนโยบาย วิธีการ
บริหาร ซึ่งเป็นอีกเรื่องที่เป็นความแตกต่างในกลุ่มลักษณะงาน เป็นด้านที่ฝ่ายบริหารต้องน าไป
ปรับปรุงต่อไป สุดท้ายเป็นเรื่องการยอมรับนับถือ ตรงกับการทดสอบด้านอายุ ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องสร้าง
วัฒนธรรมองค์การที่ดีต่อไป 
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6.4 ข้อเสนอแนะจำกผลกำรศึกษำครั้งนี้ 
จากผลการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาขอน าเสนอแนวทางในการวางแผน และปรับปรุงการก าหนด

นโยบายเกี่ยวกับความพึงพอใจ เพ่ือให้ก าลังพลมีความพึงพอใจในการท างานมากข้ึน ดังนี้ 
1) ปัจจัยจูงใจ ผู้บริหารควรหาช่องทางพัฒนาความพึงพอใจในด้านนี้ เพ่ือให้เกิดความพึง

พอใจในการท างานมากขึ้น โดยปัจจัยทั้ง 5 ด้านนั้น ควรท าในทุก ๆ ด้าน โดยวิเคราะห์กับกลุ่มต่าง ๆ 
เช่นความส าเร็จ ท าได้ดีอยู่แล้ว อาจพัฒนาเป็นการท าการท ากลุ่มสัมพันธ์ เพ่ือเพ่ิมปัจจัยความส าเร็จ
ในการท างานไปทุกหน่วยงานย่อย โดยเริ่มจากหัวหน้างาน พูดคุย ตั้งเป้าหมาย แบ่งมอบงาน 
หลังจากนั้น เป็นการน าเสนอผลงานของแต่ละส่วนในที่ประชุม ยกย่อง ชมเชย ท าให้มีตัวอย่างที่ดี  
ในด้านปัจจัยความก้าวหน้าที่มีความแตกต่างในกลุ่มชั้นยศ ฝ่ายบริหารควรวางระบบการพิจารณา 
ความดีความชอบให้ชัดเจน อาจจะเป็นการประเมิน 360 องศา หรือเขียนเส้นทางการเจริญก้าวหน้าไว้ 
รวมถึงเน้นการสื่อสารองค์การ ให้ทราบถึงนโยบายในด้านนี้  

2) ปัจจัยค้ าจุน ปัจจัยเหล่านี้ต้องถูกพิจารณาในก าลังพลทุกกลุ่ม ว่าปัจจัยใดที่ก าลังลดลง 
ฝ่ายบริหารควรด าเนินการเติมความรู้สึกของปัจจัยต่าง ๆ ให้สมดุล เช่น ปัจจัยค่าตอบแทน และสภาพ
การท างาน การบังคับบัญชา การบริหาร ความสัมพันธ์ต่าง ๆ อาจเริ่มจาก การสร้างวัฒนธรรม หรือ
ค่านิยมในการท างาน การท างานเป็นทีม สร้างบรรยากาศในการท างานเป็นทีม ฝ่ายบริหารเดินรับฟัง
ปัญหาให้ก าลังพลหน้างาน แก้ปัญหาให้อย่างรวดเร็ว ให้ก าลังพลมีส่วนร่วม มีตัวแทนกลุ่มในการ
บริหาร เน้นการสื่อสาร 

3) จากปัจจัยความพึงพอใจของก าลังพล ที่ตอบเห็นด้วยค่อนข้างมาก มีจ านวนน้อยที่สุด คือ 
ปัจจัยด้านค่าตอบแทนเป็นปัจจัยค้ าจุน ดังนั้น เป้าหมายควรท าให้ก าลังพลรู้สึกว่าเพียงพอไม่ขาด 
ผู้บริหารควรตรวจสอบอัตราการเบิกจ่ายให้เท่าที่ระเบียบก าหนด เพราะเป็นโรงพยาบาลของรัฐ 
โดยให้เหมาะสมกับรายรับ และก ากับดูแลให้จ่ายเงินในเวลาที่แน่นอนไม่ช้า เพราะให้ก าลังพล 
สามารถวางแผนการใช้เงินได้ หลังจากนั้นควรสื่อสารให้ก าลังพลทุกระดับทราบถึงสถานะทางการเงิน
ประจ าเดือน เพ่ือให้ก าลังพล มีส่วนร่วมในการคิดพัฒนารายรับรายจ่ายขององค์การ โดยการสื่อสาร
นั้นควรท าอย่างสม่ าเสมอ 

 6.5 ข้อเสนอแนะในกำรศึกษำครั้งต่อไป 
1) ควรศึกษาปัจจัยอ่ืน ๆ ที่มีผลต่อความพึงพอใจเช่น ความผูกพัน การสื่อสารในองค์การ 

ปัจจัยความพึงพอใจที่เห็นด้วยน้อย เช่น ค่าตอบแทน สภาพการท างาน เป็นต้น  
2) การศึกษาบางปัจจัย ควรเป็นการศึกษาเฉพาะลงลึก อาจเป็นการสัมภาษณ์ การวิจัย 

เชิงคุณภาพ เช่น การสร้างวัฒนธรรมที่เหมาะสมกบัองค์การควรเป็นแบบใด เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาฉบับนี้นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยด้านความรู้เกี่ยวกับ
ยาปฏิชีวนะที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะ ของผู้มารับบริการคลินิกศัลยศาสตร์ 
โรงพยาบาลราชวิถี การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ โดยท าการศึกษาเฉพาะผู้ป่วย
นอกที่มารับบริการคลินิกศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี โดยคัดเลือกจากผู้มารับบริการที่ยินยอมเข้า
ร่วมการวิจัย โดยมีอายุ 15 ปีขึ้นไป สามารถอ่านออกเขียนได้ หรือเป็นผู้สูงอายุที่มีผู้ดูแล เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 3 ท่าน 
เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ถึง 22 พฤษภาคม 2563 โดยแจกแบบสอบถามไป
ทั้งหมด 320 ฉบับ หลังจากได้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามคงเหลือ 286 ฉบับ คิดเป็น 
ร้อยละ 89 ของแบบสอบถามทั้งหมดที่สามารถน ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้  แล้วน ามาวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่  และร้อยละ ในการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล และ
ความรู้เกี่ยวกับยาปฏิชีวนะ ส่วนการวิเคราะห์หาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ยา
ปฏิชีวนะใช้สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ สถิติการทดสอบไคสแควร์  
 ผลการศึกษา พบว่า ทั้งเพศชายและเพศหญิง มีจ านวนทีใกล้เคียงกัน ส่วนใหญ่ผู้มารับบริการ
มีอายุอยู่ในช่วงอายุ 45 ปีขึ้นไป โดยพบได้มากอยู่ในช่วง อายุ 56-65 ปี ระดับการศึกษาส่วนใหญ่มี
การศึกษา อยู่ในระดับระดับประถมหรือต่ ากว่า ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง ร้อยละ 22.4 รองลงมา
คือ กลุ่มว่างงาน งานบ้าน และเกษียณอายุ ส่วนใหญ่มารับบริการ มากกว่า 4 ครั้งต่อปี ส่วนใหญ่ผู้มา
รับบริการใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพในการรักษาพยาบาล และที่น้อยที่สุดคือ สิทธิจ่ายเอง โดยปัจจัยที่
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะได้แก่ ความถ่ีในการมารับบริการในโรงพยาบาลราชวิถี 
และระดับความรู้เกี่ยวกับยาปฏิชีวนะ มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะ 
 

                                       
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
E-mail: panomwannoi23@gmail.com 
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จากการศึกษาพบว่าการมีความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ใช้ยาปฏิชีวนะที่ถูกต้อง ข้อเสนอแนะคือการพัฒนารูปแบบการให้บริการ  การให้ค าแนะน า ความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะท่ีถูกต้องสมเหตุผล ด้วยการใช้ภาษาท่ีง่ายต่อการเข้าใจเกี่ยวกับ
ยาปฏิชีวนะที่ถูกต้อง โดยให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้ทุกกลุ่มอายุ อาจมีความแตกต่าง 
หลากหลาย หรือทันสมัย น่าสนใจ ซึ่งประเด็นที่จะน ามานั้นเป็นประเด็นที่ผู้มารับบริการยังมีความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องจ านวนน้อย และมีพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะที่ไม่ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่  
โดยประเด็นในการการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ผู้รับบริการ ในการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างถูกต้อง 
และสมเหตุผล  

ค ำส ำคัญ: ยาปฏิชีวนะ, การใช้ยาปฏิชีวนะ, การดื้อยาต้านจุลชีพ, พฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะ 
 
1./บทน ำ 

ยาปฏิชีวนะ (Antibiotics) เป็นยาที่มีความส าคัญมากทางการแพทย์ เนื่องจากเป็นยาที่ใช้
รักษาโรคติดเชื้อต่างๆ ตามข้อบ่งใช้ในการใช้ยาตามหลักวิชาการ แต่ในปัจจุบันกลับพบว่า มีการใช้ยา
ปฏิชีวนะอย่างไม่เหมาะสมหรือเกินความจ าเป็นจากหลายสาเหตุ ท าให้เกิดปัญหาการได้รับ ยา
ปฏิชีวนะท่ีไม่ตรงตามโรคที่เป็นอยู่ ได้รับยาปฏิชีวนะไม่ครบตามจ านวน วันที่ควรได้รับ ได้รับยาไม่ถูก
ขนาดจึงส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วยเรื้อรังไม่หายขาด ท าให้ผู้ป่วยต้องมีการเปลี่ยนประเภทกลุ่มยา
ปฏิชีวนะใหม่ อาจเป็นยาที่มีราคาแพงขึ้น จนกระทั่งเกิดปัญหาการดื้อยาของเชื้อโรคในที่สุด ซึ่งจาก
การคาดการณ์ทั่วโลก คาดว่า ในปี พ.ศ. 2593 อาจมีผู้เสียชีวิตจากเชื้อดื้อยาสูงถึง 10 ล้านคน คิดเป็น
ผลกระทบทางเศรษฐกิจสูงถึง 3.5 พันล้านบาท (O Neill, 2014; อ้างถึงใน สรัญญ์รักษ์ บุญมุสิก  
และคณะ, 2562: 27)  

โรงพยาบาลมีผู้ป่วยมาใช้บริการจ านวนมากยิ่งเพ่ิมความเสี่ยงต่อการติด และแพร่กระจายเชื้อ
ดื้อยา และส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ของการรักษา นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากร
ของประเทศไทย ท าให้คนไทยมีอายุคาดเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น และการที่ประเทศไทยจะเข้าสู่การเป็นสังคม
ผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ใน พ.ศ. 2567 จ านวนของผู้สูงอายุที่จะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมากขึ้น 
และมีความจ าเป็นที่จะต้องพ่ึงพายาต้านจุลชีพในการป้องกันและรักษาโรคเพ่ิมขึ้น และอาจเสี่ยงต่อ
เชื้อดื้อยาเพ่ิมขึ้นด้วย (คณะกรรมการประสานและบูรณาการงานด้านการดื้อยาต้านจุลชีพ, 2559: 7-10) 

จะเห็นได้ว่าสถานการณ์การใช้ยาปฏิชีวนะที่ไม่สมเหตุผล เป็นหนึ่งในสาเหตุที่น ามาซึ่งปัญหา
เชื้อดื้อยาที่ภาวะรุนแรงส่งผลกระทบต่อชีวิต ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประเทศ และเพ่ิมความเสี่ยง
จากอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาปฏิชีวนะ เป็นภัยคุกคามทางสุขภาพที่ส าคัญของประเทศ  
จากปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนภาคเอกชน
บางส่วนที่เกี่ยวข้อง จึงให้ความส าคัญต่อการรณรงค์และส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล 
ในการการแก้ไข ปัญหาการใช้ยาปฏิชีวนะที่ไม่สมเหตุผล และปัญหาเชื้อดื้อยาอย่างเป็นระบบและ
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ยั่งยืน เพ่ือเกิดการใช้ยาที่คุ้มค่า สมประโยชน์ และปลอดภัย เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ดังที่ของ
องค์การอนามัยโลกนิยามว่า คือ “การใช้ยาที่ผู้ป่วย ได้รับยาที่เหมาะสมกับความต้องการทางคลินิก
ของผู้ป่วย ในขนาดยาที่เหมาะสมกับสภาวะ การท างานของร่างกาย ผู้ป่วย โดย ได้รับยาเป็น
ระยะเวลาที่เพียงพอเหมาะสม และมีค่าใช้จ่ายต่อตัวผู้ป่วย และชุมชนน้อยที่สุด” 

ด้วยเหตุที่กล่าวมาข้างต้นงานวิจัยนี้สนใจศึกษา พฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของผู้รับบริการ 
โรงพยาบาลราชวิถีเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ที่มีผู้มารับ
บริการเฉพาะผู้ป่วยนอกวันละมากกว่า 3,500 คน คลินิกศัลยศาสตร์เป็นอีกคลินิกหนึ่งที่มีผู้รับบริการ
จ านวนมาก เป็นอันดับต้น ๆ ของโรงพยาบาลราชวิถี จึงได้ท าการศึกษาว่าผู้รับบริการมีความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้อง เหมาะสมหรือไม่ อันจะสามารถน ามาใช้ในการวางแผนการดูแลผู้ป่วย ในเรื่องเกี่ยวกับ
การส่งเสริมการสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องที่จะมีผลต่อการแก้ไขพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะ  
อันจะก่อให้เกิดผลดีต่อภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชน และน ามาสู่การลดค่าใช้จ่ายของ
โรงพยาบาล และลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจในโอกาสต่อไป  

 
2./วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยด้านความรู้เกี่ยวกับยาปฏิชีวนะ ที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของผู้มารับบริการคลินิกศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี 
         ค ำถำมกำรวิจัย 

ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยด้านความรู้เกี่ยวกับยาปฏิชีวนะ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ใช้ยาปฏิชีวนะของผู้มารับบริการคลินิกศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถีหรือไม ่

 
3. กำรทบทวนวรรณกรรม 

จากการทบทวนแนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องผู้ศึกษาได้รวบรวมปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม
การใช้ยาปฏิชีวนะ โดยก าหนดตัวแปรต้นในการศึกษาซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยส่วนบุคคล ซึ่งได้แก่ เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ความถี่ในการมารับบริการในโรงพยาบาล ประเภทผู้ป่วย (เก่า/ใหม่) 
การใช้ยาปฏิชีวนะในรอบ 1 ปี และสิทธิการรักษาพยาบาล และปัจจัยด้านระดับความรู้เกี่ยวกับยา
ปฏิชีวนะ ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะ การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล และ
การดื้อยาต้านจุลชีพ ซึ่งตัวแปรตามจะเป็นการศึกษาการมีผลต่อพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของผู้มา
รับบริการ สามารถเขียนเป็นแผนภาพความสัมพันธ์ ตามกรอบแนวคิดการวิจัยดังนี้ 
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แผนภำพควำมสัมพันธ์ของตัวแปรที่ใช้ในกำรศึกษำ 

ปัจจัยส่วนบุคคล   
- เพศ   
- อาย ุ   
- ระดับการศึกษา   
- อาชีพ   
- ความถี่ในการมารับบริการ 
- ประเภทผู้ป่วย (เก่า/ใหม่) 

 พฤติกรรมกำรใช้ยำ
ปฏิชีวนะ 

- การใช้ยาปฏิชีวนะในรอบ 1 ปี   
- สิทธิการรักษาพยาบาล   

ระดับควำมรู้เกี่ยวกับยำปฏิชีวนะ   
 

ผู้ศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยได้ท าการรวบรวมวรรณกรรม 
และน าเสนอแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ แนวคิด
ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาปฏิชีวนะ ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับยา
ปฏิชีวนะ การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล การดื้อยาต้านจุลชีพ (ยาปฏิชีวนะ) และปัจจัยส่วนบุคคล
ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพในเรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะ รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีดังต่อไปนี้ 

3.1 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภำพ 
พฤติกรรมสุขภาพ หมายถึง การปฏิบัติหรือแสดงออกของบุคคลในการกระท า หรืองดเว้น

การกระท า ในสิ่งที่ส่งผลต่อสุขภาพ เป็นการกระท าโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม ที่มีผลมาจากปัจจัย
ภายในตัวบุคคล เช่น ความรู้ความเข้าใจ เจตคติต่อพฤติกรรม การปฏิบัติทางสุขภาพที่เกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กัน พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง เป็นพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องหรือมีผลต่อสุขภาพของบุคคล 
ครอบครัว หรือชุมชน ในลักษณะที่เป็นผลดีต่อสุขภาพ ท าให้มีสุขภาวะที่ดีไม่เจ็บป่วย  บาดเจ็บ หรือ
เสียชีวิตด้วยโรคต่าง ๆ โดยอาศัยความรู้ ความเข้าใจ เจตคติ และการปฏิบัติตนทางด้านสุขภาพด้าน
ต่าง ๆ คือสุขภาพกาย  จิตใจอารมณ์  และสังคม ที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ อย่างเหมาะสม 
(พจนานุกรมการสาธารณสุขไทย, 2561: 327) 

3.2/พฤติกรรมกำรใช้ยำปฏิชีวนะ   
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (2561) ได้แนะน าเกี่ยวกับพฤติกรรมที่อาจท าให้เกิด

เชื้อดื้อยา มีดังนี้คือ 1) ซื้อหรือรับประทานยาปฏิชีวนะตามคนอ่ืน 2) หยุดรับประทานยาปฏิชีวนะเมื่อ
อาการดีขึ้น 3) ซื้อยาปฏิชีวนะรับประทานเองตามที่เคยได้รับจากบุคลากรทางการแพทย์ในครั้ง 
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ก่อน ๆ 4) เคยอมยาอมที่ผสมยาปฏิชีวนะ 5) การแกะแคปซูลเอายาปฏิชีวนะไปโรยแผล 6) ใช้ยา
ปฏิชีวนะผสมในอาหารสัตว์เพ่ือป้องกันไม่ให้สัตว์เจ็บป่วย 7) ซื้อยาปฏิชีวนะที่แรงกว่ามารับประทาน
เองเมื่อกินยาชนิดแรกแล้วอาการไม่ดีขึ้นทันใจ 8) แนะน าคนที่ ใช้ยาปฏิชีวนะอย่ างผิด ๆ 
โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 9) ซื้อยาปฏิชีวนะรับประทานเอง 10) ใช้ยาปฏิชีวนะโดยไม่ทราบชื่อสามัญ 
ของยา การใช้ยาปฏิชีวนะนั้นมีข้อควรปฏิบัติในหลาย ๆ ประการตามข้อบ่งชี้ หรือการแนะน าจากภาค
ส่วนต่าง ๆ ของหน่วยงานสาธารณสุขเพ่ือให้ผู้ป่วยหรือประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจ  เพ่ือให้มี
พฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะท่ีถูกต้องเหมาะสม  

ค าแนะน าเกี่ยวกับการรับประทานยาที่ถูกต้องและปลอดภัย โดยก่อนรับประทานยาทุกครั้ง
ควรปฏิบัติดังนี้คือ  

1) อ่านฉลากยาอย่างละเอียด ปฏิบัติตามฉลากอย่างเคร่งครัด เช่น ยากินก่อนหรือหลัง
อาหาร มี วิธีการกินอย่างไร ยาบางชนิดต้องเคี้ยวก่อน ซึงข้อมูลเหล่านี้จะเขียนไว้บนฉลาก หรือจาก
เภสัชกรทีจ่ายยาให้กับผู้ป่วย 

2) การกินยาให้ถูกโรค โดยผู้ป่วยต้องกินยาตามข้อบ่งใช้ เช่น ยาต้านจุลชีพ มีข้อบ่งใช้
แตกต่างกันไป เนื่องจากการใช้ยาต้านแบคทีเรีย พร่ าเพรื่อจะท าให้เกิดปัญหาเชื้อดื้อยาได้  

3) ใช้ยาให้ถูกวิธี เช่น กินยาแคปซูลควรกินพร้อมแคปซูลไม่ควรแกะแคปซูลออก และไม่ควร
กินยา บางชนิดพร้อมกันเพราะมีผลต่อการดูดซึมยาในทางเดินอาหาร เช่น ยาต้านจุลชีพบางประเภท 
ไม่ควรกิน พร้อมกับยาน้ าลดกรด  

4) ใช้ยาให้ถูกขนาด เช่น ขนาดหรือปริมาณยาทีใช้ในเด็กและผู้ใหญ่แตกต่างกัน 
5) ใช้ยาให้ถูกกับบุคคล ยาบางชนิดไม่ควรให้ในผู้ป่วยทีมีโรคประจ าตัวต่าง ๆ หรือผู้ที่มีความ 

ผิดปกติของตับหรือไต ซึ่งเป็นอวัยวะส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงยาและขับยาออกจากร่างกาย หรือ
ผู้หญิงท ีต้ังครรภ์ หญิงที่ก าลังให้นมบุตร ก่อนใช้ยาควรปรึกษาเภสัชกรหรือแพทย์ 

6) ใช้ยาให้ถูกเวลา เพราะยาบางชนิดอาจถูกรบกวนโดยการดูดซึมของอาหารได้ เช่น ยาก่อน 
อาหาร ให้กินยาก่อน นาที การกินยาพร้อมอาหาร ให้กินพร้อมค าแรกหรือรับประทานอาหารไปแล้ว 
ครึ่งหนึ่ง หรือ การกินยาหลังอาหาร ให้กินหลังรับประทานอาหารเสร็จ   

ดังนั้นผู้รับบริการควรมีความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะ อย่างน้อยในเบื้องต้นก็ควรจะรู้ว่า  
มีโรค หรือมีอาการอะไรบ้างที่สามารถดูแลตนเองได้ ที่ส าคัญคือการดูแลความสะอาดร่างการให้ถูก
สุขลักษณะ การรักษาความสะอาดสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัว และระมัดระวังไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อน
จากการสัมผัสเชื้อโรคอ่ืนๆอีก ก็จะเป็นการเพียงพอที่จะท าอาการดีขึ้น หรือหายจากโรคได้โดยไม่ต้อง
ใช้ยาปฏิชีวนะ ซึ่งจะท าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเรื่องยาปฏิชีวนะโดยไม่จ าเป็น ป้องกันเกิดอาการแพ้ยา  
หรือการเกิดเชื้อดื้อยาจากการใช้ยาอย่างไม่สมเหตุผล แต่หากอาการไม่ดีขึ้นหรือรุนแรงขึ้น ก็ควรมา
พบแพทย์เพ่ือรับการรักษาท่ีถูกต้องตามมาตรฐานการรักษาต่อไป 
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3.3/แนวคิดในด้ำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวยำปฏิชีวนะ 
1)/ควำมหมำยของยำปฏิชีวนะ  
คณะกรรมการประสานและบูรณาการงานด้านการดื้อยาต้านจุลชีพในการจัดท าแผน

ยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 กระทรวงสาธารณสุขได้ให้
ความหมาย ยาปฏิชีวนะมีชื่อที่ใช้เรียกแทนกันได้คือ ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย และยาต้านแบคทีเรีย  
ยาต้านจุลชีพที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย รวมทั้งที่มีฤทธิ์ในการท าลาย และยับยั้งการเจริญเติบโตของ
เชื้อแบคทีเรีย ทั้งที่ได้จากสิ่งมีชีวิตหรือจากการสังเคราะห์ ยาต้านจุลชีพที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย 
(ยาปฏิชีวนะ) แตกต่างจากยาต้านจุลชีพกลุ่มอ่ืน ๆ เช่น ยาต้านเชื้อไวรัส และยาต้านเชื้อรา เนื่องจาก
ยาต้านจุลชีพในกลุ่มนี้ไม่เพียงแต่จะมีประโยชน์ในการป้องกันและรักษาโรคที่เกิดจากการติดเชื้อ  
แบคทีเรียแล้ว แต่ยังมีประโยชน์ในการใช้เพ่ือป้องกันและรักษาการติดเชื้อที่เกิดจากการผ่าตัด 
การรักษาด้วยเคมีบ าบัด และการท าหัตถการทางการแพทย์อ่ืน ๆ กล่าวคือ ความหมายของยา
ปฏิชีวนะ (Antibiotic) เป็นยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ไม่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อไวรัส และไม่มีฤทธิ์ลดการอักเสบ 
แก้ปวด ลดไข้ ใช้รักษาเฉพาะโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียเท่านั้น เช่น ทอนซิลอักเสบเป็นหนอง 
ซึ่งคนส่วนใหญ่มักมีความเข้าใจว่าเป็นชนิดเดียวกับยาแก้อักเสบ หรือ ยาต้านการอักเสบ อักเสบ 
(Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs: NSAID) เป็นยาที่ออกฤทธิ์ลดการอักเสบ ลดไข้ 
บรรเทาปวด ลดบวมแดง เช่น แอสไพริน ไอบูโพเฟน ซึ่งไม่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย 

2) กำรใช้ยำปฏิชีวนะอย่ำงสมเหตุผล 
ค าจ ากัดความของ “การใช้ยาอย่างสมเหตุผล” ผู้ป่วยได้รับยาที่เหมาะสมกับปัญหาสุขภาพ 

โดยใช้ยาในขนาดท่ีเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย ด้วยระยะเวลาการรักษาท่ี เหมาะสม และมีค่าใช้จ่าย
ต่อชุมชนและผู้ป่วยน้อยที่สุด (องค์การอนามัยโลก, 1985) กล่าวได้อีกนัยหนึ่งคือ การใช้ยาอย่างสม
เหตุผล หมายถึง การใช้ยาโดยมีข้อบ่งชี้ เป็นยาที่มีคุณภาพ มีประสิทธิผลจริง สนับสนุนด้วยหลักฐาน
ที่เชื่อถือได้ให้ประโยชน์ทางคลินิก เหนือกว่าความเสี่ยงจากการใช้ยาอย่างชัดเจน มีราคาเหมาะสม 
คุ้มค่าตามหลักเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ไม่เป็น การใช้ยาอย่างซ้ าซ้อน ค านึงถึงปัญหาเชื้อดื้อยา 
เป็นการใช้ยาในกรอบบัญชียายังผลอย่างเป็นขั้นตอนตามแนวทาง พิจารณาการใช้ยา โดยใช้ยาใน
ขนาดที่พอเหมาะกับผู้รับบริการในแต่ละกรณี ด้วยวิธีการให้ยาและความถี่ในการ ให้ยาที่ถูกต้องตาม
หลักเภสัชวิทยาคลินิก ด้วยระยะเวลาการรักษาที่เหมาะสม ผู้รับบริการให้การยอมรับและ สามารถใช้
ยาดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง กองทุนในระบบประกันสุขภาพหรือระบบสวัสดิการสามารถ 
ให้เบิกจ่ายยานั้นได้อย่างยั่งยืน เป็นการใช้ยาที่ไม่เลือกปฏิบัติ เพ่ือให้ผู้รับบริการทุกคนสามารถใช้ยา
นั้นได้อย่าง เท่าเทียมกันและไม่ถูกปฏิเสธยาที่สมควรได้รับ (คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลัก
แห่งชาติ, 2552)   
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3) กำรดื้อยำต้ำนจุลชีพ (Antimicrobial Resistance) 
เชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ (Antimicrobial Resistance) คือการที่เชื้อแบคทีเรียที่เคยไวต่อยา

ปฏิชีวนะมาก่อนเกิดการกลายพันธุ์เป็นเชื้อดื้อยา โดยเมื่อเชื้อดังกล่าวสัมผัสกับยาปฏิชีวนะแล้ว ยาไม่
สามารถยับยั้งหรือท าลายเชื้อแบคทีเรียนั้นได้เหมือนเดิม ท าให้การรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อดื้อยา
ปฏิชีวนะท าได้ยาก ต้องใช้ยาร่วมกันหลายขนาน เกิดค่าใช้จ่ายสูง เกิดพิษและผลข้างเคียงมาก โดยที่
การค้นคว้าวิจัยยาปฏิชีวนะตัวใหม่เพ่ือแก้ปัญหาเชื้อดื้อยานั้นไม่เพียงพอและไม่ทันต่อความต้องการ  
การติดเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะ (ยาต้านจุลชีพ) เป็นโรคติดต่ออุบัติใหม่ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก
ซึ่งหมายถึงโรคติดเชื้อที่มีอุบัติการณ์เพ่ิมขึ้นมากหรือมีแนว โน้มที่จะเพ่ิมขึ้นในอนาคตอันใกล้  ปัจจัย
หลัก ที่ท าให้เชื้อแบคทีเรียดื้อยาปฏิชีวนะ คือการที่แบคทีเรีย เคยสัมผัสกับยาปฏิชีวนะ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการใช้ยาปฏิชีวนะในคนสัตว์และพืช (จากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2561) 

3.4/ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยด้ำนระดับควำมรู้ เกี่ยวกับกำรใช้ยำปฏิชีวนะที่ มี
ควำมสัมพันธ์กับพฤติกรรมกำรใช้ยำปฏิชีวนะ 

 พรพรรณ กู้มานะชัย (2557) และสยมพร ศิรินาวิน (2540: 15-20) ได้ให้ความรู้ความเข้าใจ
ที่เกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะได้แนะน าให้ประชาชนควรจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะ 
เพราะยาทุกชนิดนั้นมีทั้งประโยชน์ในการรักษาโรค และมีโทษจากผลข้างเคียงของยา นอกจากนี้ยัง
เพ่ิมปัจจัยเสี่ยงต่อ การแพ้ยาทั้งๆท่ีไม่จ าเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะ และเมื่อใช้ไม่ถูกต้องจะก่อให้เกิดโทษ
ต่อผู้ป่วย ได้แก่ 1) ต้องได้รับ ผลข้างเคียงจากยา เช่น อาการคลื่นไส้อาเจียน ท้องเดิน เวียนศีรษะ 
2) โรคไม่หาย 3) อาจเกิดการแพ้ยาที่ไม่จ าเป็นต้องใช้ 4) เชื้อแบคทีเรียประจ าถิ่นหรือเชื้อที่มีอยู่เดิม
แล้วตามอวัยวะต่าง ๆ ซึ่งมีอยู่ได้ในร่างกายเป็นปกติโดยไม่ก่อให้เกิดโรค แต่อาจดื้อต่อยาที่ใช้โดยไม่
จ าเป็น ข้อส าคัญผู้ป่วยต้องจ่ายเงินค่ายาสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายทั้ง  ๆ ที่ไม่มีความจ าเป็นต้องใช้ยานี้ 
เมื่อแพทย์ให้การวินิจฉัย หรือคาดว่าผู้ป่วยมีการติดเชื้อแบคทีเรียเท่านั้น หมายความว่าก่อนใช้ยา
ปฏิชีวนะ ต้องพบแพทย์และต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยโดยละเอียด พบว่ากลุ่มโรค 3 กลุ่ม 
ที่ไม่จ าเป็นและไม่ควรใช้ยาปฏิชีวนะแต่มีอัตราการใช้ยาปฏิชีวนะสูงมากได้แก่ ไข้หวัด เจ็บคอ 
ท้องเสีย และแผลเลือดออก โดยกลุ่มโรค เหล่านี้มากกว่าร้อยละ 80 ไม่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อ
แบคทีเรีย การรักษาส่วนใหญ่เป็นการรักษาตามอาการ ประคับประคอง และการให้ค าแนะน าผู้ป่วย  

 3.5/ปัจจัยส่วนบุคคล 
ผู้วิจัยจะท าการทดสอบว่าปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะ

หรือไม่ เพราะจากการศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมีดังนี้คือ 
คุณากร ปาปะขาสม และวงศา เล้าหศิริวงศ์ (2561: 13-22) ได้ท าการวิจัยเรื่อง สถานการณ์ 

และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการใช้ยาปฏิชีวนะ ของกลุ่มวัยแรงงานในจังหวัดมหาสารคาม เป็นการ
วิจัยเชิงวิเคราะห์แบบภาคตัดขวางครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ อธิบายสถานการณ์และปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับการใช้ยาปฏิชีวนะของกลุ่มวัยแรงงานในจังหวัดมหาสารคาม พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วน

https://www.doctor.or.th/columnist/list/5072?vid=7
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ใหญ่เป็นเพศหญิง อายุอยู่ในช่วงวัยกลางคน ระดับการศึกษาส่วนใหญ่  อยู่ในระดับประถมศึกษา 
อาชีพหลัก คือ รับจ้าง/เกษตรกรรม มีรายได้ค่อนข้างน้อย และใช้สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
(บัตรทอง) เป็นส่วนใหญ่ จากการศึกษาแหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับยาปฏิชีวนะ พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับยาปฏิชีวนะ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับยาปฏิชีวนะ
พบว่ากลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลมาจากผู้ที่ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์ สื่อโฆษณาทาง
โทรทัศน์เป็นเครื่องมือส าคัญของสังคมบริโภค พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความสะดวกในการเข้าถึงมากที่สุด
คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ระดับความรู้เรื่องยาและการใช้ยาปฏิชีวนะซึ่งกลุ่มตัวอย่างมี
ความรู้อยู่ในระดับต่ า และความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการ
ใช้ยาปฏิชีวนะอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นการให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ยาจะท าให้เกิด
ความตระหนักถึงอันตรายที่อาจเกิดข้ึนและจะน าไปสู่การปฏิบัติตัวที่ถูกต้องต่อไป 

 
4./วิธีกำรศึกษำ 

ภายหลังได้รับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้ด าเนินการท าวิทยานิพนธ์ได้ ผู้วิจัย
ขอรับการพิจารณาจริยธรรมในการวิจัย จากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน 
โรงพยาบาลราชวิถี ซึ่งในการนี้ผู้วิจัยจะต้องได้รับการพิจารณาจริยธรรมได้รับการอบรมและได้รับ
ประกาศนียบัตรด้านการปฏิบัติการทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice) มาประกอบการขอการ
พิจารณาจริยธรรมด้วย จากนั้นได้ท าการขอหนังสือขอเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือแบบสอบถามการวิจัยเพ่ือให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  
ในการเก็บข้อมูลนั้นผู้วิจัยได้ท าการแจ้งแก่หัวหน้าคลินิกศัลยศาสตร์ ซึ่งเป็นแผนกที่ผู้วิจัยได้ปฏิบัติงาน
อยู่ในต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการ เพ่ือขออนุญาต และขอความร่วมมือในการรวบรวมข้อมูล
ตามขั้นตอนการวิจัย ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ถึง 22 
พฤษภาคม 2563 โดยแจกแบบสอบถามไปทั้งหมด 320 ฉบับ หลังจากนั้นได้ตรวจสอบความสมบูรณ์
ของแบบสอบถาม คงเหลือ 286 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 89 ของแบบสอบถามทั้งหมดที่สามารถน ามาใช้
ในการฉบับ หลังจากนั้นได้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม คงเหลือ 286 ฉบับคิดเป็น 
ร้อยละ 89 ของแบบสอบถามทั้งหมด ที่สามารถน ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แล้วน ามาวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ และร้อยละ ในการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล และ
ความรู้เกี่ยวกับยาปฏิชีวนะ ส่วนการวิเคราะห์หาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ยา
ปฏิชีวนะใช้สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ สถิติการทดสอบไคสแควร์ 
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5. ผลกำรศึกษำ 
 จากการวิเคราะห์ผลการศึกษา สามารถสรุปลักษณะปัจจัยด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

5.1/ปัจจัยส่วนบุคคล 
ผลการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้มารับบริการ

คลินิกศัลยศาสตร์โรงพยาบาลราชวิถีจ านวน 286 ราย ค าถามประกอบด้วยได้แก่ คือ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ ความถี่ในการมารับบริการในโรงพยาบาล ประเภทผู้ป่วย (เก่า/ใหม่) การใช้ยา
ปฏิชีวนะในรอบ 1 ปี และสิทธิการรักษาพยาบาล   

เพศ/พบว่ากลุ่มเป้าหมายที่ท าการศึกษา ทั้งกลุ่มเพศชาย และหญิง มีจ านวนทีใกล้เคียงกัน 
โดยเพศหญิงมีจ านวนมากกว่า ร้อยละ 50.7 และเพศชาย ร้อยละ 49.3 ตามล าดับ 

อายุ/ส่วนใหญ่ผู้มารับบริการมีอายุอยู่ในช่วงอายุ 45 ปีข้นไป โดยพบได้มากอยู่ ในช่วง        
อายุ 56-65 ปี ร้อยละ 24.1 รองลงมา คือ อายุ 46-55 ปี ร้อยละ 21.7 และอายุ 66 ปีขึ้นไป ร้อยละ 
21.0 ส่วนที่พบน้อยที่สุดคือ ช่วงอายุ 26-35 ปี ร้อยละ 7.7 

ระดับการศึกษา/จะเห็นได้ว่าผู้มารับบริการมีระดับการศึกษาส่วนใหญ่มีการศึกษา อยู่ใน
ระดับระดับประถมหรือต่ ากว่า ร้อยละ 24.5 รองลงมา คือ มัธยมปลาย และประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ร้อยละ 23.8 และพบว่าท่าน้อยที่สุดคือระดับสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 5.9 

อาชีพ/ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง ร้อยละ 22.4 รองลงมาคือ กลุ่มว่างงาน งานบ้าน และ
เกษียณอายุ ร้อยละ 20.6 น้อยที่สุดคือ เกษตรกร และประมง ร้อยละ 3.1 

ความถี่ในการมารับบริการ/ความถี่ในการมารับบริการในโรงพยาบาลราชวิถี ส่วนใหญ่มารับ
บริการ มากกว่า 4 ครั้งต่อปี ร้อยละ 40.2   

ประเภทผู้ป่วย (เก่า/ใหม่)/ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่ายเก่า ร้อยละ 71.7 ส่วนผู้ป่วยใหม่ผู้ ร้อยละ 
28.3 จะเห็นได้ว่า ส่วนใหญ่จะเป็นประเภทผู้ป่วยเก่าที่มาโดยระบบนัดหมาย หรือมาไม่ตรงนัด หรือมี
อาการผิดปกติและต้องการพบแพทย์ ส่วนผู้ป่วยใหม่นั้น จะประกอบด้วยผู้ป่วยที่ถูกส่งตัวมารักษาจาก
โรงพยาบาล หรือ สถานพยาบาล ตามสิทธิการรักษาในระบบส่งต่อ (Referral System) หรือมาเอง
เมื่อมีอาการผิดปกติและต้องการรักษาพยาบาล 

ใช้ยาปฏิชีวนะในรอบ 1 ปี/จะเห็นได้ว่าผู้มารับบริการส่วนใหญ่ มีประสบการการใช้ยา
ปฏิชีวนะในรอบ 1 ปี ถึงร้อยละ 70.6 

สิทธิบัตรในการรักษาพยาบาล/ส่วนใหญ่ผู้มารับบริการใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพในการ
รักษาพยาบาลถึง ร้อยละ 39.9 รองลงมาคือประกันสังคม ร้อยละ 30.1 และข้าราชการ และ
รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 22.0 น้อยที่สุดคือ สิทธิจ่ายเอง ร้อยละ 8.0 

5.2/ระดับควำมรู้เกี่ยวกับยำปฏิชีวนะ 
1) ความรู้เกี่ยวกับยาปฏิชีวนะด้านความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะ  
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การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการใช้ยาปฏิชีวนะ ตอบได้ถูกต้องมาก
ที่สุดคือ ผู้รับบริการมีความรู้ว่าโรคหวัดส่วนใหญ่ไม่ได้มีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย และไม่ควร
รับประทานยาปฏิชีวนะ ร้อยละ 33.2 รองลงมาคือ ยาปฏิชีวนะเป็นยาชนิดเดียวกับยาแก้อักเสบ 
ร้อยละ 29.4 และตอบค าถามได้ถูกต้องน้อยที่สุดคือ ผู้ที่แพ้ยาปฏิชีวนะอาจมีอันตรายถึงชีวิตได้ 
ร้อยละ 4.5        

2) ความรู้เกี่ยวกับยาปฏิชีวนะด้านการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล และการดื้อยาปฏิชีวนะ  
 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะ การใช้ยาปฏิชีวนะ
อย่างสมเหตุผล และการดื้อยาต้านจุลชีพ ตอบได้ถูกต้องมากที่สุดคือ  ยาปฏิชีวนะสามารถไม่ควร
รับประทานได้บ่อยตามเท่าที่ต้องการร้อยละ 78.0 และตอบค าถามได้ถูกต้องน้อยที่สุดคือ เมื่อมี
อาการผื่นคันบริเวณผิวหนัง หน้าบวม ปากบวม หรือหายใจล าบาก ควรหยุดยาทันที และรีบมาพบ
แพทยร์้อยละ 1.0 

5.3/พฤติกรรมกำรใช้ยำปฏิชีวนะ 
การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของผู้มารับบริการคลินิกศัลยศาสตร์

โรงพยาบาลราชวิถี ผลการตอบแบบสอบถามด้านความรู้ความเข้าใจการใช้ยาปฏิชีวนะ  
1)/พฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะด้านความรู้ความเข้าใจการใช้ยาปฏิชีวนะ 
การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะ ของผู้มารับบริการค ลินิก

ศัลยศาสตร์โรงพยาบาลราชวิถี ผลการตอบค าถามด้านพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะ สรุปได้ว่ากลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่ได้ อ่านฉลากยาก่อนรับประทานยาปฏิชีวนะ เพ่ือดูชื่อยา และวิธีใช้ยาทุกครั้ง 
ร้อยละ 93.0 รองลงมาคือ เมื่อได้รับยาปฏิชีวนะท่านรับประทานตามวิธีใช้ที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด 
ร้อยละ 90.9 น้อยที่สุดตอบว่า ในกรณีที่ลืมรับประทานยาปฏิชีวนะท่านจะรับประทานทันทีที่นึกข้ึนได้ 
แล้วรับประทานมื้อต่อไปตามปกติ ร้อยละ 31.1 

2)/พฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะด้านการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล และการดื้อยา
ปฏิชีวนะ 

การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของผู้มารับบริการคลินิกศัลยศาสตร์
โรงพยาบาลราชวิถี ผลการตอบค าถามด้านการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล และการดื้อยาปฏิชีวนะ 
สรุปได้ว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามปฏิบัติทุกครั้งมากที่สุดคือ เคยแกะแคปซูลยาปฏิชีวนะไปโรยแผล 
ร้อยละ 93.7 รองลงมาคือ ท่านเคยแนะน าให้คนอ่ืนให้ใช้ยาปฏิชีวนะผิด ๆ โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 
ร้อยละ 91.3 และที่ปฏิบัติน้อยที่สุดคือ เมื่อท่านมีบาดแผลเล็ก ๆ และมีเลือดออกท่านจะท าความ
สะอาดผิวหนังบริเวณนั้น และท าแผล โดยยังไม่รับประทานยาปฏิชีวนะ ร้อยละ 9.4 

5.4/ปัจจัยท่ีมีควำมสัมพันธ์กับพฤติกรรมกำรใช้ยำปฏิชีวนะ 
1)/ความถี่ในการมารับบริการมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะ กล่าวคือ ผู้มา

รับบริการ ปีละ 4 ครั้ง ขึ้นไปจะมีความถี่ในการปฏิบัติพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะที่ถูกต้องทุกครั้ง 



398 
 

เฉลี่ยเกินร้อยละ 90.0 ในขณะที่ผู้มารับบริการน้อยกว่าปีละครั้ง จะปฏิบัติพฤติกรรมการ ใช้ยา
ปฏิชีวนะท่ีถูกต้องทุกครั้งน้อยกว่าเฉลี่ยร้อยละ 77.8  

2)/ระดับความรู้ เกี่ยวกับยาปฏิชีวนะ มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะ 
กล่าวคือ ผู้มารับบริการที่สามารถตอบค าถามด้านความรู้เกี่ยวกับยาปฏิชีวนะได้ถูก จะปฏิบัติ
พฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะท่ีถูกต้องทกุครั้งเฉลี่ยเกินร้อยละ 85.8 ในขณะที่ผู้มารับบริการที่สามารถ
ตอบค าถามด้านความรู้เกี่ยวกับยาปฏิชีวนะผิด จะปฏิบัติพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะที่ถูกต้องทุกครั้ง 
เฉลี่ยร้อยละ 69.6 

ตารางที่ 5.1 แสดงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะ 
ปัจจัย พฤติกรรมกำรใช้ยำปฏิชีวนะ 

2 p-value 
  ปฏิบัติทุกคร้ัง 

(%) 
ปฏิบัติบำงคร้ังและ
ไม่เคยปฏิบัติ (%) 

  

ควำมถี่ในกำรมำรับ
บริกำร 

   12.6 0.013 

 ปีละ 1 ครั้ง 77.8 22.2   
 ปีละ 2 ครั้ง 70.0 30.0   
 ปีละ 3 ครั้ง 78.1 21.9   

 ปีละ 4 ครั้ง 94.4 5.6   
 มากกว่า 4 ครั้งต่อป ี 88.7 11.3   

ระดับควำมรู้เกี่ยวกับ
ยำปฏิชีวนะ 

   7.31 0.007 

 ใช่ 69.6 30.4   

 ไม่ใช่ 85.8 14.2   

 
6. อภิปรำยผลกำรศึกษำ และข้อเสนอแนะ 

6.1/อภิปรำยผลกำรศึกษำ 
การศึกษาเรื่องพฤติกรรมสุขภาพในเรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะของผู้มารับบริการคลินิก

ศัลยศาสตร์โรงพยาบาลราชวิถี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยด้าน
ความรู้เกี่ยวกับยาปฏิชีวนะท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของผู้มารับบริการ ดังนี้  

1)/ปัจจัยส่วนบุคคล  
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ประเภทผู้ป่วย (เก่า/ใหม่) การใช้ยาปฏิชีวนะในรอบ 1 ปี 

และสิทธิการรักษาพยาบาล ไม่ได้มีนัยส าคัญทางสถิติ ยกเว้น  ความถี่ในการมารับบริการใน
โรงพยาบาล มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะมีอย่างมีนัยสัมพันธ์ทางสถิติ จะเห็นได้ว่า
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้มารับบริการส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง ด้านอายุอยู่ในช่วงวัยกลางคน 
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ถึงสูงอายุ ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ มีระดับการศึกษาระดับประถมหรือต่ ากว่า ส่วนสิทธิ์ทางการ
รักษานั้น ผู้รับบริการส่วนใหญ่ใช้สิทธิประกันสุขภาพ ซึ่งจะสอดคล้องกับการงานวิจัยหลาย ๆ งาน
เกี่ยวกับการใช้สิทธิรักษาในการมารับบริการ พิณทิรา ตันเถียร (2552) พบว่า ปัจจุบันประเทศไทย 
เป็นประเทศที่มีระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ บัตรทอง ที่ภาครัฐเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ทั้งหมด โดยประชาชนไมต้องไม่รวมจ่ายในค่ารักษาพยาบาล ท าให้ประชาชนจ านวนมากมาใช้บริการ
มากขึ้น เช่นเดียวกับโรงพยาบาลราชวิถี ซึ่งรับผู้ป่วยในระบบประกันสุขภาพ ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
เครือข่ายของกรุงเทพมหานคร และรับผู้ป่วย จากระบบส่งต่อจากโรงพยาบาลต่าง ๆ ของกระทรวง
สาธารณสุขเพ่ือให้การดูแลในระดับตติยภูมิ 

2) ปัจจัยด้านความรู้เกี่ยวกับยาปฏิชีวนะ     
การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะ การใช้ยาปฏิชีวนะ

อย่างสมเหตุผล และการดื้อยาต้านจุลชีพ สรุปได้ว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับยา
ปฏิชีวนะปานกลาง ตอบได้ถูกต้องมากที่สุดคือ ยาปฏิชีวนะสามารถไม่ควรรับประทานบ่อยเท่าที่
ต้องการ ร้อยละ 78 รองลงมาคือ ในกรณีที่มีแผลถลอกจากการหกล้ม มีเลือดออกเล็กน้อยที่ขา 
ไม่ควรรับประทานยาปฏิชีวนะร้อยละ 63.6 และตอบค าถามได้ถูกต้องน้อยที่สุดคือ เมื่อมีอาการ  
ผื่นคันบริเวณผิวหนัง หน้าบวม ปากบวม หรือหายใจล าบาก ควรหยุดยาทันทีและรีบมาพบแพทย์ 
ร้อยละ 1 รองลงมาคือ หากท่านมีอาการถ่ายเหลว ไม่มีไข้ ไม่มีถ่ายเป็นมูก ควรดื่มน้ าเกลือแร่ทดแทน 
ไม่จ าเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะ ร้อยละ 4.2                                                        

 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้มารับบริการยังมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะ
ที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับยาปฏิชีวนะ ได้แก่ ยังไม่ทราบว่า ยาปฏิชีวนะ คืออะไร ความแตกต่างของยา
ปฏิชีวนะกับยาแก้อักเสบ สยมพร ศิรินาวิน (2540) ได้อธิบายไว้ว่า ยาปฏิชีวนะเป็นยาที่ใช้รักษาโรค
ติดเชื้อโรค ไม่สามารถใช้รักษาโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสได้ ส าหรับยาแก้อักเสบ เป็นยาที่ช่วยลดอาการ
อักเสบ ไม่สามารถฆ่าเชื้อโรคใด ๆ ได้ที่ท าให้เกิดความเจ็บป่วยได้ ส่วนในเรื่องการรับประทานยา
ปฏิชีวนะก่อนอาหารควร การกินยาก่อนอาหารหมายถึงประมาณครึ่งถึง 1 ช.ม. ก่อนกินอาหารและ
หลังอาหารคือครึ่งถึง 1 ช.ม. หลังกินอาหาร มียาบางชนิดควรกินพร้อมอาหาร ในกรณีของยา
ปฏิชีวนะนั้น หากลืมกินยาชนิดที่ควรกินก่อนอาหาร สามารถกินหลังอาหารได้ แม้ว่าจะไม่ดีเท่ากับ
การกินยาให้ถูกต้อง แต่ก็ดีกว่าที่จะงดยามื้อนั้น ๆ ไปเลย นอกจากนั้น พบว่าผู้รับบริการยังมีความ
เข้าใจที่ไม่ถูกต้องเมื่อมีอาการแพ้ยา พรพรรณ กู้มานะชัย (2557) เสนอไว้ว่าการแพ้ยาทั้ง ๆ ที่ไม่
จ าเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะ และเมื่อใช้ไม่ถูกต้องจะก่อให้เกิดโทษต่อผู้ป่วยโดยเมื่อมีอาการแพ้ยา เช่น 
ผื่นคันบริเวณผิวหนัง หน้าบวม ปากบวม หรือหายใจล าบาก หรืออ่ืน ๆ ควรหยุดยาทันที และรีบมา
พบแพทย์ เพ่ือลดอันตรายที่จะเกิดขึ้น และเพ่ือจะได้รับการบันทึกประวัติการแพ้ยาไว้ ใช้ประโยชน์
การได้รับยาผิดพลาดในครั้งต่อไป  
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3)/ปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะ.. 
การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของผู้มารับบริการคลินิกศัลยศาสตร์

โรงพยาบาลราชวิถี ผลการตอบค าถามด้านพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะ สรุปได้ว่ากลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ค่อนข้างมีการใช้ยาปฏิชีวนะค่อนข้างบ่อยเมื่อเจ็บป่วย เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ตอบว่า
ปฏิบัติทุกครั้งมากที่สุดคือ เคยแกะแคปซูลยาปฏิชีวนะไปโรยแผล ร้อยละ 93.7 รองลงมาคือ ตอบว่า
ก่อนรับประทานยาปฏิชีวนะท่านอ่านฉลากยา เพ่ือดูชื่อยา และวิธีใช้ยาทุกครั้ง ร้อยละ 93 น้อยที่สุด
ตอบว่า เมื่อลืมรับประทานยาปฏิชีวนะ จะรับประทานทันทีที่นึกขึ้นได้ แล้วรับประทานมื้อต่อไป
ตามปกติ ร้อยละ 31 

 พบว่า ผู้มารับบริการยังมีพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะ ได้แก่ ยังมีการ
แคปซูลยาปฏิชีวนะโรยแผลอยู่ การแกะแคปซูลยาปฏิชีวนะโรยแผลนั้น ไม่สามารถช่วยในการป้องกัน
การติดเชื้อ โรคหรือไม่ช่วยให้แผลหายเร็ว นอกจากนั้นผู้ป่วยบางรายอาจมีการแพ้ผงยาหรือติดเชื้อ
ลุกลามได้วิธีการรักษาที่ถูกต้องคือหากแพ้ไม่สัมผัสสิ่งสกปรกควรล้างให้ถูกวิธีและรักษาท าความ
สะอาดแผลจะหายเองได้ ในกรณีเป็นแผลสัตว์กัด ตะปูต า หรือผู้มีโรคเบาหวานร่วมด้วยควรพบแพทย์ 
(องค์การเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุข) ยังมีพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะ 
เกี่ยวกับท่านเคยแบ่งยาปฏิชีวนะให้คนอ่ืนรับประทาน การแนะน าให้คนอ่ืนให้ใช้ยาปฏิชีวนะผิด ๆ 
โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ การแบ่งยาปฏิชีวนะให้คนอ่ืนรับประทาน การซื้อปฏิชีวนะที่มีฤทธิ์แรงกว่า
รับประทานเอง การซื้อยาชุดมารับประทาน ตามล าดับ  

 ดังนั้นผู้รับบริการควรมีความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะ อย่างน้อยในเบื้องต้นก็ควรจะรู้ว่ามี
โรค หรือมีอาการอะไรบ้างที่สามารถดูแลตนเองได้ ที่ส าคัญคือการดูแลความสะอาดร่างการให้ถูก
สุขลักษณะ การรักษาความสะอาดสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัว และระมัดระวังไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อน
จากการสัมผัสเชื้อโรคอ่ืน ๆ อีก ก็จะเป็นการเพียงพอที่จะท าอาการดีขึ้น หรือหายจากโรคได้โดยไม่
ต้องใช้ยาปฏิชีวนะ ซึ่งจะท าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเรื่องยาปฏิชีวนะโดยไม่จ าเป็น ป้องกันเกิดอาการ  
แพ้ยา หรือการเกิดเชื้อดื้อยาจากการใช้ยาอย่างไม่สมเหตุผล แต่หากอาการไม่ดีขึ้นหรือรุนแรงขึ้น 
ก็ควรมาพบแพทย์เพ่ือรับการรักษาที่ถูกต้องตามมาตรฐานการรักษาต่อไป 

4)/ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะอธิบายได้ดังนี้คือ        
(1)/ปัจจัยส่วนบุคคลด้านความถี่ในการมารับบริการในโรงพยาบาล มีความสัมพันธ์

ต่อพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะ                                     
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะ ได้แก่ ความถี่ในการมารับ

บริการในโรงพยาบาลราชวิถีมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ กล่าวคือ ความถี่ในการมารับ
บริการในโรงพยาบาล มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะ เนื่องจากการมารับการรักษาที่
โรงพยาบาลบ่อย ๆ ท าให้เกิดการพบบุคลากรทางการแพทย์บ่อยขึ้น มีการให้ค าแนะน าให้ผู้รับการ
รักษาทราบข้อบ่งชี้ในการใช้ยาต่าง ๆ ตลอดจนให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการรับประทานยาที่ถูกต้องและ
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ปลอดภัย ส่งผลให้ผู้มารับบริการเกิดความรู้ในการใช้ยามากขึ้นจึงอาจส่งผลต่อพฤติกรรมในการใช้ยา
ปฏิชีวนะได้  

(2)/ปัจจัยด้านระดับความรู้ความเข้าใจการใช้ยาปฏิชีวนะที่มีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะ                                     

ปัจจัยด้านความรู้ เกี่ยวกับยาปฏิชีวนะมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ยา
ปฏิชีวนะมีอย่างมีนัยสัมพันธ์ทางสถิติ กล่าวคือ ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะเป็นตัวแปรที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติสอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมา  สอดคล้อง
กับคุณากร ปาปะขา และวงศา เล้าหศิริวงศ์ (2561) ที่ได้ศึกษาได้ท าการวิจัยเรื่องสถานการณ์ และ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการใช้ยาปฏิชีวนะของกลุ่มวัยแรงงานในจังหวัดมหาสารคาม พบว่าความรู้
เกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ ดังนั้นการให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ยาจะท าให้เกิดความตระหนักถึง อันตรายที่อาจ
เกิดขึ้นและจะน าไปสู่การปฏิบัติตัวที่ถูกต้องต่อไป สอดคล้องกับสุวัฒน์ ปริสุทธิวุฒิพรและมัณฑนา 
เหมชะญาติ (2557) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะของผู้รับบริการใน
โรงพยาบาลขลุง จังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษาพบว่าความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะเป็นตัวแปรที่มี
ผลต่อพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะดังนั้นการส่งเสริมพฤติกรรมการใช้ยาปฏิชีวนะที่ถูกต้อง 
โรงพยาบาลจึงควรเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะที่ถูกต้องด้วยวิธีการให้
ความรู้ที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นควรมีแนวทางการให้ความรู้เรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะแก่ประชาชน 
เสนอแนะให้หน่วยงานทางการศึกษา หรือ หน่วยงานทาง สาธารณสุขที่ มีความสามารถในการ
วางแผนและให้บริการทางวิชาการ 

6.2/ข้อเสนอแนะ 
1)/ข้อเสนอแนะและกำรน ำผลกำรวิจัยในครั้งนี้ไปใช้................................................ 
การพัฒนารูปแบบการให้บริการ การให้ค าแนะน า ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยา

ปฏิชีวนะท่ีถูกต้องสมเหตุผล ด้วยการใช้ภาษาที่ง่ายต่อการเข้าใจเกี่ยวกับยาปฏิชีวนะที่ถูกต้อง โดยให้
ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้ ทุกกลุ่มอายุ อาจมีความแตกต่าง หลากหลาย หรือทันสมัย น่าสนใจ เช่น 
การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น สื่ออิเล็กทรอนิกส์ มัลติมีเดียต่าง ๆ การจัดท าเอกสารคู่มือ
การใช้ยาปฏิชีวนะที่เข้าใจง่าย เพ่ือแจกจ่ายผู้รับบริการที่ไม่ได้ใช้สื่อเล็กทรอนิกส์ ซึ่งประเด็นที่จะ
น ามานั้นเป็นประเด็นที่ผู้มารับบริการยังมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องจ านวนน้อย และมีพฤติกรรม
การใช้ยาปฏิชีวนะที่ไม่ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งประเด็นในการการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่
ผู้รับบริการเพ่ือการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างถูกต้อง และสมเหตุผล ได้แก่ ยาปฏิชีวนะเป็นยาชนิดคนละ
ชนิดกับยาแก้อักเสบ เพ่ือป้องกันการน ายามาใช้แบบผิด ๆ  
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-/การแพ้ยาปฏิชีวนะอาจมีอันตรายถึงตายได้ ให้ผู้รับบริการได้ตระหนักถึงอันตรายจากการ
แพ้ยาปฏิชีวนะ ซึ่งจะต้องหยุดยาทันทีและมาพบแพทย์ เพ่ือป้องกันการใช้ยาดังกล่าวซ้ า และเพ่ือการ
บันทึกประวัติการแพ้ยาลงในระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลไว้ 

-/การรับประทานยาปฏิชีวนะอย่างต่อเนื่อง และรับประทานยาให้ครบตามแผนการรักษา
ของแพทย ์

-/การแกะแคปซูลยาปฏิชีวนะไปโรยแผล เพราะเนื่องจากอาจจะไม่ได้ช่วยให้แผลหายเร็วขึ้น 
อาจจะท าให้ แผลมีการติดเชื้อ ใช้เวลารักษายาวนานขึ้น  

2) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย 
(1)/การศึกษาเพ่ิมเติมในแต่ละหน่วยของแผนกผู้ป่วยนอก เพื่อให้ได้ข้อมูลพฤติกรรม

การใช้ยาปฏิชีวนะของผู้มารับบริการให้เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งจะมีผลในการวางแผนการแก้ไขปัญหาการใช้
ยาปฏิชีวนะท่ีไม่ถูกต้อง หรือไม่สมเหตุผลของในภาพรวมผู้รับบริการของโรงพยาบาลต่อไป 

(2)/การจัดการฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลทุกระดับเป็นประจ าอย่าง
ต่อเนื่อง เกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล เพ่ือที่จะน าความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องที่ได้รับ 
ไปเผยแพร่ผู้มารับบริการ และบุคคลอ่ืน ๆ 
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กำรประเมินผลโครงกำรระบบกำรแพทย์ทำงไกล (Telemedicine) 
ในสถำนกำรณ์ระบำดของ COVID-19 กรณศีึกษำ โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ 

สภำกำชำดไทย 

พรชนก เรืองอาคม* 
 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเพ่ือประเมินผลโครงการระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) 
ในสถานการณ์ระบาดของ COVID-19 ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มีวัตถุประสงค์ 2 
ประการดังนี้ 1) เพ่ือประเมินผลโครงการระบบการแพทย์ทางไกล Telemedicine ในสถานการณ์
ระบาดของ COVID-19 กรณีศึกษา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 2) เพ่ือศึกษาปัญหา 
และอุปสรรคของโครงการ เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เสนอต่อ
ผู้บริหารเพ่ือปรับปรุงโครงการต่อไป โดยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 
แบบสอบถาม (questionnaire) แบบสัมภาษณ์ (Interview Form) เป็นการประเมินความคิดเห็นผู้ที่
มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้ระบบการแพทย์ทางไกล(Telemedicine) ส าหรับการคัดกรองผู้ป่วยใน
สถานการณ์ระบาด COVID-19 โดยใช้รูปแบบของซิป (CIPP Model) ซึ่งได้สอบถามความเห็นทั้ง 4 
ด้านคือ ด้านบริบท ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต และเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนา
ระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ให้ข้อมูลเป็นเจ้าหน้าที่ของ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จ านวน 56 คน 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามประเมินโครงการระบบการแพทย์
ทางไกล (Telemedicine) ในสถานการณ์ระบาดของ COVID-19 กรณีศึกษาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ช่วงอายุ น้อยกว่า 30 ปี ต าแหน่ง แพทย์ และส่วนใหญ่ไม่เคยใช้ระบบ
การแพทย์ทางไกลมาก่อน  

ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลประเมินโครงการระบบการแพทย์ทางไกล ( Telemedicine) 
ในสถานการณ์ระบาดของ COVID-19 กรณีศึกษาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในภาพรวมผลการประเมิน
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 เมื่อพิจารณาผลแต่ละด้าน โดยเรียงจากมากไปหาน้อย ล าดับที่ 
1 ด้านผลผลิต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.93 รองลงมา ด้านปัจจัยน าเข้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 

                                       
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
118 หมู่ 3 ถนนเสรี แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240   
E-mail: onsleep@gmail.com 
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ด้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 ด้านบริบท มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 ดังสรุปผลการประเมินแต่
ละด้าน ดังนี้ 

ด้านบริบท ในภาพรวมอยูในระดับมาก ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
พบว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าเอกสารคู่มือ เพ่ือเป็นข้อมูลที่ใช้ร่วมกันส าหรับการใช้ระบบ
การแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ในสถานการณ์ระบาดของ COVID-19 เนื่องจากก่อนมี
สถานการณ์โควิด การใช้ระบบการแพทย์ทางไกล ยังไม่เคยน ามาใช้ในบริบทด้านการตรวจคัดกรอง
ผู้ป่วย อีกทั้งสถานการณ์การระบาดเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ระยะเวลาและสภาพแวดล้อมในการปรับตัว
จึงมีความจ าเป็นต้องปรับตัวอย่างรวดเร็ว ดังนั้นเมื่อมีการจัดท าเอกสารคู่มือการใช้ระบบ จึงมีความ
จ าเป็นในการช่วยเหลือและสร้างความเข้าใจร่วมกันส าหรับการใช้ระบบได้เป็นอย่างดี 

ด้านปัจจัยน าเข้า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก พบว่า ความเหมาะสมของสถานที่ปฏิบัติงาน เนื่องจากผู้บริหาร รพ. มีความเห็นว่า การเปิด
ให้บริการใด ๆ ก็ตาม ควรมีการวางแผนและจัดเตรียมความพร้อมทางด้านกายภาพ เพราะมี
ความส าคัญและเอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงาน รองลงมาคือ ความเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน ผู้ใช้ระบบมองเห็นว่าการจัดเตรียมอุปกรณ์ ระบบสารสนเทศ
มีความจ าเป็น เพ่ือให้สอดคล้องกับการใช้งาน และท าให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน  

ด้านกระบวนการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก พบว่า ระบบที่น ามาใช้มีความสอดคล้องกับสภาพความต้องการใช้งาน เนื่องจากสถานการณ์การ
ระบาดของ COVID-19 ที่มีความจ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการ เพ่ือให้การ
แพร่กระจายเชื้อ ลดความเสี่ยงของบุคลากร แต่เมื่อมีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ
การแพทย์ทางไกลมาใช้ส าหรับการคัดกรองผู้ป่วยผ่านจอภาพ ท าให้บุคลากรรู้สึกมีความมั่นใจว่ามี
ความปลอดภัย และลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อได้เป็นอย่างดี  

ด้านผลผลิต ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ที่สุด พบว่า บุคลากรมีความปลอดภัย ช่วยลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน เนื่องจากการใช้ระบบ
การแพทย์ทางไกล Telemedicine ท าให้บุคลากรทางการแพทย์ลดการใกล้ชิดกับผู้ป่วย เนื่องจาก
แพทย์กับผู้ป่วยอยู่กันคนละจุด แต่ใช้การสื่อสารผ่านระบบแทน จึงท าให้บุคลากรรู้สึกมีความ
ปลอดภัย 

ข้อมูลการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะ 
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามของแพทย์ ผู้วิจัยได้น าผลการวิเคราะห์ข้อมูล

การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะ โครงการระบบการแพทย์ทางไกล 
(Telemedicine) ในสถานการณ์ระบาดของ COVID-19 กรณีศึกษาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1) เนื่องจากระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) 
ยังไม่ได้ถูกติดตั้งไว้ส าหรับทุกคลินิกในโรงพยาบาล แพทย์ผู้ใช้ระบบจึงไม่คุ้นชินการใช้ระบบมากนัก 
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จึงอยากให้มีการจัดประชุมอบรมมากขึ้นเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ 2) อยากให้มีการพัฒนาและติดตั้ง
ระบบ มาใช้กับการตรวจรักษาในคลินิกอ่ืน ๆ ที่มีความจ าเป็น เพ่ือลดความแออัดของผู้ป่วยที่
โรงพยาบาล 3)อยากให้น าระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) มาใช้ในการประชุมอ่ืน ๆ 
ด้วย 4) อยากให้มีการพัฒนาระบบ โดยติดตั้งระบบ (Telemedicine) เชื่อมต่อกับระบบ HIS 
ของโรงพยาบาลในคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว เพ่ือให้ใช้งานสะดวกมากขึ้น 5) เสนอให้มี preview 
ใบคัดกรอง COVID-19 บนหน้าจอก่อนที่จะยืนยัน discharge ผู้ป่วย และ 6) ระบบการเชื่อมต่อ
บางครั้ง มีความล่าช้า ระบบสื่อสาร กล้อง ไมโครโฟน มีติดขัดจึงอยากให้ผู้ดูแลระบบตรวจสอบระบบ
อย่างสม่ าเสมอ 

แนวทางในการพัฒนาโครงการระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ในสถานการณ์
ระบาดของ COVID-19 กรณีศึกษาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ผู้วิจัยขอสรุปแนวทาง 
ดังนี้ 1) การติดตั้งระบบ และการใช้ระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ยังไม่ได้ถูกติดตั้งไว้
ส าหรับทุกคลินิกในโรงพยาบาล แพทย์ผู้ใช้ระบบจึงไม่คุ้นชินการใช้ระบบมากนัก จึงอยากให้มีการจัด
ประชุมอบรมมากขึ้นเพ่ือให้บุคลากรเกิดความเข้าใจ เพ่ือเป็นการพัฒนาควบคู่กันไปทั้งเทคโนโลยีและ
ผู้ปฏิบัติ 2) ควรพัฒนาและติดตั้งระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) มาใช้กับการตรวจรักษา
ในคลินิกอ่ืน ๆ ที่มีความจ าเป็น เพ่ือลดความแออัดของผู้ป่วยที่โรงพยาบาล 3) การสนับสนุนระบบ
การแพทย์ทางไกล (Telemedicine) มาใช้ส าหรับการประชุมอ่ืน ๆ 4) อยากให้มีการพัฒนาระบบ 
โดยติดตั้งระบบ (Telemedicine) เชื่อมต่อกับระบบ HIS ของโรงพยาบาลในคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว 
เพ่ือให้ใช้งานสะดวกมากขึ้น 5) สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศ ให้มี preview ใบคัดกรอง 
COVID-19 บนหน้าจอก่อนที่จะยืนยัน discharge ผู้ป่วย 6) ปรับปรุงระบบการเชื่อมต่อ ระบบการ
สื่อสาร กล้อง ไมโครโฟน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยผู้ดูแลระบบตรวจสอบระบบอย่างสม่ าเสมอ 
เพ่ือให้การใช้ระบบสามารถตอบสนองการใช้งานได้อย่างเต็มที่ และ 7) พัฒนาระบบและเครือข่าย 
เพ่ือใช้ส าหรับการบริการด้านอ่ืน ๆ ที่มีความจ าเป็นและเหมาะสมกับการใช้ระบบการแพทย์ทางไกล 
(Telemedicine) เช่น การติดตามผลเลือด งานติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วย การติดต่อกับรพ.เครือข่าย
ส าหรับการตรวจรักษา เป็นต้น 

ค ำส ำคัญ: การประเมินโครงการ, การแพทย์ทางไกล (Telemedicine)  
 
1. บทน ำ 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย 
โดยมีวิสัยทัศน์ คือ เราพร้อมก้าวไปข้างหน้าอย่างมีคุณธรรม มีประสิทธิภาพและยั่งยืน และพันธกิจ 
คือ เราค้นคว้า วิจัย และพัฒนาการบริการทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของ 
ทุกคน โดยให้บริการรักษาพยาบาล ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ป้องกันโรค และสร้างเสริมสุขภาพที่เป็นเลิศ
ด้วยการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และการพยาบาล 
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สนับสนุนการค้นคว้าวิจัย ฝึกอบรมและบริการวิชาการท่ีเป็นแหล่งอ้างอิงในระดับสากล รวมถึงบริหาร
จัดการองค์กรให้มีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพทางการเงิน เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตและบุคลากร ตามหลักจรรยาบรรณ และมีธรรมาภิบาล ในการเป็น “โรงพยาบาล
โรงเรียนแพทย์คุณธรรม” ภายใต้กรอบแนวคิด อัตลักษณ์เชิงคุณธรรมคือ “ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ  
เอ้ืออาทร” เป็นสถาบันต้นแบบที่เป็นตัวอย่างอันดีต่อสังคมและประเทศชาติ  

นอกจากบริการทางการแพทย์และการพัฒนารูปแบบต่าง ๆ ของ รพ. แล้วนั้นการบริหารงาน
ของฝ่ายบริการ ได้พัฒนาระบบโดยการยกระดับการให้บริการระบบผู้ป่วยนอก (OPD) คือ การจัดท า
แผนแม่บทการให้บริการ และ Service Operating Model และปรับปรุงกระบวนการจัดท าแผนการ
ให้บริการของ รพ. โดยพิจารณาวางแผนร่วมกันระหว่างคลัสเตอร์ในการพิจารณาให้ความสนับสนุน
การขยายบริการ และบริการเปิดใหม่ตามเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติ  

ในสภาวการณ์ปัจจุบันที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ที่ท าให้ทุกคนต้องจ ากัดการ
เดินทางและงดการรวมกลุ่มกันเพ่ือลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาด
ไทย มีการปรับรูปแบบการรักษาเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์และลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรค 
โดยมีการน าเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาช่วยอ านวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เรียกว่า ระบบการแพทย์ทางไกล  (Telemedicine) โดยระบบระบบ
การแพทย์ทางไกลนี้ แพทย์และผู้ป่วยสามารถส่งข้อมูลภาพและเสียง เพ่ือสื่อสารถึงประวัติเสี่ยงและ
อาการผู้ป่วยในสถานการณ์โรค COVID-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้ป่วยไม่จ าเป็นต้องนั่งในห้อง
ตรวจแพทย์ ท าให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สามารถบริหารจัดการการรักษาได้อย่างปลอดภัย ป้องกัน
การแพร่กระจายโรคและบริหารจัดการทรัพยากรที่มีจ ากัดได้ดียิ่งขึ้น และมีประสิทธิภาพ บุคลากร
ทางการแพทย์มีความปลอดภัย ช่วยลดความเสี่ยงจากการสัมผัสใกล้ชิดระหว่างกัน รวมทั้งช่วยลดการ
ใช้อุปกรณ์ป้องกันอื่น ๆ ได้อีกด้วย 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการประเมินผลโครงการระบบการแพทย์ทางไกล
(Telemedicine) ในสถานการณ์ระบาดของ COVID-19 ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  
ว่าโครงการที่ด าเนินการนั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการมากน้อยเพียงใด โครงการนี้มีปัญหา 
และอุปสรรคใดบ้าง ซึ่งผู้วิจัยใช้รูปแบบการประเมิน (CIPP Model) เพ่ือประเมินผลโครงการเพ่ือ
ทราบผลการด าเนินโครงการตั้งแต่ด้านบริบท ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต 
และเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) และน าข้อมูลที่ได้มา
พัฒนาการใช้ระบบแพทย์ทางไกลกับการให้บริการด้านอ่ืน ๆ ของโรงพยาบาล หรือสถานการณ์โรค
อ่ืน ๆ ที่อาจเกิดข้ึนได้ในอนาคต  
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2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
2.1 เพ่ือประเมินผลโครงการระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ในสถานการณ์

ระบาดของ COVID-19 กรณีศึกษา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  
2.2 เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคของโครงการ เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจและ

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือปรับปรุงโครงการต่อไป  
 

3. วิธีกำรศึกษำวิจัย 
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) แบ่งเป็นข้อมูลที่

น าไปสู่ผลการประเมินโครงการ ได้แก่ ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้จากการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม 
ซึ่งแบบสอบถามแจกให้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ใช้ระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) เมื่อได้รับ
กลับมาท าการรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบ ลงรหัส และน าไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติและ
ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือเพ่ือใช้เป็นแบบสัมภาษณ์ เพ่ือเก็บข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์  

1) ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำงและผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ   
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้ระบบการแพทย์

ทางไกล (Telemedicine) ในสถานการณ์ระบาดของ COVID-19 ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  

กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ
ระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ในสถานการณ์ระบาดของ COVID-19 กรณีศึกษา 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ประกอบด้วย  

(1) ข้อมูลที่น าไปสู่ผลการประเมินโครงการ  
- ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้จากกลุ่มตัวอย่างที่เก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม ได้แก่ แพทย์ 

จ านวน 50 คน  
- ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้จากการสัมภาษณ์ (Interview Form) จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

(Key Informants) ได้แก่ ผู้บริหารโรงพยาบาล จ านวน 2 คน พยาบาล จ านวน 2 คน และเจ้าหน้าที่
ระบบงานคอมพิวเตอร์ ได้มาจากวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) 

2) เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบไปด้วย แบบสอบถาม (Questionnaire) 

และแบบ สัมภาษณ์ (Interview Form) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีดังนี้ 
(1) แบบสอบถาม แบบสอบถามเพ่ือประเมินผลความคิดเห็นการใช้ระบบการแพทย์

ทางไกล (Telemedicine) ในสถานการณ์ระบาดของ COVID-19 กรณีศึกษา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย ส าหรับแพทย์ จ านวน 50 คน โดยใช้รูปแบบของซิป (CIPP Model) ซึ่งได้สอบถาม
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ความเห็นทั้ง 4 ด้านคือ ด้านบริบท ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ประกอบด้วย 
ส่วนส าคัญ 2 ส่วน คือ  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นแบบเลือกตอบ ได้แก่ เพศ อายุ 
ต าแหน่งที่ปฏิบัติงานปัจจุบัน และท่านเคยใช้ระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) มาก่อน
หรือไม ่

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็น เพ่ือประเมินข้อมูลด้านบริบท (Context) 
ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) ด้านผลผลิต (Product) มีลักษณะเป็นมาตร
ประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ   

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการระบบการแพทย์
ทางไกล (Telemedicine) ในสถานการณ์ระบาดของ COVID-19 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open 
-end Form)   

(2) แบบสัมภาษณ์ เป็นการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview or  
Standardized Interview) ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง มี 3 ชุด ได้แก่ 
แบบสัมภาษณ์ส าหรับผู้บริหาร พยาบาลและเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ มี 2 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 แบบสัมภาษณ์ข้อมูลพื้นฐานของผู้ถูกสัมภาษณ์ ประกอบด้วย ชื่อ นามสกุล
ต าแหน่งคุณวุฒิ   

ส่วนที่ 2 แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นเพ่ือประเมินข้อมูลด้านบริบท (Context) 
ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) ด้านผลผลิต (Product) และแนวทางในการ
พัฒนาระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine)    
 
4. ควำมหมำย แนวคิดและทฤษฎี 

4.1 แนวคิดกำรประเมินผลโครงกำร 
การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลที่

บ่งชี้ถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการซึ่งจะช่วยให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อ
การตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการปรับปรุงและพัฒนาโครงการให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือเป็น
ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการมากขึ้น และใช้ส าหรับตัดสินคุณค่าของโครงการที่จะ
น าไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหาร ดังนั้น การประเมินโครงการ จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งในการบริหาร
โครงการ เพ่ือน าไปใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับด าเนินโครงการได้ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต 

สมคิด พรมจุ้ย (2550: 37) ให้ความหมายที่สะท้อนถึงทั้งวัตถุประสงค์และประเภทของการ 
ประเมินว่า การประเมินโครงการเป็นการตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการหรือแผนงาน 
ตลอดจนการ พิจารณาผลสัมฤทธิ์ของโครงการหรือแ ผนงานนั้น ๆ ว่ามีมากน้อยเพียงใด 
การประเมินผลเป็นกระบวนการ บ่งชี้ถึงคุณค่าของโครงการ กล่าวคือ โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้ว 
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ได้ผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ เพียงใด สามารถท าได้ทั้งการประเมินก่อนเริ่มโครงการ 
การประเมินขณะที่โครงการก าลังด าเนินการอยู่ และการประเมินผลโครงการหลังจากการด าเนินงาน
ได้สิ้นสุดแล้ว  

สตัฟเฟิลบีม และชิงค์ฟิวด์ (Stufflebeam and Shinkfield, 1990: 159) ให้ความหมายว่า 
การประเมินโครงการเป็นกระบวนการของการแสวงหา การพรรณนา การได้มาซึ่งข้อมูล ตลอดจน
การเตรียมข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจและแสวงหาทางเลือกที่เหมาะสมในการ
ด าเนินโครงการ 

กล่าวโดยสรุป การประเมินโครงการ หมายถึงกระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการ
ตรวจสอบ หรือบ่งชี้ ถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการซึ่งจะช่วยให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่
เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ปรับปรุงและพัฒนาโครงการ จาก
ความหมายดังกล่าวนี้ชี้ให้เห็นลักษณะของการประเมินโครงการ ดังนี้  

1) การประเมินโครงการเป็นกระบวนการที่จัดท าขึ้นอย่างเป็นระบบเพ่ือให้ได้ข้อมูล
สารสนเทศที่เชื่อถือได้และเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหารหรือผู้รับผิดชอบโครงการ  

2) การประเมินโครงการเป็นกระบวนการในการจัดเตรียมสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการ ปรับปรุงและพัฒนาโครงการ  

3) จุดเน้นที่ส าคัญของการประเมินโครงการ อยู่ที่การเพ่ิมประสิทธิภาพ (Efficiency) และ 
ประสิทธิผล (Effectiveness) ของการด าเนินโครงการ 

วัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมำยกำรประเมินผลโครงกำร  
วัตถุประสงค์ของการประเมินผลโครงการนั้น ถือว่าการประเมินผลเป็นขั้นตอนที่ส าคัญมาก 

ซึ่งจุดมุ่งหมายของการประเมินผลโครงการมีดังนี้  
1) เพ่ือสนับสนุนหรือยกเลิก การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจว่าควรยกเลิก

โครงการ หรือสนับสนุนให้มีการขยายผลต่อไป        
2) เพ่ือทราบถึงความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตามโครงการว่าเป็นไปตามที่ก าหนด

วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย หรือกฎเกณฑ์ หรือมาตรฐานที่ก าหนดไว้เพียงใด    
3) เพ่ือปรับปรุงงาน หากพบว่าบางโครงการไม่ได้เสียทั้งหมดแต่ก็ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่

ก าหนดไว้ทุกข้อ เราควรน าโครงการนั้นมาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น 
4) เพ่ือศึกษาทางเลือก (Alternative) เพ่ือแสวงหาทางเลือกที่ดีที่สุด จากโครงการอย่างน้อย 

2 ทางเลือก ดังนั้นการประเมินผลจะเปรียบเทียบทางเลือก ก่อนการตัดสินใจเลือกปฏิบัติ เพ่ือลด
ความเสี่ยงให้น้อยลง 

5) เพ่ือขยายผลในการน าโครงการไปปฏิบัติ หากเราไม่ติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
ก็จะไม่ทราบถึงผลส าเร็จของโครงการ แต่ถ้าเราประเมินผลโครงการอย่างสม่ าเสมอ ก็จะทราบว่า
โครงการนั้นบรรลุผลส าเร็จตามที่ก าหนดวัตถุประสงค์ไว้ เราก็ควรจะขยายผลโครงการนั้นต่อไป  
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4.2 แนวคิดรูปแบบกำรประเมิน CIPP Model        
รู ปแบบการประ เมิน  CIPP Model ของดา เนี ยล  แอล  สตัฟ เ ฟิ ลบี ม  ( Danial L. 

Stufflebeam) เป็นรูปแบบการประเมินที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย และเป็นรูปแบบการประเมินที่มี
ระบบแผนอย่างชัดเจนและสามารถน าไปใช้ในการประเมินโครงการต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวาง ค าว่า 
CIPP ย่อมาจากคาว่า Context (บริบทหรือสภาวะแวดล้อม) Input (ปัจจัยเบื้องต้น) Process 
(กระบวนการ) และ Product (ผลผลิต) โดยจ าแนกการตัดสินใจและการประเมินเพ่ือบริหารและการ
วางแผนไว้ 4 ประเภท ดังนี้ 

1) การประเมินบริบท หรือสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) เป็นการ ประเมินเพ่ือให้
ได้สารสนเทศส าหรับการตัดสินใจในการวางแผน 

2) การประเมินปัจจัย หรือทรัพยากร ( Input Evaluation) เป็นการประเมิน เพ่ือให้ได้
สารสนเทศส าหรับการตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีการและกลวิธีด าเนินโครงการ เป็นการตรวจสอบความ
พร้อมของปัจจัยเบื้องต้น 

3) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการประเมินเพ่ือให้ได้ สารสนเทศ
ส าหรับการตัดสินใจเกี่ยวกับการน าโครงการไปปฏิบัติเพ่ือให้เกิดผลส าเร็จ รวมทั้งศึกษาปัญหาและ
อุปสรรค 

4) การประเมินผลิตผล (Product Evaluation) เป็นการประเมินเพ่ือให้ได้ สารสนเทศ
ส าหรับการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของโครงการ ซึ่งการประเมินผลหลังจากการด าเนินโครงการ
สิ้นสุดลง เพื่อตรวจสอบประสิทธิผลของโครงการ    

4.3 แนวคิดระบบกำรแพทย์ทำงไกล (Telemedicine) 
องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ให้ค าจ ากัดความของค าว่า 

“การแพทย์ทางไกล” หรือ “Telemedicine or Telehealth” หมายถึง การจัดให้บริการด้าน
สาธารณสุขแก่ประชาชนที่อยู่ ห่างไกลโดยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ อาศัยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล ที่เป็นประโยชน์ต่อการวินิจฉัย การรักษาและการ
ป้องกันโรค รวมถึงการศึกษาวิจัย และเพ่ือประโยชน์ส าหรับ การศึกษาต่อเนื่องของบุคลากรทาง
การแพทย ์

ราชบัณฑิตยสถาน (2548: 257) ได้บัญญัติศัพท์ค าว่า Telemedicine คือ โทรเวชกรรม 
ซึ่งหมายถึงการให้บริการการรักษาทางการแพทย์รูปแบบหนึ่ง โดยน าเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตมาใช้ โดยผู้ป่วยไม่จ าเป็นต้องเดินทางมารักษาที่โรงพยาบาล 

Telemedicine (การแพทย์ทางไกล) หมายถึง การน าเอาความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี 
การสื่อสารโทรคมนาคมมาประยุกต์ใช้กับงานด้านการแพทย์โดยตรง โดยใช้การส่งสัญญาณผ่านสื่อ
โทรคมนาคมที่ทันสมัย เช่น เทคโนโลยีการสื่อสารผ่าน Video conference เป็นต้น โดยแพทย์ต้น
ทางและปลายทางสามารถติดต่อกันได้ด้วยภาพเคลื่อนไหวและเสียง รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลของ
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คนไข้ระหว่างหน่วยงาน การติดต่อสื่อสารกันระหว่างคนไข้และแพทย์ รวมทั้งการอบรมทางการแพทย์
ต่าง ๆ 

องค์ประกอบที่ส าคัญของ Telemedicine มี 4 ประการ ได้แก่ 
1) เป็นระบบที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การสนับสนุนด้านการแพทย์  
2) เป็นระบบที่ตั้งใจจะเอาชนะอุปสรรคทางภูมิศาสตร์หรือการเข้าถึงบริการทางการแพทย์

จากสถานที่ห่างไกล  
3) มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหลายชนิดมาใช้ 
4) มีเป้าหมายเพ่ือเพ่ิมผลลัพธ์ทางการรักษาโรคให้ดีขึ้น  
การใช้ระบบ Telemedicine เริ่มต้นในปี ค.ศ. 1960 จากแรงผลักดันทางการทหาร และ

เทคโนโลยีทางอวกาศของประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมกับการใช้อุปกรณ์การสื่อสารที่มีอยู่ในขณะนั้น 
เช่น การใช้ระบบโทรทัศน์ช่วยในการปรึกษากันระหว่างจิตแพทย์ที่สถาบันทางจิตเวชกับแพทย์เวช
ปฏิบัติทั่วไปที่โรงพยาบาลจิตเวช และการให้ค าแนะน าจากแพทย์เชี่ยวชาญจากโรงเรียนแพทย์ไปยัง
ศูนย์การแพทย์ที่สนามบินที่อยู่อีกแห่งหนึ่ง ต่อมาการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี สารสนเทศและการ
สื่อสารที่ก้าวหน้าและหลากหลายทั่วโลกเป็นปัจจัยผลักดันที่ส าคัญที่สุดของการพัฒนาระบบ 
Telemedicine โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาที่เปลี่ยนจากยุคอนาล็อก (analog) เข้าสู่
ยุคดิจิตอล (digital) รวมไปถึงราคาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ลดลง เป็นแรงจูงใจ
ที่กระตุ้นความสนใจของสถานพยาบาลต่าง ๆ ที่จะจัดหาวิธี ใหม่ที่มีประสิทธิภาพเพ่ือการ
รักษาพยาบาลผู้ป่วยให้ดีขึ้น อีกทั้งการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตอย่างแพร่หลาย ช่วยขยายขอบเขตของ 
Telemedicine ไปยัง Web-based applications เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (electronic mail 
หรือ e-mail) การประชุมทางไกล (Teleconference) และการปรึกษาทางไกล (Teleconsultation) 
รวมถึงการใช้สื่อมัลติมีเดีย เช่น รูปถ่ายดิจิตอลและวีดีโอ น าไปสู่การสร้างแอพพลิเคชั่นใหม่ เพ่ือใช้
ร่วมกับระบบ Telemedicine ในอนาคต    

ประโยชน์ Telemedicine ประกอบด้วย   
1) ช่วยให้ผู้ป่วยที่อยู่ในชนบทห่างไกลสามารถเข้าถึงการตรวจรักษาและได้รับการวินิจฉัยจาก

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ทันท่วงที อีกทั้งเป็นการขยายงานบริการทางการแพทย์ของแต่ละโรงพยาบาลให้
ครอบคลุมกลุ่มผู้ป่วยที่อยู่ห่างไกลได้มากขึ้น   

2) Telemedicine เป็นระบบที่มีประสิทธิผลคุ้มค่าการลงทุน (Cost Efficiencies) เนื่องจาก
ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลโดยรวม และเพ่ิมประสิทธิผลในการรักษาโรคเพราะใช้บุคลากร
ทางการแพทย์รวมกันระหว่างโรงพยาบาล อีกทั้งยังช่วยลดระยะเวลาของแพทย์ในการเดินทางเพ่ือมา
รักษาพยาบาล และช่วยให้ผู้ป่วยลดระยะเวลาการนอนพักรักษาในโรงพยาบาลได้  
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3) ผู้ป่วยหรือผู้รับบริการทางด้านการแพทย์จะได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น ไม่จ าเป็นต้อง
เดินทางไกลมาที่โรงพยาบาลจังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ที่มีแพทย์เชี่ยวชาญ ท าให้ผู้ป่วยลด
ความเครียดจากการเดินทางได้อีกด้วย  

ปัจจุบันมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ร่วมกับบริการทางการแพทย์ หรือที่เรียกว่า 
ระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) มาใช้ในการตรวจรักษาโรคอย่างแพร่หลาย อันเป็นผลมา
จากการพัฒนาด้านเทคโนโลยีไปอย่างรวดเร็ว และมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่ม
ผู้สูงอายุ หรือกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงที่เดินทางมาล าบาก อยู่ห่างไกลจากโรงพยาบาล นอกจากในด้านการ
ตรวจรักษาแล้วนั้น ยังสามารถใช้ในการติดตามผลการรักษาภายหลังจากการรักษาตัวที่โรงพยาบาล 
ท าให้ได้รับการรักษาที่ถูกต้องและต่อเนื่อง และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เป็นโรงพยาบาลต้นแบบแห่ง
แรก ที่น าระบบการแพทย์ทางไกลมาใช้ในการให้บริการผู้ป่วยในสถานการณ์ระบาดของ COVID-19 
ระยะต่อไปเตรียมพัฒนาระบบสู่การบริการผู้ป่วยในและการติดตามผลการรักษาผู้ป่วยที่กลับบ้าน 
ซึ่งหากสถานการณ์โรคคลี่คลายลงโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ก็ยังคงให้บริการระบบการแพทย์ทางไกลต่อไป 

4.4 กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาและประเมินโครงการระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) 

ในสถานการณ์ระบาดของ COVID-19 กรณีศึกษา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี
กรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้       

 
 
 

   
              
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

กำรประเมินโครงกำรกำรใช้ระบบแพทย์ทำงไกล (Telemedicine) 
ในสถำนกำรณ์ระบำดของ COVID-19 กรณีศึกษำ รพ.จุฬำลงกรณ์ สภำกำชำดไทย 

ด้ำนปัจจัยน ำเขำ้ 
(Input)   

- ความพรอ้มของวัสดุ
อุปกรณ์ 

- ประสิทธภิาพการ
บริหารจัดการ 

- ความถกูต้อง ครบถ้วน
และทันสมัยของระบบ                     

ด้ำนบรบิท  
(Context)      

- การกระสานงานกัน
ระหว่างหนว่ยงานที่
เกี่ยวขอ้งทางไกล  
- วัตถุประสงค์ของ
โครงการระบบ                    

ด้ำนกระบวนกำร                  
(Process)  

- การตรวจสอบการ
ปฏิบัติงาน       

- การติดตามการ
ด าเนินงาน 

 

ด้ำนผลผลิต   
(Output)                

- ความรู้ความเข้าใจในการ
ใช้ระบบการแพทย์ทางไกล    
- ความพึงพอใจที่มีต่อการ
ใช้งานระบบ 
- ผลสัมฤทธิ์ของการใช้
ระบบการแพทย์ทางไกล 

แนวทำงกำรพัฒนำโครงกำรกำรใช้ระบบกำรแพทย์ทำงไกล (Telemedicine) 

กรณีศึกษำ โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ สภำกำชำดไทย 
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5. ผลกำรวิจัย 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโครงการระบบการแพทย์ทางไกล 

(Telemedicine) ในสถานการณ์ระบาดของ COVID-19 กรณีศึกษาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย จากจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 50 คน  

5.1 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม  
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีจ านวน 50 คน ดังตารางที ่5.1-5.4 

ตารางที่ 5.1 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ใช้ระบบการแพทย์ทางไกล จ าแนกตามเพศ 
ข้อมูลทั่วไป จ ำนวน ร้อยละ 

เพศ 
ชาย 
หญิง 

 
27 
23 

 
54 
46 

รวม 50 100 
 

จากตารางที่ 5.1 พบว่า ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ เป็นเพศชาย 
จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 54 เป็นเพศหญิง จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 46 

ตารางที่ 5.2 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ใช้ระบบการแพทย์ทางไกล จ าแนกตามอายุ  
ข้อมูลทั่วไป จ ำนวน ร้อยละ 

อำย ุ
น้อยกว่า 30 ปี 
31-40 ปี 
41-50 ปี 
51-60 ปี 

 
19 
12 
11 
8 

 
38 
24 
22 
16 

รวม 50 100 

 

จากตารางที่ 5.2 พบว่า ร้อยละของผู้ใช้ระบบการแพทย์ทางไกล จ าแนกตามอายุ อายุ 
น้อยกว่า 30 ปี จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 38 อายุ 31-40 ปี จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 24 
อายุ 41-50 ปี จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 22 อายุ 51-60 ปี จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 16 
 

ตารางที่ 5.3 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ใช้ระบบการแพทย์ทางไกล จ าแนกตามต าแหน่งงาน 
ข้อมูลทั่วไป จ ำนวน ร้อยละ 

ต ำแหน่ง 
แพทย ์

 
50 

 
100 

รวม 50 100 
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 จากตารางที่ 5.3 พบว่า ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามประเภทต าแหน่ง แพทย์ 
จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

ตารางที่ 5.4 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบ ว่าท่านเคยใช้ระบบการแพทย์ทางไกล มาก่อน
หรือไม่ 

ข้อมูลทั่วไป จ ำนวน ร้อยละ 
กำรเคยใช้ระบบกำรแพทย์ทำงไกล (Telemedicine) 
ไม่เคยใช้ 
ใช้ 

 
32 
18 

 
64 
36 

รวม 50 100 

 

จากตารางที่ 5.4 พบว่า ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม ที่ไม่เคยใช้ระบบการแพทย์ทางไกล
มาก่อน จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 64 และเคยใช้ระบบการแพทย์ทางไกลมาก่อน จ านวน 18 คน 
คิดเป็นร้อยละ 36  

5.2 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลประเมินโครงกำรระบบกำรแพทย์ทำงไกล (Telemedicine) 
ในสถำนกำรณ์ระบำดของ COVID-19 กรณีศึกษำโรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ โดยภำพรวม 

ตารางที่ 5.5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประเมินโครงการระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) 
ในสถานการณ์ระบาดของ COVID-19 กรณีศึกษาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยภาพรวม 

ด้ำนกำรประเมิน ค่ำเฉลี่ย S.D. ระดับ 
ด้านบริบท (Context) 3.67 0.523 มาก 
ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) 3.92 0.333 มาก 
ด้านกระบวนการ (Process) 3.69 0.374 มาก 
ด้านผลผลิต (Product) 3.93 0.435 มาก 

รวม 3.80 0.372 มำก 
 

จากตาราง พบว่า ภาพรวมผลการประเมินอยู่ ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 
เมื่อพิจารณาผลแต่ละด้าน โดยเรียงจากมากไปหาน้อย ล าดับที่ 1 ด้านผลผลิต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 
รองลงมา ด้านปัจจัยน าเข้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.92 ด้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 
ด้านบริบท มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 ดังสรุปผลการประเมินแต่ละด้าน ดังนี้ 

5.3 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลกำรประเ มินผลโครงกำรระบบกำรแพทย์ทำงไกล 
(Telemedicine) ในสถำนกำรณ์ระบำดของ COVID-19 กรณีศึกษำ โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ 
สภำกำชำดไทย ด้ำนบริบท     
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ตารางที่  5.6 ผลการวิ เคราะห์ข้ อมูลการประเมินผลโครงการระบบการแพทย์ทางไกล 
(Telemedicine) ในสถานการณ์ระบาดของ COVID-19 กรณีศึกษา โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ด้านบริบท             

รำยกำรประเมิน ค่ำเฉลี่ย S.D. ระดับ 
ด้ำนบริบท 
1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการจัดประชุมท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับการใช้ระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) 
ในสถานการณ์ระบาดของ COVID-19 

 
3.12 

 
0.918 

 
ปานกลาง 

2. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดท าเอกสารคู่มือ เพื่อเป็นข้อมูลที่
ใ ช้ ร่ วมกันส าหรั บการ ใ ช้ร ะบบการแพทย์ทาง ไกล 
(Telemedicine) ในสถานการณ์ระบาดของ COVID-19 

4.00 0.452 มาก 

3. ระบบการติดต่อสื่อสารในการติดต่อประสานงาน มีความ
สะดวกรวดเร็ว 

3.90 0.544 มาก 

รวม 3.67 0.523 มำก 

 
จากตารางที่ 5.6 พบว่า ด้านบริบท ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จัดท าเอกสารคู่มือ เพื่อเป็นข้อมูลที่ใช้ร่วมกันส าหรับการใช้ระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) 
ในสถานการณ์ระบาดของ COVID-19 อยู่ในระดับมากเป็นล าดับแรก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 
รองลงมาได้แก่ ระบบการติดต่อสื่อสารในการติดต่อประสานงาน มีความสะดวกรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.90 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการจัดประชุมท าความเข้าใจรองลงมา เกี่ยวกับการใช้ระบบ
การแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ในสถานการณ์ระบาดของ COVID-19 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.12    

5.4 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลกำรประเ มินผลโครงกำรระบบกำรแพทย์ทำงไกล 
(Telemedicine) ในสถำนกำรณ์ระบำดของ COVID-19 กรณีศึกษำ โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ 
สภำกำชำดไทย ด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ 
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ตารางที่  5.7 ผลการวิ เคราะห์ข้ อมูลการประเมินผลโครงการระบบการแพทย์ทางไกล 
(Telemedicine) ในสถานการณ์ระบาดของ COVID-19 กรณีศึกษา โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ด้านปัจจัยน าเข้า                           

รำยกำรประเมิน ค่ำเฉลี่ย S.D. ระดับ 
ด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ 
1. ความเหมาะสมของสถานท่ีปฏิบัติงาน 

4.24 0.431 มาก 

2. การจัดวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานโครงการมีความเหมาะสม 

4.06 0.512 มาก 

3. ความเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้งาน 

4.10 0.364 มาก 

4. เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การสื่อสารมีความทันสมัย 
และมีประสิทธิภาพ   

3.74 0.664 มาก 

5. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้งานมีความพร้อมสามารถเปิดรับชมภาพ
และเนื้อหา ภายในระบบได้ 

3.88 0.435 มาก 

6. ความชัดเจนของค าอธิบาย ส่วนประกอบต่าง ๆ บน
หน้าจอของระบบ 

3.84 0.510 มาก 

7. มีการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการใช้งานระบบท่ีชัดเจน 3.58 0.673 มาก 

8. ผู้ดูแลและช่องทางในการอ านวยความสะดวกเมื่อเกิด
ปัญหาในการใช้งาน 

3.92 0.444 มาก 

รวม 3.92 0.333 มำก 
 

จากตารางที่ 5.7 พบว่า ด้านปัจจัยน าเข้า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า ความเหมาะสม
ของสถานที่ปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมากเป็นล าดับแรก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 รองลงมา ได้แก ่
ความเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอร์สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.10 
การจัดวัสดุ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน โครงการมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.06 ผู้ดูแลและช่องทางในการอ านวยความสะดวกเมื่อเกิดปัญหาในการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.92 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้งานมีความพร้อมสามารถเปิดรับชมภาพและเนื้อหา ภายในระบบได้ 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 ความชัดเจนของค าอธิบาย ส่วนประกอบต่าง ๆ บนหน้าจอของระบบ 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การสื่อสารมีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพ 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 และมีการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการใช้งานระบบที่ชัดเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.58 

5.5 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลกำรประเ มินผลโครงกำรระบบกำรแพทย์ทำงไกล 
(Telemedicine) ในสถำนกำรณ์ระบำดของ COVID-19 กรณีศึกษำ โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ 
สภำกำชำดไทย ด้ำนกระบวนกำร    
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ตารางที่  5.8 ผลการวิ เคราะห์ข้ อมูลการประเมินผลโครงการระบบการแพทย์ทางไกล 
(Telemedicine) ในสถานการณ์ระบาดของ COVID-19 กรณีศึกษา โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ด้านกระบวนการ  

รำยกำรประเมิน ค่ำเฉลี่ย S.D. ระดับ 
ด้ำนกระบวนกำร 
1. ระบบที่น ามาใช้มีความสอดคล้องกับสภาพความ
ต้องการใช้งาน  

4.06 0.373 มาก 

2. ระบบมีการบริหารจัดการและการประมวลผลที่ถูกต้อง
รวดเร็ว 

3.42 0.575 ปานกลาง 

3. ระบบมีความสะดวกและง่ายต่อการเรียกใช้งาน 3.62 0.530 มาก 
4. การเช่ือมต่อของระบบมีประสิทธิภาพต่อการใช้งาน 3.50 0.580 ปานกลาง 

5. ข้อมูลในระบบมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ 3.88 0.480 มาก 
6. มีการตรวจสอบระบบป้องกันการสูญหายของข้อมูลใน
ระบบ    

3.66 0.557 มาก 

7. ความรวดเร็วในการแก้ปัญหาหรือการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์    3.74 0.527 มาก 
รวม 3.69 0.374 มำก 

 

จากตารางที่ 5.8 พบว่า ด้านกระบวนการ ในภาพรวมอยู่ ในระดับมาก พบว่า ระบบที่
น ามาใช้มีความสอดคล้องกับสภาพความต้องการใช้งาน อยู่ในระดับมากเป็นล าดับแรก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.06 รองลงมาได้แก่ ข้อมูลในระบบมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.88 ความรวดเร็วในการแก้ปัญหาหรือการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 มีการตรวจสอบ
ระบบป้องกันการสูญหายของข้อมูลในระบบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 ระบบมีความสะดวกและง่ายต่อ
การเรียกใช้งาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 การเชื่อมต่อของระบบมีประสิทธิภาพต่อการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.50 และระบบมีการบริหารจัดการและการประมวลผลที่ถูกต้องรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.42 

5.6 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลกำรประเ มินผลโครงกำรระบบกำรแพทย์ทำงไกล 
(Telemedicine) ในสถำนกำรณ์ระบำดของ COVID-19 กรณีศึกษำ โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ 
สภำกำชำดไทย ด้ำนผลผลิต 
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ตารางที่  5.9 ผลการวิ เคราะห์ข้ อมูลการประเมินผลโครงการระบบการแพทย์ทางไกล 
(Telemedicine) ในสถานการณ์ระบาดของ COVID-19 กรณีศึกษา โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ด้านผลผลิต 

รำยกำรประเมิน ค่ำเฉลี่ย S.D. ระดับ 
ด้ำนกระบวนกำร 
1. บุคลากรมีความปลอดภัย ช่วยลดความเสี่ยงในการ
ปฏิบัติงาน 

4.62 0.530 มากที่สุด 

2.  การ ใ ช้ระบบการแพทย์ทางไกล  ( Telemedicine) 
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 

3.88 0.746 มาก 

3. การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว้ 3.92 0.528 มาก 
4. มีการจัดระบบการบริหารโครงการโดยยึดรูปแบบการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายเป็นส าคัญ 

4.08 0.488 มาก 

5. ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบในภาพรวม 3.90 0.525 มาก 
6. บุคลากรได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการใช้ระบบการแพทย์
ทางไกล (Telemedicine)     

3.70 0.678 มาก 

7. บุคลากรได้รับการบริหารจัดการ เรียนรู้การใช้ระบบที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

3.44 0.760 ปานกลาง 

รวม 3.93 0.435 มำก 

 
จากตารางที่ 5.9 พบว่า ด้านผลผลิต ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า บุคลากรมีความ

ปลอดภัย ช่วยลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน อยู่ในล าดับแรก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 รองลงมา ได้แก่ 
มีการจัดระบบการบริหารโครงการโดยยึดรูปแบบการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายเป็นส าคัญ 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 ความพึง
พอใจต่อการใช้งานระบบในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 การใช้ระบบการแพทย์ทางไกล 
(Telemedicine) ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 บุคลากรได้รับ
ความรู้เพ่ิมเติมจากการใช้ระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 และ 
บุคลากรได้รับการบริหารจัดการ เรียนรู้การใช้ระบบที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.44  

5.7 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลกำรแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหำและข้อเสนอแนะของ
โครงกำรระบบกำรแพทย์ทำงไกล (Telemedicine) ในสถำนกำรณ์ระบำดของ COVID-19 
กรณีศึกษำโรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ สภำกำชำดไทย 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ผู้วิจัยขอสรุปข้อมูลการแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะ มีรายละเอียดดังนี้ 

1) การติดตั้งระบบ และการใช้ระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ยังไม่ได้ถูกติดตั้งไว้
ส าหรับทุกคลินิกในโรงพยาบาล แพทย์ผู้ใช้ระบบจึงไม่คุ้นชินการใช้ระบบมากนัก จึงอยากให้มีการจัด
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ประชุมอบรมมากขึ้นเพ่ือให้บุคลากร เกิดความเข้าใจ เพ่ือเป็นการพัฒนาควบคู่กันไปทั้งเทคโนโลยี
และผู้ปฏิบัติ 

2) ควรพัฒนาและติดตั้งระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) มาใช้กับการตรวจรักษา
ในคลินิกอ่ืน ที่มีความจ าเป็น เพ่ือลดความแออัดของผู้ป่วยที่โรงพยาบาล 

3) การสนับสนุนระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) มาใช้ส าหรับการประชุมอื่น ๆ  
4) อยากให้มีการพัฒนาระบบ โดยติดตั้งระบบ (Telemedicine) เชื่อมต่อกับระบบ HIS ของ

โรงพยาบาลในคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว เพ่ือให้ใช้งานสะดวกมากข้ึน 
5) สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศ ให้มี preview ใบคัดกรอง COVID-19 บน

หน้าจอก่อนที่จะยืนยัน discharge ผู้ป่วย 
6) ปรับปรุงระบบการเชื่อมต่อ ระบบการสื่อสาร กล้อง ไมโครโฟน ให้มีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น โดยผู้ดูแลระบบตรวจสอบระบบอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้การใช้ระบบสามารถตอบสนองการใช้
งานได้อย่างเต็มที ่

7) พัฒนาระบบและเครือข่าย เพ่ือใช้ส าหรับการบริการด้านอ่ืน ๆ ที่มีความจ าเป็นและ
เหมาะสมกับการใช้ระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) เช่น การติดตามผลเลือด งานติดตาม
เยี่ยมบ้านผู้ป่วย การติดต่อกับโรงพยาบาลเครือข่ายส าหรับการตรวจรักษา เป็นต้น 

5.8 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลที่น ำไปสู่กำรประเมินโครงกำรระบบกำรแพทย์ทำงไกล 
(Telemedicine) ในสถำนกำรณ์ระบำดของ COVID-19 กรณีศึกษำ โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ 
สภำกำชำดไทย จำกกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์ 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ในสถานการณ์ระบาดของ COVID-19 จ านวน 6 คน 
ประกอบด้วยผู้บริหาร พยาบาล และเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย โดยสามารถสรุปผลการสัมภาษณ์ได้ 3 ส่วน ดังนี้   

1) สรุปการสัมภาษณ์ผู้บริหาร 
(1) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการน าระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) มาใช้

ส าหรับการคัดกรองผู้ป่วยเบื้องต้น ในช่วงสถานการณ์ระบาด COVID-19 ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

สรุปผลสัมภาษณ์ ผู้บริหารมีความเห็นว่า การน าระบบการแพทย์ทางไกล 
(Telemedicine) มาใช้ส าหรับการคัดกรองผู้ป่วยในช่วงสถานการณ์ระบาดของ COVID-19 มีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบท สถานการณ์ปัจจุบัน ดังค ากล่าวของ รศ.ดร.นพ.ม.ล.กรเกียรติ์  
สนิทวงศ์ ที่กล่าวว่า “เห็นด้วย คือหลักการของ Telemedicine เป็นการให้บริการแพทย์ทางไกล 
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ได้จ ากัดเฉพาะการตรวจรักษา อาจรวมไปถึงการคัดกรอง อาจจะรวม
ไปถึงสถานการณ์ที่ไม่ใช่โควิดหรือเกี่ยวก็ตาม ก็อาจเกี่ยวข้องไปถึงการดูผล lab ที่ผู้ป่วยไม่ต้อง
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เดินทางมาและรวมไปถึงการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรค เช่น คนที่ยังไม่ได้เป็นหรือสงสัยว่าเป็น
หรือไม่ ก็สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่จะพูดคุยกับบุคลากรทางการแพทย์ ผ่านระบบการแพทย์
ทางไกล (Telemedicine) ได้” ดังนั้นการใช้ระบบแพทย์ทางไกล (Telemedicine)  ในช่วง
สถานการณ์ระบาด COVID-19 จึงก่อให้เกิดประโยชน์ในด้าน social distancing และลดการ
แพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรน่า ช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นระหว่างผู้ป่วยกับผู้มาคัดกรองท่านอ่ืน 
รวมถึงช่วยลดความเสี่ยงระหว่างผู้ป่วยที่มาตรวจคัดกรองกับบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งก่อนหน้าที่จะ
มีการใช้ระบบ (Telemedicine) คัดกรองผู้ป่วย พยาบาลจะเป็นด่านหน้า มีหน้าที่หลักในการซัก
ประวัติตรวจคัดกรองซึ่งมีโอกาสได้รับความเสี่ยงติดเชื้อโควิดจากผู้ป่วยได้    

(2) นโยบายเพ่ือวางแผนเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ 
ส าหรับโครงการระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine)  

สรุปผลสัมภาษณ์ ผู้บริหารมีนโยบายในการจัดเตรียมความพร้อม ก่อนที่จะมี
สถานการณ์โควิดอยู่ก่อนแล้ว ทางรพ.จึงมีความพร้อมอยู่แล้วในระดับหนึ่ง โดยรวมได้รับการ
สนับสนุนอย่างดี และการเตรียมบุคลากร มีความพร้อมเนื่องจากใช้บุคลากรของหน่วยงานต่าง ๆ ของ
โรงพยาบาล ผู้บริหารมีการวางแผน การจัดแพทย์ออกตรวจ ประสานทุกภาควิชาของโรงพยาบาล 
และได้รับความร่วมมือจากแพทย์อย่างดี หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นฝ่ายการพยาบาล ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีการจัดบุคลากรมาปฏิบัติงานเพ่ือรองรับการบริการ ท าให้การด าเนินงานเป็นไปได้ดี 
ดังค ากล่าวของ รศ.ดร.นพ.ม.ล.กรเกียรติ์ สนิทวงศ์ ที่กล่าวว่า “เราไม่ได้วางแผนเฉพาะเรื่องของ 
COVID เท่านั้น แต่เราวางส าหรับ Telemedicine ซึ่งโควิดเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องนี้ เพราะว่า COVID-
19 อาจจะมีระยะเวลาการบริการสถานการณ์โควิดแค่เป็นเดือน หรืออาจจะเป็น 1 ปีหรือว่าอาจจะ
ยาวกว่า 1 ปี ดังนั้นในเรื่องการลงทุน การ invest การเตรียมทรัพยากร มันสามารถที่จะใช้กับอะไรก็
ได้ไม่จ าเป็นต้องเป็น COVID-19 เท่านั้นเพราะฉะนั้นก็เป็นการวางแผนในระยะยาว และเรื่องของ 
Telemedicine อยู่ในแผนก่อนที่จะมีสถานการณ์โควิดอยู่แล้ว” ในเรื่องของระบบสารสนเทศ  
วัสดุอุปกรณ์ ทางรพ.ก็มีการวางแผนที่จะพัฒนา และเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการขึ้นระบบ ก็จะ
เป็นในส่วนการจัดระบบรองรับความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการส่งฐานข้อมูล การเก็บ DATA เพ่ือให้
เกิดความปลอดภัยของข้อมูล ในเรื่องงบประมาณ ได้รับสนับสนุนเพื่อด าเนินการเตรียมความพร้อมรับ
การระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า ดังค ากล่าวของ อ.นพ.ภาณุวัฒน์ ชุติวงศ์ ที่กล่าวว่า “เนื่องจากโควิดเป็น
เรื่องระดับประเทศ ดังนั้น การจัดสรรงบประมาณลงมา ไม่ว่าจะเป็นจากรัฐบาล กสทช. กระทรวง
ดิจิทัลต่างให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี และส่วนหนึ่งระบบของรพ.จุฬาฯมีระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งมีใช้อยู่
แทบทุกท่ีทุกส่วนอยู่แล้ว และนอกจากระบบไอที ยังได้รับงบประมาณ ไม่ว่าจะเป็นครุภัณฑ์เครื่องมือ
แพทย์ การจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ และการจัดเตรียมเทคโนโลยีสารสนเทศด้านโทรเวช
กรรม Telemedicine ในการตรวจคัดกรอง รวมถึงระบบสารสนเทศ Teleconference ในการ
ประชุมวางแผนงานบริการด้วย”  
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(3)  ก า รติ ดตามผลการด า เ นิ น ง าน โคร งการ ระบบการแพทย์ ท า ง ไกล 
(Telemedicine) ในสถานการณ์ระบาด COVID-19 ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการนี้ รวมถึงปัญหาและ
อุปสรรคใดที่ส่งผลต่อความส าเร็จของโครงการ 

สรุปผลสัมภาษณ์  จากผลการด าเนินงานการใช้ระบบการแพทย์ทางไกล 
(Telemedicine) ในสถานการณ์ระบาด COVID-19 ผลส าเร็จของโครงการพบว่า 1) ช่วยลดการ
แพร่กระจายของเชื้อโรค ดังค ากล่าวของ รศ.ดร.นพ.ม.ล.กรเกียรติ์ สนิทวงศ์ ที่กล่าวว่า “เป้าหมายที่
หนึ่งก็คือต้องการลดการแพร่กระจายเชื้อ เนื่องจากผู้ป่วยไม่ต้องมาที่รพ. เพราะฉะนั้นในเรื่องของลด
การแพร่กระจายเชื้อก็ชัดเจนว่าประสบผลส าเร็จ เพราะไม่ได้มีการใกล้ชิดกันระหว่างผู้ป่วยกับ
บุคลากรทางการแพทย์ และในภาพรวมความส าเร็จของการใช้ระบบ(Telemedicine) ส าหรับการคัด
กรองผู้ป่วยในสถานการณ์ระบาดของ COVID-19 คือการพัฒนาบริการ ซึ่งถือเป็นอีกก้าวหนึ่งของการ
บริการที่พัฒนาขึ้นจากเดิม” 2) ความสะดวกรวดเร็ว พบว่าผู้ป่วยได้รับความสะดวกรวดเร็วเมื่อน า
ระบบ (Telemedicine) มาใช้ เพราะสามารถเพ่ิมจุดบริการได้มากขึ้น และมีการวางแผนFlow
บริการให้เป็นทางเดียว 3) เรื่องของระยะห่าง เดิมพยาบาลจะซักประวัติคัดกรองผู้ป่วยเอง จึงต้องอยู่
ในระยะใกล้กัน แต่เมื่อมีระบบ(Telemedicine) เข้ามาช่วย พยาบาลได้รับความเสี่ยงลดลง รวมถึง
ผู้รับบริการท่านอ่ืนที่มารอคัดกรอง ก็ท าให้เกิดระยะห่างมากขึ้น เพราะมีการจัดที่นั่งรอให้ห่างกัน 
ท าให้เกิด social distancing ได้  

ปัญหาและอุปสรรค มีดังนี้ 
1) ปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ เช่นสถานการณ์โควิดที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

เปลี่ยนแปลงตั้งแต่จ านวนคนไข้ และเปลี่ยนไปตามการควบคุมของรัฐบาล การเปิดประเทศ 
ปิดประเทศ การประกาศ พ.ร.ก .ฉุกเฉิน การ WFH ท าให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริการให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ ซึ่งท าให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย อาทิตย์ต่ออาทิตย์ 

2) ความสับสนระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย 
ประกอบกับ รพ.จุฬาลงกรณ์เป็นรพ.ใหญ่ การสื่อสารจึงมีความล าบาก  

3) การเปิดคัดกรองด้วยระบบ (Telemedicine) ต้องใช้คนที่มีความรู้ความช านาญ
เกี่ยวกับการใช้ระบบพอสมควร แต่เนื่องจากแพทย์ที่มาช่วยคัดกรองเป็นอาสาสมัคร อาจไม่คุ้นเคย
ระบบจึงท าให้เกิดความผิดพลาดในการใช้งาน ท าให้เกิดความล่าช้าไปบ้างในช่วงแรกที่เปิดให้บริการ  

4) ระบบ เรื่องของ Network, ระบบ HIS, คอมพิวเตอร์ ระบบเสียง จอภาพ ในเชิง
เทคนิคที่มีการติดขัดบ้างในช่วงแรก แต่ทาง IT ก็ได้ตรวจสอบและเช็คระบบให้พร้อมใช้มากขึ้น 
ซึ่งอาจมีความล่าช้าไปบ้างเนื่องจากในสถานการณ์โควิด ที่เจ้าหน้าที่ไอทีต้องมีการจัดเตรียมระบบ
หลายส่วนในโรงพยาบาล 

(4) หลังจากที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้น าระบบการแพทย์
ทางไกล (Telemedicine) มาใช้ในช่วงสถานการณ์ระบาด COVID-19 แล้วนั้น นอกจากจะน ามาใช้
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ส าหรับการคัดกรองผู้ป่วยแล้วผู้บริหารมีนโยบายที่จะใช้ระบบ(Telemedicine) ต่อไปในส่วนของ
ระบบบริการอ่ืน ๆ หรือไม่ และแนวทางในการพัฒนาระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) 
ในอนาคตต่อไป อย่างไร  

สรุปผลสัมภาษณ์ การบริการระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) นอกจาก
จะน ามาใช้คัดกรองผู้ป่วยในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ทางรพ.ยังมีแผนการพัฒนาฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์มากขึ้น และน ามาใช้ในการตรวจรักษาส าหรับคลินิก OPD IPD ที่มีความจ าเป็น ซึ่งปัจจุบัน
ทาง รพ.มีการใช้ระบบนี้กับบางคลินิกของ รพ. เช่น คลินิกระบบประสาท คลินิกจิตเวช คลินิกโรค
อุบัติใหม่ เป็นต้น ดังค ากล่าวของ อ.นพ.ภาณุวัฒน์ ชุติวงศ์ ที่กล่าวว่า “Telemedicine ในอนาคต 
คือต้องท าซอฟต์แวร์ให้แข็งแรงขึ้น เพิ่มช่องทางให้เข้าถึงได้ง่าย เช่น การใช้แอพ chula care ของรพ. 
และปรับระบบความปลอดภัย การเก็บข้อมูลให้ง่ายขึ้น เตรียมความพร้อมผู้ใช้ เพราะท้ายสุดระบบ 
Telemedicine ก็ยังคงใช้ในระบบบริการต่อไป แม้จะหมดโควิดแล้วก็ตาม” แนวทางในการพัฒนา
ระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) จะพัฒนาให้ใช้ได้หลายรูปแบบ 1) การบริการด้วยระบบ
Telemedicine ส าหรับผู้ป่วยที่ยังไม่มี HN แต่ใช้ได้เฉพาะกรณีที่มีโรคระบาดเช่น สถานการณ์โควิด 
2) การบริการด้วยระบบ Telemedicine กับผู้ป่วยที่มี HN แล้วส าหรับการติดตามผลเลือด ผล Lab 
ส าหรับผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วยความดันโลหิต โดยสามารถจัดเก็บผลลงใน cloud และแพทย์ติดตาม
ผลผ่านระบบ cloud โดยที่ผู้ป่วยไม่ต้องมาโรงพยาบาล 3) การบริการด้วยระบบ Telemedicine 
ระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยที่แพทย์ดูแล้วมีอาการคงที่ ผลเลือดปกติ ไม่มีความเสี่ยง  โดยนัดตรวจผ่าน
ระบบ (Telemedicine) มองเห็นกันได้ มีการสั่งยาผ่านระบบของรพ.และส่งยาให้ทางไปรษณีย์ มีการ
จ่ายเงินผ่าน app mobile 4) การพัฒนาเครือข่าย ระบบTelemedicine รพ.จุฬาฯ ร่วมกับรพ.
เครือข่าย เช่น แพทย์ รพ.จุฬา ร่วมพูดคุยกับแพทย์รพ.ชลบุรี ขณะตรวจผู้ป่วยที่  รพ.ชลบุรี มีการ 
consult กันได้ 5) การใช้ระบบ Telemedicine ในการติดตามเยี่ยมบ้าน Home Health Care 
โดยที่พยาบาลและผู้ป่วย สามารถสื่อสารกับแพทย์ที่  รพ.จุฬาได้ ผ่านเครื่องมือสื่อสาร 6) พัฒนา
ระบบ Telemedicine ที่มีอยู่เดิม ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ให้มีความเชื่อมโยง ครอบคลุมถึงเรื่อง
การอนุมัติสิทธิ การช าระเงิน ซึ่งท าให้ผู้ป่วยไม่ต้องเดินทางมา รพ.โดยไม่จ าเป็น เชื่อมต่อระบบ
นอกจากนี้ยังมีการวางแผนพัฒนาบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้สามารถใช้ระบบได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมมาตรฐานในการตรวจรักษาของ รพ.จุฬาลงกรณ์  

2) สรุปการสัมภาษณ์พยาบาล 
(1) ความชัดเจนของวัตถุประสงค์และแนวทางการด าเนินงานโครงการระบบ

การแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ในสถานการณ์ระบาดของ COVID-19 
สรุ ปผลสั มภาษณ์  โ คร งการ ระบบการแพทย์ ท า ง ไกล  ( Telemedicine) 

ในสถานการณ์ระบาดของ COVID-19 มีวัตถุประสงคแ์ละแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจนที่สอดคล้อง
กับสภาพปัญหาปัจจุบันที่มีการระบาดของเชื้อ COVID-19 เพ่ือลดการแพร่กระจาย และลดความเสี่ยง
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ของบุคลากรทางการแพทย์ ท าให้สามารถบริหารทรัพยากรได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งก่อนที่จะมีการเปิดคัดกรอง
ด้วยระบบ Telemedicine ผู้บริหารได้มีการจัดประชุมเตรียมความพร้อมส าหรับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการและมีการก าหนด Flow การให้บริการที่ชัดเจนเพ่ือให้เห็นภาพก่อนเปิด
บริการจริง ดังค ากล่าวของ นางดวงพร พลปัถพี ที่กล่าวว่า “คิดว่ามีความชัดเจนในตัวของโครงการ
เอง ที่ตอบรับเรื่องของการระบาดโควิด จากเดิมที่พยาบาลต้องอยู่หน้างานเอง แต่เมื่อมีการน าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยเหลือ ก็ท าให้ลดการสัมผัสและใกล้ชิดกับผู้ป่วยได้ค่ะ รวมถึงผู้ป่วยไม่
ต้องมาแออัดท าใช้ช่วยลดการระบาดได้มากข้ึน” 

(2) ความสะดวกรวดเร็ว ในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
บุคลากร  

สรุปผลสัมภาษณ์ ในบทบาทของพยาบาลด้านการประสานงาน กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ค่อนข้างเป็นไปได้ด้วยดี มีความสะดวกรวดเร็วและมีการ set ตารางแพทย์ใน google 
sheet ที่มีรายชื่อแพทย์ เบอร์โทรศัพท์ ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการใช้ข้อมูลนั้นติดต่อกับแพทย์ และ
ในส่วนเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ก็อยู่ที่หน้างานอยู่แล้ว จึงมีความสะดวกในการติดต่อ
ประสานงานกัน ดังค ากล่าวของ นางดวงพร พลปัถพี ที่กล่าวว่า “ตนมีความคุ้นชินการประสานงาน
กับแพทย์ หน่วยงานที่เกี่ยวช้องอยู่แล้ว และมีการประสานงานกับฝ่ายการพยาบาลตั้งแต่การเตรียม
ความพร้อมอยู่แล้ว จึงไม่เกิดปัญหา “  

(3) งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ส าหรับโครงการระบบ
การแพทย์ทางไกล (Telemedicine) มีความเหมาะสม เพียงพอหรือไม่ อย่างไร 

สรุปผลสัมภาษณ์ ก่อนเปิดบริการ (Telemedicine) ในสถานการณ์ระบาดของ 
COVID-19 ได้มีการวางแผนส าหรับการส ารวจพ้ืนที่ ก าหนดจุดบริการ ว่าจะเกิดขึ้นกี่จุด มีความ
ต้องการอะไรบ้าง จึงท าให้งบประมาณที่ได้รับสนับสนุนมีความเหมาะสม เพียงพอกับจ านวนแพทย์
และจุดที่เปิดให้บริการ ดังค ากล่าวของ นางกฤติกา คงเทียน ที่กล่าวว่า “งบประมาณที่ได้รับมีความ
เหมาะสม ด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือที่เตรียมไว้ สามารถรองรับจุดบริการที่ก าหนดไว้ ได้ครบทุกจุด
ตามแผนที่ก าหนดไว้ จึงมีความพร้อมส าหรับบริการ Telemedicine ได้ค่ะ” 

(4) ท่านคิดว่าการใช้ ระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ในสถานการณ์
ระบาดของ COVID-19 มีส่วนช่วยในการพัฒนาระบบบริการของ รพ. ได้อย่างไร และมีข้อเสนอแนะ
ในการพัฒนาต่อไปอย่างไร 

สรุปผลสัมภาษณ์ จากการใช้ระบบระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine)  
ในสถานการณ์ระบาดของ COVID-19 จะเห็นได้ชัดในเรื่องการลดความแออัด การแพร่กระจายเชื้อ 
จากที่คนจะต้องมาอยู่รวมกันในพ้ืนที่และเวลาเดียวกัน แต่เมื่อมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาก็
ช่วยให้การบริหารจัดการระบบบริการของ รพ. ท าได้ง่ายขึ้น ช่วยพัฒนาระบบบริการและยังสามารถ
ใช้ระบบนี้ร่วมกับสถานการณ์ระบาดอ่ืน ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต นับว่าเป็นโมเดลของการน า
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เทคโนโลยีมาใช้กับระบบบริการ ข้อเสนอแนะคืออยากให้มีการพัฒนาระบบต่อไป เพ่ือให้สอดรับกับ
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต และปรับรูปแบบการบริการให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

ดังค ากล่าวของ นางดวงพร พลปัถพี ที่กล่าวว่า “การน าระบบ Telemedicineมาใช้
ช่วงสถานการณ์ COVID-19 ตอบโจทย์ในเรื่องของการคัดกรองผู้ป่วยในสถานการณ์ COVID-19 และ
นับเป็นโมเดลที่ดีและนับเป็นอีกก้าวหนึ่งของการพัฒนาระบบบริการ” 

3) สรุปการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
(1) การจัดเตรียมระบบสารสนเทศและเจ้าหน้าที่ดูแลเพ่ือสนับสนุนระบบการแพทย์

ทางไกล (Telemedicine) ในสถานการณ์ระบาด COVID-19 มีความเหมาะสม เพียงพอหรือไม่ 
อย่างไร 

สรุปผลสัมภาษณ์ การจัดเตรียมระบบสารสนเทศและเจ้าหน้าที่ดูแล หลังจากได้รับ
นโยบายให้มีการเปิดบริการการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ทางไอทีได้มีการวางแผนและส ารวจ
พ้ืนที่จุดที่เปิดบริการ ดูความพร้อมของการติดตั้งระบบอุปกรณ์ และจัดเตรียมระบบสารสนเทศไว้
รองรับ เนื่องจากมีอุปกรณ์ เครื่องมือที่มีอยู่แล้ว และทดสอบระบบการสื่อสาร ผ่านกล้อง ไมโครโฟน 
ซึ่งก็สามารถติดตั้งได้ทุกจุดบริการที่ก าหนดไว้ และมีการจัดเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ประจ าจุดที่เปิด
บริการ เพ่ือช่วยเหลือการใช้งานระบบของแพทย์และบุคลากรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเพียงพอและ
เหมาะสม ดังค ากล่าวของเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ว่า “คิดว่ามีความเหมาะสมเพียงพอ เพราะ
ฝ่ายไอทีได้มีการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ไว้ประจ าจุด เพ่ือให้ความช่วยเหลือแพทย์ที่หน้างาน ในระยะแรก
อาจมีการติดขัดเล็กน้อย แต่ก็สามารถด าเนินงานไปได้ทันเวลา” 

(2) การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบุคลากรที่ใช้ระบบ มีความ
สะดวกรวดเร็ว เป็นไปด้วยดีหรือไม่ อย่างไร 

สรุปผลสัมภาษณ์ การติดต่อประสานงาน เนื่องจากแพทย์และพยาบาลที่มาประจ า
จุดบริการ ในระยะแรกมีการติดขัดเล็กน้อย เนื่องจากมีการมอบหมายงานที่ไม่ชัดเจน แพทย์ 
พยาบาลที่มาออกตรวจ เป็นลักษณะสลับกันมา จึงต้องสื่อสารกันหลายครั้ง เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ 
อีกทั้ งแพทย์ที่มาออกตรวจส่วนใหญ่จะคุ้นชินแต่กับระบบ HIS ของ รพ. ไม่ เคยใช้ระบบ
Telemedicine ร่วมด้วย จึงติดขัดในช่วงแรกๆ ดังค ากล่าวของเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ว่า 
“เนื่องจากเราใช้ระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) มาใช้ส าหรับคัดกรองผู้ป่วยโควิดครั้งแรก 
อีกทั้งแพทย์ที่อาสามาออกตรวจบางท่านไม่เคยใช้ระบบนี้มาก่อน การติดต่อสื่อสารช่วงแรกอาจมี
ติดขัด แต่เมื่อแพทย์เกิดความคุ้นชิน ก็ท าให้พบปัญหาน้อยลง แต่โดยรวมก็ถือว่าประสานกันได้เร็ว
ค่ะ” 

(3) การจัดประชุมแนะน าการใช้งานระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) 
ก่อนด าเนินงานและภายหลังการด าเนินงาน ผู้ใช้ระบบมีความเข้าใจมากขึ้นหรือไม่ และปัญหาที่พบ 
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สรุปผลสัมภาษณ์ โดยรวมมีความเข้าใจมากขึ้น เพราะนอกจากมีการจัดประชุม
แนะน าการใช้ระบบนั้น ก็มีการทดสอบใช้ระบบก่อนปฏิบัติงานจริง และมีการติดตั้งคู่มือการใช้ไว้ที่
หน้าจอ และคู่มือปฏิบัติงานที่เป็นเอกสารไว้ให้ผู้ใช้งานได้ศึกษา ปัญหาที่พบคือ แพทย์ที่ไม่เคยใช้
ระบบ และไม่ได้ร่วมประชุมแนะน าการใช้ระบบ ไม่ได้ศึกษาคู่มืออาจเกิดความไม่เข้าใจ และความ
ผิดพลาดในการใช้ระบบได้ แต่เจ้าหน้าที่ดูแลระบบก็คอยให้ความช่วยเหลือ ท าให้สามารถแก้ไขปัญหา
ได้ทันท่วงที ดังค ากล่าวของเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ว่า  “การจัดประชุมการใช้ระบบ 
Telemedicine เกิดขึ้นในระยะเวลาที่รวดเร็ว เพ่ือให้ทันกับการเปิดบริการคัดกรอง แพทย์บางท่าน
ไม่ได้เข้าร่วมประชุม หรือไม่เคยใช้ระบบมาก่อน ก็จะเกิดปัญหาในการใช้ระบบช่วงแรก เพราะว่ามา
เรียนรู้และใช้จริงตอนหน้างานเลย แต่ส าหรับแพทย์ที่มาเข้าร่วมประชุม ทดสอบการใช้ระบบก่อนก็จะ
เกดิการเรียนรู้ได้เร็ว และเข้าใจระบบมากข้ึนค่ะ” 

(4) การใช้ระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ในสถานการณ์ระบาดของ 
COVID-19 มีส่วนช่วยในการพัฒนาระบบบริการของ รพ. อย่างไร และข้อเสนอแนะในการพัฒนา
ระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) 

สรุปผลสัมภาษณ์ การใช้ระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ในสถานการณ์
ระบาดของ COVID-19 มีส่วนช่วยในการพัฒนาระบบบริการของรพ.ได้ เนื่องจากยังไม่เคยใช้ระบบนี้
ในการคัดกรองผู้ป่วยมาก่อน จึงถือว่าเป็นการบริการอีกรูปแบบที่ตอบสนองความต้องการของผู้ป่วย 
รวมถึงได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยและสามารถน าระบบไปพัฒนา และประยุกต์ใช้กับการ
ตรวจรักษาของคลินิกอ่ืน ที่มีความเหมาะสมกับการใช้ระบบนี้  และในอนาคตอยากให้มีการจัดพ้ืนที่
ส่วนกลาง ไว้ส าหรับการใช้ระบบ Telemedicine เพ่ือการบริหารจัดการที่ง่ายขึ้น ดังค ากล่าวของ
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ว่า “การใช้ระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ไม่เคย
น ามาใช้ในระบบการคัดกรองผู้ป่วยมาก่อน ซึ่งเมื่อเกิดสถานการณ์ระบาดของ COVID-19 การน า
ระบบนี้มาใช้จึงท าให้มีการพัฒนาระบบบริการของ รพ. มีความทันสมัย พร้อมทั้งท าให้เกิดความ
ปลอดภัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้รับบริการ จึงคิดว่าในอนาคตควรมีการพัฒนาระบบเพ่ิมมาก
ขึ้นเพ่ือให้สอดรับการบริการในด้านอ่ืน” 
 
6. อภิปรำยผล 

จากการสรุปผลการวิจัยการประเมินผลโครงการระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) 
ในสถานการณ์ระบาดของ COVID-19 กรณีศึกษาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย สามารถ
อภิปรายผลโดยแบ่งเป็น 2 ประเด็นได้ดังนี้  

6.1 ผลกำรประเมินโครงกำรระบบกำรแพทย์ทำงไกล (Telemedicine) ในสถำนกำรณ์
ระบำดของ COVID-19 กรณีศึกษำโรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ สภำกำชำดไทย 
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 ผลการประเมินโครงการระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ในสถานการณ์ระบาด
ของ COVID-19 กรณีศึกษาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในภาพรวมผลการประเมินอยู่ใน
ระดับมาก สอดคล้องกับการประเมินด้านบริบท ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต ดังนี้ 

1) การประเมินโครงการด้านบริบท ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก พบว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าเอกสารคู่มือ เพ่ือเป็นข้อมูลที่ใช้ร่วมกัน
ส าหรับการใช้ระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ในสถานการณ์ระบาดของ COVID-19 
เนื่องจากก่อนมีสถานการณ์โควิด การใช้ระบบการแพทย์ทางไกล ยังไม่เคยน ามาใช้ในบริบทด้านการ
ตรวจคัดกรองผู้ป่วย อีกทั้งสถานการณ์การระบาดเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ระยะเวลาและสภาพแวดล้อม
ในการปรับตัวจึงมีความจ าเป็นต้องปรับตัวอย่างรวดเร็ว ดังนั้นเมื่อมีการจัดท าเอกสารคู่มือการใช้
ระบบ จึงมีความจ าเป็นในการช่วยเหลือและสร้างความเข้าใจร่วมกันส าหรับการใช้ระบบได้เป็นอย่างดี 

2) การประเมินโครงการด้านปัจจัยน าเข้า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก พบว่า ความเหมาะสมของสถานที่ปฏิบัติงาน เนื่องจากผู้บริหาร รพ. 
มีความเห็นว่า การเปิดให้บริการใด ๆ ก็ตาม ควรมีการวางแผนและจัดเตรียมความพร้อมทางด้าน
กายภาพ เพราะมีความส าคัญและเอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงาน รองลงมาคือ ความเพียงพอของเครื่อง
คอมพิวเตอร์สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน ผู้ใช้ระบบมองเห็นว่าการจัดเตรียมอุปกรณ์ 
ระบบสารสนเทศมีความจ าเป็น เพ่ือให้สอดคล้องกับการใช้งาน และท าให้เกิดความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงาน สอดคล้องกับ ปิยมาศ ฉายชูวงษ์ (2560: บทคัดย่อ) ด้านปัจจัยเบื้องต้น พบว่า ความ
พร้อมและเพียงพอ ของบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เวลา และงบประมาณ โดยภาพรวมผลการประเมินอยู่
ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.07)  

3) การประเมินโครงการด้านกระบวนการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก พบว่า ระบบที่น ามาใช้มีความสอดคล้องกับสภาพความต้องการใช้งาน 
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ที่มีความจ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ให้บริการ เพ่ือให้การแพร่กระจายเชื้อ ลดความเสี่ยงของบุคลากร ซึ่งเดิมในการคัดกรองผู้ป่วยที่มา
ตรวจโควิด พยาบาลจะเป็นด่านหน้าและมีหน้าที่ ในการคัดกรอง  ซึ่งมีความใกล้ชิดกัน และ 
ไม่ก่อให้เกิดระยะห่าง แต่เมื่อมีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการแพทย์ทางไกลมาใช้
ส าหรับการคัดกรองผู้ป่วยผ่านจอภาพ ท าให้บุคลากรรู้สึกมีความมั่นใจ ว่ามีความปลอดภัย และ  
ลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อได้เป็นอย่างดี ดังนั้นผู้ใช้ระบบจึงมีความเห็นว่า ระบบที่น ามาใช้มีความ
สอดคล้องกับสภาพความต้องการใช้งาน รองลงมาคือ ข้อมูลในระบบมีความถูกต้อง ครบถ้วน และ
เชื่อถือได้  

4) การประเมินโครงการด้านผลผลิต ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด พบว่า บุคลากรมีความปลอดภัย ช่วยลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน 
เนื่องจากการใช้ระบบการแพทย์ทางไกล Telemedicine ท าให้บุคลากรทางการแพทย์ลดการใกล้ชิด
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กับผู้ป่วย เนื่องจากแพทย์กับผู้ป่วยอยู่กันคนละจุด แต่ใช้การสื่อสารผ่านระบบแทน จึงท าให้บุคลากร
รู้สึกมีความปลอดภัย รองลงมา คือ มีการจัดระบบการบริหารโครงการโดยยึดรูปแบบการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรทุกฝ่ายเป็นส าคัญ เนื่องจากผู้บริหารมีการสื่อสารกับแพทย์ทุกภาควิชา และ 
รับอาสาสมัครแพทย์เพ่ือเข้าร่วมโครงการ รวมถึงหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต่างให้ความร่วมมือเป็น
อย่างดี ส าหรับการด าเนินโครงการในครั้งนี้ สอดคล้องกับ วรรณา เครือบคนโท (2560: บทคัดย่อ) 
ได้ประเมินโครงการขยายผลการจัดการศึกษาทางไกล ผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 4 ด้าน ผลผลิต พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก
โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือผู้บริหารในโรงเรียนขนาดเล็กสามารถบริหารจัดการศึกษาทางไกลได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

6.2 แนวทำงในกำรพัฒนำโครงกำรระบบกำรแพทย์ทำงไกล ( Telemedicine) 
ในสถำนกำรณ์ระบำดของ COVID-19 กรณีศึกษำโรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ สภำกำชำดไทย 

1) การติดตั้งระบบ และการใช้ระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ยังไม่ได้ถูกติดตั้งไว้
ส าหรับทุกคลินิกในโรงพยาบาล แพทย์ผู้ใช้ระบบจึงไม่คุ้นชินการใช้ระบบมากนัก โรงพยาบาลควรมี
แนวทางการจัดประชุมอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะให้กับบุคลากร เพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรมี
ความใฝ่เรียนรู้ สอดคล้องกับผลการวิจัยเรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการศึกษา
ของประเทศในกลุ่ม Seameo (The Southeast Asian Ministers of Education Organization) 
ของ Downes (2003: 75) พบว่า ครูในโรงเรียนส่วนใหญ่ขาดสมรรถภาพด้านความรู้และ
ความสามารถเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขาดผู้แนะน าช่วยเหลือการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียน ในด้านบริหารจัดการพบว่า โรงเรียนส่วน ใหญ่น าคอมพิวเตอร์
มาใช้ด้านการบริหารและด้านการเงิน แต่มีโรงเรียนร้อยละ 32 ระบุว่าไม่เคยน าคอมพิวเตอร์มาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้ยังพบว่าโรงเรียนร้อยละ 50 มีปัญหาเกี่ยวกับการจัดตารางเวลา
ในการจัดเตรียมบทเรียนทีมีการใช้คอมพิวเตอร์ในการสอนและด้านการบริหารจัดการ  

2) การพัฒนาและติดตั้งระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) มาใช้กับการตรวจรักษา
ในคลินิกอ่ืน ที่มีความจ าเป็น เพ่ือลดความแออัดของผู้ป่วยที่โรงพยาบาล ผู้บริหารควรให้การ
สนับสนุนและผลักดันคลินิกที่มีความจ าเป็นและเหมาะสมในการใช้เทคโนโลยีร่วมกับการตรวจรักษา 
การประเมินติดตามผู้ป่วย เพื่อลดความแออัดของผู้ป่วย และลดการเดินทางมาโรงพยาบาลของผู้ป่วย
ที่ไม่มีความจ าเป็น และยังส่งผลกับระบบบริการ ด้านความพึงพอใจของผู้ป่วยที่ต้องมา  รพ. 
เมื่อจ านวนผู้ป่วยที่เดินทางมารพ.ลดลง ก็ท าให้การบริการมีความสะดวกรวดเร็วขึ้น ช่วยลดระยะเวลา
การรอคอย 

3) การสนับสนุนระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) มาใช้ส าหรับการประชุมอ่ืน ๆ 
ผู้บริหารควรวางแนวทางในการใช้ระบบร่วมกับการประชุมใหญ่ ๆ หรือข้อจ ากัดในด้านสถานที่ ที่ไม่
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สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนี้จะช่วยให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้า
ร่วมได้โดยไม่มีข้อจ ากัดด้านสถานที่และจ านวนคน  

4) อยากให้มีการพัฒนาระบบ โดยติดตั้งระบบ (Telemedicine) เชื่อมต่อกับระบบ HIS ของ
โรงพยาบาลในคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว เพ่ือให้ใช้งานสะดวกมากขึ้น เนื่องจากการใช้ระบบคัดกรอง
ผู้ป่วยในปัจจุบัน แพทย์ต้องใช้งาน 2 หน้าจอ ส าหรับท าการบันทึกประวัติตรวจรักษา 1 เครื่อง และ
ใช้ติดต่อสื่อสารกับผู้ป่วยอีก 1 เครื่อง จึงอาจเกิดความไม่สะดวก หรือล่าช้า ถ้าบุคลากรขาดความ
ช านาญ ดังนั้นถ้าเราสามารถพัฒนาระบบท าให้ใช้งานเบ็ดเสร็จในเครื่องเดียวได้ จะก่อให้เกิดผลดี 

5) สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศ ให้มี preview ใบคัดกรอง COVID-19 บน
หน้าจอก่อนที่จะยืนยัน discharge ผู้ป่วย ผู้บริหารควรวางแนวทางเพ่ิมในการพัฒนาระบบให้
สอดคล้องกับการใช้งาน ของแต่ละการใช้งาน สอบถามความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วน
ในการปรับปรุงระบบเพ่ือให้สามารถใช้งานระบบได้ถูกต้อง ครบถ้วน และยังช่วยตรวจสอบความ
ผิดพลาดซึ่งอาจเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานจริงได้ 

6) ปรับปรุงระบบการเชื่อมต่อ ระบบการสื่อสาร กล้อง ไมโครโฟน ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น โดยผู้ดูแลระบบตรวจสอบระบบอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้การใช้ระบบสามารถตอบสนองการใช้
งานได้อย่างเต็มที ่

7) พัฒนาระบบและเครือข่าย เพ่ือใช้ส าหรับการบริการด้านอ่ืน ๆ ที่มีความจ าเป็นและ
เหมาะสมกับการใช้ระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) เช่น การติดตามผลเลือด งานติดตาม
เยี่ยมบ้านผู้ป่วย การติดต่อกับรพ.เครือข่ายส าหรับการตรวจรักษา สอดคล้องกับผลการวิจัยเรื่อง 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชั้นเรียน: ความท้าทายศักยภาพนโยบายการบริหารงานของโรงเรียน 
ของ Tondeur (2006) พบว่า ในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียน  
ควรมีการพัฒนาหรือปรับแผนนโยบายอย่างต่อเนื่อง จะท าให้การน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
7. ข้อเสนอแนะกำรวิจัย  

 จากผลการวิจัยเรื่องการประเมินผลโครงการระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) 
ในสถานการณ์ระบาดของ COVID-19 กรณีศึกษาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ผู้วิจัยขอ
น าเสนอข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1) หน่วยงานควรตระหนักและให้ความส าคัญ การจัดประชุมอบรมเกี่ยวกับการใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าในสถานการณ์ปกติที่ไม่มีโรคระบาด เพ่ือให้ผู้ใช้ระบบเกิด
ความช านาญและเข้าใจระบบ ก่อนใช้งานจริง เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งาน และท าให้การ
ด าเนินงานโครงการประสบผลส าเร็จยิ่งขึ้นไป 



431 
 

2) หน่วยงานควรเน้นย้ าให้ผู้ดูแลระบบมีการตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ให้มีความพร้อม
ในการใช้งานอยู่เสมอ และควรมีการปรับปรุงเนื้อหาระบบให้มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้
ผู้ใช้งานเข้าถึงระบบได้ง่าย และเกิดความสะดวกในการปฏิบัติงาน  

3) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเรื่อย ๆ ในอนาคต และ
น ามาใช้ในการพัฒนาระบบบริการทั้งในด้านการตรวจรักษาและด้านอ่ืน ๆ ดังนั้นจึงควรมีพัฒนา
บุคลากรภายในโรงพยาบาล ให้เกิดความใฝ่รู้ ความเท่าทันเทคโนโลยี และพัฒนาระบบสารสนเทศที่มี
อยู่ให้มีความพร้อมควบคู่กันไป 

4) ควรศึกษาและวิเคราะห์เปรียบเทียบระบบบริการของโรงพยาบาลอ่ืน ๆ หรือใกล้เคียงเพ่ือ
เป็นข้อมูลในการพัฒนาระบบบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป 
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กำรศึกษำแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีของกรมกำรแพทย์ 

พรทิตา ศิริพิศ* 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาขั้นตอนการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และศึกษาแนวทางการแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรคในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีกรมการแพทย์  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ใน
การศึกษา ได้แก่ ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน หัวหน้ากลุ่มงานบริหารระบบงบประมาณ
และเงินบ ารุง หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของกรมการแพทย์ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของกรมการแพทย์ มากกว่า 10 ปี ท าการศึกษาข้อมูลด้วย
การใช้แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม โดยน ามาวิเคราะห์แจกแจงความถี่ ค านวณหาค่าร้อยละ และสรุป
อภิปรายผลการสัมภาษณ์ 

ผลการศึกษา จากแบบสอบถาม จ านวน 44 คน จาก 88 คน คิดเป็นร้อยละ 50 ของ
กลุ่มเป้าหมาย ภายใต้หน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ จ านวน 37 หน่วยงาน จาก 44 หน่วยงาน  
คิดเป็นร้อยละ 70 ของหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต าแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และมีระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง 1 -5 ปี ปัญหาและอุปสรรคของ
การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี คือ ด้านบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ที่ประสานงานในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี มีความรวดเร็วและ  
ด้านขั้นตอนการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีมีระยะเวลาที่เหมาะสมและชัดเจน ผลการศึกษา
จากการสัมภาษณ์ ด้านนโยบายผู้บริหาร มี 2 ประเด็น ประเด็นแรก นโยบายผู้บริหาร มีผลต่อ 
ทิศทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของกรมการแพทย์ โดยการน านโยบายผู้บริหารเป็น
แนวทางและกรอบการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ือให้การจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ประเด็นที่สอง คือ การประกาศนโยบายของผู้บริหารและการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของกรมการแพทย์ มีระยะเวลาที่เหลื่อมกันอยู่ อาจจะท าให้จุดเน้นของ
นโยบายแตกต่างจากตอนจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการบริหาร
งบประมาณในปีงบประมาณนั้นๆ แนวทางแก้ไข คือ หน่วยงานต้องมีแผนส ารอง แหล่งงบประมาณ

                                       
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
E-mail: music_momotaro@hotmail.com 
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ส ารอง เพ่ือรองรับนโยบายกรณีฉุกเฉินและต้องมีการทบทวนแผนงาน โครงการ ให้สอดคล้องกับ
นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งบุคลากรด้านการจัดท างบประมาณต้องเตรียมพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
ของนโยบายผู้บริหารได้อย่างทันท่วงที ด้านขั้นตอนการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
มีระยะเวลาที่จ ากัดและการออกแบบรูปแบบการของบประมาณให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
เพราะกรมการแพทย์มีความหลากหลายเฉพาะด้านหลายด้าน ท าให้การรวบรวมรายละเอียด  
การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันและขาดความพร้อมของ
รายละเอียด ส่งผลให้เกิดภาระงานกับผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดท างบประมาณ แนวทางแก้ไข คือ  
การสื่อสารนโยบายแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานส่วนกลางสู่หน่วยงานใน
สังกัดต้องมีความถูกต้อง แม่นย าและชัดเจน ซึ่งต้องมีการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับแผนงาน โครงการ 
และระยะเวลาในการจัดท าที่ชัดเจน นอกจากนี้ ควรมีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณล่วงหน้าและ
มีระบบการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่สามารถน าข้อมูลมาใช้ได้ทันทีที่ต้องการ ซึ่งเป็นการ
ช่วยลดภาระงานของผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณอีกด้วย ด้านบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของกรมการแพทย์ มีการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนบ่อย ท าให้บุคลากรขาด
ประสบการณ์ท างาน รวมทั้ง จ านวนบุคลากรด้านงบประมาณมีไม่เพียงพอ และขาดความรู้  
ความเข้าใจ ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ ซึ่งการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ในปัจจุบันมีระยะเวลาจ ากัด หากบุคลากรด้านการจัดท างบประมาณ มีประสบการณ์ไม่ เพียงพอ  
อาจท าให้เกิดความล่าช้า จากการที่บุคลากรแต่ละคนมีภาระงานมากและอาจเกิดความกดดัน  
ในการท างานได้ นอกจากนี้ ยังขาดความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์และการสาธารณสุข 
เนื่องจากบุคลากรด้านการจัดท างบประมาณส่วนใหญ่มีคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์ แนวทางแก้ไข คือ 
บุคลากรด้านการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ต้องมีความคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical skill) 
ทักษะการสื่อสาร (Communication skill) และมีความคิดริเริ่ม (Creative thinking) กล่าวคือ 
บุคลากรจะต้องมีการคิดวิเคราะห์นโยบายที่ได้รับมา ถอดออกมาเป็นแผนงาน โครงการ แล้วน า
นโยบายนั้นไปสื่อสารให้หน่วยงานเข้าใจและเมื่อหน่วยงานรับนโยบายมาแล้ว หน่วยงานต้องจัดท า
แผนงาน โครงการ กิจกรรม ให้สอดคล้องกับแผนงาน โครงการ กิจกรรมของส่วนกลาง นอกจากนี้ 
บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดท างบประมาณต้องมีความแม่นย า ความละเอียดรอบคอบ รวมทั้ง
บุคลากรด้านการจัดท างบประมาณควรมีทักษะด้านเทคโนโลยีและความรู้ด้านการแพทย์ 
การสาธารณสุขและควรมีการจัดท าคู่มือการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้บุคลากรใหม่ที่เข้า
มาท าหน้าที่ 

ค ำส ำคัญ: แนวทางการจัดท า, งบประมาณ  
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1. บทน ำ 
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ก าหนดให้กระทรวงสาธารณสุข 

เป็นหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพอนามัย การป้องกัน ควบคุม และรักษาโรค 
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพของประชาชนและราชการอ่ืน ๆ ตามที่มีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่
ของกระทรวงสาธารณสุขหรือส่วนราชการอ่ืน ๆ ที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข   

กรมการแพทย์ เป็นหน่วยงานที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนา
วิชาการด้านการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ฝ่ายกาย โดยมีการศึกษา วิจัย พัฒนา 
และถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เหมาะสม การเพ่ิมความรู้และทักษะ 
การปฏิบัติงานแก่บุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทางที่มีคุณภาพ ให้บริการทางการแพทย์เฉพาะด้าน
หรือในระดับตติยภูมิที่ยุ่ งยากและซับซ้อนอย่างได้มาตรฐาน  เ พ่ือให้ผู้ รับบริการพึงพอใจ 
ซึ่งการด าเนินงานต้องอาศัยงบประมาณที่เป็นหนึ่งในปัจจัยส าคัญในการผลักดันให้วิสัยทัศน์ ภารกิจ 
เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต โครงการ กิจกรรมและตัวชี้วัดระดับต่าง ๆ บรรลุและส าเร็จตามที่
ก าหนดไว้ จากการเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2559-2563 โดยมีข้อมูลประกอบ
ดังนี้  

ตารางที่ 1.1 เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของกระทรวงสาธารณสุขและกรมการแพทย์ 
            หน่วย : ล้านบาท 

 หน่วยงำน  ปีงบประมำณ 

2559 2560 2561 2562 2563 

รวมทั้งสิ้น 123,542.0586 130,764.3520 132,962.3699 133,651.5277 137,389.4062 

ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

101,980.3240 108,749.6245 112,762.9969 112,910.4696 112,508.4629 

กรมการแพทย์ 7,424.8124 7,490.5421 7,593.8846 8,065.3402 7,956.9536 

กรมควบคุมโรค 3,899.8404 3,981.7886 3,894.6816 4,035.5066 4,220.7256 

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก 

312.2422 334.4663 331.3527 277.5640 400.0029 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1,198.6943 1,319.5881 1,467.7737 1,408.8988 1,344.4572 

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 966.5303 944.7208 922.4406 837.4240 820.3408 

กรมสุขภาพจิต 3,024.8388 3,191.4233 3,158.4639 3,216.9177 3,136.6957 

กรมอนามัย 1,979.6572 1,994.2302 1,990.0653 2,009.1355 2,030.6899 

ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 

857.8680 864.1736 840.7106 890.2713 830.4321 

สถาบันพระบรมราชชนก - - - - 2,389.2239 

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 30.6462 92.7745 96.7222 93.0819 83.7050 

ส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ 

1,414.0930 1,411.5729 1,376.8671 1,344.8111 1,411.9021 
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 หน่วยงำน  ปีงบประมำณ 

2559 2560 2561 2562 2563 

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
แห่งชาติ 

238.1370 206.1017 193.0207 185.8743 116.5644 

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว  45.6236 29.1779 113.4033 7.5324 27.4377 

สถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล  

96.4669 81.5013 79.6790 52.8700 68.5496 

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ 72.2843 72.6662 71.9431 52.9674 43.2628 

 

จากตาราง กรมการแพทย์ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ เป็นอันดับต้นของกระทรวง
สาธารณสุข ทั้งนี้ กรมการแพทย์ มีหน่วยงานในสังกัด จ านวน 44 หน่วยงาน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้น
ตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2562 จ านวน  
21 หน่วยงาน และมีหน่วยงานระดับต่ ากว่าระดับกอง ซึ่งตั้งขึ้นตามโครงสร้างที่คณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ. ก าหนด จ านวน 19 หน่วยงาน รวมถึง หน่วยงานที่กรมการแพทย์
ตั้งขึ้นภายใน จ านวน 4 หน่วยงาน ซึ่งความเชี่ยวชาญที่แตกต่างและต้องใช้งบประมาณเพ่ือให้การ
ด าเนินงานให้บรรลุตามภารกิจ ประชาชนมีสุขภาพดี ตอบสนองความต้องการของหน่วยงาน และ 
มีระบบสุขภาพที่ยั่งยืน ดังนั้น งบประมาณจึงเป็นสิ่งส าคัญ หน่วยงานจึงต้องมีการวางแผนการ
ด าเนินงาน การจัดท างบประมาณและการควบคุมค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน การจัดท างบประมาณที่ดี
จะช่วยให้หน่วยงานมีความคล่องตัวในการบริหารงาน เพ่ือบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

ดังนั้น ผู้ศึกษาวิจัย จึงเล็งเห็นความส าคัญของการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
ที่ถือเป็นหัวใจส าคัญของการบริหารราชการของหน่วยงาน เนื่องจากหน่วยงานจะด าเนินการให้ส าเร็จ
บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดได้ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดนั้น หน่วยงานจึงต้อง 
มีการวิเคราะห์ วางแผน ก าหนดแนวทางและวิธีการปฏิบัติงานล่วงหน้า จัดล าดับความส าคัญของ 
การใช้งบประมาณและการประเมินผลที่ดี  เ พ่ือให้การใช้งบประมาณเกิดประโยชน์สู งสุด   
จึงจ าเป็นต้องมีการวางแผนการบริหารงบประมาณตั้งแต่ขั้นตอนการจัดท าค าของบประมาณจนถึง
ขั้นตอนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 
2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาข้ันตอนการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของกรมการแพทย์ 
2.2 เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของกรมการ

แพทย์ 
2.3 เพ่ือศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี

ของกรมการแพทย์ 
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3. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 3.1 เพ่ือทราบถึงข้ันตอนการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของกรมการแพทย์ 
 3.2 เพ่ือทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของกรมการแพทย์ 
 3.3 เพ่ือทราบถึงแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของกรมการแพทย์ 
 
4. ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องและกรอบแนวคิดในกำรวิจัย 

การศึกษาเรื่อง แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของกรมการแพทย์ ผู้วิจัยได้
ศึกษาเอกสารและงานวิจัยต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ดังนี้    

4.1 แนวคิดและหลักกำรเกี่ยวกับงบประมำณ 
ควำมหมำยของงบประมำณ 
ค าว่า “งบประมาณ” มีความหมายที่แตกต่างกันออกไปตามกาลเวลาและลักษณะ 

การให้ความหมายของนักวิชาการในแต่ละด้าน ซึ่งมีมุมมองไม่เหมือนกัน 
ณรงค์ สัจพันโรจน์ (2539: 2) ความหมายของนักการบัญชี สรุปได้ว่า งบประมาณ คือ 

เอกสารที่ประกอบด้วยข้อความและตัวเลข เพ่ือเสนอขอรายจ่ายและวัตถุประสงค์ต่าง ๆ รวมทั้ง 
มีการแจกแจงและระบุตัวเลขอยู่ทุกรายการและวัตถุประสงค์ 

ความหมายของนักปกครอง สรุปได้ว่า งบประมาณ คือ แผนส าหรับการใช้จ่ายในรัฐวิสาหกิจ
และรัฐบาล ในระยะเวลาที่แน่นอน โดยฝ่ายบริหารจะเป็นผู้จัดเตรียม เพ่ือเสนอขออนุมัติส าหรับ 
การด าเนินตามแผนต่อฝ่ายนิติบัญญัติ 

ความหมายของนักบริหาร ได้กล่าวว่า งบประมาณ คือ แผนที่แสดงออกเป็นตัวเงินส าหรับ
ระยะเวลาหนึ่ง ๆ ในการด าเนินโครงการของรัฐบาล 

Frank P. Sherwood ได้กล่าวถึง งบประมาณ คือแผนเบ็ดเสร็จในรูปแบบของตัวเงิน แสดง
โครงการด าเนินงานทั้งหมดในระยะหนึ่ง ๆ แผนนี้จะรวมถึงการกะประมาณการบริหาร กิจกรรม 
โครงการและค่าใช้จ่าย ตลอดจนทรัพยากรที่จ าเป็นในการสนับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุตามแผน 

ดร.ชาญชัย มุสิกนิศากร ได้กล่าวถึง งบประมาณ คือเอกสารทางการเงินที่แสดงรายรับ
รายจ่ายของรัฐบาลในระยะเวลาหนึ่ง ๆ ปกติจะก าหนดระยะเวลา 1 ปี และต้องท าเป็นกฎหมาย 
ยกร่างเป็นพระราชบัญญัติเพื่อขอความเห็นชอบต่อรัฐสภา  

ควำมส ำคัญและประโยชน์ของงบประมำณ 
ณรงค์ สัจพันโรจน์ (2539: 3) งบประมาณเป็นสิ่งจ าเป็นและมีประโยชน์ในการบริหาร

ประเทศ รัฐบาลมีอ านาจในการน างบประมาณไปใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินนโยบายและบริหาร
ประเทศในลักษณะต่าง ๆ ดังนี้ 

ใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารราชการแผ่นดินในด้านต่าง ๆ โดยจะต้องด าเนินการ 
ตามนโยบาย แผนงาน โครงการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในงบประมาณแผ่นดิน 
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ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
เป็นรายจ่ายที่มากที่สุดของประเทศและมีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ ที่ส่งผลกระทบต่อ
ความเป็นอยู่ของประชาชนได้มากที่สุด ดังนั้น โครงการลงทุนของรัฐบาลจึงก่อให้เกิดความก้าวหน้า
ทางเศรษฐกิจของประเทศได้ 

ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยอาศัย
กลไกการวางแผนการจัดสรรงบประมาณในด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับแผนพัฒนา 
แผนปฏิบัติงานในการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือให้การใช้ทรัพยากรเกิดประโยชน์สูงสุด 

ใช้เป็นเครื่องมือในการกระจายรายได้ของประชาชนให้เกิดความเป็นธรรม โดยการจัดสรร
งบประมาณไปสู่จุดที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ยากจน เช่น โครงการสาธารณูปโภค 
ได้แก่ การสร้างถนน ไฟฟ้า ประปา ไปสู่ชนบท เพื่อเป็นการสนับสนุนการประกอบอาชีพและยกระดับ
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 

ใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างเสถียรภาพทางเศรษกิจและการคลังของประเทศ โดยการจัดสรร
งบประมาณให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ  

ใช้เป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์งานและผลงานของรัฐบาลที่ด าเนินการให้ประเทศและ
ประชาชน เนื่องจากงบประมาณเป็นที่รวมทั้งหมดของแผนงานและงานที่รัฐบาลด าเนินการในแต่ละปี 
ดังนั้น รัฐบาลจึงใช้งบประมาณ หรือเอกสารงบประมาณแสดงถึงงานต่าง ๆ ที่รัฐบาลด าเนินการ 
ให้แก่ประเทศและประชาชน 

ณรงค์ สัจพันโรจน์ (2539: 5) การจัดท างบประมาณที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ 
ประชาชนและหน่วยงาน งบประมาณควรจะต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

มีลักษณะเป็นศูนย์รวมเงินงบประมาณทั้งหมดของแผ่นดิน คือ การใช้เงินงบประมาณของ
ประเทศควรเป็นการกระจายจากศูนย์หรือแหล่งรวมเดียว เพ่ือท าให้เห็นถึงการเปรียบเทียบการใช้จ่าย
ทั้งหมดและเห็นถึงล าดับความส าคัญ มาก น้อย ก่อน หลัง เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมในการจัดสรร
งบประมาณ และยังลดความซ้ าซ้อนในการจัดสรรงบประมาณ นอกจากนี้ ในบางโอกาสงบประมาณ
แผ่นดินต้องแยกออกไปตั้งเป็นงบพิเศษนอกเหนือจากงบประมาณแผ่นดิน เพื่อให้เกิดความคล่องตัวใน
การใช้จ่ายงบประมาณ  

มีลักษณะยึดหลักการพัฒนาประเทศเป็นส าคัญ กล่าวคือ งบประมาณที่ดีต้องยึดหลักการ
พัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง เพ่ือให้เกิดความก้าวหน้า 
มีเสถียรภาพและสอดคล้องกัน ภายใต้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด ดังนั้น งบประมาณที่ดีจะต้องมี
การวางแผนงาน โครงการต่าง ๆ ที่รัฐบาลจะด าเนินการในช่วงเวลานั้น 

มีลักษณะช่วยก าหนดวงเงินของรัฐให้สอดคล้องกับปัจจัยในการท างานต่าง ๆ  กล่าวคือ 
การใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือในการวินิจฉัยและควบคุมมาตรการต่าง ๆ 
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มีลักษณะเป็นเครื่องมือของรัฐบาลและประชาชนในการสอดส่องดูแลการบริหารงานของฝ่าย
บริหาร กล่าวคือ งบประมาณเป็นเครื่องมือที่รัฐบาลจะแสดงให้ประชาชนรู้ถึงกิจกรรมการด าเนินงาน
ของรัฐบาล เพ่ือให้ประชาชนเข้าใจและสนที่จะช่วยดูแลผลประโยชน์ของส่วนรวมและเป็นการกระตุ้น
ให้เห็นความส าคัญและเป็นหน้าที่ที่ทุกคนต้องท า 

มีลักษณะเป็นงบประมาณที่มีระยะการด าเนินการเหมาะสม กล่าวคือ ระยะเวลาของ
งบประมาณที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของแต่ละประเทศ โดยค านึงถึงดุลการผลิต การหมุนเวียน 
และผลทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ 

มีลักษณะช่วยให้เกิดการประหยัด กล่าวคือ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการโครงการต่าง  ๆ 
ไม่ฟุ่มเฟือยและเกินความจ าเป็น 

มีลักษณะชัดเจน กล่าวคือ ชัดเจน เข้าใจง่าย เน้นความส าคัญของแต่ละโครงการ ง่ายต่อการ
พิจารณา วิเคราะห์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ด าเนินโครงการ 

มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ กล่าวคือ รายละเอียดทั้งตัวเลขและรายละเอียดโครงการถูกต้อง 
เปิดเผยได้ กล่าวคือ สามารถเปิดเผยสู่สาธารณะชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง การหารายได้ต้องไม่

เป็นความลับ 
มีความยืดหยุ่น กล่าวคือ การจัดท างบประมาณเป็นการวางแผนในอนาคต การจัดเตรียม

ข้อมูล ซึ่งอาจมีความคลาดเคลื่อน ดังนั้น เมื่อสถานการณ์หรือปัจจัยส าคัญเปลี่ยนแปลง งบประมาณ
ควรจะเปลี่ยนแปลงได้ด้วย 

ความเชื่อถือได้ในแง่ความบริสุทธิ์ เที่ยงธรรม กล่าวคือ มีความซื่อสัตย์และตรงตามวัตถุประสงค์
ในการจัดท างบประมาณ ไมม่ีเรื่องอ่ืนที่ไม่ใช่เรื่องบประมาณเข้ามาเก่ียวข้อง  

ไพรัช ตระการศิรินนท์ (2544: 81) นอกจากลักษณะของงบประมาณข้างต้นที่กล่าวมาแล้ว 
ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการที่ดีของงบประมาณ  
มี 6 ประการ ได้แก่  

ประการแรก หลักคาดการณ์ไกล (Foresight) หมายถึง การคิดและคาดการณ์ล่วงหน้าและ 
มีการวางแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย 

ประการที่สอง หลักประชาธิปไตย (Democracy) หมายถึง ต้องให้ประชาชนผู้เสียภาษี 
มีส่วนร่วม รู้เห็นและให้ความเห็นชอบด้วยทั้งรายได้และรายจ่าย ในประเทศที่มีการปกครองระบบ
ประชาธิปไตยนิยมให้ผู้แทนราษฎรที่เลือกตั้งโดยชอบธรรมเป็นฝ่ายพิจารณาอนุมัติในการเก็บอากรและ
การใช้จ่ายเงินดังกล่าว 

ประการที่สาม หลักดุลยภาพ (Balance) หมายถึง กรณีนี้ไม่ได้หมายถึง เงินรายได้และ
รายจ่ายต้องสมดุลกันทุกปี แต่หมายถึงเมื่อน างบประมาณหลายปีมารวมกันแล้วเกิดความสมดุล 
เพ่ือป้องกันการเกิดหนี้สิน 
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ประการที่สี่ หลักสารัตถประโยชน์ (Utility) หมายถึง ต้องค านึงถึงประโยชน์ปัจจุบันและ
อนาคต มีสัดส่วนเพื่อการลงทุนที่เหมาะสมกับรายจ่ายประจ า 

ประการที่ห้า หลักยุติธรรม (Equity) หมายถึง ความชอบธรรมทั้งในด้านรายได้และรายจ่าย 
ประการที่หก หลักสมรรถภาพ (Efficiency) หมายถึง หลักการในการควบคุมงบประมาณ 

ทั้งรายได้และรายจ่ายของหน่วยงานราชการ กล่าวคือ การใช้จ่ายงบประมาณต้องเกิดประโยชน์สูงสุด 
ความคิดเห็นดังกล่าวของ ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ สอดคล้องกับแนวทางหลัก

งบประมาณที่ดีในทางสากลและยังเป็นที่ยอมรับในปัจจุบัน 
กระบวนกำรงบประมำณของประเทศไทย 
กระบวนการงบประมาณ หรือ วิธีการงบประมาณ ซึ่งเป็นกระบวนการเพ่ือการได้มา  

ซึ่งงบประมาณ เพ่ือใช้ในการบริหารประเทศของรัฐบาล ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนส าคัญ ดังนี้ 
1) กำรจัดเตรียมงบประมำณ (Budget Preparation) 
ขั้นตอนการจัดเตรียมงบประมาณหรือการจัดท างบประมาณ เริ่มจากส านักงบประมาณ  

ร่วมกับกระทรวงการคลัง ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและธนาคาร
แห่งประเทศไทย ในการก าหนดแนวทางในการจัดท างบประมาณ และจัดท าเอกสารประกอบที่  
มีการก าหนดนโยบายงบประมาณประจ าปี ประมาณการรายได้ วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
และวิธีการเพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณหรือการจัดการในกรณีที่ประมาณการรายได้สูงกว่า
วงเงินงบประมาณ ก าหนดสัดส่วนงบประมาณรายจ่าย เพ่ือการลงทุนและงบประมาณรายจ่าย  
เพ่ือการช าระหนี้ภาครัฐต่อกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีก าหนดกรอบงบประมาณรายจ่าย 
ประมาณการรายรับและฐานะการคลังของรัฐบาลเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 ปี ซึ่งเอกสารทั้งหมด
จะต้องเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เ พ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อคณะรัฐมนตรี เห็นชอบ  
แนวทางการจัดท างบประมาณและปฏิทินงบประมาณแล้วนั้น ส านักงบประมาณจะมีหนังสือแจ้ง  
ส่วนราชการทราบและด าเนินการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี พร้อมทั้งส่งปฏิทินงบประมาณ
และคู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

เมื่อส่วนราชการได้รับทราบแนวทางการจัดท างบประมาณและปฏิทินงบประมาณ 
จากส านักงบประมาณ ให้ส่วนราชการด าเนินการทบทวนและปรับปรุงเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต /
โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัดผลส าเร็จ ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่าย
งบประมาณของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนอ่ืน ๆ รวมทั้งเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและโครงการ/แผนงานอ่ืน ๆ ที่ส านักงบประมาณ
ก าหนดและให้ส่วนราชการยื่นค าของบประมาณตามความจ าเป็น ความพร้อม ความสามารถ และ 
การก่อหนี้ผูกพันภายในปีงบประมาณ ทั้งนี้ การจัดท าโครงการ/กิจกรรม ต้องตอบสนองเป้าหมายของ
แผนแม่บทย่อย รวมทั้ง  ให้ส่วนราชการพิจารณาน าเงินนอกงบประมาณที่มีอยู่สมทบตาม 
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ความเหมาะสม พร้อมทั้งส่งให้ส านักงบประมาณพิจารณาและจัดท าร่างพระราชบัญญัติเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี  

ส าหรับเอกสารงบประมาณที่น าเสนอต่อรัฐสภาตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดให้รัฐบาลเสนอค าแถลงของนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ 
ดังนี้ 

- ค าแถลงประกอบงบประมาณแสดงฐานะและนโยบายการคลังและการเงิน 
สาระส าคัญของงบประมาณและความสัมพันธ์ระหว่างรายรับและรายจ่าย 

- รายรับรายจ่ายเปรียบเทียบระหว่างปีที่ล่วงมาแล้ว ปีปัจจุบัน และปีที่ ขอตั้ง
งบประมาณรายจ่าย  

- ค าอธิบายเกี่ยวกับรายรับ ค าชี้แจงเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายที่ขอตั้ง ซึ่งต้อง
แสดงผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้งบประมาณและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ รายงานเกี่ยวกับสถานะทางการเงินโดยรวมของรัฐวิสาหกิจ 

- รายงานเกี่ยวกับสถานะเงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงินนอก
งบประมาณโดยรวมของหน่วยรับงบประมาณ 

- ค าอธิบายเกี่ยวกับหนี้ของรัฐบาลทั้งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันและหนี้ที่เสนอเพ่ิมเติม 
- ผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของปีที่ล่วงมาแล้ว 
- ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

กำรอนุมัติงบประมำณ (Budget Adoption) 
การอนุมัติงบประมาณ หมายถึง การพิจารณาอนุมัติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี พร้อมทั้งเอกสารประกอบงบประมาณ ซึ่งฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลเสนอต่อฝ่ายนิติบัญญัติหรือ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี จะผ่านการพิจารณา
จากสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้วจึงน าทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระ
ปรมาภิไธยประกาศ ใช้เป็นกฎหมายต่อไป 

กระบวนการอนุมัติงบประมาณจะเริ่มขึ้นภายหลังจากที่ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีผ่านการพิจารณา โดยคณะรัฐมนตรีแล้ว ส านักงบประมาณจะเตรียมเอกสาร
งบประมาณเพ่ือให้นายกรัฐมนตรีเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเ พ่ือพิจารณา ซึ่งปัจจุบัน 
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ประกอบด้วย 3 วาระ 

วาระที่ 1 เป็นการพิจารณารับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ว่าสมควรจะลงมติ รับหลักการหรือไม่รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี รวมถึงการแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 
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วาระที่ 2 เป็นการพิจารณาในรายละเอียดแห่งร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
โดยคณะกรรมาธิการ และการพิจารณาเต็มสภาเรียงตามมาตรา 

วาระท่ี 3 เป็นการพิจารณาอนุมัติ และประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรจะเป็น
ผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อนายกรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาด าเนินการ
ต่อไป 

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ที่ได้รับการเห็นชอบแล้ว นายกรัฐมนตรีน า
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขึ้นทูลเกล้าถวายเพ่ือพระมหากษัตริย์ทรงลง  
พระปรมาภิไธย ประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไป 

กำรบริหำรงบประมำณ (Budgeting Execution) 
การบริหารงบประมาณเป็นขั้นตอนการน างบประมาณไปใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพัน โดยเริ่มเมื่อ

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีผ่านความเห็นชอบและประกาศเป็นกฎหมายใช้บังคับ
แล้ว ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ ผู้ใช้งบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารงบประมาณจะต้องวางแผน การเบิกจ่ายให้สอดคล้องกับเป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต/
โครงการตามวงเงินงบประมาณรายจ่ายที่ระบุไว้ในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี (การจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 
ซึ่งการบริหารงบประมาณเกี่ยวข้องกับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย การอนุมัติจัดสรรงบประมาณ 
การโอนเปลี่ยนแปลงรายการ การกันเงินเหลื่อมปี 

ทั้งนี้ ต้องมีการก ากับ ติดตามการด าเนินงานเพ่ือเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
และตามเป้าหมายการเบิกจ่ายที่คณะรัฐมนตรีก าหนดไว้ตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
หรือมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย 
  

กำรติดตำมประเมินผลงบประมำณ (Budget Monitoring and Evaluation) 
การติดตามประเมินผลงบประมาณ หมายรวมถึง ขั้นตอน การควบคุมติดตามการปฏิบัติงาน 

และการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ ให้เป็นไป  
ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายการให้บริการของกระทรวง ผลผลิต/โครงการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน รวมทั้ง การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานของ
หน่วยงานที่ผ่านมา 

การติดตามและประเมินผลงบประมาณเป็นการด าเนินงาน ทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ
เป็นการติดตามผลการด าเนินงาน ในระหว่างการปฏิบัติงาน/โครงการ โดยการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน
แต่ละเดือนหรือแต่ละไตรมาส ตลอดจนการรายงานทางการเงินและการรายงานเชิงคุณภาพ 
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ส าหรับการประเมินผลจะด าเนินการหลังจากการปฏิบัติงาน/โครงการไปแล้วระยะหนึ่ง หรือ
เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จ เพ่ือพิจารณาประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานและประสิทธิผลในการบรรลุ  
ผลลัพธ์ ที่ต้องการ กรณีโครงการลงทุนควรมีการติดตามและประเมินผลอย่างใกล้ชิด 
 
5. งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

จีรภัทร์ สมเทพ (2551) ศึกษาเรื่อง แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โดยเก็บข้อมูลจากการแจกแบบสอบถามและการสัมภาษณ์
เชิงลึกจากคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีและตัวแทนกลุ่มประชาคมอ าเภอ 
พบว่า ปัญหาอุปสรรคในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ปัญหาอันดับแรก ด้านแผนงาน/โครงการ คือ การจัดล าดับความส าคัญหรือความจ าเป็นเร่งด่วนของ
แผนงาน/โครงการ ปัญหารองลงมา ด้านนโยบายผู้บริหาร คือ การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่และไม่เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งมีแนวทางการแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เห็นว่า 
ด้านแผนงาน/โครงการ ควรมีการผ่านการกลั่นกรองและตรวจสอบ ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ
โครงการที่ได้รับการแต่งตั้ง รวมทั้ง รณรงค์สร้างจิตส านึกให้ประชาชนมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมท า 
ร่วมรับผิดชอบ และให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลแผนงาน/ 
โครงการ 

โอภาส ไม้น้อย (2554) ศึกษาเรื่อง การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของเทศบาลต าบล
อุบล อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือศึกษาปัญหาและแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของเทศบาลต าบลอุบล อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารเทศบาล
ต าบลอุบล พบว่า ปัญหาในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของเทศบาลต าบลอุบล อ าเภอ
เมือง จังหวัดอุบลราชธานี ปัญหาด้านนโยบายผู้บริหาร คือ การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ของเทศบาลต าบลอุบลไม่ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ปัญหาด้าน
การมีส่วนร่วม คือ ไม่มีการพิจารณาแผนงาน/โครงการ ที่มาจากการน าเสนอจากตัวแทนประชาคม
ชุมชนเพ่ือพิจารณาจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และปัญหาด้านแผนงาน /โครงการ คือ  
ขาดการพิจารณางบประมาณให้สอดคล้องกับแผนงาน /โครงการ รวมทั้ง  ขาดการพิจารณา 
แผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับความต้องการและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพ้ืนที่ 
ซึ่งมีแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของเทศบาลต าบลอุบล อ าเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี ด้านนโยบายผู้บริหาร คือ คณะผู้บริหารควรก าหนดนโยบายที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์
อักษรในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ด้านการมีส่ วนร่วม เทศบาลควรมีจัดให้มีเวที
ประชาคมจัดท าแผนงาน/โครงการ รวมทั้ง การน าเสนอแผนงาน/โครงการจากประชาชนในพ้ืนที่ 
เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมพิจารณาในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีและด้าน
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แผนงาน/โครงการ ควรมีการพิจารณาการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมายและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ควรมีค าสั่งมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีเป็นลายลักษณ์อักษรและชัดเจน 

ฐิติมา ช่างไม้ (2557) ศึกษาเรื่อง แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ 
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
ในการจัดท างบประมาณของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า การจัดท างบประมาณของ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดปัญหาเกือบทุกขั้นตอน แต่จะพบมากที่สุดในขั้นการเตรียม
งบประมาณ จึงท าให้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีไม่สมบูรณ์ ล าดับต่อมาเป็นด้านการประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานภายในกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีความต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ 
ความเข้าใจระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน ควรมีการชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดท างบประมาณ มีการก าหนดระยะเวลาในการจัดส่งข้อมูลให้ส่วน
งานที่ เกี่ยวข้องและผู้บริหารควรมีนโยบายในการสร้างจิตส านึกในการปฏิบัติงานแก่บุคลากร 
เพ่ือพัฒนางานในด้านการจัดท างบประมาณของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น และสามารถส่งเสริมกรมปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพ 
 
6. กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 

ในการศึกษาแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของกรมการแพทย์ ผู้ศึกษาได้
เสนอแบบจ าลองเพ่ือเป็นกรอบแนวคิดในเบื้องต้น ดังภาพต่อไปนี้  

   

ภาพที่ 6.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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7. ขอบเขตของกำรศึกษำ 
การศึกษาเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของกรมการแพทย์ รวมทั้ง ศึกษา

ปัญหาและอุปสรรคการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของกรมการแพทย์ เพ่ือหาแนวทางในการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของกรมการแพทย์   
 
8. วิธีกำรศึกษำวิจัย 

การศึกษาแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีกรมการแพทย์ มีวัตถุประสงค์  
เพ่ือศึกษาขั้นตอนการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี และศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีกรมการแพทย์ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้การศึกษา
เอกสารที่เกี่ยวข้อง แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 

8.1 กลุ่มเป้ำหมำย 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน หัวหน้า

กลุ่มงานบริหารระบบงบประมาณและเงินบ ารุง หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของกรมการแพทย์ทั้งส่วนกลางและ 
ส่วนภูมิภาค และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของกรมการแพทย์ 
มากกว่า 10 ปี โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างส าหรับการเก็บข้อมูลเป็นการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 

8.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้น 

เพ่ือสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีและ
ศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ  
กรมการแพทย์ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถาม ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคในและแนวทางการแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรคการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของกรมการแพทย์ โดยเก็บข้อมูลจาก
หัวหน้ากลุ่มงานหรือบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของหน่วยงานใน
สังกัดกรมการแพทย์ แบ่งได้ 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย 
ต าแหน่ง ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง และชื่อหน่วยงาน 

ตอนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีของกรมการแพทย์ 

ตอนที่ 3 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะในการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีของกรมการแพทย์ 
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ส่วนที่ 2 แบบสัมภาษณ์ เกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของปัญหา อุปสรรคและ 
แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของกรมการแพทย์  
โดยการสัมภาษณ์ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน หัวหน้ากลุ่มงานบริหารระบบงบประมาณ
และเงินบ ารุง หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน บุคลากรที่ผู้ปฏิบัติงานในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของกรมการแพทย์ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดท างบประมาณของ
กรมการแพทย ์มากกว่า 10 ปี 

ผู้วิจัยได้น าเครื่องมือที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาความเหมาะสมของค าถาม
และการใช้ภาษา 

8.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
1) ผู้ด าเนินการวิจัยส่งแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างทางไปรษณีย์ หรือออนไลน์ ส าหรับ

หน่วยงานในส่วนภูมิภาค และผู้ด าเนินการวิจัยส่งแบบสอบถามด้วยตัวเองและรับคืนด้วยตัวเอง 
ส าหรับหน่วยงานที่อยู่ในตึกกรมการแพทย์ 

2) ผู้ด าเนินการวิจัยเป็นผู้สัมภาษณ์ ด้วยตนเอง จากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้อ านวยการ 
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน จ านวน 1 คน หัวหน้ากลุ่มงานบริหารระบบงบประมาณและเงินบ ารุง 
จ านวน 1 คน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน จ านวน 1 คน บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของกรมการแพทย์ จ านวน 3 คน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีมากกว่า 10 ปี จ านวน 1 คน 

8.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
1) ตรวจนับแบบสอบถามพร้อมทั้งตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
2) แบบสอบถามส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม น ามาแจกแจงความถี่และ

ค านวณการค่าร้อยละ 
3) แบบสอบถามตอนที่ 2 ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการจัดท า

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของกรมการแพทย์ น ามาแจกแจงความถี่และค านวณการค่าร้อยละ 
4) แบบสอบถามตอนที่ 3 ข้อมูลความคิดเห็นแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการ

จัดท างบประมาณของกรมการแพทย์ น ามาสรุปอภิปราย 
5) แบบสัมภาษณ์ ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพรวมปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข

การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี น ามาสรุปอภิปราย 
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9. ผลกำรศึกษำ 
9.1 ผลกำรศึกษำจำกเอกสำร 
เมื่อกรมการแพทย์ได้รับทราบแนวทางการจัดท างบประมาณและปฏิทินงบประมาณ 

จากส านักงบประมาณ กรมการแพทย์จึงด าเนินการทบทวนและปรับปรุงเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/
โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัดผลส าเร็จ ผลสัมฤทธิ์ ค่าใช้จ่ายประจ า และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
จากการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของหน่วยงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จัดสรร
งบประมาณนั้น โดยมีการศึกษาแผนยุทธศาสตร์ชาติ หรือนโยบายของรัฐบาล เพ่ือทราบถึง
แนวนโยบายฯ และจัดท าค าของบประมาณให้สอดคล้องและสนับสนุนแนวนโยบายระดับชาติ เช่น 
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบาย
ความมั่นคงแห่งชาติ แผนปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
แผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ค าแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา หรือที่ได้ประกาศต่อสาธารณชน  
มติคณะรัฐมนตรี (ชุดปัจจุบัน) กฎหมาย ระเบียบ ที่ก าหนดให้ส่วนราชการฯ ผู้ขอรับการจัดสรร
งบประมาณเป็นผู้ด าเนินการ แผนพัฒนา หรือแผนแม่บทอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้หน่วยงาน
ด าเนินการ และข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี เป็นต้น จากนั้นจัดท าแผนยุทธศาสตร์ เพ่ือแสดงความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์และ
นโยบายและต้องจัดท าแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของกรมการแพทย์ โดยแสดง
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติและแผนอ่ืน ๆ ในแบบค าของบประมาณ โดยเชื่อมโยงข้อมูลโครงสร้าง
งบประมาณตามยุทธศาสตร์ ดังนี้  

โครงสร้างยุทธศาสตร์จัดสรร หมายถึง ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ตามท่ีคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ 

แผนงาน หมายถึง แผนงานตาม “โครงสร้างงบประมาณตามยุทธศาสตร์” ที่ส านักงบประมาณ
จัดท าขึ้น ส าหรับใช้ในการจัดสรรทรัพยากรที่มุ่งให้การด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานบรรลุผล
ส าเร็จตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ระดับชาติ อันเป็นผลสัมฤทธิ์ที่รัฐบาลต้องการให้เกิดแก่ประเทศชาติ
และประชาชน รวมทั้ง ใช้แผนงานเป็นรายการขออนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณ ตามที่บัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมหรือ
ก าหนดขึ้นใหม่ในระหว่างปี โดยมีแผนงาน ดังนี้ 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ หมายถึง แผนงานที่แสดงรายจ่าย เพ่ือบริหารงานบุคลากรภาครัฐ 
ที่ก าหนดไว้ในงบบุคลากร งบด าเนินงาน รวมทั้ง งบอุดหนุนและงบรายจ่ายอ่ืน ซึ่งเบิกจ่ายในลักษณะ
งบดังกล่าว นอกจากนี้ แผนงานบุคลากรภาครัฐมีการจัดระบบของแผนงานที่แสดงค่าใช้จ่ายบุคลากร
ภาครัฐในภาพรวมของหน่วยรับงบประมาณที่แสดงค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐในแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์  
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แผนงานพ้ืนฐาน หมายถึง แผนงานที่ด าเนินการตามหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นประจ าตาม
กฎหมายจัดตั้งหน่วยรับงบประมาณนั้น ๆ หากหยุดด าเนินการอาจก่อให้เกิดความเสียหายในการ
ให้บริการสาธารณะของภาครัฐ ซึ่งมีลักษณะงานและปริมาณงานที่ชัดเจนต่อเนื่องเป็นการจัดสรรเป็น
ประจ าทุกปี โดยพิจารณาถึงขีดความสามารถในการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานในปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา ซึ่งแผนงานพ้ืนฐานมีการจัดระบบของแผนงานที่แสดงค่าใช้จ่ายภารกิจพ้ืนฐานในแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

แผนงานยุทธศาสตร์ หมายถึง แผนงานที่ด าเนินการตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายในเชิงนโยบาย หรืออาจเป็นภารกิจพ้ืนฐานที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติและต้องการ
ผลักดันหรือเห็นความส าคัญในช่วงระยะเวลา โดยก าหนดการจัดท างบประมาณเป็นลักษณะ Project 
based  

แผนงานบูรณาการ หมายถึง แผนงานที่มีหน่วยงานตั้งแต่ 2 หน่วยขึ้นไปร่วมกันรับผิดชอบ
ด าเนินการ ซึ่งประกอบด้วย เป้าหมายร่วม วัตถุประสงค์ ระยะเวลาด าเนินการที่ชัดเจน สามารถวัด
ผลสัมฤทธิ์ได้ รวมทั้ง ภารกิจของหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ เกิด
ความรวดเร็ว ประหยัด และลดความซ้ าซ้อน ก าหนดการจัดท างบประมาณเป็นลักษณะ Project 
based ที่แสดงค่าใช้จ่ายภารกิจบูรณาการ 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ หมายถึง ผลกระทบหรือผลลัพธ์ ที่ต้องการให้เกิดต่อประชาชนและ
ประเทศ เป็นผลจากการด าเนินงานของรัฐ ซึ่งก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ให้หน่วยงานระดับกระทรวง และหน่วยงานพิเศษ เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ เป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ ตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายให้บริการกระทรวง/หน่วยงาน 
ในลักษณะหนึ่งต่อหลาย 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณ หมายถึง กลยุทธ์หลักของรัฐบาล เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จใน
แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ ายประจ าปี 
ให้เชื่อมโยงกิจกรรมกับนโยบายการจัดสรรงบประมาณ (ข้อย่อยของยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) ที่กิจกรรมไปสนับสนุนอย่างชัดเจนเพียงแนวทางเดียว 

เมื่อทบทวนและปรับปรุงเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัดผลส าเร็จ 
ผลสัมฤทธิ์ ค่าใช้จ่ายประจ า และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว 
กรมการแพทย์ด าเนินการแจ้งหน่วยงานในสังกัดทราบ และให้จัดท ารายละเอียดค าของประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด โดยหน่วยงานจะต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์และนโยบายทุกระดับ จากนั้น กองยุทธศาสตร์และแผนงาน รวบรวม วิเคราะห์ 
เปรียบเทียบ รายละเอียดข้อมูลตามหมวดรายจ่าย ได้แก่ งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน 
งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอ่ืน เป็นต้น เพ่ือส่งให้ผู้รับผิดชอบหลักร่วมพิจารณากลั่นกรอง โดยผ่าน
กลไกการพิจารณา ดังนี้  
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1) งบบุคลากร งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน พิจารณาจากผลการเบิกจ่ายย้อนหลัง 
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า เงินนอกงบประมาณ แผนงานปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
หน่วยงานในสังกัด ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม 

2) งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย (โครงการ) พิจารณาจากการวิเคราะห์ความสอดคล้องความ
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ระดับต่าง ๆ วิเคราะห์โครงการ เช่น การคงไว้/ชะลอ/ยกเลิก/จัดท าใหม่  
ปัญหาเร่งด่วน ตามสภาพปัญหาของพ้ืนที่ ของเขตสุขภาพ และด าเนินงานร่วมกับเขตสุขภาพ บูรณา
การระหว่างหน่วยงาน แผนงาน/โครงการระยะยาว ความพร้อมของโครงการตามแบบฟอร์ม เช่น 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด กลวิธีการ เป็นต้น ตรวจสอบความซ้ าซ้อน การรายงานผลการ
ด าเนินงาน ผลการเบิกจ่ายปีงบประมาณที่ผ่านมา เงินนอกงบประมาณ หน่วยงานในสังกัดกรมฯ ชี้แจง
รายละเอียดเพ่ิมเติม  

3) งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย (ค่าใช้สอยอ่ืน ๆ) หมวดค่าวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค 
พิจารณาจากจ านวนเป้าหมายการให้บริการผู้ป่วยนอก-ใน ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า การรายงาน
ผลการด าเนินงาน ผลการเบิกจ่ายปีงบประมาณที่ผ่านมา เงินนอกงบประมาณ หน่วยงานในสังกัด 
ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม  

4) งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พิจารณาจากการวิเคราะห์ความสอดคล้อง
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ระดับต่าง ๆ แผนแม่บท (Master Plan) ประเภทรายการ แหล่งอ้างอิง
ราคาต่อหน่วย ราคาต่อหน่วย แผนความต้องการงบลงทุน จ านวนผู้ป่วย/ผู้ใช้บริการ จ านวนที่มีอยู่ 
จ านวนความต้องการทั้งสิ้น ระบุวัตถุประสงค์ ความพร้อมของทุกด้าน การโอนเปลี่ยนแปลงรายการ
ในปีงบประมาณท่ีผ่านมา ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ การจัดล าดับความส าคัญ ปัญหาเร่งด่วน/สภาพ
ปัญหาของพ้ืนที่/ของเขตสุขภาพ 

5) งบอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน พิจารณาจากการวิเคราะห์ความสอดคล้องความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ระดับต่าง ๆ วิเคราะห์โครงการ เช่น การคงไว้/ชะลอ/ยกเลิก/จัดท าใหม่ ความต้องการของ
เขตสุขภาพ บูรณาการระหว่างหน่วยงาน โครงการระยะยาว ความพร้อมของโครงการตามแบบฟอร์ม 
เช่น วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด กลวิธีการ เป็นต้น ตรวจสอบความซ้ าซ้อน การรายงานผล 
การด าเนินงาน ผลการเบิกจ่ายปีงบประมาณที่ผ่านมา เงินนอกงบประมาณ หน่วยงานในสังกัด ชี้แจง
รายละเอียดเพ่ิมเติม แผนการการด าเนินงานระยะสั้นและระยะยาว 

เมื่อผู้รับผิดชอบหลักพิจารณากลั่นกรองเรียบร้อย จะส่งให้กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปงบประมาณรายจ่ายประจ าปี กรอบวงเงินที่ขอตั้งงบประมาณ และสรุป
รายละเอียดค าชี้แจง น าเสนอคณะกรรมการพิจารณารายละเอียดวงเงินและค าของบประมาณ โดยมี 
การประสานงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงรายละเอียด เมื่อได้รายละเอียดเรียบร้อยจึงเสนอ
ผู้บริหารกรมการแพทย์เห็นชอบกรอบวงเงินและค าของบประมาณ 
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หลังจากที่ผู้บริหารกรมการแพทย์เห็นชอบกรอบวงเงิน กรมการแพทย์ส่งเสนอผู้บริหาร
กระทรวงสาธารณสุขเห็นชอบรายละเอียดวงเงินและค าของบประมาณ จากนั้น ส่งให้ส านัก
งบประมาณพิจารณาวงเงินและค าของบประมาณ เมื่อผ่านการเห็นชอบวงเงินและค าของบประมาณ
แล้ว กรมการแพทย์เข้าชี้แจงรายละเอียดงบประมาณกับสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 
ประกอบด้วย 3 วาระ ได้แก่ วาระที่ 1 การพิจารณารับหลักการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีและตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี วาระที่ 2 พิจารณาในขั้นกรรมาธิการฯ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
วาระท่ี 3 พิจารณารับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและอนุมัติเป็นพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

หลังจากกรมการแพทย์ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว กรมการแพทย์
ด าเนินการจัดท าแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และเผยแพร่แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณให้หน่วยงานได้รับทราบ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 9.1 กระบวนการจัดท างบประมาณกรมการแพทย์ 
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9.2 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกแบบสอบถำม 
ข้อมูลจากการส ารวจโดยใช้แบบสอบถามบุคลากรที่ผู้ปฏิบัติงานในการจัดท างบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีของกรมการแพทย์เกี่ยวกับแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยใช้
การแจกแจงความถี่และค านวณหาค่าร้อยละ ผลการศึกษา ดังนี้ 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม  
ตารางที่ 9.1 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามต าแหน่ง ระยะเวลา 

การด ารงต าแหน่ง 
ต ำแหน่ง จ ำนวน ร้อยละ 

ต ำแหน่ง   
    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 36 81.8 

    นักจัดการงานท่ัวไป 3 6.8 
    นักวิชาการสาธารณสุข 1 2.3 

    เจ้าพนักงานธุรการ 3 6.8 
    นักเวชศาสตร์การสื่อสารความหมาย 1 2.3 

ระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่ง   
    น้อยกว่า 1 ปี 1 2.3 
    1-5 ปี 27 61.3 

    6-10 ปี 8 18.2 
    มากกว่า 10 ปี 7 15.9 

    ไม่ระบ ุ 1 2.3 

 
จากตารางที่ 9.1 ผลการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นนักวิเคราะห์นโยบายและ

แผน คิดเป็นร้อยละ 81.8 รองลงมา มี 2 ต าแหน่งคือต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 
6.8 และเจ้าพนักงานธุรการ คิดเป็นร้อยละ 6.8 และมีระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 1 -5 ปี คิดเป็น 
ร้อยละ 61.3 รองลงมา ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 6-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 18.2 

ตารางที่ 9.2 แสดงจ านวนร้อยละความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีของกรมการแพทย์ 

ประเด็น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
ด้ำนนโยบำยผู้บริหำร     

1. มีการช้ีแจงนโยบายการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
มีความชัดเจน 

44 100   

2. มีการก าหนดกรอบและทิศทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี อย่างชัดเจน 

44 100   
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ประเด็น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
3. การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพื่อตอบสนอง และ
แก้ไขปัญหาของประชาชน/พื้นที่   

43 97.7 1 2.3 

4. การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของกรมการแพทย์ 
ได้ค านึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่า 

44 100   

5. นโยบายการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี มีความต่อเนื่อง 43 97.7 1 2.3 
ด้ำนขั้นตอนกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี     
1. มีการช้ีแจงรายละเอียดการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
อย่างชัดเจน 

44 100   

2. มีการส ารวจแผนความต้องการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ของหน่วยงานในสังกัด 

42 95.5 2 4.5 

3. มีการทบทวนทบทวนและปรับปรุงเป้าหมาย กลยุทธ์ผลผลิต/
โครงการ กิจกรรม ตัวช้ีวัดผลส าเร็จ ผลสัมฤทธิ์  และประโยชน์ที่
คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ของส่วนราชการให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนอ่ืน ๆ 

43 97.7 1 2.3 

4. การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ของกรมการแพทย์มีการ
น ากรอบนโยบายรัฐบาล นโยบายผู้บริหารกรมการแพทย์ มาเป็น
กรอบการพิจารณาจัดท างบประมาณรายจ่าย 

44 100   

5. การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ให้ความส าคัญต่อ
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติและแผนอ่ืน ๆ 

44 100   

6. การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์และนโยบายของกรมการแพทย์ 

44 100   

7. การจัดท างบประมาณรายจ่ายตามระเบียบวิธีการงบประมาณ 44 100   
8. การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี มีการพิจารณาจัดเรียง
ความส าคัญและความจ าเป็นเร่งด่วน 

43 97.7 1 2.3 

9. การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  มีความโปร่ งใส 
ตรวจสอบได้ 

44 100   

10. การจัดท างบประมาณรายจ่ายมีการก าหนดระยะเวลาที่ชัดเจน
และเหมาะสม 

40 90.9 4 9.1 

ด้ำนบุคลำกรผู้ปฏิบัติหน้ำที่ในกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี 

    

1. บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในการตอบข้อซักถาม รวดเร็ว 42 95.5 2 4.5 
2. บุคลากรสามารถสื่ อสาร ถ่ ายทอด นโยบายการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ า ของผู้บริหารให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้อย่างชัดเจน 

41 93.2 3 6.8 
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ประเด็น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
3. การประสานงานในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
มีความรวดเร็ว 

38 86.4 6 13.6 

4. บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์จัดสรร
งบประมาณและโครงการ/แผนงานอ่ืน ๆ 

40 90.9 4 9.1 

5. บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการจัดท า
งบประมาณ 

43 97.7 1 2.3 

 

จากตารางที่ 9.3 ผลการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ของกรมการแพทย์ เป็นปัญหาและอุปสรรคมากที่สุด มี 2 ด้าน คือ ด้านบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ 
ในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ที่ประสานงานในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
มีความรวดเร็ว คิดเป็นร้อยละ 13.6 รองลงมา คือ บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณและโครงการ/แผนงานอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 9.1 และปัญหาและ
อุปสรรค ในด้านขั้นตอนการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี คือ การจัดท างบประมาณรายจ่ายมี
การก าหนดระยะเวลาที่ชัดเจนและเหมาะสม ร้อยละ 9.1  

ควำมคิดเห็นอื่นๆ 
ด้านนโยบายผู้บริหาร นโยบายผู้บริหารระดับกรมบางประเด็นไม่สอดคล้องกับความต้องการ

ของผู้บริหารระดับหน่วยงาน รวมทั้ง นโยบายผู้บริหารขาดการถ่ายทอดให้บุคลากรในสังกัด 
กรมการแพทย์ทุกระดับทราบ ท าให้ขาดความเข้าใจในนโยบายผู้บริหาร  

ด้านขั้นตอนการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  แบบฟอร์มการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีมีหลายแบบฟอร์ม มีรายละเอียดค่อนข้างมากและต้องจัดท ารายละเอียดใน
ระยะเวลาจ ากัด ท าให้ขาดความพร้อมในการจัดท ารายละเอียด ส่งผลให้ ขาดโอกาสได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณ ควรมีจัดท าแบบฟอร์มงบประมาณและแจ้งให้หน่วยงานทราบล่วงหน้าก่อนการ
จัดท างบประมาณ เพ่ือหน่วยงานจะได้มีเวลาในการสื่อสารกับบุคลากรภายในและจัดเตรียมข้อมูลได้
ทันเวลา  

ด้านบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี บุคลากรยังขาดความรู้ 
ความเชี่ยวชาญในการวางแผนงบประมาณ การเชื่อมโยงแผนงาน ผลผลิต กิจกรรม โครงการ รวมทั้ง
องค์ความรู้ที่ต้องน ามาประกอบการจัดท างบประมาณ จึงควรมีการจัดประชุม อบรมเพ่ิมศักยภาพ
บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนงบประมาณรายจ่าย ซึ่งจะท าให้บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจ และได้พบปะกับบุคลากรในสังกัดกรมการแพทย์ด้วยกัน เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ติดต่อประสานงานกันในอนาคต นอกจากนี้ เรื่องการประสานงาน เพ่ือจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีในกรณีเร่งด่วน หรือขอข้อมูลเร่งด่วน ควรจัดท าหนังสือทางการพร้อมประสานงานทางอีเมล์ 
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หรือช่องทางอ่ืน ๆ ร่วมด้วย เพ่ือให้ทันต่อเวลาและมี เอกสารในการน าเรียนผู้บริหาร บางครั้ง 
การแจ้งข้อมูลทางไลน์เพียงอย่างเดียวก็ไม่สะดวกในการเสนอเรื่องต่อผู้ บังคับบัญชาหรือบางเรื่องที่
เป็นเรื่องเร่งด่วนแต่ส่งไปรษณีย์เพียงอย่างเดียว ไม่มีการประสานงานล่วงหน้า ท าให้เรื่องถึงหน่วยงาน
ช้าและด าเนินการไม่ทัน 

9.3 ผลกำรวิเครำะห์จำกกำรสัมภำษณ์ 
ปัญหาและอุปสรรคในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของกรมการแพทย์ 
ด้ำนนโยบำยผู้บริหำร   
(ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563)  
“นโยบายผู้บริหาร มีผลต่อทิศทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของกรมการแพทย์ 

เมื่อผู้บริหารประกาศนโยบายออกมา จะต้องมีงบประมาณเข้ามารองรับการขับเคลื่อนนโยบาย  
ซึ่งการขับเคลื่อนนโยบายจะประกอบไปด้วย คน เงิน ของ นอกจากนี้ การประกาศนโยบายของ
ผู้บริหารกับการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี มีระยะเวลาที่เหลื่อมกันอยู่ กล่าวคือ นโยบาย 
มีการประกาศให้หน่วยงานในสังกัดทราบหลังจากที่เริ่มกระบวนการจัดท างบประมาณแล้ว หรือ
งบประมาณในปีนั่น ๆ ประกาศใช้แล้ว ปัญหาคือ ถ้าเป็นนโยบายที่ใช้งบประมาณหรืออาศัยทรัพยากร
จ านวนมากในการขับเคลื่อน อาจกระทบอย่างรุนแรง ซึ่งอาจจะต้องหางบประมาณจากแหล่งอ่ืน  
เพ่ือมาขับเคลื่อนนโยบาย แต่ถ้าเป็นนโยบายที่ใช้ทรัพยากรไม่มากในการขับเคลื่อนหน่วยงานอาจจะ
ต้องมีการทบทวน หรือปรับสัดส่วนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยการจัดล าดับความส าคัญ  
ของแผนงาน โครงการ” 

(หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณและเงินบ ารุง, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563) 
“นโยบายผู้บริหารมีผลต่อทิศทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ า เพราะผู้บริหาร 

จะมองภาพรวมของปัญหาด้านสาธารณสุขของประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคมใน
ปัจจุบัน และมองถึงบทบาท ภารกิจของกรมการแพทย์ เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 
ส่งผลให้การจัดท านโยบายจะต้องตอบสนองต่อนโยบายผู้บริหาร บทบาทและภารกิจของกรมการแพทย์” 

(หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563) 
“นโยบายผู้บริหารมีความส าคัญต่อการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ซึ่งนโยบาย

ผู้บริหารจะเป็นกรอบการจัดท าและตัวก าหนดทิศทางการด าเนินงานและการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายในปีนั้น ๆ นอกจากนี้ นโยบายผู้บริหารเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์กรมการแพทย์ กล่าวคือ 
การจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีจะให้ความส าคัญกับค าของบประมาณรายจ่ายที่
สอดคล้องกับนโยบายผู้บริหารและยุทธศาสตร์กรมการแพทย์เป็นอันดับแรก เพ่ือให้การขับเคลื่อน
ภารกิจของกรมการแพทย์ไปสู่วิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้” 
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(เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี คนที่ 1 , สัมภาษณ์เมื่อ
วันที่ 29 พฤษภาคม 2563) 

“นโยบายผู้บริหาร มีผลต่อทิศทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ซึ่งเป็นแนวทางใน
การผลักดันแผนงาน โครงการ เพ่ือให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์ ภารกิจของกรมและเป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน นอกจากนี้ การท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีจะต้องมีความสอดคล้องกับความเป็นเลิศ
ทั้ง 15 ด้านของกรมการแพทย์”  

(เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี คนที่ 2 , สัมภาษณ์เมื่อ
วันที่ 29 พฤษภาคม 2563) 

“นโยบายผู้บริหารมีผลต่อการทิศทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี เนื่องจาก
ผู้บริหารเองส่วนใหญ่มักจะเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ด้านการบริหาร ความรู้ ความเชี่ยวชาญในภาพกว้างของ
กรมการแพทย์ ท าให้ผู้บริหารมองเห็นทิศทางความน่าจะเป็นหรือนโยบายที่เป็นส่วนสนับสนุนให้กรม
มีผลงานเพ่ือพัฒนาวิชาการระดับประเทศ โดยผู้บริหารอาจจะเสนอแนะหน่วยงานในการมีหรือไม่มี
รายการครุภัณฑ์/โครงการที่จ าเป็นต่อกรมการแพทย์หรือหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ จะน าเอา
แนวความคิดนั้น ไปพัฒนาต่อยอดและน ามาจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีของหน่วยงาน
ในแต่ละป”ี 

(เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี คนที่ 3 , สัมภาษณ์เมื่อ
วันที่ 29 พฤษภาคม 2563) 

“นโยบายผู้บริหารมีผลต่อการจัดท างบประมาณพอสมควร เนื่องจากผู้บริหารเป็นผู้ก าหนด
นโยบายการบริหารในส่วนราชการ ดังนั้น นโยบายที่ก าหนดทิศทางของการจัดท างบประมาณของ 
ส่วนราชการจึงขึ้นอยู่กับความเข้าใจของผู้บริหารที่จะเชื่อมโยงแผนงาน ยุทธศาสตร์ต่าง  ๆ  
ของส่วนราชการเข้ากับยุทธศาสตร์ประเทศ แล้วออกมาในรูปแบบโครงการต่าง ๆ หากผู้บริหารมี 
ความเข้าใจหรือการตีความหมายที่คลาดเคลื่อน อาจส่งผลให้นโยบายในการก าหนดทิศทางการจัดท า
งบประมาณไมเ่กิดผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน หรือแม้แต่การถ่ายทอดความเข้าใจลงสู่ผู้ปฏิบัติ ไม่ชัดเจนก็อาจ
ส่งผลต่อทิศทางท่ีไม่แน่นอนเช่นเดียวกัน” 

(ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของกรมการแพทย์มากกว่า 10 ปี 
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563) 

“นโยบายผู้บริหารมีผลต่อทิศทางการจัดท างบประมาณเป็นอย่างยิ่งและนโยบายผู้บริหาร  
จะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูป แผนแม่บท ที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข ซึ่งเป็นนโยบาย
ระดับต้น ๆ ของประเทศและอีกประเด็นหนึ่ง คือ นโยบายผู้บริหารจะมีการประกาศหลังจากที่
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีประกาศใช้แล้ว ซึ่งจะท าให้จุดเน้นของนโยบายแตกต่าง
จากตอนจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ซึ่งจะสอดคล้องหรือไม่ มากหรือน้อยกับยุทธศาสตร์ที่
ก าหนด” 
 



456 
 

ด้ำนขั้นตอนกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
(ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563) 
“ปัญหาของส่วนกลาง อยู่ในขั้นตอนการออกแบบรูปแบบการของบประมาณ เมื่อส่วนกลาง

รับนโยบายจากกระทรวงสาธารณสุขจะต้องน ามาถอดเป็นแผนงานโครงการให้ครอบคลุมและชัดเจน 
สร้างเป็นโครงการร่มใหญ่ เพ่ือน าไปสื่อสารให้หน่วยงานเข้าใจและสามารถจัดท าแผนงาน โครงการ 
ให้สอดคล้องกับโครงการร่มใหญ่ ซึ่งหน่วยงานยังขาดความเข้มแข็งในส่วนนี้ นอกจากนี้ ปัญหาอีก
ประการหนึ่ง คือ ผู้บริหารของหน่วยงานขาดความใส่ใจในการคิดแผนงาน โครงการ ที่สอดคล้องกับ
แผนงาน โครงการ กิจกรรม ของกรมการแพทย์เท่าท่ีควร”  

(หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณและเงินบ ารุง, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563) 
“การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของกรมการแพทย์ มีความเร่งด่วนในการจัดท า  

จึงท าให้ขาดรายละเอียดบางรายการ นอกจากนี้ กรมการแพทย์ มีความเฉพาะด้านที่หลากหลาย  
ซึ่งแตกต่างจากหน่วยงานอ่ืนที่มีความเฉพาะด้านเจาะจง ด้วยความเฉพาะด้านที่หลากหลาย ท าให้  
ทิศทางการของบประมาณของกรมการแพทย์ มีลักษณะค่อนข้างหลากหลาย เช่น ความเฉพาะด้าน  
ด้านโรคมะเร็ง ความเฉพาะด้านด้านการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดหรือสารเสพติด เป็นต้น 
ซึ่งส่งผลให้มีปัญหาในการรวบรวมรายละเอียด เพ่ือใช้ในการชี้แจงงบประมาณ นอกจากนี้ ปัจจัย
ภายนอกอ่ืน ๆ ที่ไม่สามารถควบคุมได้ท าให้การท างานไม่ราบรื่นเท่าที่ควร เช่น การด าเนินงานตาม
นโยบายต่าง ๆ โครงการต่าง ๆ ที่เราก าหนดไว้มันไม่ราบรื่นเท่าที่ควร” 

(หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563) 
“ความไม่พร้อมของรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายและทิศทางการจัดท างบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ท าให้เกิดเป็นภาระงานที่เพ่ิมแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่
ต้องประสานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท างบประมาณรายจ่าย เข้าใจนโยบาย ทิศทางการ
ด าเนินงานและรูปแบบการด าเนินงานที่เปลี่ยนไป” 

(เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี คนที่ 1 , สัมภาษณ์เมื่อ
วันที่ 29 พฤษภาคม 2563) 

“ปัญหาระดับกรม คือ ขาดคณะท างานหรือบุคคลที่ต้องรับผิดชอบในเรื่องของการวางแผน 
การจัดท าตัวชี้วัดงบประมาณและกลั่นกรองตัวชี้วัดก่อนการน าเสนอผู้บริหาร 

ปัญหาระดับหน่วยงาน คือ หน่วยงานจัดท างบประมาณโดยไม่ค านึงถึงความสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์กรมการแพทย์หรือประเด็นศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (Center of Excellence: 
CoE) ที่เก่ียวข้อง รวมทั้ง ไม่ค านึงถึงความต้องการในพื้นท่ีเขตสุขภาพ” 

(เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี คนที่ 2 , สัมภาษณ์เมื่อ
วันที่ 29 พฤษภาคม 2563) 
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“อุปสรรคของการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ส่วนมากจะมาจากความเร่งด่วนใน 
การจัดท างบประมาณ เนื่องจากในบางครั้งระยะเวลาที่ได้รับในการรวบรวมข้อมูลมีระยะเวลา
ค่อนข้างสั้นและเร่งด่วน อีกทั้งหน่วยงานในสังกัดมีจ านวนมากและหน่วยงานมักมีการแก้ไขข้อมูล
หลายครั้ง ท าให้เกิดความคลาดเคลื่อนและผิดพลาดในการรวบรวมข้อมูล รวมทั้ง  ความพร้อม 
ด้านข้อมูลของหน่วยงาน บางครั้งหน่วยงานส่งค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี  โดยที่ยังขาดความ
พร้อมในรายละเอียดข้อมูล ท าให้เวลาที่ส านักงบประมาณขอข้อมูลเพ่ือตรวจสอบความพร้อมท าให้
เป็นจุดอ่อนท าให้ส านักงบประมาณพิจารณาตัดสิทธิ์ในรายการนั้น ๆ ไป  

(เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี คนที่ 3 , สัมภาษณ์เมื่อ
วันที่ 29 พฤษภาคม 2563) 

“หน่วยงานที่ของบประมาณเข้ามามักมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอยู่เสมอ ท าให้การจัดท า
รายละเอียดงบประมาณไม่ความคงที่ และการก าหนดระยะเวลาการส่งข้อมูลที่ไม่ชัดเจนท าให้ 
การวิเคราะห์เป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร” 

(ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของกรมการแพทย์มากกว่า 10 ปี 
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563) 

“ปัญหาในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  คือ ระยะเวลาในการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีในระยะเวลาจ ากัด ส่งผลให้การรวบรวมรายละเอียดหรือข้อมูลต่างไม่ครอบคลุม 
และส่งผลให้การจัดท างบประมาณไม่สะท้อนถึงนโยบายของรัฐบาลหรือของผู้บริหาร รวมทั้ง  
การจัดท างบประมาณรายจ่าย มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระบบงบประมาณ ส่งผลให้หน่วยงานขาด
ความรู้ ความเข้าใจ และปรับตัวไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง” 

ด้ำนบุคลำกรผู้ปฏิบัติหน้ำที่ในกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีของกรมกำรแพทย์ 
(ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563) 
“บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีในหน่วยงานมี 

การปรับเปลี่ยน หมุนเวียนบ่อยครั้ง ท าให้ฝ่ายแผนงานของหน่วยงานไม่เข้มแข็ง” 
(หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณและเงินบ ารุง, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563) 
“บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ไม่มีพ้ืนฐานทางด้าน

สาธารณสุขด้วยคุณวุฒิที่จบมาทางด้านสังคมศาสตร์ หรือรัฐศาสตร์ ท าให้ขาดความรู้ ความเข้าใจ 
ส่งผลให้เวลาการประสานงานเรื่องการขอข้อมูล การสื่อความหมายต่าง ๆ ค่อนข้างมีปัญหา เพราะ
บทบาทของกระทรวงสาธารณสุขหรือกรมการแพทย์ จะมีความเป็นวิชาชีพเฉพาะ” 

(หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563) 
“ปัญหาด้านบุคลากรคือ ประสบกาณ์ของบุคลากร เพราะประสบการณ์ของบุคลากรส่งผลต่อ

ความถูกต้อง แม่นย า และรวดเร็ว เนื่องจากการท าจัดท างบประมาณในปัจจุบันมีความรวดเร็ว  
ถ้าเจ้าหน้าที่ไม่มีประสบการณ์มากพอ จะท าให้ภาระงานตกอยู่กับบุคลากรผู้มีประสบการณ์และเกิด
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ความกดดันของตัวบุคลากรเอง ท าให้ไม่มีความสุขในการท างาน อีกปัญหาหนึ่ง คือ  การขาดช่วงของ
บุคลากรที่มีประสบการณ์ นอกจากนี้ การจัดท างบประมาณจะต้องอาศัยประสบการณ์แล้ว ยังต้อง
อาศัยการมองภาพรวมให้ครอบคลุม จะต้องมีการวิเคราะห์การจัดท างบประมาณให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ระดับต่าง ๆ” 

(เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี คนที่ 1 , สัมภาษณ์เมื่อ
วันที่ 29 พฤษภาคม 2563) 

“บุคลากรส่วนใหญ่บรรจุใหม่ ยังขาดประสบการณ์ ยังขาดความเข้าใจในรายละเอียด
ภาพรวมของงบประมาณ รวมทั้ง ความรู้  ความเข้าใจด้านการแพทย์และการสาธารณสุข  
เนื่องจากนักวิเคราะห์นโยบายและแผนส่วนใหญ่มีคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์ นอกจากนี้ บุคลากร  
ด้านงบประมาณยังขาดความเข้าใจในความสอดคล้องแผนงาน โครงการระหว่างกรมการแพทย์และ
หน่วยงาน” 

(เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี คนที่ 2 , สัมภาษณ์เมื่อ
วันที่ 29 พฤษภาคม 2563) 

“บุคลากรที่บรรจุใหม่ ยังขาดความรู้เรื่องระเบียบ ท าให้การรวบรวมข้อมูลผิดพลาดใน
ภายหลังเพราะมันเป็นการถูกต้องระเบียบ หรือการที่หน่วยงานในสังกัดมีการหมุนเวียนเปลี่ยน
บุคลากรด้านงบประมาณบ่อย ๆ บุคลากรที่เข้ามาใหม่ที่ไม่มีความรู้ ประสบการณ์ท าข้อมูลส่งมาที่
หน่วยงานส่วนกลางไม่ถูกต้อง ต้องน าข้อมูลแก้ไขหลายครั้ง ท าให้การท างบประมาณล่าช้า” 

(เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี คนที่ 3, สัมภาษณ์เมื่อ
วันที่ 29 พฤษภาคม 2563) 

“ผู้ปฏิบัติงานที่อาจไม่เพียงพอส าหรับการปฏิบัติงาน รวมถึงความรู้ความเข้าใจในงาน  
ด้านงบประมาณของบุคลากรใหม่ที่อาจมีไม่เพียงพอ ท าให้การท างานมีความล่าช้าและขาด
ประสิทธิภาพ” 

(ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของกรมการแพทย์มากกว่า 10 ปี 
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563) 

“บุคลากรด้านงบประมาณในหน่วยงานที่ดูภาพรวมงบประมาณของกรมการแพทย์ มีจ านวน
ไม่เพียงพอ เนื่องจากการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ต้องใช้ความละเอียด รอบคอบ และต้อง
อาศัยความรู้ ความเข้าใจในการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด จนไปถึงการการบริหาร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ส่งผลให้ในกรณีที่ต้องจัดท างบประมาณเร่งด่วนในระยะเวลาท าให้
บุคลากรแต่ละคนมีภาระงานมากและอาจท าให้เสร็จไม่ทันตามก าหนด” 
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แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำและอุปสรรค 
ด้ำนนโยบำยผู้บริหำร   
(ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563) 
“หน่วยงานควรต้องมีแผนส ารอง งบประมาณส ารอง หรือมีแหล่งเงินส ารอง เพ่ือรองรับ

นโยบายในกรณีฉุกเฉิน” 
(เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี คนที่ 2 , สัมภาษณ์เมื่อ

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563) 
 “ผู้บริหารรับฟังความของผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบาย ที่ผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณเสนอ
ความเห็น เพ่ือหาแนวทางท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อกรมการแพทย์ให้มากที่สุด” 
 

 (เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี คนที่ 3 , สัมภาษณ์เมื่อ
วันที่ 29 พฤษภาคม 2563) 
 “ควรที่จะมีการท าความเข้าใจถึงทิศทางที่ตอบสนองความต้องการของประเทศ เพ่ือให้การ
ก าหนดทิศทางการจัดท างบประมาณ ตอบสนองความต้องการของประเทศมากที่สุด และคุ้มค่ากับ
งบประมาณที่ใช้ไป ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อประเทศชาติ และประชาชนในประเทศ นอกจากนี้
การสื่อสารที่มีคุณภาพก็เป็นปัจจัยส าคัญในการส่งเสริมทิศทางการจัดท างบประมาณ เมื่อความเข้าใจ
ในทางเดียวกัน ทิศทางการจัดท างบประมาณย่อมมีคุณภาพ” 

(ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของกรมการแพทย์มากกว่า 10 ปี 
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563) 

“ควรมีการอบรมบุคลากรด้านงบประมาณ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ ให้ก้าวทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงและนโยบายของผู้บริหาร” 

ด้ำนขั้นตอนกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
(ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563) 
“การสื่อสารนโยบายจากส่วนกลางสู่หน่วยงานในสังกัดต้องมีความแม่นย าและชัดเจน 

ในขณะเดียวกันหน่วยงานต้องท าความเข้าใจนโยบายที่ได้รับมา และจัดท าแผนงาน โครงการ  
ให้สอดคล้องกับนโยบาย นอกจากนี้ บุคลากรในส่วนกลางต้องเปลี่ยนความคิดในการจัดท าโครงการ
และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ให้สอดคล้องและตอบสนองกับนโยบาย” 

(หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณและเงินบ ารุง, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563) 
“เพ่ือให้การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ทางกรมการแพทย์ต้องมีการชี้แจง

รายละเอียดเกี่ยวกับแผนงาน โครงการ และระยะเวลาการจัดท างบประมาณที่ชัดเจนและแน่นอน 
เพ่ือความรวดเร็วในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี” 
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(หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563) 
“ควรมีระบบการจัดท างบประมาณรายจ่าย ส าหรับเป็นฐานข้อมูลสามารถน าข้อมูลมาใช้ได้

ทันที เมื่อต้องการ รวมทั้ง สามารถช่วยลดภาระงานให้กับเจ้าหน้าที่อีกด้วย” 
(เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี คนที่ 1 , สัมภาษณ์เมื่อ

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563) 
“ควรมอบอ านาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้กับกองยุทธศาสตร์และแผนงานและหน่วยงานอื่น ๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมงบประมาณ หรือจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณรายจ่าย  
ให้สามารถพิจารณาปรับลดรายการที่ขาดความพร้อม เมื่อพิจารณาเรียบร้อยแล้วจึงท าการเสนอ  
ให้ผู้บริหารพิจารณาอีกครั้ง” 

(เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี คนที่ 2 , สัมภาษณ์เมื่อ
วันที่ 29 พฤษภาคม 2563) 

“ต้องอาศัยความร่วมมือและเข้าใจจากหน่วยงานในกรม เพราะหน่วยงานส่วนใหญ่บุคลากร
ด้านงบประมาณจะทราบขั้นตอนในการจัดท าอยู่แล้ว ดังนั้น ในแต่ละปีงบประมาณหลังจากเสร็จสิ้น
ปีงบประมาณเก่า หน่วยงานควรส ารวจและเตรียมความพร้อมในการจัดท าค าของบประมาณและ
รายละเอียดที่ต้องการทั้งหมดและมีการประชุมหารือภายในหน่วยงานกับผู้บริหาร  เพ่ือสรุปหา
รายละเอียดค าของบประมาณให้เรียบร้อยก่อนส่งให้หน่วยงานที่ท างบประมาณส่วนกลาง  เพ่ือ
รวบรวมส่งส านักงบประมาณต่อไป ป้องกันความซับซ้อนและผิดพลาดในการท างบประมาณในเวลาที่
จ ากัด” 

(เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี คนที่ 3 , สัมภาษณ์เมื่อ
วันที่ 29 พฤษภาคม 2563) 

“ควรมีการก าหนดระยะของแต่ละขั้นตอนที่ชัดเจน เพ่ือลดความคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่มี
การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและเพ่ือให้การวิเคราะห์ข้อมูลในการจัดท างบประมาณมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งรูปแบบของข้อมูลที่เป็นมาตรฐานเดียวกันในแต่ละขั้นตอน เพ่ือให้ผู้วิเคราะห์ข้อมูลทุกระดับมี
ความเข้าใจถูกต้องตรงกันของข้อมูล” 

(ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของกรมการแพทย์มากกว่า 10 ปี 
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563) 

“ควรมีการท าระบบฐานข้อมูลและการจัดท าแผนระยะกลาง เช่น แผนบุคลากร แผนงบลงทุน 
อาจรวมถึงโครงการต่าง ๆ หรืออาจจะมีการท าแผนระยะยาวไว้ เมื่อถึงเวลาจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี สามารถน าข้อมูลที่มีน ามาให้หน่วยงานทบทวน” 
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ด้ำนบุคลำกรผู้ปฏิบัติหน้ำที่ในกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีของกรมกำรแพทย์ 
(ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563) 
“บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ ในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ต้องมีความคิด 

เชิงวิเคราะห์ (Analytical skill) ทักษะการสื่อสาร (Communication skill) และมีความคิดริเริ่ม 
(Creative thinking) กล่าวคือ บุคลากรจะต้องมีการคิดวิเคราะห์นโยบายที่ได้รับมา ถอดออกมาเป็น
แผนงาน โครงการ แล้วน านโยบายนั้นไปสื่อสารให้หน่วยงานเข้าใจ และเมื่อหน่วยงานรับนโยบาย
มาแล้ว หน่วยงานต้องจัดท าแผนงาน โครงการ กิจกรรม ให้สอดคล้องกับแผนงาน โครงการ กิจกรรม
ของส่วนกลาง นอกจากทักษะที่กล่าวมาแล้ว บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดท างบประมาณต้อง  
มีความแม่นย า ความละเอียดรอบคอบ เพราะเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปีมีรายละเอียดเยอะ” 

(หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณและเงินบ ารุง, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563) 
“ควรมีที่ปรึกษาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านสาธารณสุขหรือด้านการแพทย์ คอยให้ค าปรึกษา 

แนะน าเจ้าหน้าที่ด้านงบประมาณ” 
(หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563) 
“บุคลากรควรมีทักษะด้านเทคโนโลยีและความรู้ด้านสาธารณสุข รวมทั้ง มีการสร้าง 

ผู้สืบทอด (Successor) เพ่ือไม่ให้เกิดการขาดช่วง เมื่อผู้มีประสบการณ์เลื่อนต าแหน่งหรือเกษียณอายุ 
นอกจากนี้ จะต้องมีการร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญเรื่องระบบสาธารณสุขในแต่ละภาคส่วนด้วย” 

(เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี คนที่ 1 , สัมภาษณ์เมื่อ
วันที่ 29 พฤษภาคม 2563) 

“ควรมีการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ให้แก่บุคลากร 
ด้านงบประมาณ นอกจากนี้ เมื่อมีการรับสมัครบุคลากรด้านงบประมาณ ควรมีการรับสาขาที่
เกี่ยวข้องด้านการสาธารณสุขและควรมีการจัดประชุมชี้แจงการจัดท างบประมาณให้หน่วยงาน  
เพ่ือชี้แจงรายละเอียดการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี” 

(เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี คนที่ 2 , สัมภาษณ์เมื่อ
วันที่ 29 พฤษภาคม 2563) 

“ควรมีการคู่มือการจัดท างบประมาณให้เจ้าหน้าที่ที่มาท างานต่อจากคนเก่าเรียนรู้ รวมทั้ง 
ควรมีการเรียนรู้จากการท างานและการขอความรู้จากผู้มีประสบการณ์” 

(เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี คนที่ 3 , สัมภาษณ์เมื่อ
วันที่ 29 พฤษภาคม 2563) 

“ควรมีการบริหารจัดการบุคลากรที่มีอย่างมีคุณภาพรวมถึงพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ด้านงบประมาณอย่างเหมาะสม เพ่ือให้การด าเนินงานมีคุณภาพในอนาคตต่อไป” 

(ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของกรมการแพทย์มากกว่า 10 ปี 
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563) 
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“บุคลากร ต้องได้รับการอบรมพัฒนาความรู้อย่างสม่ าเสมอ รวมทั้ง ต้องสร้างเครือข่าย 
การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี เนื่องจากบุคลากรด้านงบประมาณอย่างจ ากัดและเป็น  
การรับรู้ถึงสถานการณ์การจัดท างบประมาณภายนอกกรมการแพทย์ด้วย” 

 
10. สรุปผลกำรศึกษำ 

การศึกษาแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีกรมการแพทย์ มีวัตถุประสงค์  
เพ่ือศึกษาขั้นตอนการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี และศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีกรมการแพทย์  

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน 1 คน หัวหน้า
กลุ่มงานบริหารระบบงบประมาณและเงินบ ารุง 1 คน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน 1 คน 
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของกรมการแพทย์ จ านวน 3 คน และ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของกรมการแพทย์ มากกว่า 10 ป ี
จ านวน 1 คน และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของกรมการ
แพทย์ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จ านวน 88 คน จาก 44 หน่วยงาน 

การศึกษาครั้งนี้ ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยการสัมภาษณ์ เพ่ือศึกษา
ภาพรวมของปัญหาและอุปสรรคในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีและการศึกษาแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของกรมการแพทย์  และใช้
แบบสอบถาม เพ่ือสอบถามถึงปัญหาและอุปสรรคในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีและ
ศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของกรมการ
แพทย์ จากหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ 

ผลการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 44 คน จาก 88 คน คิดเป็นร้อยละ 50 ของ
กลุ่มเป้าหมาย ภายใต้หน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ จ านวน 37 หน่วยงาน จาก 44 หน่ วยงาน  
คิดเป็นร้อยละ 70 ของหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต าแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และมีระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง 1 -5 ปี ปัญหาและอุปสรรคของ
การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี คือด้านบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ที่ประสานงานในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี มีความรวมรวดเร็วและ
ด้านขั้นตอนการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ระยะเวลาที่เหมาะสมและชัดเจน  

ผลกำรศึกษำจำกกำรสัมภำษณ์  
ด้านนโยบายผู้บริหาร มี 2 ประเด็น ประเด็นแรก นโยบายผู้บริหาร มีผลต่อทิศทางการจัดท า

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของกรมการแพทย์ เพราะนโยบายผู้บริหารถือเป็นส่วนหนึ่งใน
ยุทธศาสตร์ของกรมการแพทย์ เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายให้บรรลุวิสัยทัศน์ของกรมการแพทย์ กล่าวคือ 



463 
 

นโยบายผู้บริหารเป็นแนวทางและกรอบการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ือให้การจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ประเด็นที่สองคือ การประกาศนโยบายของ
ผู้บริหารและการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของกรมการแพทย์ มีระยะเวลาที่เหลื่อมกันอยู่ 
อาจจะท าให้จุดเน้นของนโยบายแตกต่างจากตอนจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ซึ่งอาจะส่งผล
ต่อการบริหารงบประมาณในปีงบประมาณนั้น ๆ โดยมีแนวทางแก้ไข คือ หน่วยงานต้องมีแผนส ารอง 
แหล่งงบประมาณส ารอง เพ่ือรองรับนโยบายกรณีฉุกเฉิน และต้องมีการทบทวนแผนงาน โครงการ  
ให้สอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร รวมทั้งบุคลากรด้านการจัดท างบประมาณต้องเตรียมพร้อมรับกับ  
การเปลี่ยนแปลงของนโยบายผู้บริหารได้อย่างทันท่วงที  

ด้านขั้นตอนการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ผลการศึกษา การจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีมีระยะเวลาที่จ ากัด และการออกแบบรูปแบบการของบประมาณให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน เพราะกรมการแพทย์มีความหลากหลายเฉพาะด้านหลายด้าน ด้วยเหตุนี้  จึงท าให้  
การรวบรวมรายละเอียดการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันและ 
ขาดความพร้อมของรายละเอียด ส่งผลให้เกิดภาระงานกับผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดท างบประมาณ  
โดยมีการเสนอแนวทางแก้ไข คือ การสื่อสารนโยบายการจัดท างบประมาณรายจ่ายของหน่วยงาน
ส่วนกลางสู่หน่วยงานในสังกัดต้องมีความถูกต้อง แม่นย า และชัดเจน ซึ่งต้องมีการแจ้งรายละเอียด
เกี่ยวกับแผนงาน โครงการ และระยะเวลาในการจัดท าที่ชัดเจน นอกจากนี้ ควรมีการวางแผนการใช้
จ่ายงบประมาณล่วงหน้าและมีระบบการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่สามารถน าข้อมูลมา
ใช้ได้ทันทีที่ต้องการ ซึ่งเป็นการช่วยลดภาระงานของผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณอีกด้วย 

ด้านบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของกรมการแพทย์  
ผลการศึกษา บุคลากรด้านการจัดท างบประมาณมีการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนบ่อย ท าให้บุคลากร  
ขาดประสบการณ์ท างาน รวมทั้ง จ านวนบุคลากรด้านงบประมาณมีไม่ เพียงพอ ขาดความรู้ 
ความเข้าใจ ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ ซึ่งการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ในปัจจุบันมีระยะเวลาจ ากัด หากบุคลากรด้านการจัดท างบประมาณ มีประสบการณ์ไม่เพียงพอ 
อาจท าให้เกิดความล่าช้า จากการที่บุคลากรแต่ละคนมีภาระงานมากและอาจเกิดความกดดันในการ
ท างานได้ นอกจากนี้ บุคลากรยังขาดความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์และการสาธารณสุข 
เนื่องจากบุคลากรด้านการจัดท างบประมาณส่วนใหญ่มีคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์ โดยมีการเสนอแนว
ทางแก้ไข คือ บุคลากรด้านการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ต้องมีความคิดเชิงวิเคราะห์ 
(Analytical skill) ทักษะการสื่อสาร (Communication skill) และมีความคิดริเริ่ม (Creative 
thinking) กล่าวคือ บุคลากรจะต้องมีการคิดวิเคราะห์นโยบายที่ได้รับมา ถอดออกมาเป็นแผนงาน 
โครงการ แล้วน านโยบายนั้นไปสื่อสารให้หน่วยงานเข้าใจ และเมื่อหน่วยงานรับนโยบายมาแล้ว 
หน่วยงานต้องจัดท าแผนงาน โครงการ กิจกรรม ให้สอดคล้องกับแผนงาน โครงการ กิจกรรมของ
ส่วนกลาง นอกจากทักษะที่กล่าวมาแล้ว บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดท างบประมาณต้องมีความ
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แม่นย า ความละเอียดรอบคอบ รวมทั้งบุคลากรด้านการจัดท างบประมาณควรมีทักษะด้านเทคโนโลยี
และความรู้ด้านการแพทย์การสาธารณสุข นอกจากนี้ ควรมีการจัดท าคู่มือการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีให้บุคลากรใหม่ที่เข้ามาท าหน้าที่ 

ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา เพ่ือการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของกรมการแพทย์ 
ให้มีประสิทธิภาพ ควรน านโยบายผู้บริหารมาเป็นแนวทางและกรอบการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี โดยการถอดนโยบายผู้บริหารมาเป็น แผนงาน โครงการ กิจกรรม และสื่อสารให้หน่วยงาน
ในสังกัดกรมการแพทย์ ท าแผนงาน โครงการ กิจกรรม และจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้
สอดคล้องกับแผนงาน โครงการ ของกรมการแพทย์ นอกจากนี้ หน่วยงานต้องมีการวางแผน 
การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีล่วงหน้า 2-3 ปี เพ่ือความรวดเร็วในการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี เพราะการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีในแต่ละปีมีระยะเวลาที่จ ากัดและ
หน่วยงานส่วนกลางต้องมีการชี้แจงรายละเอียดการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ให้หน่วยงาน
ทราบอย่างชัดเจนและถูกต้อง รวมทั้ง ต้องมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงบประมาณให้มี
ความคิดเชิงระบบ และความสามารถของการคิด วิเคราะห์การจัดท างบประมาณของหน่วยงานให้
สอดคล้องกับทิศทางการจัดท างบประมาณของกรมการแพทย์ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล แผนงาน 
โครงการในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของกรมการแพทย์ เพ่ือให้ทราบถึงแผนงาน p
โครงการที่น ามาจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีของกรมการแพทย์ สามารถตอบสนองต่อปัญหา
และเกิดความคุ้มค่า  
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กำรมีส่วนร่วมของประชำชนตำมแผนกำรท่องเที่ยว 
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกำะเกรด็ จังหวัดนนทบุรี 

แพรดาว ฟูพาณิชย์พฤกษ์*  
 

บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนตามแผนการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่นตาม
แผนการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และ 2) ศึกษาปัญหาและ
อุปสรรคในการมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่นตามแผนการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนต าบล
เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  การศึกษาในครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการศึกษาเอกสาร 
การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่มกับประชาชนท้องถิ่นที่อาศัยอยู่บนเกาะเกร็ด ประกอบด้วย 
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กรรมการชุมชน อาสาสมัครของชุมชน ผู้ประกอบการ และประชาชน
ทั่วไป และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกร็ดที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
และการจัดท าแผนการท่องเที่ยว ได้แก่ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกร็ด นักพัฒนาการ
ท่องเที่ยว และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  

ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนการท่องเที่ยวขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเกาะเกร็ดน้อย อ านาจในการตัดสินใจในโครงการ/กิจกรรมส่วนใหญ่อยู่ที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลเกาะเกร็ด ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมในแผนการ
ท่องเที่ยวน้อย การท่องเที่ยวช่วยให้ประชาชนมีรายได้ ก่อให้เกิดอาชีพและการจ้างงาน การท่องเที่ยว
น าความเจริญมาสู่ชุมชนท าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การท่องเที่ยวก่อให้เกิดความสามัคคี
ของคนในชุมชน การท่องเที่ยวก่อให้เกิดการศึกษาและเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
และท าให้ประชาชนในชุมชนรักษาวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชุมชนให้คงอยู่ การท่องเที่ยว
ก่อให้เกิดการจัดระเบียบชุมชน มีการดูแลความสะอาดในพ้ืนที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือดึงดูด
นักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยว การท่องเที่ยวจึงช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ในการติดตามและประเมินผลจะมีเพียงผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกสภา อบต. ของแต่ละหมู่บ้านเท่านั้นที่
เข้าไปเป็นกรรมการตรวจรับเฉพาะในโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเพ่ือพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวก และการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่มีการด าเนินการในพื้นที่หมู่บ้านของตนเอง 
ผู้วิจัยพบปัญหาและอุปสรรคในการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ ประชาชนให้ความสนใจในการ
พัฒนาชุมชนส่วนรวมน้อย ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้ความส าคัญและไม่สนใจที่จะเข้าร่ วมการท า

                                       
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ 
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ประชาคมหมู่บ้าน อีกทั้งประชาชนไม่ทราบและไม่เข้าใจถึงสิทธิในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงาน ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกร็ด  

ค ำส ำคัญ: การมีส่วนร่วมของประชาชน, แผนการท่องเที่ยว, การท่องเที่ยว, เกาะเกร็ด 

 
1. บทน ำ 

การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมในภาคบริการที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ 
การท่องเที่ยวก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้างต่อระบบเศรษฐกิจ เนื่องจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ก่อให้เกิดธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องมากมาย เช่น ธุรกิจโรงแรมและที่พัก ร้านอาหาร ร้านจ าหน่ายของที่ระลึก 
การท่องเที่ยวสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการ การท่องเที่ยวก่อให้เกิดการจ้างงาน การลงทุน 
สนับสนุนให้เกิดการบริการในชุมชน การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวช่วยกระจายรายได้
ลงสู่ชุมชนท้องถิ่น และก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมมากมายระหว่างนักท่องเที่ยวและ
ชุมชนท้องถิ่น การท่องเที่ยวสามารถสร้างรายได้เข้าประเทศและกระจายรายได้ลงสู่ชุมชนในแหล่ง
ท่องเที่ยวได้แม้ในช่วงเวลาที่ประเทศประสบกับปัญหาเศรษฐกิจถดถอย เนื่องจากอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวใช้ทรัพยากรซึ่งถือเป็นสินทรัพย์ของประเทศ ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวเยี่ยมชม
ความสวยงามของธรรมชาติและภูมิประเทศ อีกทั้งเอกลักษณ์ ศิลปะและวัฒนธรรมที่จะเป็น
ประสบการณ์ใหม ่ๆ ที่นักท่องเที่ยวจะได้รับ 

ในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนั้น The World Tourism Organization (2004: 7) 
เสนอไว้ว่าการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต้องมาจากการมีส่วนร่วมอย่างเป็นทางการจากผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทุกคน และองค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations 
Environment Programmer and World Tourism Organization) ได้ตั้งเป้าหมายส าหรับการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนไว้ว่า การท่องเที่ยวต้องสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจให้ตกแก่ชุมชนท้องถิ่นให้
มากที่สุด การกระจายผลประโยชน์สู่ชุมชนต้องเป็นไปอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม การท่องเที่ยวต้อง
เคารพและสนับสนุนมรดกความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี และความโดดเด่น
เอกลักษณ์ของชุมชน และสนับสนุนให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยชุมชน
มีอ านาจในการวางแผนและตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการและการพัฒนาการท่องเที่ยว (United 
Nations Environment Programmer and World Tourism Organization, 2005: 18-19) 

นโยบายการกระจายอ านาจตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ท าให้รัฐบาลถ่ายโอนภารกิจจากการบริหารราชการ
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งใน
อ านาจและหน้าที่ที่พระราชบัญญัติฉบับนี้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการในการ
จัดบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตน ตามมาตรา 16(8) มาตรา 17(4) 
ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



468 
 

ได้พ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจการท้องถิ่นได้เอง ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมใน
การด าเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ รวมถึงพัฒนาเศรษฐกิจ ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการของท้องถิ่นเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น  

องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น เป็นหน่วยปกครองตนเองของประชาชนในท้องถิ่ น 
การบริหารงานท้องถิ่นเกิดจากการกระจายอ านาจของรัฐบาลเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ปกครอง
ตนเองในรูปแบบของการปกครองท้องถิ่น (Local Government) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
ตัวแทนของประชาชนในการบริหารงานท้องถิ่นตามเจตนารมณ์ของประชาชน การด าเนินงานจะมี
ความใกล้ชิดกับประชาชนในท้องถิ่น ในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวนั้นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะต้องส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
สอดคล้องกับบริบททางสังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น 
และต้องสามารถดึงทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีในพ้ืนที่มาเป็นทุนในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวให้
เกิดข้ึน โดยให้ผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวตกแก่ประชาชนในชุมชนท้องถิ่น อีกทั้งต้องส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่นในการพัฒนาการท่องเที่ยว 

เกาะเกร็ดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักของจังหวัดนนทบุรี ตั้งอยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกร็ด เพื่อให้การพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นไปในแนวทางของความยั่งยืน 
และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนท้องถิ่น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนท้องถิ่นในการพัฒนาและจัดการท่องเที่ยวตามแผนการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเกาะเกร็ด ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งนี้เพ่ือเสนอ
แนวทางให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกร็ดในการส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนท้องถิ่นในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและจัดการท่องเที่ยว 
 
2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่นตามแผนการท่องเที่ยวขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

2.2 เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่นตามแผนการ
ท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
 
3. ค ำถำมกำรวิจัย 

3.1 ประชาชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมตามแผนการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะ
เกร็ด จังหวัดนนทบุรี มากน้อยแค่ไหน อย่างไร 

3.2 มีปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้าง ในการมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่นตามแผนการ
ท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
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4. ขอบเขตของกำรศึกษำ 
4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา การศึกษาในครั้งนี้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนตามแผนการ

ส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะเกร็ด ประจ าปี พ.ศ. 2562-2565 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี 

4.2 ขอบเขตด้านพ้ืนที่ การศึกษาในครั้งนี้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนที่อาศัยอยู่บน
เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
 
5. บททวนวรรณกรรม 

5.1 แผนกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเกำะเกร็ด ประจ ำปี พ.ศ. 2562-2565 ขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลเกำะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกร็ด ได้จัดท าแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะเกร็ด  ประจ าปี 
พ.ศ. 2562-2565 ขึ้นเพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวเกาะเกร็ดขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเกาะเกร็ดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูและกระตุ้นการ
ท่องเที่ยวเกาะเกร็ดให้ขยายตัวและเกิดความยั่งยืน พร้อมกับสร้างศักยภาพของเกาะเกร็ดในการสร้าง
รายได้จากการท่องเที่ยว พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีความพร้อมทั้งด้านคุณภาพ สถานที่ ตลอดจนความ
พร้อมในการบริการของผู้ประกอบการและการต้อนรับนักท่องเที่ยวของประชา ชนในพ้ืนที่  
โดยยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะเกร็ด  ประจ าปี พ.ศ. 2562-2565 
ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวใหม่รูปแบบต่างๆ และฟ้ืนฟูแหล่ง

ท่องเที่ยวเดิมให้เกิดความยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสินค้า OTOP การบริการ และปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคประชาชน ผู้ประกอบการ 

ในการบริหารจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว 

5.2 กำรมีส่วนร่วมของประชำชน 

ขั้นตอนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 

Cohen and Uphoff (1980: 213; อ้างถึงใน โสภิดา ศรีนุ่น, 2558: 12-13) ได้แบ่งขั้นตอน
การมีส่วนร่วมของประชาชนออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) เป็นการมีส่วนร่วมที่เป็นการแสดงออก
ด้านความคิดเกี่ยวกับการจัดระบบหรือก าหนดระบบของโครงการ เป็นการประเมินปัญหาหรือ
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ทางเลือกที่เป็นไปได้ในการปฏิบัติเพ่ือการพัฒนา โดยการประเมินสภาพที่เป็นอยู่และสาเหตุของ
ปัญหา การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ แบ่งออกได้เป็น 3 ขั้น ได้แก ่

(1) การมีส่วนร่วมในข้ันต้น (Initial Decision) เป็นการค้นหาความต้องการที่แท้จริง 
ซ่ึงเป็นวิธีการที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการ 

(2) การมีส่วนร่วมในขั้นเตรียมการ (Ongoing Decision) เป็นการหาโอกาสหรือ
ช่องทางในการแก้ปัญหา รวมทั้งล าดับความส าคัญของโครงการที่จะต้องด าเนินการ 

(3) การมีส่วนร่วมในขั้นการตัดสินใจปฏิบัติ (Operation Decision) เป็นการหา
บุคลากร เช่น อาสาสมัคร ผู้ประสานงาน หรือกลุ่มที่รวมตัวกันตามประเพณี เข้ามาปฏิบัติงาน 
เพ่ือที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรม โดยการเป็นสมาชิกร่วมด าเนินการ คัดเลือกผู้น า และการสร้างพลัง
อ านาจให้แก่องค์กร 

2) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ (Implementation) เป็นการด าเนินเนินงานตามโครงการ
และแผนงาน การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการก่อให้เกิดความรู้สึกร่วมในการเป็นเจ้าของกิจกรรมและ
ผลงานที่ปรากฏ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

(1) การมีส่วนร่วมในการสละทรัพยากร (Resource Contribution) คือ การมีส่วน
ร่วมในการสละร่างกาย การสละเงิน การให้วัสดุอุปกรณ์ และการให้ค าแนะน า การมีส่วนร่วมในการ
สละทรัพยากรนี้เป็นการให้ด้วยความเต็มใจ 

(2)  การมีส่ วนร่ วมในการบริหารและประสานงาน ( Administration and 
Coordination) การมีส่วนร่วมโดยการหาบุคลากรเข้ามาร่วมด าเนินการ การฝึกอบรมให้กับผู้ที่จะเข้า
ปฏิบัติการในโครงการ หรือการให้ค าปรึกษาในการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ และเป็นผู้ประสานงาน
ในโครงการด้วย 

(3) การมีส่วนร่วมในการเข้าเป็นผู้ปฏิบัติในโครงการ การมีส่วนร่วมในการเข้าเป็นผู้
ปฏิบัติมักพบว่าเป็นการบังคับให้เข้าปฏิบัติในโครงการมากที่สุด การมีส่วนร่วมโดยการบังคับให้ปฏิบัติ
จะต่างจากการให้ความร่วมมือ เพราะการบังคับให้ท านั้น ผลประโยชน์ (Benefits) จะไม่ใช่สิ่งที่ส าคัญ 
แต่ถ้าเป็นการมีส่วนร่วมด้วยความเต็มใจนั้น จะมีการค านึงถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับหลังจากการมี
ส่วนร่วมด้วย 

3) การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ (Benefits) แบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 
(1) การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ด้านวัตถุ (Material Benefits) ได้แก่ การมีส่วน

ร่วมรับผลประโยชน์ในการเพ่ิมผลผลิต รายได้ หรือทรัพย์สิน 
(2) การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ด้านสังคม (Social Benefits) ได้แก่ ผลประโยชน์

ทีเ่กิดข้ึนแก่สังคม เพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน เช่น โรงเรียน สถานที่สาธารณะ หรือส่วนกลางของ
ชุมชน 
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(3) การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ในด้านบุคคล (Personal Benefits) ได้แก ่
ความนับถือตนเอง (Self-esteem) พลังอ านาจทางการเมือง (Political Power) และความคุ้มค่าของ
ผลประโยชน์ (Sense of Efficacy) 

4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การมีส่วนร่วมในการวัดผลและ
วิเคราะห์ผลของการด าเนินงาน รวมถึงการค้นหาข้อดีและข้อบกพร่อง เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไข
การท างานให้มีประสิทธิภาพ การมีส่วนร่วมในการประเมินผลนี้จะเป็นสิ่งแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของ
พลังความคิดของประชาชนที่จะท าให้โครงการเกิดการพัฒนาหรือประยุกต์ใช้ต่อไป 

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และถวิลวดี บุรีกุล (2550: 32) ได้จัดแบ่งกระบวนการมีส่วนร่วมไว้ 4 
ขั้นตอน ดังนี้ 

1) การมีส่วนร่วมในการวางแผน ประกอบด้วยการรับรู้ เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการวางแผน 
และร่วมวางแผนกิจกรรม 

2) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ/ด าเนินการ ประกอบด้วย การเกี่ยวข้องกับการด าเนินการใน
กิจกรรมต่าง ๆ และการตัดสินใจ 

3) การมีส่วนร่วมในการจัดสรรผลประโยชน์ เป็นการมีส่วนร่วมในการจัดสรรผลประโยชน์ 
หรือผลของกิจกรรม หรือผลของการตัดสินใจที่เกิดข้ึน 

4) การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความพยายามที่จะ
ประเมินประสิทธิผลของโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ และพิจารณาวิธีการที่จะด าเนินการต่อเนื่องต่อไป 
ประชาชนจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับการคิดเกณฑ์ในการประเมินโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ด้วย ซึ่งผล
ของกระบวนการประเมินนี้ จะกลายเป็นปัจจัยน าเข้าในกระบวนการมีส่วนร่วมในขั้นที่ 1 ซึ่งเป็น
ขั้นตอนของการวางแผนต่อไป 

อภิญญา กังสนารักษ์ (2544: 14-15; อ้างถึงใน เอกวิทย์ นวเศรษฐ, 2554: 9) ได้เสนอว่า 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนในการกระท ากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งให้เกิดประโยชน์นั้น 
ชุมชนต้องมมีส่วนร่วมใน 4 ขั้นตอน คือ 

1) การมีส่วนร่วมในข้ันตอนการริเริ่มโครงการ ร่วมค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาภายใน
ชุมชน ร่วมตัดสินใจก าหนดความต้องการ และร่วมล าดับความส าคัญของความต้องการ 

2) การมีส่วนร่วมในขั้นตอนการวางแผน ก าหนดวัตถุประสงค์ วิธีการ แนวทางการ
ด าเนินงาน รวมถึงทรัพยากรและแหล่งวิทยากรที่จะใช้ในโครงการ 

3) การมีส่วนร่วมในขั้นตอนการด าเนินโครงการ ท าประโยชน์ให้แก่โครงการ โดยช่วยเหลือ
ด้านทุนทรัพย์ วัสดุอุปกรณ์ และแรงงาน 

4) การมีส่วนร่วมในขั้นตอนการประเมินผลโครงการ เพ่ือให้รู้ว่าผลการด าเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ โดยสามารถก าหนดการประเมินผลเป็นระยะต่อเนื่องหรือประเมินผล
รวมทั้งโครงการในคราวเดียวก็ได้ 
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กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในด้ำนกำรท่องเที่ยว 
The World Tourism Organization (2004: 7) ให้ทัศนะไว้ว่า การพัฒนาการท่องเที่ยว

อย่างยั่งยืนต้องมาจากการมีส่วนร่วมอย่างเป็นทางการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทุกคน ต้องมี
ผู้น าทางการเมืองที่สร้างการมีส่วนร่วมอย่างแข็งแกร่ง กว้างขวาง และเป็นเอกฉันท์ การจะบรรลุถึง
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้จะต้องท าเป็นกระบวนการอย่างต่อเนื่อง ต้องมีการควบคุมติดตาม
ผลกระทบ และมีมาตรการป้องกันและแก้ไข ส าหรับนักท่องเที่ยวแล้ว การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนจะต้อง
สร้างความพึงพอใจและสร้างประสบการณ์ที่มีความหมายให้กับนักท่องเที่ยว เพ่ิมความตระหนักรู้
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน และสนับสนุนพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นไปในแนวทางของความ
ยั่งยืน 

Tosun and Timothy (2003; อ้างถึงใน พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์, 2553: 34) ได้น าเสนอ
เหตุผล 7 ประการ ที่ควรให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวโดยมีชุมชนเป็นพ้ืนฐาน 
ดังนี้ 

1) การมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นองค์ประกอบส าคัญในการด าเนินการวางแผน และตั้งกล
ยุทธ์การท่องเที่ยว 

2) การมีส่วนร่วมของชุมชนจะน าไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
3) การมีส่วนร่วมของชุมชนท าให้นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจมากข้ึน 
4) การมีส่วนร่วมของชุมชนช่วยให้นักวางแผนการท่องเที่ยวตัดสินใจหรือวางแผนการ

ท่องเที่ยวได้ง่ายข้ึน 
5) การมีส่วนร่วมของชุมชนท าให้เกิดการกระจายผลประโยชน์ที่เกิดจากการท่องเที่ยวแก่

ชุมชนอย่างทั่วถึง 
6) การมีส่วนร่วมของชุมชนช่วยให้ความต้องการของชุมชนเกิดผลส าเร็จ 
7) การมีส่วนร่วมของชุมชนท าให้เกิดกระบวนการทางประชาธิปไตยอย่างแท้จริง 
Lacy, Batting, Moore and Noakes (2002; อ้างถึงใน Aref, Ma’rof and Sarjit, 2010; 

Aref, 2011) ให้ความเห็นว่ากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวสามารถเป็น
แรงสนับสนุนวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ความรู้และทักษะ และเป็นการสร้างความภาคภูมิใจใน
มรดกท้องถิ่นให้กับคนในชุมชน  

กำรมีส่วนร่วมของประชำชนตำมแผนพัฒนำกำรท่องเที่ยว 
Timothy (2002; อ้างถึงใน พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์, 2553: 67) ได้ให้หลักการในการมีส่วน

ร่วมของชุมชนในการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนไว้ว่า ให้รับฟังชุมชนในการตั้งเป้าหมายด้าน
การท่องเที่ยว ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมาร่วมในกระบวนการตัดสินใจ เปิดโอกาสให้เศรษฐกิจแก่ชุมชน 
และสร้างความรู้และความตื่นตัวให้แก่ชุมชน 



473 
 

บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา และเพ็ญศิริ ศรีค าภา (2557) เห็นว่าชุมชนท้องถิ่นควรมีส่วนร่วม
วางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในทุกขั้นตอน โดยการวิเคราะห์ความเหมาะสม ศักยภาพและ
ความเป็นไปได้ของชุมชน ค้นหาและเสนอกิจกรรมการท่องเที่ยว เช่น ส ารวจเส้นทางการท่องเที่ยว
ธรรมชาติและวัฒนธรรม รวมกลุ่มกันจัดตั้งธุรกิจน าเที่ยวในชุมชน สร้างระบบการบริหารจัดการ
ท่องเที่ยวที่มีประสิทธิผล และมีการติดตามประเมินผลอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือสรุปปัญหาและอุปสรรคที่
เกิดข้ึนจากการวางแผน อันจะน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 
 
6. กรอบแนวคิดกำรวิจัย  

จากการทบทวนวรรณกรรม ผู้วิจัยน าองค์ความรู้ที่ได้มาสร้างกรอบแนวคิดการวิจัย 
(Conceptual Framework) ส าหรับการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนตามแผนการท่องเที่ยว
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  

ในส่วนของการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้น ผู้วิจัยได้น าแนวคิดของ Cohen and Uphoff 
(1980: 213; อ้างถึงใน โสภิดา ศรีนุ่น , 2558: 12-13) มาใช้เป็นหลักในการก าหนดกรอบแนวคิด 
ซึ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนตามแผนการท่องเที่ยวนั้นประกอบด้วย การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
และผสมผสานกับแนวคิดของบวรศักดิ์ อุวรรณโณ และถวิลวดี บุรีกุล (2550: 32) และอภิญญา 
กังสนารักษ์ (2544: 14-15; อ้างถึงใน เอกวิทย์ นวเศรษฐ, 2554: 9) โดยรายละเอียดของการมีส่วน
ร่วมเป็นดังนี้ 

1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ได้แก่ การที่ประชาชนท้องถิ่นเข้าไปมีส่วนร่วมในการเสนอ
ประเด็นปัญหาด้านการท่องเที่ยว พร้อมกับระบุสาเหตุของปัญหา และแนวทางในการพัฒนาและ
แก้ไขปัญหา การมีส่วนร่วมในการเสนอเป้าหมายและหลักการในการพัฒนาการท่องเที่ยว การมีส่วน
ร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรมการท่องเที่ยว พร้อมกับจัดล าดับความส าคัญของโครงการ /
กิจกรรม และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมการท่องเที่ยว เช่น จัดหา
อาสาสมัครไปช่วยด าเนินโครงการ/กิจกรรม จัดหาทรัพยากรเพ่ือด าเนินโครงการ/กิจกรรม เป็นต้น 

2) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ ได้แก่ การที่ประชาชนท้องถิ่นเข้าไปมีส่วนร่วมปฏิบัติตาม
โครงการ/กิจกรรมในแผนการท่องเที่ยว การแสดงความคิดเห็น การให้ค าปรึกษาในขณะด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม การสนับสนุนเงินทุน/วัสดุอุปกรณ์ การเสนอชื่อผู้แทนชุมชนเข้าไปคณะท างานใน
โครงการ/กิจกรรม การเข้ามาร่วมเป็นผู้ปฏิบัติงานในโครงการ/กิจกรรม การเข้าไปเป็นผู้ประสานงาน
ให้กับโครงการ/กิจกรรม เช่น ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชนในชุมชน 

3) การมีส่วนรับผลประโยชน์ ได้แก่ การที่ประชาชนท้องถิ่นได้รับผลประโยชน์จากโครงการ/
กิจกรรมจากแผนการท่องเที่ยวทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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- ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวช่วยกระจายรายได้ลงสู่ชุมชน ก่อให้เกิด
อาชีพและการจ้างงาน เกิดบริการในชุมชน ท าให้การใช้ทรัพยากรของโครงการ/กิจกรรมเป็นไปอย่าง
คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

- ประโยชน์ทางด้านสังคมและวัฒนธรรม การท่องเที่ยวก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชน 
ประชาชนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน เกิดการลงทุนเพื่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานถนน สาธารณูปโภค 
ไฟฟ้า น้ าประปา การจัดระเบียบชุมชน การท่องเที่ยวก่อให้เกิดความสามัคคีกันของประชาชนใน
ชุมชน ก่อให้เกิดการศึกษาและเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น และท าให้ประชาชนใน
ชุมชนรักษาวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชุมชน 

- ประโยชน์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวท าให้
ประชาชนในชุมชนตระหนักในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และก่อให้เกิดการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล ได้แก่ การที่ประชาชนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการก าหนด
หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดในการวัดผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมในแผนการท่องเที่ยว การได้เข้าไป
ร่วมเป็นคณะท างานในการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ร่วมค้นหาข้อดีและข้อบกพร่อง
ของโครงการ/กิจกรรม ร่วมก าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น การเข้าไปตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานและการใช้ทรัพยากรในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 6.1 กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework) 
 
7. ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัย ในครั้ งนี้ ใช้ ระเบียบวิธี วิ จั ย เชิ งคุณภาพ ( Qualitative Research Method) 
ด้วยการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Documentary Reviews) การสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-depth Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยผู้ให้ข้อมูลส าคัญใน
การศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ 

กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรจัดท ำ
แผนกำรท่องเท่ียวของ อบต. เกำะเกร็ด 

- การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
- การมีส่วนร่วมในการปฏิบตัิการ 
- การมีส่วนรับผลประโยชน ์
- การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

ประชำชนท้องถิ่น 
- ผู้น าชุมชน  
- ผู้ประกอบการ 
- ประชาชนท่ัวไปที่อาศัยอยู่บนเกาะเกร็ด 
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1) ประชาชนท้องถิ่นท่ีอาศัยอยู่บนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการชุมชน ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป เพ่ือสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
ตามแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะเกร็ด ประจ าปี พ.ศ. 2562-2565 ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

2) เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ที่ดูแลรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการท่องเที่ยว และแผนการท่องเที่ยว ได้แก่ นักพัฒนาการท่องเที่ยว และนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน  

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง  (Semi-structured 
In-depth Interview Questionnaire) ซึ่ ง เ ป็ นค าถ ามปลาย เปิ ด  (Open-ended Questions) 
ที่สามารถปรับเปลี่ยนค าถามได้ตามแต่สถานการณ์ ข้อค าถามจะถูกสร้างขึ้นเพ่ือสอบถามผู้ที่มีบทบาท
เกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจง และสอดคล้องกับบทบาทและหน้าที่ของผู้ให้สัมภาษณ์ ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลนั้น ผู้วิจัยเดินทางไปสัมภาษณ์และจัดการสนทนากลุ่มด้วยตัวเอง ในช่วงเดือนเมษายน
ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 และมีผู้ให้ข้อมูล ดังนี้ 

1) ประชาชนท้องถิ่นท่ีอาศัยอยู่บนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีผู้ให้ข้อมูล รวม 30 คน ดังนี้  
- ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กรรมการชุมชน จ านวนรวม 9 คน 
- อสม. จ านวน 4 คน 
- ผู้ประกอบการ จ านวน 8 คน 
- ประชาชนทั่วไป จ านวน 9 คน 

2) เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ที่ดูแลรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการท่องเที่ยว และแผนการท่องเที่ยว มีผู้ให้ข้อมูล รวม 3 คน ได้แก่  

- ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกร็ด  
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ จ านวน 1 คน  
- นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ จ านวน 1 คน 

 
8. ผลกำรศึกษำ 

8.1 กำรมีส่วนร่วมของประชำชนท้องถิ่นตำมแผนกำรท่องเที่ยวขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลเกำะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

1) กำรมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ 
ประชาชนบนเกาะเกร็ดมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วน

ต าบลเกาะเกร็ดผ่านประชาคมหมู่บ้าน โดยองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกร็ดจะจัดประชาคมกับ
ประชาชนทุกหมู่บ้าน เมื่อมีวาระที่ต้องแจ้งให้ประชาชนทราบ หรือต้องการรับฟังปัญหาความต้องการ
และความคิดเห็นของประชาชน โดยองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกร็ดจะประชาสัมพันธ์การจัด
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ประชาคมผ่านเสียงตามสาย และส่งหนังสือถึงผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
แต่ละหมู่ ส าหรับวาระของการพัฒนาการท่องเที่ยวแล้วองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกร็ดจะนัด
ประชาชนในชุมชนทุกหมู่บ้านเพื่อจัดท าและปรับปรุงแผนปีละ 1 ครั้ง 

การมีส่วนร่วมของผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และกรรมการชุมชน จากการศึกษาพบว่า 
กลุ่มผู้น าชุมชน ได้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และกรรมการชุมชนจะเป็นหลักในการเข้า
ร่วมประชาคมของแต่ละหมู่บ้าน และท าหน้าที่เป็นผู้แทนของประชาชนในหมู่บ้านของตน เพ่ือรับฟัง
ค าชี้แจง ให้ความเห็น และเสนอประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านของตนต่อองค์การบริหารส่วน
ต าบลเกาะเกร็ด  

การมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการ จากการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการจะให้ข้อมูลความ
ต้องการและปัญหาที่พบเห็นในหมู่บ้านของตนกับผู้น าชุมชน ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและ
กรรมการชุมชน เพื่อให้ผู้น าชุมชนน าเสนอต่อองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกร็ด อย่างไรก็ตามข้อมูล
ความต้องการ ปัญหาและประเด็นเพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวจะเสนอโดยผู้ประกอบการคนเดิม ๆ อีกทั้ง
การเข้าร่วมประชาคมของผู้ประกอบการยังคงน้อย จากการเก็บข้อมูลจากผู้ประกอบการ จ านวนรวม 
8 คน พบว่า มีผู้ประกอบการที่เคยเข้าร่วมการท าประชาคม จ านวน 2 คน ซึ่งผู้ประกอบการที่เคยเข้า
ร่วมประชาคมท่านหนึ่งเคยเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้าน และเข้าร่วมประชาคมในสมัยด ารงต าแหน่ง หากแต่
เมื่อพ้นต าแหน่งก็ไม่ได้เข้าร่วมประชาคมอีก และอีกท่านหนึ่งเป็นผู้ประกอบการที่เป็นประธาน
วิสาหกิจชุมชนซึ่งจะเข้าร่วมการท าประชาคม เมื่อมีประเด็นหรือวาระที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มวิสาหกิจของ
ตนเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการจ านวน 2 คนดังกล่าว ให้ข้อมูลว่าตนเองจ าไม่ได้ว่าการเข้า
ร่วมประชาคมในครั้งนั้น มีวาระหรือมีวัตถุประสงค์เพ่ือการจัดท าแผนหรือเพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวใช่
หรือไม ่

การมีส่วนร่วมของประชาชนทั่วไป จากการศึกษาพบว่า ประชาชนทั่วไปจะให้ข้อมูลความ
ต้องการและปัญหาที่พบเห็นในหมู่บ้านของตนกับผู้น าชุมชน ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และ
กรรมการชุมชน เพื่อให้ผู้น าชุมชนน าเสนอต่อองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกร็ด อย่างไรก็ตามข้อมูล
ความต้องการ ปัญหาและประเด็นเพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวจะเสนอโดยประชาชนคนเดิม ๆ ในขณะที่
ประชาชนส่วนใหญ่อาศัยอยู่กันแบบต่างคนต่างอยู่ ความสนใจในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชนส่วนรวมมีน้อย อีกทั้งการเข้าร่วมประชาคมหมู่บ้านของประชาชนทั่วไปยังคงน้อย ประชาชน
ทั่วไปที่เข้าร่วมการท าประชาคมนั้นส่วนใหญ่จะเป็นคนแก่ คนที่อยู่บ้านไม่ได้ประกอบอาชีพใด ๆ และ
คนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียงรอบเวทีของการท าประชาคมเท่านั้น ในขณะที่ประชาชนวัยท างานจะ
ออกไปท างานนอกเกาะ และจากการเก็บข้อมูลจากประชาชนทั่วไป จ านวนรวม 9 คน พบว่า 
มีประชาชนทั่วไปที่เคยเข้าร่วมประชาคม จ านวน 1 คน โดยประชาชนคนดังกล่าวให้ข้อมูลว่า ตั้งแต่มี
ชีวิตเคยเข้าร่วมประชาคมกับองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกร็ดเพียงครั้งเดียว และจ าไม่ได้ว่าการ
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เข้าร่วมประชาคมในครั้งนั้น มีวาระหรือมีวัตถุประสงค์เพ่ือการจัดท าแผนหรือเพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยว
ใช่หรือไม ่

ประเด็นปัญหาด้านการท่องเที่ยวที่ประชาชนเสนอไปยังองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกร็ด 
ได้แก่ ปัญหาขยะ ถังขยะไม่เพียงพอ และการจัดวางร้านค้า หาบเร่แผงลอยรุกล้ าทางเดินและพ้ืนที่
สาธารณะ โดยปัญหาดังกล่าวส่วนใหญ่จะเสนอโดยกรรมการชุมชน หมู่ 1 หมู่ 6 และหมู่ 7 ซึ่งเป็น
พ้ืนที่ท่องเที่ยวหลักของเกาะเกร็ดที่มีนักท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก โดยประชาชนต้องการ
ให้องค์การบริหารต าบลเกาะเกร็ดจัดเจ้าหน้าที่มาท าความสะอาดพ้ืนที่และจัดเก็บขยะทุกวันโดยไม่มี
วันหยุด จัดให้มีจ านวนถังขยะให้มากข้ึน และจัดระเบียบร้านค้าและหาบเร่แผงลอย  

โครงการ/กิจกรรมในแผนการท่องเที่ยวที่ประชาชนให้ความส าคัญและเสนอขอไปยังองค์การ
บริหารส่วนต าบลเกาะเกร็ด ส่วนใหญ่จะเป็นโครงการ/กิจกรรมในยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก การปรับปรุงภูมิทัศน์ และฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมและแหล่งเสื่อม
โทรม เช่น การสร้างและต่อเติมถนน ซ่อมแซมสะพานบริเวณท่าเรือ ก่อสร้างทางเดินเท้า ท าหลังคาที่
พักให้นักท่องเที่ยว ท าป้ายบอกทาง ขุดลอกคูคลอง และปลูกต้นไม้ เป็นต้น ส าหรับโครงการ/กิจกรรม
ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวในยุทธศาสตร์อ่ืน เช่น งานประเพณีสงกรานต์ไทยมอญ งานประเพณีแห่
น้ าหวาน งานตักบาตรพระสงฆ์ทางเรือในวันออกพรรษา การอบรมมัคคุเทศก์ เด็ก ที่มีในแผนการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะเกร็ด ประจ าปี พ.ศ. 2562-2565 จะเป็นโครงการ/กิจกรรมเดิม ๆ ที่มีมา
นานแล้ว ทั้งนี้โครงการและงบประมาณส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะเกร็ดส่วนใหญ่แล้วได้รับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่ วัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 
และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นต้น 

ส าหรับการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในโครงการ/กิจกรรมการท่องเที่ยวนั้น พบว่า การมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจในโครงการ/กิจกรรมของประชาชนยังคงน้อย โดยผู้ใหญ่บ้านและกรรมการชุมชน
ให้ข้อมูลว่า ในการท าประชาคมชาวบ้านสามารถเสนอความต้องการและบอกประเด็นปัญหาต่าง  ๆ 
ที่เกิดขึ้นในชุมชนได้ทุกประเด็นปัญหา หากแต่ความต้องการและปัญหาจะได้รับการแก้ไขหรือไม่นั้น
ขึ้นอยู่กับล าดับความส าคัญของปัญหา และการพิจารณาขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกร็ด 
ในขณะที่เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกร็ดให้ข้อมูลในการสนทนากลุ่มไว้ว่า องค์การ
บริหารส่วนต าบลเกาะเกร็ดไม่สามารถแก้ไขปัญหาหรือด าเนินการตามความต้องการของประชาชนได้
ทั้งหมด เนื่องจากข้อจ ากัดของเงินงบประมาณ จึงอาจกล่าวได้ว่าอ านาจในการตัดสินใจในโครงการ /
กิจกรรมส่วนใหญ่แล้วอยู่ที่องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกร็ด 

2) กำรมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติกำร 
หลังจากการท าประชาคมหมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้านร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกร็ด

จะจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/กิจกรรม องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกร็ดจะบรรจุโครงการ/
กิจกรรมลงในแผนการท่องเที่ยว ต่อจากนั้นจึงน าโครงการ/กิจกรรมในแผนไปด าเนินการ  
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การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติของผู้ ใหญ่บ้าน ผู้ ช่วยผู้ ใหญ่บ้าน และกรรมการชุมชน 
จากการศึกษาพบว่า ในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมการท่องเที่ยวในแผนการท่องเที่ยวขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเกาะเกร็ดนั้น กรรมการชุมชนและอาสาสมัครจะเป็นตัวกลางประสานระหว่าง
ประชาชนในหมู่บ้านของตนกับองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกร็ดในการจัดกิจกรรม เช่น จัดการ
แสดงของหมู่บ้าน จัดหาชาวบ้านหรือเด็กในชุมชนเข้าร่วมในริ้วขบวน จัดหาเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย
ให้กับนักแสดง จัดหาชาวบ้านไปช่วยงานในวัดในวันที่มีการจัดงานส าคัญตามประเพณี และจัดหา
งบประมาณจากแหล่งทุนที่หมู่บ้านมี เช่น กองทุนหมู่บ้าน งบประมาณของส่วนบริหารงานของ
ผู้ใหญ่บ้าน เพ่ือจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในกรณีที่ไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะ
เกร็ด เนื่องจากเป็นโครงการที่มีล าดับความส าคัญเป็นล าดับท้าย ๆ และใช้เงินงบประมาณไม่มากนัก 
เช่น จัดซื้อเครื่องขยายเสียงไว้ประกาศช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในกรณีที่กระเป๋าหาย หรือมีเด็กพลัด
หลง เป็นต้น 

การมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการ จากการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการจะเป็นผู้เข้าร่วม
กิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกร็ดจัดขึ้น เช่น งานท าบุญในวันส าคัญทางศาสนา และจะมี
ผู้ประกอบการบริเวณพ้ืนที่หมู่ 1 หมู่ 6 และหมู่ 7 ซึ่งเป็นพ้ืนที่หลักของการท่องเที่ยว น าสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ของตนมาวางจ าหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะ
เกร็ดมีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่ไม่ได้อยู่ในแผนการท่องเที่ยว หากแต่เป็นโครงการ/กิจกรรมใน
แผนพัฒนาชุมชนที่เก้ือหนุนการท่องเที่ยว เช่น โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับคนในชุมชน โครงการนี้
จะมีปราชญ์ชาวบ้าน เช่น คุณศศินา จิตลลิต ประธานวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรและเบเกอรี่ และ
คุณลัดดา วันบาเล ประธานกลุ่มศิลปะประดิษฐ์ผ้าบาติก ที่เข้าไปเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับ
ชาวบ้านในชุมชน ท าให้ชาวบ้านสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนออกจ าหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว  
สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน และในการพัฒนาชุมชนและการท่องเที่ยวของเกาะเกร็ดมีหลาย
หน่วยงานเข้ามาร่วมพัฒนา เช่น กระทรวงอุตสาหกรรม (โครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
(Creative Industry Village; CIV) กระทรวงวัฒนธรรม และกรมพัฒนาชุมชน ผู้น ากลุ่มชาวบ้าน
ข้างต้นจะเป็นผู้แทนในการประสานงานระหว่างชาวบ้านในกลุ่มกับหน่วยงานภายนอกดังกล่าว 

การมีส่วนร่วมของประชาชนทั่วไป จากการศึกษาพบว่า ประชาชนทั่วไปจะเป็นเพียง
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกร็ดจัดขึ้น เช่น เข้าร่วมงานท าบุญในวันส าคัญทาง
ศาสนา และร่วมกิจกรรมตามประเพณีของชาวมอญ เป็นต้น 

ส าหรับการมีส่วนร่วมในประเด็นของการแสดงความคิดเห็น การให้ค าปรึกษาในขณะด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม การสนับสนุนเงินทุน/วัสดุอุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
พบว่า ไม่มีประชาชนกลุ่มใดเข้าไปมีส่วนร่วมในประเด็นดังกล่าว เงินงบประมาณที่ใช้ในการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมเป็นเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกร็ดทั้งหมด หรือเป็นเงิน
งบประมาณจากโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ 
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3) กำรมีส่วนรับผลประโยชน์ 
สมัยก่อนประชาชนส่วนใหญ่บนเกาะเกร็ดประกอบอาชีพเกษตรกรรม หัตถกรรม และ

อุตสาหกรรมในครัวเรือน โดยการท่องเที่ยวของเกาะเกร็ดเริ่มต้นขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2540 จาก
การศึกษาพบว่า ผู้ให้ข้อมูลทุกคนทั้งกลุ่มประชาชน และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะ
เกร็ด เห็นว่าการท่องเที่ยวก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบบ้างเพียงเล็กน้อย 
ปัญหาที่พบคือ ปัญหาขยะและการรุกล้ าทางเดินและพ้ืนที่สาธารณะของร้านค้าและหาบเร่แผงลอย 
ซึ่งปัญหาดังกล่าวยังอยู่ในสถานการณ์ที่ประชาชนและองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกร็ดดูแลและ
จัดการได ้

ประโยชน์ทำงด้ำนเศรษฐกิจ เกาะเกร็ดจะมีนักท่องเที่ยวเข้าไปท่องเที่ยวเป็นจ านวนมากใน
วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ พ้ืนที่หลักของการท่องเที่ยว คือ หมู่ 1 หมู่ 6 และหมู่ 7 
โดยพ้ืนที่บริเวณดังกล่าวจะเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวที่เลียบไปกับแม่น้ าเจ้าพระยา เป็นย่านชุมชน 
เป็นที่ตั้งของวัดที่มีชื่อเสียง จ านวน 3 แห่ง มีที่พักแบบโฮมสเตย์ (Home Stay) มีกลุ่มหัตถกรรม
เครื่องปั้นดินเผา มีร้านค้าและร้านอาหารเป็นจ านวนมาก ทั้งที่เป็นร้านค้าของคนในพ้ืนที่และร้านเช่า
ของคนนอกพ้ืนที่ ชาวบ้านจากหมู่ 2 หมู่ 3 หมู่ 4 และหมู่ 5 จะน าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ของ
ชุมชนใส่รถเข็นหรือหาบไปขายให้กับนักท่องเที่ยว พ้ืนที่บริเวณหมู่ 6 และหมู่ 7 จึงมีกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว คือ ท าบุญไหว้พระ การซื้อขายสินค้าและของที่ระลึก การนั่งรับประทานอาหารใน
ร้านอาหารริมแม่น้ าเจ้าพระยา   

ส่วนพ้ืนที่หมู่ 2 หมู่ 3 หมู่ 4 และหมู่ 5 เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม เป็นพ้ืนที่ที่ได้รับความสนใจ
จากนักท่องเที่ยวน้อยกว่า แต่อย่างไรก็ตามทุกหน่วยงานภาครัฐทั้งองค์การบริหารส่วนต าบล  
เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประชาสัมพันธ์ให้เกาะเกร็ดเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวทั่วทั้งเกาะ พ้ืนที่ส่วนนี้จึงได้รับการสนับสนุนให้เป็นพ้ืนที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยว
เพ่ือชื่นชมธรรมชาติ การท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชน มีศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจชุมชน มีวัดศาลากุล วัดมะขาม
ทอง วัดป่าเลไลก์ (วัดร้าง) โดยนักท่องเที่ยวนิยมปั่นจักรยานเข้ามาท่องเที่ยว หรือนั่งมากับเรือน า
เที่ยวรอบเกาะ และทุกหมู่บ้านจะมีสถานที่ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ของชุมชนวางจ าหน่าย เช่น หมู่ 2 
มีมัสยิดอิสลาม มีที่พักแบบโฮมสเตย์ (Home Stay) และมีวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรและเบเกอรี่  
หมู่ 3 มีกลุ่มศิลปะประดิษฐ์ผ้าบาติก และดอกไม้ใยบัว หมู่ 4 มีกลุ่มเกษตรกรท าสวนที่ท าการแปรรูป
สมุนไพร โดยมีชารางแดงเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่มีชื่อเสียง และหมู่ 5 มีโรงสีสตูดิโอ ที่เจ้าของน า
โรงสีเก่ามาดัดแปลงเป็นที่พักและร้านอาหารริมแม่น้ าเจ้าพระยา เพ่ือรอให้บริการกับนักท่องเที่ยว 

จากข้อมูลข้างต้น การท่องเที่ยวจึงช่วยให้ประชาชนบนเกาะเกร็ดมีรายได้จากการขายสินค้า
และให้บริการแก่นักท่องเที่ยว การท่องเที่ยวก่อให้เกิดอาชีพและการจ้างงานในชุมชนโดยชาวบ้านเข้า
ไปเป็นลูกจ้างในร้านอาหาร และเนื่องด้วยการลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลวิจัยในครั้งนี้ ด าเนินการในช่วงที่มี



480 
 

การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และรัฐบาลได้มีมาตรการปิดสถานประกอบการและแหล่ง
ท่องเที่ยว เพ่ือลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรค จึงท าให้มีนักท่องเที่ยวเข้าไปท่องเที่ยวเกาะเกร็ด
ลดลงไปมากหรือถึงขั้นไม่มีนักท่องเที่ยวเลย ผู้ให้ข้อมูลทุกคนทั้งเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเกาะเกร็ด กรรมการชุมชน ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป ให้ข้อมูลว่า เมื่อไม่มี
นักท่องเที่ยว ชาวบ้านในพ้ืนที่ได้รับผลกระทบเป็นจ านวนมาก เนื่องจากไม่มีรายได้ ซึ่งเป็นสิ่งยืนยัน
ผลการวิจัยได้อีกทางหนึ่งถึงประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นของการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นกับประชาชน
บนเกาะเกร็ด 

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าเกาะเกร็ดจะได้รับการส่งเสริมให้เป็นพ้ืนที่การท่องเที่ยวทั่วทั้งเกาะ 
หากแต่การกระจายประโยชน์ทางเศรษฐกิจยังไม่ทั่วถึง กล่าวคือ ประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยส่วนใหญ่
ตกแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่หมู่ 1 หมู่ 6 และหมู่ 7 ที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเป็น
จ านวนมาก ในขณะที่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่หมู่ 2 หมู่ 3 หมู่ 4 และหมู่ 5 ได้รับประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวน้อยกว่ามาก เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวค่อนข้างน้อย แต่ละ
สถานที่อยู่ห่างไกลกัน จึงได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวน้อยกว่า และจากการสัมภาษณ์กรรมการ
ชุมชน ผู้ประกอบการ และประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่หมู่ 2 หมู่ 3 หมู่ 4 และหมู่ 5 ผู้ให้สัมภาษณ์
ทุกคนต้องการให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในชุมชนของตนให้มากขึ้น และต้องการสถานที่
ส าหรับวางจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของตนในจุดที่นักท่องเที่ยวเข้าถึงได้ง่าย 

ประโยชน์ทำงด้ำนสังคม การท่องเที่ยวก่อให้เกิดการลงทุนสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน ได้แก่ 
ถนน ท่าเรือ ระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า และน้ าประปา โดยมีองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกร็ดเป็น
หน่วยงานหลักท่ีมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคดังกล่าว ท าให้ชุมชน
บนเกาะเกร็ดได้รับการพัฒนา ประชาชนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และชุมชนได้รับการพัฒนาจาก
โครงการต่าง ๆ ที่หน่วยงานภาครัฐน าเข้ามาให้การช่วยเหลือ ซึ่งเห็นได้จากค ากล่าวของคุณอัจฉรา 
สุขประสงค์ ประชาชนและจิตอาสาของชุมชนหมู่ 3 ที่ เล่าให้ผู้วิจัยฟังว่าว่า “เมื่อก่อน หมู่ 3  
เป็นชุมชนเล็ก ๆ บนเกาะ อยู่กันอย่างเงียบ ๆ เมื่อมีการท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวเข้ามา ชุมชนก็ได้รับ
การพัฒนามาเรื่อย ๆ มีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิมาสอนการท าสินค้า OTOP  
คือผ้าบาติกและดอกไม้ใยบัว มีการตั้งศูนย์เรียนรู้ในชุมชน เมื่อนักท่องเที่ยวมา เที่ยวมากขึ้น คนใน
ชุมชนมีรายได้ เมื่อมีเรือน านักท่องเที่ยวนั่งเรือมาเที่ยวรอบเกาะ ก็มีการสร้างโป๊ะ สร้างท่าเรือให้
นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในชุมชน มีเรือมาจากปากเกร็ด ชาวบ้านก็สะดวกสบายขึ้น ท ามาหากิน
ได้มากขึ้น มีเรือมาขายกาแฟ” (อัจฉรา สุขประสงค์, สัมภาษณ์, 27 เมษายน 2563) และจากค ากล่าว
ของคุณศศินา จิตลลิต ผู้น าชุมชนมิสลิม หมู่ 2 และประธานวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรและ 
เบเกอรี่ ที่ว่า “เมื่อก่อนมุสลิมเป็นสังคมปิด การท่องเที่ยวท าให้คนในชุมชนเปิดรับสิ่งใหม่ ๆ ออกมารู้
ออกมาเห็นว่าภาครัฐเอาอะไรมาให้  ออกมารับการช่วยเหลือเพ่ือพัฒนาชุมชน เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ 
เช่น โครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) โครงการ OTOP นวัตวิถี ชุมชนก็ผลิตผลิตภัณฑ์



481 
 

ออกมาขายให้กับนักท่องเที่ยว นอกจากนั้นแล้วหมู่ 2 ซึ่งเป็นชุมชนอิสลามก็มีมัสยิดที่พร้อมเปิดรับ
นักท่องเที่ยว” (ศศินา จิตลลิต , สัมภาษณ์, 27 เมษายน 2563) ในขณะที่นายพลภัทร นวลนิ่ม 
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกร็ด ได้ให้ทัศนะว่า “ที่เกาะเกร็ดเจริญได้มากมายขนาด
นี้เป็นเพราะการท่องเที่ยว เมื่อก่อนทางเดินเป็นคันดิน ปัจจุบันยกระดับเป็นทางเดินปูนเพ่ือการ
ท่องเที่ยวกันหมดแล้ว และเมื่อไม่นานมานี้เกาะเกร็ดมีเส้นทางใหม่ที่ปูกระเบื้อง เป็นเส้นตัดใหม่สวย 
บรรยากาศดี ซึ่งได้งบประมาณมาจากการท่องเที่ยว” (พลภัทร นวลนิ่ม, สนทนากลุ่ม, 27 เมษายน 
2563) นอกจากนั้นการท่องเที่ยวยังก่อให้เกิดความสามัคคีของคนในชุมชน โดยการเข้าร่วมกิจกรรม
การท่องเที่ยวที่องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกร็ดจัดขึ้น เช่น ประเพณีในวันส าคัญทางศาสนา 
ประเพณีสงกรานต์ และแห่น้ าหวาน เป็นต้น ซึ่งเห็นได้จากการให้สัมภาษณ์ของคุณอัจฉรา  
สุขประสงค์ ประชาชนและจิตอาสาของชุมชนหมู่ 3 ที่กล่าวไว้ว่า “กิจกรรมที่ อบต. จัดขึ้นอย่าง
ท าบุญ สงกรานต์ แห่น้ าหวาน เป็นงานที่สนุกสนาน มีงานเมื่อไหร่ชาวบ้านก็มาสนุกกัน มากันอย่าง
กลมเกลียว ชาวบ้านสนุก นักท่องเที่ยวก็สนุก” (อัจฉรา สุขประสงค์, สัมภาษณ์, 27 เมษายน 2563)  

ประโยชน์ทำงด้ำนวัฒนธรรม ประชาชนที่อาศัยอยู่บนเกาะเกร็ด ประกอบด้วยประชาชน 3 
ชาติพันธุ์ คือ คนไทยแท้ ไทยมอญ และไทยมุสลิม ท าให้ชุมชนบนเกาะเกร็ดมีวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
โดยวัฒนธรรมมอญเป็นวัฒนธรรมที่โดดเด่นที่สุด มีประเพณีท่ีส าคัญคือประเพณีแห่น้ าหวาน ซึ่งจะจัด
ขึ้นในวันสุดท้ายของงานประเพณีสงกรานต์ การท่องเที่ยวก่อให้เกิดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของเกาะ
เกร็ดจากวัดวาอาราม และก่อให้เกิดการรักษาวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเห็นได้
จากค าสัมภาษณ์ของคุณโลมลักษณ์ ตู้มณี ประธาน อสม. ต าบลเกาะเกร็ด และประธาน อสม. หมู่ 7 
ที่กล่าวว่า “เกาะเกร็ดโดดเด่นในเรื่องของวัฒนธรรมมอญ ชาวบ้านมีการจัดกิจกรรมตามประเพณีกัน
มานานแล้ว ตั้งแต่ก่อนที่จะมีการท่องเที่ยว มีประเพณีแห่น้ าหวาน แห่ข้าวแช่ เมื่อการท่องเที่ยวเข้ามา 
อบต. จัดกิจกรรมให้ตามประเพณี ท าให้ประเพณีและวัฒนธรรมมอญเป็นที่รู้จักมากขึ้น เป็นการเสริม
ให้วัฒนธรรมมอญแข็งแกร่งและคงอยู่” (โลมลักษณ์ ตู้มณี, สัมภาษณ์, 27 เมษายน 2563) องค์การ
บริหารส่วนต าบลให้ความส าคัญกับวัฒนธรรมไทย-มอญ ปัจจุบันมีโครงการ/กิจกรรมของชาวมอญ
ครบตามประเพณีในแผนการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกร็ดเคยจัดการ
แสดงปี่พาทย์มอญ ร ามอญ ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์  ที่ลานวัฒนธรรมตรงข้ามวัดไผ่ล้อม  
แต่ปัจจุบันจ าเป็นต้องเลิกไปเนื่องจากติดขัดในเรื่องของกฎระเบียบในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

นอกจากนั้น วัฒนธรรมมอญยังสะท้อนออกมาในรูปของงานศิลปะการปั้ นและแกะสลัก
เครื่องปั้นดินเผา สมัยก่อนชาวไทยมอญบนเกาะเกร็ดปั้นเครื่องปั้นดินเผาเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
ปั้นเครื่องปั้นดินเผาชิ้นใหญ่ ๆ เช่น โอ่ง อ่าง และแจกัน เพ่ือส่งไปขายให้กับผู้ซื้อได้น าไปใช้งาน 
เมื่อการท่องเที่ยวเข้ามา ผู้ประกอบการเครื่องปั้นดินเผาได้พัฒนาและเพ่ิมรูปแบบของผลิตภัณฑ์เพ่ือ
ตอบสนองต่อการท่องเที่ยวมากขึ้น มีการผลิตเครื่องปั้นดินเผาชิ้นเล็ก ๆ ที่มีการแกะสลักลวดลาย
สวยงามในรูปของถ้วยกาแฟ พวงกุญแจ และแม่เหล็กติดตู้เย็น เพ่ือเป็นของฝากและของที่ระลึก



482 
 

ส าหรับนักท่องเที่ยว ซึ่งก่อให้เกิดการอนุรักษ์และเผยแพร่งานศิลปะของชาวมอญให้เป็นที่รู้จักมาก
ยิ่งขึ้น 

ประโยชน์ในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวก่อให้เกิดการ
จัดระเบียบชุมชน โดยองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกร็ดเข้ามาจัดระเบียบร้านค้าและหาบเร่แผง
ลอยไม่ให้รุกล้ าออกมาบนทางเดินและพ้ืนที่สาธารณะ มีการดูแลความสะอาดในพ้ืนที่ที่เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวมากขึ้น มีการเพ่ิมจ านวนวันในการเก็บขยะ เพ่ิมจ านวนถังขยะไว้ตามจุ ดต่าง ๆ และ 
มีโครงการ/กิจกรรมในแผนการท่องเที่ยวเพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการ
หมู่บ้านสะอาดชุมชนน่ามอง โครงการเกาะเกร็ดสีเขียว และโครงการเกาะสวยน้ าใส เป็นต้น อีกทั้ง
องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกร็ดยังขอความร่วมมือจากประชาชนในชุมชนในการรักษาความ
สะอาด จัดหน้าบ้านของตนเองให้เป็นระเบียบ และช่วยกันดูแลพื้นที่สาธารณะ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว
ให้เข้ามาท่องเที่ยว และสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวให้กลับมาท่องเที่ยวซ้ าอีก 

4) กำรมีส่วนร่วมในกำรประเมินผล 
หลังจากท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกร็ดน าโครงการ/กิจกรรมการท่องเที่ยวในแผนการ

ท่องเที่ยวไปปฏิบัติ องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกร็ดจะท าการติดตามและประเมินผลโครงการ /
กิจกรรมในรูปของรายงานผลการด าเนินโครงการ /กิจกรรม เพ่ือจัดท าข้อมูลการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ วัดผลส าเร็จตามตัวชี้วัด และระบุปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างด าเนินโครงการ /
กิจกรรม  

การมีส่วนร่วมในการประเมินผลของผู้ใหญ่บ้าน ผู้ ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และกรรมการชุมชน 
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มผู้น าชุมชน ได้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล (สมาชิกสภา อบต.) จะเป็นผู้แทนของประชาชนในการเข้าไปร่วมติดตามและประเมินผลเฉพาะ
ในโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวก 
และการปรับปรุงภูมิทัศน์ เช่น ต่อเติมถนน ปรับปรุงสะพาน โดยผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกสภา อบต. 
ของแต่ละหมู่บ้านจะเข้าไปเป็นกรรมการตรวจรับเฉพาะในโครงการ/กิจกรรมที่มีการด าเนินการใน
พ้ืนที่หมู่บ้านของตนเองเท่านั้น โดยตรวจรับสิ่งก่อสร้างเหล่านั้นเมื่อเสร็จสิ้นโครงการให้เป็นไปตามที่
เอกสารก าหนด 

การมีส่วนร่วมในการประเมินผลของผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป จากการศึกษาพบว่า 
ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่บนเกาะเกร็ดไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมใด ๆ ในการติดตาม
และประเมินผลโครงการ/กิจกรรมการท่องเที่ยวในแผนการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนต าบล
เกาะเกร็ดผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปได้เพียงแค่รับทราบผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมจาก
การรายงานผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกร็ดในการท าประชาคมหมู่บ้าน 
และจากป้ายประกาศ  
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ทั้งนี้ ประชาชนยังขาดการมีส่วนร่วมในการก าหนดหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดในการวัดผลการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม การเข้าร่วมเป็นคณะท างานในการติดตามและประเมินผล การค้นหาข้อดี
และข้อบกพร่องของโครงการ/กิจกรรม การก าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา และการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานและการใช้ทรัพยากรในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กรรมการชุมชน ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไปสอดคล้อง
กับข้อมูลขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกร็ด ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ให้ข้อมูลในการสนทนากลุ่มไว้ว่า 
ประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม การจัดท ารายงานการ
ติดตามและประเมินผลเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการ นอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังให้
ข้อมูลว่าองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกร็ดยังไม่ได้มีการน าผลการประเมินโครงการ /กิจกรรม 
ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นมาปรับปรุงการด าเนินงาน เพ่ือด าเนิน โครงการ/กิจกรรม 
ในปีต่อ ๆ ไป 

ปัญหำและอุปสรรคในกำรมีส่วนร่วมของประชำชนท้องถิ่นตำมแผนกำรท่องเที่ยว 
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกำะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

ประชาชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมตามแผนการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกร็ด
น้อย ในส่วนของการตัดสินใจ การปฏิบัติการ และการประเมินผล ซึ่งจากการศึกษา ผู้วิจัยพบปัญหา
และอุปสรรคในการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังนี้ 

1) สภาพชุมชนบนเกาะเกร็ดมีลักษณะของการเป็นชุมชนเมืองมากขึ้นกว่าแต่ก่อน ประชาชน
อาศัยอยู่กันแบบต่างคนต่างอยู่ ความสนใจในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนส่วนรวมมีน้อย  

2) ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้ความส าคัญและไม่สนใจที่จะเข้าร่วมการท าประชาคม
หมู่บ้าน ผู้เข้าร่วมการท าประชาคมจะประกอบด้วยกลุ่มผู้น าชุมชน ได้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน และกรรมการชุมชนเป็นหลัก ในขณะที่ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมส่ วน
ใหญ่เป็นคนแก่ คนท่ีอยู่บ้านไม่ได้ประกอบอาชีพใด ๆ และคนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียงรอบเวทีของ
การท าประชาคมเท่านั้น   

3) ประชาชนบนเกาะเกร็ดยังไม่ทราบและไม่เข้าใจถึงสิทธิของประชาชนในการเข้าไปมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติงาน ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จากการ
สัมภาษณ์ กลุ่มประชาชนท้องถิ่นที่อาศัยอยู่บนเกาะเกร็ด ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
กรรมการชุมชน ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป จ านวนรวม 30 คน พบว่า ทุกคนให้ข้อมูลว่าการ
จัดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เป็นหน้าที่ของหน่วยงาน
ภาครัฐ เป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกร็ด ประชาชนไม่มีสิทธิที่จะรู้และเข้าไปยุ่ง
เกี่ยว 
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9. อภิปรำยผลกำรศึกษำ 
9.1 กำรมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ 
ประชาชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนต าบล

เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรีน้อย ประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนการท่องเที่ยว
ประกอบด้วยกลุ่มผู้น าชุมชน ได้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และกรรมการชุมชนเป็นหลัก 
ในขณะที่ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนการท่องเที่ยวน้อยมาก ส่งผลให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเกาะเกร็ดไม่ได้ข้อมูลเพ่ือจัดท าแผนการท่องเที่ยวครบทุกประเด็น และเนื่องด้วยประชาชน
ส่วนใหญ่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการให้ความคิดเห็น เสนอประเด็นปัญหาและความต้องการ จึงอาจท าให้
เป้าหมาย หลักการ และโครงการ/กิจกรรมการท่องเที่ยวไม่ได้เป็นไปตามความต้องการของประชาชน
ท้องถิ่นอย่างแท้จริง โดยผลของการศึกษาสอดคล้องกับ ธนรัตน์ รัตนพงศ์ธระ , ทรงวิทย์ เจริญกิจธน
ลาภ และธารนี นวัสนธี (2560) ที่พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมน้อยในการวางแผน วิเคราะห์ปัญหาและ
แสดงความคิดเห็นในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชุมชนอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ คมลักษณ์ สงทิพย์ (2557) ที่พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ตลาดน้ าวัดตะเคียน อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี อยู่ใน
ระดับน้อย และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ กุลจิรา เสาวลักษณ์จินดา (2555) ที่พบว่าประชาชนมี
ส่วนร่วมด้านการเสนอความคิด การวางแผน และการตัดสินใจในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว อ าเภอ
อินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี อยู่ในระดับน้อย ในขณะที่ เสาวคนธ์ เหลืองทองค า และเสรี วงษ์มณฑา 
(2558) พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและวางแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบ
ยั่งยืนของอ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในระดับปานกลาง รัฐ กันภัย (2557) ที่พบว่า 
ประชาชนมีส่วนร่วมในการคิดค้นปัญหาและสาเหตุของปัญหา และตัดสินใจในแผนพัฒนาท้องถิ่นด้าน
การท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองชะอ า อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี อยู่ในระดับปานกลาง และวิภาดา 
มุกดา (2557) ที่พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในด้านการตัดสินใจในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
อ าเภออุ้งผาง จังหวัดตาก อยู่ในระดับปานกลาง 

ส าหรับการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจนั้น ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในโครงการ /
กิจกรรมการท่องเที่ยวน้อย ความต้องการและปัญหาที่ประชาชนเสนอจะได้รับการแก้ไขหรือไม่นั้น
ขึ้นอยู่กับล าดับความส าคัญของปัญหา อีกทั้งการพิจารณาและข้อจ ากัดของเงินงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกร็ด ดังนั้น การพัฒนาการท่องเที่ยวเกาะเกร็ด จึงยังไม่ได้เป็นไปตาม
หลักการขององค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติที่ให้หลักการไว้ว่า ในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวนั้น ชุมชนมีอ านาจในการวางแผนและตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการและการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว (United Nations Environment Programme and World Tourism Organization, 
2005: 18-19) 
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9.2 กำรมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติกำร 
ประชาชนท้องถิ่นเข้าไปมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมในแผนการท่องเที่ยวของ

องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกร็ดน้อย โดยประชาชนไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นหรือให้ค าปรึกษาในขณะด าเนินโครงการ/กิจกรรม และไม่ได้ให้เงินทุนหรือวัสดุอุปกรณ์ใดๆ 
เพ่ือสนับสนุนการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ในการด าเนินปฏิบัติการจะมีเพียงกรรมการชุมชนและ
อาสาสมัครของชุมชนเข้าไปร่วมด าเนินการ โดยกรรมการชุมชนและอาสาสมัครท าหน้าที่เป็นตัวกลาง
ประสานระหว่างประชาชนในหมู่บ้านของตนกับองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกร็ด ทั้งนี้เนื่องจาก
ประชาชนยังไม่ทราบและไม่เข้าใจถึงสิทธิในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน โดยผลของ
การศึกษาสอดคล้องกับ ธนรัตน์ รัตนพงศ์ธระ ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ และธารนี นวัสนธี (2560) 
ที่พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมไม่มากในการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชุมชนอโยธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ในขณะที่ เสาวคนธ์ เหลืองทองค า และเสรี วงษ์มณฑา (2558) พบว่า ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนของอ าเภอปราณบุรี  จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ในระดับปานกลาง คมลักษณ์ สงทิพย์ (2557) พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ตลาดน้ าวัดตะเคียน อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี อยู่ใน
ระดับปานกลาง วิภาดา มุกดา (2557) พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในด้านการปฏิบัติกิจกรรมในการ
จัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อ าเภออุ้งผาง จังหวัดตาก อยู่ในระดับปานกลาง และ กุลจิรา เสาวลักษณ์
จินดา (2555) พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมด้านการด าเนินการและปฏิบัติ การการจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยว อ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี อยู่ในระดับปานกลาง 

 

9.3 กำรมีส่วนรับผลประโยชน์ 
การท่องเที่ยวบนเกาะเกร็ดก่อให้ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ ประโยชน์ทางด้านสังคมและ

วัฒนธรรม และประโยชน์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่ง จากประโยชน์ที่
เกิดขึ้นดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่าการจัดการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกร็ดน า
ประโยชน์มาสู่ประชาชนในชุมชนท้องถิ่น และประชาชนมีส่วนร่วมในการได้รับผลประโยชน์ดังกล่าว  

ผลการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจ มีความ
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ คมลักษณ์ สงทิพย์ (2557) ที่พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ตลาดน้ าวัดตะเคียน อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 
ในระดับมาก และวิภาดา มุกดา (2557) ที่พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในด้านการรับผลประโยชน์จาก
การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อ าเภออุ้งผาง จังหวัดตาก ในระดับปานกลาง หากแต่แตกต่างจากผล
การศึกษาของ ธนรัตน์ รัตนพงศ์ธระ ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ และธารนี นวัสนธี (2560) ที่พบว่า 
ประชาชนมีส่วนร่วมในการแบ่งปันประโยชน์และการกระจายรายได้จากการจัดการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ของชุมชนอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาน้อย และกุลจิรา เสาวลักษณ์จินดา (2555) 
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ที่พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมด้านการแบ่งปันผลประโยชน์จากการจัดการแหล่งท่องเที่ยว อ าเภอ
อินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรีในระดับน้อย   

อย่างไรก็ตามผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวเกาะเกร็ดยังกระจายไปยัง
ประชาชนไม่ทั่วถึงทั้งเกาะ การพัฒนาจึงยังไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนขององค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ ซึ่งตั้งเป้าหมายไว้ว่าการท่องเที่ยวต้องสร้ าง
ความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจให้ตกแก่ชุมชนท้องถิ่นให้มากท่ีสุด และการกระจายผลประโยชน์สู่ชุมชนต้อง
เป็นไปอย่างทั่ วถึงและเป็นธรรม (United Nations Environment Programme and World 
Tourism Organization, 2005: 18-19) 

ผลการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการได้ รับประโย ชน์ ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ธนรัตน์ รัตนพงศ์ธระ  
ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ และธารนี นวัสนธี (2560) ที่พบว่า ประชาชนมีบทบาทส าคัญในการรักษา
ความสะอาดของชุมชน และดูแลภูมิทัศน์ โดยรอบที่ พักอาศัยในชุมชนอโยธยา จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา แต่แตกต่างกันในส่วนของการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว ซึ่งธนรัตน์ รัตนพงศ์ธระ 
ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ และธารนี นวัสนธี (2560) พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แหล่ง
ท่องเที่ยว ชุมชนอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่มาก 

 

9.4 กำรมีส่วนร่วมในกำรประเมินผล 
การมีส่วนร่วมในการประเมินผลนั้นจะมีเพียงผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกสภา อบต. ของแต่ละ

หมู่บ้านเท่านั้นที่เข้าไปเป็นกรรมการตรวจรับเฉพาะในโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเพ่ือ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวก และการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่มีการด าเนินการในพ้ืนที่
หมู่บ้านของตนเอง ส าหรับประเด็นอ่ืน ๆ ภาคประชาชนไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมใด ๆ ทั้งนี้ เนื่องจาก
ประชาชนยังไม่ทราบและไม่เข้าใจถึงสิทธิของประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกร็ด ซึ่งการไม่มีส่วน
ร่วมของประชาชนในการประเมินผลอาจส่งผลให้การใช้จ่ายทรัพยากรการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างไม่
คุ้มค่า และไม่เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน โดยผลของการศึกษาสอดคล้องกับผลการศึกษาของ
ธนรัตน์ รัตนพงศ์ธระ ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ และธารนี นวัสนธี (2560) ที่พบว่า ประชาชนไม่ได้มี
ส่วนร่วมในการติดตามการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่นในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ ของชุมชนอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สอดคล้องกับผลการศึกษาของ คมลักษณ์  
สงทิพย์ (2557) ที่พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมินผลการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  
ตลาดน้ าวัดตะเคียน อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี อยู่ในระดับน้อย และกุลจิรา เสาวลักษณ์จินดา 
(2555) ที่พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมด้านการติดตามและประเมินผลการจัดการแหล่งท่องเที่ยว 
อ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรีอยู่ในระดับน้อย 
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10. ข้อเสนอแนะ 
 10.1 ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนท้องถิ่นตำมแผนกำร
ท่องเที่ยวขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกำะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

1) องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกร็ดและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ควรสร้างความรู้
ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับสิทธิของประชาชนและชุมชนในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูจารีตประเพณี  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดี สิทธิในการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ บ ารุงรักษา และ  
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสิทธิในการเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะ
เกร็ด เพ่ือให้การพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนท้องถิ่น ให้การใช้จ่าย
ทรัพยากรการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างคุ้มค่า มีความโปร่งใส และให้ผลประโยชน์สูงสุดตกแก่ประชาชน
ท้องถิ่น 

2) องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกร็ดอาจใช้เทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลน์เข้ามาช่วย
สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่น เพ่ิมเติมจากการท าประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือให้เข้าถึง
ประชาชนมากขึ้น ให้ประชาชนที่ออกไปท างานนอกเกาะและประชาชนที่ชอบอยู่บ้านไม่ชอบออก
สังคม เข้ามาร่วมเสนอความต้องการ ความคิดเห็น และแจ้งปัญหาต่างๆ ได้อย่างสะดวกมากขึ้น เช่น  
แจ้งข้อมูลข่าวสารและส่งแบบสอบถามไปยังประชาชนท้องถิ่นผ่านทางแอพลิเคชันไลน์ ( Line 
Application) 
 

10.2 ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเกำะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
เนื่องจากประโยชน์จากการท่องเที่ยวยังกระจายไปยังประชาชนไม่ทั่วถึง กล่าวคือ พ้ืนที่หมู่ 1 

หมู่ 6 และหมู่ 7 เป็นพื้นที่ท่ีมีนักท่องเที่ยวเข้าไปท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก ในขณะที่พ้ืนที่หมู่ 2 หมู่ 3 
หมู่ 4 และหมู่ 5 ไม่ค่อยได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว เนื่องจากมีสถานที่ท่องเที่ยวน้อย และ
สถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่งอยู่ห่างไกลกัน องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกร็ดจึงควรเพ่ิมการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในพ้ืนที่หมู่ 2 หมู่ 3 หมู่ 4 และหมู่ 5 ให้มากขึ้น จัดท าป้ายบอกทางและ
สถานที่ท่องเที่ยว สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่  ๆ ให้เกิดขึ้นเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว เช่น สร้าง
สวนสาธารณะ ปลูกต้นไม้และดอกไม้สวย ๆ ให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูป และสร้างสถานที่จ าหน่าย
สินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนในพ้ืนที่ที่นักท่องเที่ยวเข้าถึงได้ง่าย เป็นต้น 
 

10.3 ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรศึกษำครั้งต่อไป 
1) เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Method) 

เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกรรมการชุมชนและประชาชนท้องถิ่นที่อาศัยอยู่บนเกาะเกร็ด
ในจ านวนที่น้อยเม่ือเทียบกับจ านวนประชากรที่อาศัยอยู่บนเกาะเกร็ด ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปจึง
ควรศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนต าบล
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เกาะเกร็ด โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research Method) เพ่ือเปรียบเทียบผล
ของการศึกษา 

2) การศึกษาในครั้งต่อไป ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่นใน
การจัดท าแผนการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพ่ือประโยชน์ใน
การหาวิธีการและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่นในการพัฒนาการท่องเที่ยว 
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บริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการของไทย และ
กฎหมายข้างเคียงที่เกี่ยวข้อง ศึกษานโยบาย ตัวบทกฎหมาย อ านาจหน้าที่ของกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ท าการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Research) การวิจัยสนาม (Field Research) เป็นการเก็บข้อมูล
โดยการสัมภาษณ์ที่ไม่มีการก าหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับค าถามและล าดับขั้นตอนของการสัมภาษณ์ไว้
ล่วงหน้า เป็นการพูดคุยสนทนาตามธรรมชาติ (Naturalistic Inquiry) เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก 
( In-depth Interview)  และแบบสัมภาษณ์แบบกึ่ ง โครงสร้าง  (Semi-Structured Interview)  
มีลักษณะเป็นการสัมภาษณ์ที่มีการวางแผนการสัมภาษณ์ไว้ก่อนล่วงหน้าอย่างเป็นขั้นตอนแบบ
เข้มงวดพอประมาณ และข้อค าถามในการสัมภาษณ์มีโครงสร้างแบบหลวม (Loosely structure)  

ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการขั้นตอนและวิธีการการด าเนินนโยบายด้านการจัดระเบียบ
สังคมในการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถาน
บริการ ด้านนโยบายและกลไกการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติของชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย มีดังนี้ 1) การแปลงนโยบายเป็นแผนงาน 2) วิธีด าเนินการเพ่ือให้เกิดการยอมรับ
นโยบายเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ 3) ขั้นตอนการปราบปราม ในส่วนปัญหาและอุปสรรคด าเนินนโยบาย
ด้านการจัดระเบียบสังคมในการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการใน

                                       
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พบว่า  มีปัญหาอุปสรรค
ดังนี้ 1) ด้านงานประจ าที่ต้องรับผิดชอบ 2) ด้านโครงสร้างหน่วยงาน 3) ด้านพ้ืนที่รับผิดชอบ 4) 
งบประมาณ 5) วัสดุอุปกรณ์ 6) การอนุมัติราชการ 7) การปฏิบัติงานร่วมกัน  

ค ำส ำคัญ: การด าเนินนโยบาย, การจัดระเบียบสังคม, การควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการ 
 
1. บทน ำ 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ ยาเสพติด อุบัติเหตุ การมั่วสุมของเยาวชนและ การตั้งครรภ์ 
ก่อนวัยอันควร รวมทั้งปัญหาการ ค้าประเวณีหรือการค้ามนุษย์ ที่ยังคงเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องอยู่ในสังคมไทยนั้น อาจปฏิเสธไม่ได้ว่า ปัญหาส่วนใหญ่ในปัจจุบัน มีที่มาจากการเข้าใช้บริการ
สถานบริการ สถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการและสถานประกอบการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้สร้าง 
ผลกระทบในวงกว้างกว่าในสมัยอดีตเป็นอย่างมาก แม้ว่ากระทรวงมหาดไทย จะได้พยายาม แก้ไข
ปัญหาด้วยการก าหนดมาตรการและ นโยบายที่ส าคัญมาใช้ในการควบคุมดูแล คือ การจัดระเบียบ
สังคม และจัดโซนนิ่ง สถานบันเทิงเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย การปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติ
สถานบริการ และมีการก าหนดนโยบายเพ่ือจัดระเบียบสถาน บริการและสถานประกอบการอยู่เป็น
ระยะ ๆ แต่ด้วยพัฒนาการของแหล่งบันเทิงที่พยายาม ปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการอย่า งไม ่
หยุดนิ่ง เพ่ือสร้างความแปลกใหม่เอาใจผู้รับบริการ และเพ่ือหลีกเลี่ยงไม่ให้มีลักษณะเข้าข่ายเป็น 
สถานบริการ ท าให้ไม่สามารถน ากฎหมายสถาน บริการเข้าไปควบคุมได้ จึงเป็นที่มาของการออก 
ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 22/2558 ซึ่งเป็นการพยายามอุดช่องว่าง กฎหมายต่าง ๆ 
อย่างไรก็ตาม ยังคงเป็นการยาก ที่จะควบคุมให้สถานบริการและสถานประกอบ การเหล่านี้ ปฏิบัติ
ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่หลักในการ บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข ให้กับ
ประชาชน บูรณาการงานทุกภาคส่วน เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล โดยมีภารกิจหลักเกี่ยวกับ
การรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงภายในประเทศ การอ านวยความเป็นธรรม การปกครอง
ท้องที่ การอาสารักษาดินแดน และการทะเบียน (กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย พ .ศ. 2559) โดยชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง ประกอบด้วยก าลังจาก 3 
ส่วนหลัก ได้แก่ (1) ก าลังเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง ที่มีอ านาจหน้าที่ในการจับกุมปราบปรามได้ทั่ว
ราชอาณาจักร จากส านักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง (2) ก าลังสมาชิกกองอาสารักษา
ดินแดน กองร้อยปฏิบัติการพิเศษ ส านักอ านวยการกองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง (3) 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค สนับสนุนเทคโนโลยีการสื่อสารอันทันสมัยจาก กองการสื่อสาร กรมการ
ปกครอง ประกอบก าลังขึ้นเป็นชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง ภายใต้การบังคับบัญชาของ 
อธิบดีกรมการปกครอง ปฏิบัติภารกิจรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม ภารกิจการจัดระเบียบสังคม 
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ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558 และภารกิจอ่ืนที่ กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย มอบหมาย 

 
2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

2.1 เพ่ือศึกษา กระบวนการด าเนินงาน ขั้นตอน และวิธีการบังคับใช้กฎหมายในการควบคุม
สถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการตามค าสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558ของชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย 

2.2 เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรค การด าเนินนโยบายด้านการจัดระเบียบสังคมในการ
ควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการตาม
ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 ของชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย 

2.3 เพ่ือน าเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค การด าเนินนโยบายด้านการจัด
ระเบียบสังคมในการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับ
สถานบริการตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558ของชุดปฏิบัติการพิเศษ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

 
3. ค ำถำมส ำหรับกำรศึกษำ 

การด าเนินนโยบายด้านการจัดระเบียบสังคมในการควบคุมสถานบริการหรือสถาน
ประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการของชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย เป็นอย่างไร และมีปัญหาอุปสรรค์อย่างไรหรือไม่ 
 
4. ขอบเขตของกำรศึกษำ 

4.1. ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
การวิจัยเรื่อง การด าเนินนโยบายด้านการจัดระเบียบสังคมในการควบคุมสถานบริการหรือ

สถานประกอบการที่ เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการของกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย : กรณีศึกษาชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตด้าน
เนื้อหาในการศึกษา ดังนี้ ศึกษากระบวนการด าเนินงาน ขั้นตอน และวิธีการบังคับใช้กฎหมายในการ
ควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ซึ่งเป็น
การด าเนินงานตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 ในฐานะกฎหมายที่ส าคัญ
ในการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ
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ของไทย และกฎหมายข้างเคียงที่เก่ียวข้อง ศึกษานโยบาย ตัวบทกฎหมาย อ านาจหน้าที่ ของกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

4.2 ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
การวิจัยในครั้งนี้ศึกษาการด าเนินงานในหน่วยงานของภาครัฐคือ ชุ ดปฏิบัติการพิเศษ

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปี พ.ศ. 2560-2562 โดยท าการศึกษาช่วงเดือนมีนาคม- 
เมษายน 2563 

4.3 ขอบเขตด้ำนประชำกร 
1) ผู้บริหารระดับผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย สังกัดส านักการสอบสวนและนิติการ กรมการ

ปกครอง ปฏิบัติงานชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง 1 คน 
2) หัวหน้าชุดปฏิบัติการระดับอ านวยการ 3 คน 

(1) สังกัดส านักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง 1 คน 
(2) สังกัดส านักอ านวยการกองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง 1 คน 
(3) สังกัดกองการสื่อสาร กรมการปกครอง 1 คน 

3) ผู้ปฏิบัติงานระดับปฏิบัติการ 6 คน 
(1) สังกัดส านักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง 4 คน 
(2) สังกัดส านักอ านวยการกองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง 1 คน 
(3) สังกัดกองการสื่อสาร กรมการปกครอง 1 คน 

4) ขอบเขตด้านพ้ืนที่  
การวิจัยในครั้งนี้ศึกษาการด าเนินงานในหน่วยงานของภาครัฐคือ กรมการปกครอง 

กระทรวงมหาดไทย ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร โดยพ้ืนที่ท าศึกษาการด าเนินนโยบายด้านการจัด
ระเบียบสังคมในการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับ
สถานบริการตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 ของชุดปฏิบัติการพิเศษ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติงานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 
5. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

5.1 เพ่ือให้ทราบถึง กระบวนการด าเนินงาน ขั้นตอน และวิธีการบังคับใช้กฎหมายในการ
ควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการตาม
ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558ของชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย 

5.2 เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรค การด าเนินนโยบายด้านการจัดระเบียบสังคมในการ
ควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการตาม
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ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 ของชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย 

5.3 เพ่ือให้ทราบถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค การด าเนินนโยบายด้านการจัด
ระเบียบสังคมในการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับ
สถานบริการตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558ของชุดปฏิบัติการพิเศษ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
 
6. กำรทบทวนวรรณกรรม 

การศึกษาในการด าเนินนโยบายด้านการจัดระเบียบสังคมในการควบคุมสถานบริการหรือ
สถานประกอบการที่ เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการของกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย : กรณีศึกษาชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง ผู้วิจัยได้ค้นคว้าการน าเสนอ
แนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง เพ่ือเป็นข้อมูลในการศึกษาในประเด็นดังต่อไปนี้ ดังนี้ 

1) ความหมายของสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับ
สถานบริการในประเทศไทยปัจจุบัน 

2) แนวคิดเก่ียวการน านโยบายไปปฏิบัติ 
3) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
4) พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509  
5) ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 
6) นโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการในการจัดระเบียบสังคม 
7) หน่วยงาน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
 

7. วิธีด ำเนินกำรศึกษำ 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการ

สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) มีลักษณะเป็นการสัมภาษณ์ที่มีการ
วางแผนไว้ก่อนล่วงหน้าอย่างเป็น ขั้นตอน แบบเข้มงวดพอประมาณ ได้แก่ ผู้บริหารระดับผู้เชี่ยวชาญ
ด้านกฎหมาย สังกัด ส านักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง ปฏิบัติงานชุดปฏิบัติการพิเศษ
กรมการปกครอง 1 คน หัวหน้าชุดปฏิบัติการระดับอ านวยการ 3 คน และผู้ปฏิบัติงานระดับ
ปฏิบัติการ 6 คน และเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากการศึกษาข้อมูลเอกสาร
เป็นการศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่างๆ นโยบายรัฐบาล คู่มือปฏิบัติงานด้านการจัดระเบียบ
สังคมในการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถาน
บริการ ระเบียบ กฎหมาย ค าสั่ง หรือเอกสารทางราชการ สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย 
ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง เครื่องมือในการศึกษา ได้แก่ 
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แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง ในประเด็นขั้นตอนและวิธีการด าเนินนโยบายด้านการจัดระเบียบ
สังคมในการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถาน
บริการของชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินนโยบาย
ด้านการจัดระเบียบสังคมในการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการใน
ลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการของชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง รวมถึงแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรคด าเนินนโยบายด้านการจัดระเบียบสังคมในการควบคุมสถานบริการหรือสถาน
ประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการของชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการ
ปกครอง การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ เอกสารแนวคิด 
ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง มารวบรวบและสรุปวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง 
จัดหมวดหมู่ตามประเด็น การศึกษาและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ น าเสนอในรูปแบบของการ
บรรยายและพรรณนาความ (Descriptive) 
 
8. ผลกำรศึกษำ 

1) นโยบายด้านการจัดระเบียบสังคมในการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่
เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการอยู่ในความรับผิดชอบโดยตรงของกระทรวงมหาดไทย
มาก่อนเนื่องจากว่ากรมการปกครองมีอ านาจในการอนุมัติอนุญาตเรื่องเกี่ยวกับสถานบริการแต่
หลังจากที่มีคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือ คสช. เข้ามาบริหารประเทศ โดยมีการออกค าสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 เพ่ือควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่
เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการที่กระท าความผิด โดยค าสั่งดังกล่าวมุ่งเน้นในเรื่อง
ไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าไปสุ่มเสี่ยงในการกระท าความผิด ไม่เข้าไปมั่วสุมในสถานบริการหรือสถาน
ประกอบการที่ให้บริการคล้ายสถานบริการ โดยมอบหมายให้กระทรวงยุติธรรมเป็นผู้รับผิดชอบโดยมี
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กเป็นฝ่ายเลขา โดยมีการตั้งศูนย์อ านวยการประสานก ากับติดตามผลการ
ด าเนินงาน ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 ที่เรียกกันว่า ศอกต.ชุดปฏิบัติการ
พิเศษกรมการปกครองเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ปฏิบัติงานตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่ 22/2558 ในกรุงเทพมหานคร ส่วนในต่างจังหวัดชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเป็นฝ่าย
อ านวยการและสนับสนุนในด้านการจัดระเบียบสังคมในการควบคุมสถานบริการหรือสถาน
ประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ 

2) ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองจะยึดหลักท างานอย่างเปิดเผยตรวจสอบได้ โดยมี
รูปแบบการท างานที่ชัดเจนซึ่งจะรับเรื่องร้องเรียนที่มาจากศูนย์ด ารงธรรมหรือจากหน่วยงานอ่ืนที่มี
หนังสือมาอย่างเป็นทางการ เพ่ือเป็นการป้องกันการเลือกปฏิบัติหรือการมีเจ้าหน้าที่แอบไปแสวงหา
ประโยชน์ มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ ด้วยระบบของการตรวจสอบถ่วงดุล และมีผู้ร่วมสังเกตการณ์
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ในการท างานมิได้ท าแต่ฝ่ายเดียวเป็นการบูรณาการ โดยหน่วยงานผู้ร่วมสังเกตการณ์เหล่านี้คอย
สังเกตการณ์ในสิ่งที่อาจไม่ถูกต้อง 

3) แต่เดิมชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองจะไม่มีที่ตั้งที่เป็นแบบทางการซึ่งใช้การ
ประกอบก าลังจากหลายๆส่วนเป็นการเฉพาะกิจ ซึ่งส านักการสอบสวนและนิติการ โดยมีส่วนก ากับ
สืบสวนปราบปรามและส่วนการสอบสวนคดีอาญาเป็นผู้ขับเคลื่อน และก าลังของส านักอ านวยการ
กองอาสารักษาดินแดนซึ่งจะมีกองร้องปฏิบัติการพิเศษในการสนับสนุนชุดก าลัง และอีกส่วนหนึ่งจะ
เป็นกองการสื่อสาร ที่จะช่วยในการติดต่อสื่อสารด้วยวิทยุระบบทรั้งเรดิโอ หรือการถ่ายทอดยิง
สัญญาณเพ่ือให้ผู้บริหารสามารถสั่งงานได้โดยตรง และจากการศึกษาเอกสารพบค าสั่งกรมการ
ปกครอง ที่ 419/2560 เรื่องการตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองด้วย ซึ่งปัจจุบันชุดปฏิบัติการ
พิเศษกรมการปกครองเป็นความรับผิดชอบของศูนย์ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายพนักงานฝ่าย
ปกครอง ซึ่งเป็นการปรับโครงสร้างภายในของกรมการปกครองเพ่ือเป็นที่รองรับของชุดปฏิบัติการ
พิเศษกรมการปกครอง แต่ก็ยังต้องประสานการขอใช้ก าลังสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจากส านัก
อ านวยการกองอาสารักษาดินแดน และเจ้าหน้าที่เทคนิคจากกองการสื่อสารอยู่ 

4) ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการจัดระเบียบสังคมในการควบคุมสถานบริการหรือสถาน
ประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ของชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการ
ปกครอง จะมีอยู่ 5 ขั้นตอน โดยขั้นแรกจะรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนโดยตรงผ่านศูนย์ด ารงธรรม
กระทรวงมหาดไทยหรือแจ้งมาโดยตรงทางชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง ขั้นที่ 2 เจ้าหน้าที่เข้า
ท าการสืบสวนว่ามีมูลตามที่ร้องเรียนรึเปล่า หากมีมูลตามที่ร้องเรียนเราจะรายงานให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบ เพื่อขออนุมัติออกจับกุมซึ่ง ขั้นตอนที่ 3 จะเป็นการวางแผนวางก าลัง และจะมีการประชุมเ พ่ือ
เตรียมการโดยเอาข้อมูลจากชุดสืบสวนเอามาวางแผนการจับกุม ขั้นตอนที่ 4 การบังคับใช้กฎหมาย
เข้าตรวจจับผู้กระท าความผิด ขั้นตอนที่ 5 หลังจากที่เข้าจับกุมแล้วจะมีการรวบรวมพยานหลักฐานที่
ท าการการสืบสวนมาใช้ด าเนินคดีในชั้นสอบสวนและชั้นศาลต่อไป ซึ่งส านักการสอบสวนจะ เป็น
ผู้ด าเนินการตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1 ถึงขั้นตอนที่ 5 แต่ในส่วนของกองการสื่อสาร และส านักอ านวยการ
กองอาสารักษาดินแดนนั้นจะเข้ามาร่วมในข้ันตอนที่ 3 เป็นต้นไป ในการวางแผนวางก าลัง จนกระทั่ง
เสร็จสิ้นภารกิจการจับกุมน าผู้กระท าผิดมาลงโทษ 

5) ในเรื่องของการสร้างความต่อเนื่องผู้บังคับบัญชามีแนวทางที่ชัดเจน ท างานอย่างต่อเนื่อง
โดยให้ความส าคัญต่อเด็กและเยาชนที่เข้าไปในสถานบริการและคล้ายสถานบริการ ไม่ให้มีการ
จ าหน่ายสุราให้เด็กและเยาชนอย่างเด็ดขาด หรือให้เด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี เข้าในสถานประกอบการที่
เสี่ยงอย่างเด็ดขาด โดยจะรับเรื่องราวร้องทุกข์จากศูนย์ด ารงธรรม และจะใช้ระบบสื่อออนไลน์ 
อย่างเช่น เฟสบุ๊ค ไลน์ ท าให้สามารถจะรับเรื่องร้องเรียนจากคนที่ใช้อินเตอร์เน็ตท าให้เข้าถึงง่าย 
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6) การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งให้อ านาจ
พนักงานฝ่ายปกครองในการจับกุมปราบปรามประกอบกับการด าเนินคดีอย่างจริงจังเฉียบขาดและ
สามารถด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดจนถึงศาลสั่งลงโทษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7) การเพิกถอนใบอนุญาตและค าสั่งปิดห้าปีเป็นการสั่ งปิดสถานบริการหรือสถาน
ประกอบการที่ฝ่าฝืนค าสั่ง คสช. ที่ 22/2558 ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องการด าเนินคดีกับการออกค าสั่งทาง
ปกครองแยกออกจากกันเนื่องจากว่ามันมีมูลเหตุมาจากเรื่องเดียวกันซึ่งการกระท าความผิดบางครั้งไม่
อาจลงโทษทางอาญาได้แต่สามารถลงโทษทางปกครองได้ถ้าหากว่าเข้าหลักเกณฑ์ของกฎหมาย 
ในการเพิกถอนใบอนุญาตในส่วนของกรุงเทพมหานครนั้นเป็นอ านาจของผู้บัญชาการต ารวจนครบาล 
ส่วนในต่างจังหวัดเป็นอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งหากเป็นสถานบริการที่มีใบอนุญาต นอกจาก
จะโดนสั่งปิด 5 ปี แล้วยังถูกเพิกถอนใบอนุญาตด้วย และจะไม่สามารถขออนุญาตตั้งสถานบริการใน
พ้ืนที่นั้นได้อีก 

8) ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงานด้านการจัดระเบียบสังคมของชุดปฏิบัติการพิเศษ
กรมการปกครอง 

(1) ปัญหาเรื่องของงานซึ่งเจ้าหน้าที่แต่ละคนก็มีงานประจ าที่ต้องรับผิดชอบอยู่แล้ว
นอกเหนือจากภารกิจของชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง 

(2) ปัญหาด้านโครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายพนักงานฝ่ายปกครอง 
ส านักการสอบสวนและนิติการ ยังต้องใช้ก าลังจากส านักอ านวยการกองอาสารักษาดินแดนและ
เจ้าหน้าที่สื่อสารจากกองการสื่อสารทางด้านเจ้าหน้าที่เทคนิค 

(3) การท างานคลอบคลุมทั่วประเทศท าให้พ้ืนที่รับผิดชอบค่อนข้างกว้างมาก 
ไม่เข้าใจพ้ืนฐานของพ้ืนที่ได้ละเอียดท าให้งานออกมาไม่มีประสิทธิผลเท่าท่ีควร 

(4) งบประมาณที่จะใช้ในการปฏิบัติการไม่ได้มีเป็นการเฉพาะ และไม่มีความอ่อนตัว
ท าให้ใช้ล าบาก ซึ่งงบที่ต้องใช้ปฏิบัติการแต่ละครั้งค่อนข้างสูง 

(5) วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานมีค่อนข้างน้อย และเก่าล้าสมัย 
(6) ปัญหาด้านการอนุมัติให้ปฏิบัติการจากผู้บังคับบัญชาที่ค่อนข้างช้าตามโครงสร้าง

ราชการซึ่งต้องใช้การอนุมัติโดยด่วนในบางเรื่อง 
(7) ปัญหาการท างานร่วมกันภายในชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง 

ซึ่งประกอบด้วยส านักการสอบสวนและนิติการ ส านักอ านวยการกองอาสารักษาดินแดนและกองการ
สื่อสาร 

9) แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงานด้านการจัดระเบียบสังคมของชุด
ปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง 

(1) มีการตั้งหน่วยงานเฉพาะซึ่งรับหน้าที่รับผิดชอบงานชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการ
ปกครองแม้ไม่มากแต่ก็ดีกว่าเดิมถ้าเทียบกับพ้ืนที ่ๆ ต้องรับผิดชอบ 
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(2) ศูนย์ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายที่รับผิดชอบงานชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการ
ปกครองควรมีอัตราต าแหน่ง สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และเจ้าหน้าที่ระดับล่าง เพ่ิมเติมเข้าไป 
และให้มีเจ้าหน้าที่ด้านอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ิมเติมเข้าไปในศูนย์ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย 

(3) มีการแบ่งเขตพ้ืนที่รับผิดชอบในแต่ละภาค รวม 9 ภาค ซึ่งแบ่งตามความคุ้นเคย
หรือเคยอาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่นั้น 

(4) กรมการปกครองควรจะตั้งงบประมาณในการด าเนินการเรื่องดังกล่าวโดยเฉพาะ 
ของศูนย์ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายซึ่งต้องเป็นงบประมาณที่มีลักษณะที่อ่อนตัวด้วยเพราะในเรื่อง
การสืบสวน หน่วยงาน Law Enforcement ต่าง ๆ เขาก็มีกัน 

(5) ควรมีการจัดสรรวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอและทันสมัย
ในการปฏิบัติงาน 

(6) ควรมีการลดขั้นตอนในการในการอนุมัติให้จับเพ่ือความรวดเร็ว ไม่จ าเป็นต้อง
ผ่านผู้บังคับบัญชาหลายระดับ ควรรับค าสั่งโดยตรงจากอธิบดีกรมการปกครองในกรณีที่เป็นเคสด่วน
ส่วนเคสธรรมดาก็เป็นไปตามระบบราชการได้ 

(7) ควรมีการแก้ปัญหาโดยประชุมกันก่อนที่จะอนุมัติไปราชการ เพ่ือจ านวนก าลังที่
เพียงพอ อีกทั้งท าให้ทราบขนาดพ้ืนที่ แผนผังพ้ืนที่ รวมทั้งการระบุตัวบุคคลเป้าหมายก่อนที่จะอนุมัติ
ไปราชการ หรืออาจส่งคนเข้าร่วมดูพ้ืนที่เป้าหมายระหว่างสืบสวน เพ่ือความปลอดภัยในการท างานใน 
การบังคับใช้กฎหมาย และเพ่ือการวางแผนที่รัดกุมขึ้น 
 
9. สรุปผลกำรศึกษำ 

การจัดระเบียบสังคมในการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการใน
ลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการอยู่ในความรับผิดชอบโดยตรงของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
มาก่อน แต่หลังจากท่ีมีคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือ คสช. เข้ามาบริหารประเทศ โดยมีการออก
ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 ให้กระทรวงยุติธรรมเป็นผู้รับผิดชอบโดยมี
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กเป็นฝ่ายเลขา โดยมีการตั้งศูนย์อ านวยการประสานก ากับติดตามผลการ
ด าเนินงาน ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 ที่เรียกกันว่า ศอกต. ปัจจุบันได้มี
ค าสั่งกรมการปกครองที่ 419/2560 เรื่องการตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง และชุด
ปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเป็นความรับผิดชอบของศูนย์ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายพนักงาน
ฝ่ายปกครอง ซึ่งขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการจัดระเบียบสังคมในการควบคุมสถานบริการหรือสถาน
ประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ของชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการ
ปกครอง จะมีอยู่ 5 ขั้นตอน พร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคดังที่
กล่าวไว้แล้ว 
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ควำมตั้งใจคงอยู่ต่อองค์กำรของพนักงำนคดีปกครอง :  
กรณีศึกษำส ำนักงำนศำลปกครองกลำง 

ภรรทพล ประภาสุมณี* 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาปัจจัยด้านองค์การที่มีผลต่อความตั้งใจคงอยู่ต่อ
องค์การของพนักงานคดีปกครอง 2) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของพนักงานคดีปกครองที่มีต่อปัจจัยด้าน
องค์การ ซึ่งส่งผลต่อความตั้งใจคงอยู่ต่อองค์การ และ 3) เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ในการรักษาพนักงานคดีปกครองให้มีความตั้งใจคงอยู่ ท าการศึกษาข้อมูลด้วยแบบสอบถามชนิดมี
โครงสร้างแก่กลุ่มตัวอย่างของพนักงานคดีปกครอง ส านักงานศาลปกครองกลาง จ านวน 160 คน 
แต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้ส านักงานศาลปกครองมี
มาตรการให้พนักงานคดีปกครองปฏิบัติงานที่บ้านตามนโยบายของรัฐบาล จึงท าให้การเข้าเก็บข้อมูล
แก่กลุ่มตัวอย่าง และการติดตามแบบสอบถามกลับคืนจากกลุ่มตัวอย่างเป็นไปด้วยความยากล าบาก 
ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงรวบรวมแบบสอบถามที่สามารถติดตามกลับคืนจากกลุ่มตัวอย่าง ณ วันที่ 30 
เมษายน 2563 ทั้งสิ้นจ านวน 98 คน คิดเป็นอัตราการตอบกลับร้อยละ 61.25 แบ่งเป็น 5 กลุ่มงาน 
ดังนี้ 1) กลุ่มช่วยงานตุลาการศาลปกครองชั้นต้น จ านวน 82 คน 2) กลุ่มรับฟ้อง จ านวน 5 คน 
3) กลุ่มสารบบคดี จ านวน 3 คน 4) กลุ่มออกหมาย จ านวน 5 คน และ 5) กลุ่มสนับสนุนงานวิชาการ
และให้ค าปรึกษาแนะน า จ านวน 3 คน แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ 
ร้อยละ และค่ากลางของข้อมูลในรูปแบบของการใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต รวมถึงค่าการกระจายของข้อมูล
ในรูปแบบของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ ตัวแบบถดถอยเชิงเส้นตรงพหุ  
เพ่ือต้องการทราบความสัมพันธ์ในเชิงตรรกะของตัวแปรอิสระ คือ ตัวแปรด้านองค์การที่ส่งผลต่อตัว
แปรตาม คือ ความตั้งใจคงอยู่ต่อองค์การของพนักงานคดีปกครอง ในสมการเชิงเส้นตรง 

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชายและเพศหญิงจ านวน 49 คน เท่ากัน 
จบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี มีอายุราชการต่ ากว่า 5 ปี เป็นต าแหน่งระดับปฏิบัติการ มีความ
คิดเห็นต่อตัวแปรด้านองค์การในภาพรวมระดับสูง และมีความคิดเห็นต่อความตั้งใจคงอยู่ต่อองค์การ
ในภาพรวมระดับต่ า 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ตัวแปรด้านองค์การที่มีผลต่อความตั้งใจคงอยู่ต่อองค์การ 
ได้แก่ สายการบังคับบัญชา และค่าตอบแทน ส่วนตัวแปรด้านองค์การที่ไม่มีผลต่อความตั้งใจคงอยู่ต่อ
องค์การ ได้แก่ ภาวะผู้น า และการได้รับการยอมรับนับถือ โดยข้อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้  

                                       
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ในส่วนของข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อองค์การ ได้แก่ ส านักงานศาลปกครองควรทบทวนเรื่อง
ค่าตอบแทนของต าแหน่งพนักงานคดีปกครอง ให้สามารถแข่งขันใกล้เคียงกับต าแหน่งที่เทียบเคียงกัน
ในกระบวนการยุติธรรม และส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ควรก าหนดโครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทน
ของต าแหน่งพนักงานคดีปกครองให้สอดคล้องกับบทบาทและหน้าที่ที่แตกต่างกันตามหลัก  equal 
pay for equal work รวมถึงส านักงานศาลปกครองควรทบทวนเรื่องการจัดสรรอัตราก าลังในแต่ละ
ส่วนให้มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อปริมาณงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ส าหรับในส่วนของ
ข้อเสนอแนะการวิจัยในอนาคต ได้แก่ ผู้ที่สนใจศึกษาเรื่องความตั้งใจคงอยู่ต่อองค์การ ควรน าปัจจัย
ภายนอกโดยเฉพาะปัจจัยด้านตลาดแรงงาน และปัจจัยด้านค่าตอบแทนขององค์การภายนอกที่
เทียบเคียงกัน เช่น ส านักงานศาลยุติธรรม เป็นต้น หรือปัจจัยด้านค่าตอบแทนขององค์กรภายนอกที่
เทียบเคียงกัน เช่น พนักงานสอบสวน เป็นต้น ซึ่งเป็นปัจจัยดึงดูด (Push Factors) พนักงานคดี
ปกครองให้ไม่คิดที่จะคงอยู่ในส านักงานศาลปกครอง หรือมีความคิดที่จะลาออกจากส านักงานศาล
ปกครอง มาใช้เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาครั้งต่อไป และควรเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
ให้ครบถ้วนตามระเบียบวิธีวิจัย และควรเก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากรในวงกว้างขึ้นจากส านักงานอ่ืน  
ที่สังกัดส านักงานศาลปกครอง เพ่ือความสมบูรณ์ของผลการศึกษา รวมถึงควรท าวิจัยเชิงปริมาณ
ร่วมกันกับเชิงคุณภาพ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุม ลุ่มลึก และชัดเจน 

ค ำส ำคัญ: ความตั้งใจ, สายการบังคับบัญชา, ภาวะผู้น า, การการยอมรับนับถือ, ค่าตอบแทน 
 

1. บทน ำ 

พนักงานคดีปกครองเป็นต าแหน่งของข้าราชการฝ่ายศาลปกครองตามมาตรา 11/1 แห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ปฏิบัติราชการใน
ส านักงานศาลปกครอง โดยมีหน้าที่ช่วยเหลือตุลาการเจ้าของส านวนในการด าเนินคดีปกครองตามที่
ตุลาการเจ้าของส านวนมอบหมาย และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนในส านักงานศาลปกครองตามที่เลขาธิการ
ส านักงานศาลปกครองมอบหมายตามมาตรา 79 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว แต่โดยส่วน
ใหญ่เลขาธิการส านักงานศาลปกครองจะออกค าสั่งให้พนักงานคดีปกครองระดับปฏิบัติการ ช านาญการ 
ช านาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือตุลาการเจ้าของส านวน ซึ่งตุลาการเจ้าของ
ส านวนก็จะมอบหมายให้พนักงานคดีปกครองด าเนินการยกร่างค าสั่งและร่างค าพิพากษาศาลปกครอง 
รวมถึงรับผิดชอบการด าเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาลทั้งปวง ซึ่งการจัดท าค าสั่งและค าพิพากษา
ศาลปกครอง ตลอดจนการด าเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาล เป็นภารกิจหลักของศาลปกครอง 
อันจะท าให้ภารกิจของศาลปกครองบรรลุเป้าหมาย คือ ระงับข้อพิพาททางปกครองให้แก่คู่กรณีและ 
ผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนสร้างแนวปฏิบัติราชการที่ดีให้เกิดข้ึนในสังคม  
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ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ส านักงานศาลปกครองได้เล็งเห็นความส าคัญของพนักงานคดี
ปกครอง จึงได้ก าหนดค่าตอบแทนพิเศษส าหรับต าแหน่งพนักงานคดีปกครอง ตามระเบียบ
คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษส าหรับต าแหน่งพนักงานคดี
ปกครอง พ.ศ. 2554 และยังได้รับเงินส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการที่ดีของข้าราชการฝ่าย
ศาลปกครอง ตามระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยเงินส่งเสริมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการที่ดีของข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง พ.ศ. 2554 อีกทั้ง พนักงานคดีปกครองยังมี
สิทธิได้รับเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งตามประเภทและระดับเช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือน
สามัญตามมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 
นอกจากนี้ ส านักงานศาลปกครองได้ก าหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานคดี
ปกครอง ให้สามารถเลื่อนระดับที่สูงขึ้น โดยไม่ต้องหาต าแหน่งอ่ืนเพ่ือเลื่อนระดับ และพนักงานคดี
ปกครองสามารถเปลี่ยนประเภทของต าแหน่งจากประเภทวิชาการ ไปสู่ประเภทบริหาร ทั้งนี้ เงื่อนไข
เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด (ส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์, 2560) อีกทั้ง หากพนักงานคดีปกครอง
ครองต าแหน่งระดับช านาญการพิเศษขึ้นไป ครบ 3 ปีขึ้นไป มีสิทธิสอบตุลาการศาลปกครองชั้นต้น
ตามมาตรา 18 (4) (ข) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว พนักงานคดีปกครองจึงเป็ นต าแหน่งของ
ข้าราชการฝ่ายศาลปกครองที่มีโอกาสก้าวหน้าในงานมากท่ีสุด  

ส านักงานศาลปกครองกลางเป็นหน่วยงานในสังกัดของส านักงานศาลปกครอง มีพนักงานคดี
ปกครองจ านวนทั้งสิ้น 267 คน ซึ่งตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง เรื่อง  
การแบ่งส่วนราชการและอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการในส านักงานศาลปกครอง ลงวันที่ 12 
กรกฎาคม 2556 แบ่งกลุ่มงานตามที่พนักงานคดีปกครองปฏิบัติหน้าที่จริง จ านวน 5 กลุ่มงาน ดังนี้  
1) กลุ่มช่วยงานตุลาการศาลปกครองชั้นต้น จ านวน 223 คน 2) กลุ่มรับฟ้อง จ านวน 13 คน 3) กลุ่ม
สารบบคดี จ านวน 10 คน 4) กลุ่มออกหมาย จ านวน 14 คน และ 5) กลุ่มสนับสนุนงานวิชาการและ
ให้ค าปรึกษาแนะน า จ านวน 7 คน ซึ่งส านักงานศาลปกครองกลางมีจ านวนพนักงานคดีปกครองมาก
ที่สุด และเป็นพนักงานคดีปกครองที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือตุลาการเจ้าของส านวนมากที่สุด เมื่อเทียบ
กับหน่วยงานอื่นภายใต้การบังคับบัญชาของส านักงานศาลปกครอง (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 
กลุ่มทะเบียนประวัติและบ าเหน็จความชอบ ส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ส านักงานศาลปกครอง) 

ในช่วงเวลาที่ผ่านมา มีพนักงานคดีปกครองลาออกอยู่บางส่วน โดยการไปประกอบอาชีพอ่ืน 
โดยในปี พ.ศ. 2560 ถึงปี พ.ศ. 2562 มีพนักงานคดีปกครองลาออกจ านวน 13 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 
มกราคม 2563 กลุ่มทะเบียนประวัติและบ าเหน็จความชอบ ส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ส านักงาน
ศาลปกครอง) แต่หากจ าแนกจ านวนข้าราชการฝ่ายศาลปกครองตามกรอบอัตราก าลังเปรียบเทียบกับ
จ านวนพนักงานคดีปกครองที่ปฏิบัติหน้าที่จริง พบว่ากรอบอัตราก าลังของพนักงานคดีปกครองมี
จ านวนทั้งสิ้น 2,153 อัตรา แต่มีพนักงานคดีปกครองปฏิบัติหน้าที่จริงเพียง 1,252 คน คิดเป็นร้อยละ 
58.15 ของกรอบอัตราก าลังของพนักงานคดีปกครอง (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 กลุ่มทะเบียน
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ประวัติและบ าเหน็จความชอบ ส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ส านักงานศาลปกครอง) แสดงให้เห็นว่า
พนักงานคดีปกครองมีอัตราก าลังที่ปฏิบัติหน้าที่จริงน้อยกว่ากรอบอัตราก าลัง และยังมีการลาออกไป
ประกอบอาชีพอ่ืนอีกจ านวนหนึ่ง จึงส่งผลเสียต่อส านักงานศาลปกครองในการสรรหา คัดเลือก และ
พัฒนาพนักงานคดีปกครอง ซึ่งเป็นต าแหน่งทีต่้องใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และความเชี่ยวชาญ
ด้านกฎหมายมหาชน โดยเฉพาะกฎหมายปกครอง รวมถึงส่งผลเสียต่อพนักงานคดีปกครองที่ยังคงอยู่
ในส านักงานศาลปกครองต้องรับผิดชอบส านวนคดีมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลต่อความตั้งใจคงอยู่ต่อ
ส านักงานศาลปกครองของพนักงานคดีปกครอง 

จากปญัหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความตั้งใจคงอยู่ต่อองค์การของต าแหน่ง
พนักงานคดีปกครอง สังกัดส านักงานศาลปกครองกลาง เพ่ือน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษา มาปรับปรุง
และวางแผนเพ่ือพัฒนาความตั้งใจคงอยู่ต่อองค์การของพนักงานคดีปกครอง แก้ไขปัญหาการลาออก
ของพนักงานคดีปกครอง และให้พนักงานคดีปกครองร่วมมือกันพัฒนาองค์การให้มีความยั่งยืนสืบไป 

 
2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ  

2.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านองค์การที่มีผลต่อความตั้งใจคงอยู่ต่อองค์การของพนักงานคดี
ปกครอง 

2.2 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของพนักงานคดีปกครองที่มีต่อปัจจัยด้านองค์การ ซึ่งส่งผลต่อ
ความตั้งใจ คงอยู่ต่อองค์การ   

2.3 เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการรักษาพนักงานคดีปกครองให้มีความ
ตั้งใจคงอยู่ต่อองค์การ  

 
3. ค ำถำมส ำหรับกำรศึกษำ    

3.1 ความตั้งใจคงอยู่ต่อองค์การของพนักงานคดีปกครอง สังกัดส านักงานศาลปกครองกลาง  
เป็นอย่างไร    

3.2 ปัจจัยด้านองค์การมีความสัมพันธ์ต่อความตั้งใจคงอยู่ต่อองค์การของพนักงานคดี
ปกครอง สังกัดส านักงานศาลปกครองกลางหรือไม่ อย่างไร   

 
4. กำรทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดในกำรวิจัย    

4.1 ควำมหมำย แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับควำมตั้งใจคงอยู่ต่อองค์กำร 
1) ควำมหมำยของควำมตั้งใจคงอยู่ต่อองค์กำร  
Chaplin (1985: 235; อ้างถึงใน ภัสสรา ประภาสุมณี, 2555: 48) กล่าวว่า ความตั้งใจ 

(Intention) หมายถึง ลักษณะที่ชัดเจนของกระบวนการทางจิตที่มุ่งไปยังเป้าหมาย 
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Mathis and Jackson (2004; อ้างถึงใน นฤมล นุ้ยรัตน์, 2554: 27) กล่าวว่า ความตั้งใจคง
อยู่ต่อองค์การ หมายถึง การธ ารงรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความช านาญ และมีทักษะในการท างานให้
คงอยู่ในองค์การให้นานที่สุด เพ่ือจะได้ไม่ต้องสรรหา คัดเลือก และอบรมบุคลากรใหม่ให้เข้ามา
ปฏิบัติงานในองค์การ  

สรุปค านิยามโดยรวมของค าว่า ความตั้งใจคงอยู่ต่อองค์การ หมายถึง ความคิดของพนักงาน  
ที่จะท างานอยู่กับองค์การเดิมได้นานที่สุด ด้วยความสมัครใจและไม่มีความคิดที่จะลาออกเพ่ือหางาน
ใหม่ ตลอดจนมีการวางแผนและความเป็นไปได้ที่จะตัดสินใจปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

2) แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับควำมตั้งใจคงอยู่ต่อองค์กำร 
Taunton, Krampitz and Woods (1989; อ้างถึงใน นฤมล นุ้ยรัตน์, 2554: 29) กล่าวถึง 

รูปแบบของทฤษฎีการคงอยู่ต่อองค์การ (Theoretical models of retention) มี 4 องค์ประกอบ 
คือ 

(1) ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงาน (Employ Characteristics) ได้แก่ โอกาสที่ได้ไป
ท างานที่อ่ืน การมีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน การศึกษา และภาระครอบครัว 

(2) ปัจจัยด้านภาระงาน (Task Requirement) ได้แก่ การปฏิบัติงานประจ า การมี
ส่วนร่วม และการติดต่อสื่อสาร 

(3) ปัจจัยด้านองค์การ (Organization Characteristics) ได้แก่ ค่าตอบแทนจาก
การท างาน การได้รับความยุติธรรม และโอกาสในการได้เลื่อนต าแหน่ง 

(4) ปัจจัยด้านผู้บริหาร (Manager Characteristics) ได้แก่ แรงจูงใจในการบริหาร 
อ านาจ อิทธิพล และลักษณะภาวะผู้น า 

Riggs & Rantz (2001; อ้างถึงใน จุไรวรรณ บินดุเหลม, 2562: 25) กล่าวถึงปัจจัยที่มีผลต่อ 
ความตั้งใจคงอยู่ต่อองค์การของบุคลากร ดังนี้ 

1) ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ข้อบังคับ ค าสั่งการ และค่าตอบแทนที่รัฐให้ ท าให้มีผลต่อ
รายไดแ้ละผลประโยชน์ของบุคลากร 

2) ปัจจัยด้านองค์การ ได้แก่ โครงสร้าง นโยบายขององค์การ การสื่อสาร และการ
ควบคุมดูแล พบว่า บุคลากรต้องการโครงสร้างแบบเปิด มีความยืดหยุ่น มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
มีความเสมอภาค เข้าถึงระบบสนับสนุนอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ มีสัมพันธภาพระหว่าง
บุคคล มีการสื่อสารแบบเปิดเผย 

3) ปัจจัยด้านบทบาทของงาน ได้แก่ ลักษณะงานที่ท าให้เกิดความเครียดแก่บุคลากร พบว่า
บุคลากรต้องการให้มีบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน มีเวลาเป็นส่วนตัว มีความเป็นอิสระ และการให้มีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ 

4) ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ เพศ ศาสนา ระดับการศึกษา ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การ 
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จากการศึกษาแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า การที่จะท าให้พนักงานคดี
ปกครองตั้งใจคงอยู่ต่อองค์การได้นั้น ผู้บริหารส านักงานศาลปกครองต้องท าให้พนักงานคดีปกครอง
เกิดความพึงพอใจในงาน รวมถึงการให้พนักงานคดีปกครองรู้สึกถึงการเป็นส่วนหนึ่งในองค์การ รู้สึก
ถึงความเอาใจใส่ดูแลที่องค์การมอบให้แก่พนักงานคดีปกครองและครอบครัว การจ่ายค่าตอบแทนที่
ยุติธรรมของผู้บริหาร นโยบายเกื้อหนุนการท างานของพนักงานคดีปกครอง ความยืดหยุ่นของตาราง
การท างาน สิ่งเหล่านี้ท าให้พนักงานคดีปกครองเกิดความรู้สึกรักและผูกพันต่อองค์การ ส่งผลให้
พนักงานคดีปกครองมีความตั้งใจและเต็มใจที่จะอยู่ปฏิบัติงานต่อไป ดังนั้น ปัจจัยด้านองค์การจึง
ส่งผลต่อความตั้งใจคงอยู่ต่อองค์การของพนักงานคดีปกครอง  
 3) ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรด้ำนองค์กำรกับควำมตั้งใจคงอยู่ต่อองค์กำร   

สายการบังคับบัญชา    
สายการบังคับบัญชาที่ดี (สมคิด บางโม, 2551: 115-119; อ้างถึงใน รัตติยา วัฒโน, 

2556: 14-15) ควรมีลักษณะดังนี้ 
(1) จ านวนล าดับชั้นแต่ละสายไม่ควรมีจ านวนมากเกินไป จะท าให้ไม่สะดวกแก่การ

ควบคุม อาจท าให้งานคั่งค้างได้ 
(2) ควรมีลักษณะชัดเจนว่าใครเป็นผู้มีอ านาจสั่งการและสั่งไปยังผู้ใด ในท านอง

เดียวกัน ถ้าจะมกีารรายงานจะต้องรายงานต่อใคร มีทางเดินไปในทิศทางใด 
(3) ไม่ควรให้มีการก้าวก่ายกันหรือซ้อนกัน งานอย่างหนึ่งควรให้มีผู้รับผิดชอบเพียง

คนเดียว ถ้าให้มีผู้สั่งงานได้หลายคนหลายต าแหน่งในงานเดียวกนั จะท าให้การปฏิบัติงานสับสน 
ภาวะผู้น า    
Koont’z O, Donnell and Weihrich (1994; อ้างถึงใน อัญมณี วัฒนรัตน์, 2556: 

38) เสนอแนวคิด ทักษะ และองค์ประกอบของภาวะผู้น าประกอบด้วย 
(1) ความสามารถในการใช้อ านาจ (Power) เป็นความสามารถของบุคคลหรือกลุ่มที่

ท าหรือมีอิทธิพลท าให้บุคคลหรือกลุ่มกระท าตาม 
(2) ความเข้าใจในธรรมชาติของคนด้านความต้องการของมนุษย์ และความสามารถ

ในการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาให้ท างานด้วยความเต็มใจ 
(3) การกระตุ้นให้ผู้บังคับบัญชาแสดงความสามารถหรือใช้ศักยภาพที่มีอย่างเต็ม

ความสามารถ เป็นการสนับสนุนให้เกิดความจงรักภักดี การอุทิศตนเพื่อสนับสนุนความต้องการผู้น า 
(4) ความสามารถในการเลือกรูปแบบภาวะผู้น าและสามารถสร้างบรรยากาศที่จะ

น าไปสู่การพัฒนาและบรรยากาศที่ดีในการท างาน     
Bass (2006: 5-7; อ้างถึงใน พลอย สืบวิเศษ, 2552-2555: 14-15) วิเคราะห์

องค์ประกอบของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) โดยใช้มาตรวัดภาวะ
ผู้น าพหุปัจจัย (Multifactor Leadership Questionnaire-MLQ) ดังนี้ 
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(1) ภาวะผู้น าเชิงบารมี (Idealized Influence-II) คือ การแสดงพฤติกรรมที่เป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ผู้ตาม และความสามารถในการโน้มน้าวให้ผู้ตามเลียนแบบตน รวมถึงพร้อมที่จะ
เผชิญปัญหาร่วมกับผู้ตาม องค์ประกอบนี้มีส่วนย่อย 2 ส่วน คือ 1 ) พฤติกรรมของผู้น า และ 
2) คุณลักษณะที่ผู้น ามีในสายตาของผู้ตาม นอกจากนี้ ผู้น าต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมในระดับสูงใน
สายตาของผู้ตาม 

(2) การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational Motivation-IM) คือ การสร้างแรง
กระตุ้น และบันดาลใจผู้ตาม รวมถึงสร้างความท้าทายให้กับงาน เช่น สร้างจิตวิญญาณการท างานเป็น
ทีม เป็นต้น นอกจากนี้ ต้องรวมผู้ตามให้มีส่วนในการสร้างวิสัยทัศน์ และสามารถสื่อสารความ
คาดหวังซึ่งผู้ตามต้องการ รวมถึงยึดมั่นในเป้าหมายและวิสัยทัศน์ร่วม องค์ประกอบนี้มีความหมาย
เช่นเดียวกับภาวะผู้น าแบบบารมี (Charismatic Leadership) 

(3) การกระตุ้นทางปัญญา (Intellectual Stimulation-IS) คือ การเปลี่ยนแปลง
กระตุ้นความพยายามของผู้ตามให้มีความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมโดยการตั้ งค าถาม 
สร้างสมมติฐาน หรือสร้างกรอบปัญหาใหม่ให้กับสถานการณ์เดิม และจัดการกับปัญหาเดิมด้วยวิธีการ
ใหม่ ๆ โดยเน้นความคิดสร้างสรรค์ ไม่วิพากษ์วิจารณ์ความคิดใหม่หรือความผิดที่ผู้ตามท า และผู้น า
ขอความคิดใหม่จากผู้ตามในกระบวนการท างานและการแก้ไขปัญหา รวมถึงกระตุ้นให้ใช้วิธีการใหม่
ในการแก้ไขปัญหา 

(4) การตระหนักถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized Consideration-IC) 
คือ การใส่ใจและสนใจในความก้าวหน้าของผู้ตามเป็นรายบุคคล ด้วยการฝึกสอน การเป็นพ่ีเลี้ยง 
จนผู้ตามพัฒนาศักยภาพได้สูงขึ้น ผู้น าจะสร้างโอกาสในการเรียนรู้ไปกับการสร้างบรรยากาศที่
สนับสนุนผู้ตาม ด้วยวิธีการที่ตระหนักว่าบุคคลทุกคนมีความแตกต่างกัน บางคนต้องการกระตุ้นมาก 
บางคนต้องการน้อย ผู้น าสามารถแสดงการรับรู้ความแตกต่างระหว่างบุคคล ด้วยการสื่อสารพูดคุย
แลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน รับฟังผู้ตามอย่างตั้งใจและมอบหมายงานให้เป็นไปในทางที่จะ
พัฒนาผู้ตามแต่ละคนตามความสามารถและลักษณะของแต่ละบุคคล มีการดูแลงานที่ได้มอบหมายไป
เพ่ือประเมินว่าผู้ตามจะต้องการความสนับสนุนอ่ืนใดเพ่ิมเติมหรือไม่ โดยผู้ตามไม่เกิดความรู้สึกว่าตน
ก าลังถูกตรวจสอบ         

การได้รับการยอมรับนับถือ      
Abraham Maslow (1908-1970; อ้างถึงใน สมิหรา จิตตลถากร, 2546: 116-118)  

ได้เสนอทฤษฎีแรงจูงใจมนุษย์ (A Theory of Human Motivation) อันมีรายละเอียดเกี่ยวกับการ
ได้รับการยอมรับนับถือ กล่าวคือ การได้รับความนิยมยกย่องนับถือเป็นความต้องการพ้ืนฐานของ
มนุษย์ประการหนึ่ง ซึ่งความต้องการการได้รับความนิยมยกย่องนับถือ (The Esteem Needs) 
หมายถึง การได้รับการยอมรับในความสามารถของตนเอง การยกย่องในความส าเร็จและการได้รับ
ความนับถือสรรเสริญจากบุคคลอื่น ความต้องการดังกล่าวอาจจ าแนกได้เป็น 2 ประการ คือ 
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1) ความต้องการเพ่ือความแข็งแกร่ง เพ่ือความส าเร็จ เพ่ือความเชื่อมั่นในการเผชิญ
ต่อโลกภายนอก และเพ่ืออิสรเสรีภาพของตนเอง 

2) ความต้องการเพ่ือเกียรติยศ ชื่อเสียง การได้รับการยอมรับ และเพ่ือความส าคัญ
ของตัวเอง 

David C. McClelland (1961: 100-110; อ้างถึงใน วราภร แซ่ปึง, 2560: 34-35) 
ได้เสนอทฤษฎีความต้องการที่เกี่ยวข้องกับการท างาน โดยแบ่งความต้องการออกเป็น 3 ประเภท 
ได้แก่ 

(1) ความต้องการความส าเร็จ (Need for achievement: N Act) คือความต้องการ
ที่จะกระท าสิ่งต่าง ๆ ด้วยความสามารถที่มีอยู่อย่างดีที่สุด เพ่ือให้ประสบความส าเร็จ จะมุ่งใช้
ความสามารถของตนเองในการท างานเพ่ือให้เกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพ 

(2) ความต้องการความเป็นส่วนหนึ่ง (Need for affiliation: N Aff) เป็นความ
ต้องการมิตรภาพและการมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน บุคคลที่มีความต้องการลักษณะนี้ จะพยายามสาน
สัมพันธ์ สร้างความร่วมมือกับผู้อ่ืนมากกว่าการแข่งขัน และต้องการความเข้าใจซึ่งกันและกัน 

(3) ความต้องการอ านาจ (Need for power: N Power) เป็นความต้องการควบคุม
หรือมีอิทธิพลเหนือผู้อ่ืน ผู้ที่ต้องการการมีอ านาจเหนือผู้อ่ืน จะเป็นบุคคลที่ชอบการแข่งขัน ต้องการ
ให้ผู้อื่นยอมรับ จะค านึงถึงศักดิ์ศรีและอิทธิพลมากกว่าการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 

ค่าตอบแทน     
Milkovich, G., Newman, J., Genhart, B. (2014; อ้างถึงใน บุญอนันต์ พินัยทรัพย์, 

2561: 280) แบ่งประเภทค่าตอบแทนออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 
รูปแบบแรก ค่าตอบแทนรวม (Total Compensation) ได้แก่ ค่าตอบแทนที่เป็น

เงิน ผลประโยชน์ และค่าตอบแทนด้านความสัมพันธ์ 
(1) ค่าตอบแทนที่เป็นเงิน คือ เงินเดือน เบี้ยเลี้ยงยังชีพ แรงจูงใจระยะสั้น และ

แรงจูงใจระยะยาว 
(2) ผลประโยชน์ คือ การประกันรายได้ ความสมดุลระหว่างชีวิตและงาน และเบี้ยเลี้ยง 
รูปแบบที่สอง ค่าตอบแทนด้านความสัมพันธ์ คือ ความมั่นคงในการจ้างงาน งานที่

ท้าทาย โอกาสในการเรียนรู้ และการได้รับการยอมรับและสถานะภาพ   
Milkovich, G., Newman, J., Genhart, B. (2014; อ้างถึงใน บุญอนันต์ พินัยทรัพย์, 

2561: 284-290) ได้ก าหนดกรอบแนวคิดของรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทน (A Pay Model) 
มีองค์ประกอบหลัก 3 ส่วน คือ  

ส่วนแรก วัตถุประสงค์ของการจ่ายค่าตอบแทน ได้แก่ 
(1) ประสิทธิภาพ คือ การพัฒนาผลการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีคุณภาพมากขึ้น สร้าง

ความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและผู้ถือหุ้น 
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(2) ความยุติธรรม คือ จ่ายเท่าเทียมกัน ส่งเสริมความมีสุขภาพที่ดี เน้นการท างาน
เป็นทีม 

(3) จ่ายตามที่กฎหมายก าหนด 
ส่วนที่สอง นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน 
(1) ความสอดคล้องและเป็นธรรมภายในหน่วยงาน หมายถึง การเปรียบ เทียบ

ระหว่างงานหรือทักษะที่ใช้ในงาน ให้เป็นไปตามค าอธิบายงานขององค์การ และใช้การประเมินผลงาน
ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม เช่น KPI หรือ สมรรถนะ เป็นต้น ดังนั้น ลักษณะงานที่ต่างกัน จะได้รับ
ค่าตอบแทนที่ต่างกันอย่างยุติธรรม 

(2) ความสามารถแข่งขันได้ หมายถึง การทราบระดับการจ่ายค่าจ้างว่าสามารถ
แข่งขันกับหน่วยงานอื่นได้ โดยการได้มาซึ่งข้อมูลหลายทาง เช่น จ้างที่ปรึกษา เป็นต้น 

(3) การจ่ายตามผลการปฏิบัติงาน พนักงานที่ท างานมีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม
มากกว่า ควรได้รับค่าตอบแทนมากกว่า 

(4) การบริหารค่าตอบแทน เช่น ตรวจสอบระดับการจ่ายเงินเดือนขององค์การ 
เปรียบเทียบกับองค์การอื่นในกลุ่มเดียวกัน และตรวจประวัติการขึ้นเงินเดือน เป็นต้น 

ส่วนที่สาม เทคนิคการจ่ายค่าตอบแทน มีหลายประเด็นที่ต้องค านึงถึงและเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กัน ต้องมีการวิเคราะห์งานและประเมินค่างาน ส ารวจกลุ่มขององค์การที่มี การจ่าย
ค่าตอบแทน การก าหนดนโยบายการจ่ายที่ชัดเจน มีการสื่อสารให้พนักงานรับทราบเกี่ยวกับแนว
ทางการจ่ายค่าตอบแทน มีการจัดระบบและออกแบบโครงสร้างค่าตอบแทน เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ตัดสินใจ และดึงดูดพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถมาท างานในองค์การ 

 
5. ระเบียบหรือวิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ  
 จากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีที่ เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้รวบรวมปัจจัยที่คาดว่าจะมี
ความสัมพันธ์กับความตั้งใจคงอยู่ต่อองค์การของพนักงานคดีปกครอง กรณีศึกษาส านักงานศาล
ปกครองกลาง โดยก าหนดตัวแปรในการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม และ
ผลกระทบที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ ซึ่งตัวแปรอิสระ ได้แก่ ตัวแปรด้านองค์การ (สายการบังคับ
บัญชา ภาวะผู้น า การได้รับการยอมรับนับถือ และค่าตอบแทน) ส่วนตัวแปรตาม ได้แก่ ความตั้งใจคง
อยู่ต่อองค์การ  

จากตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม สามารถก าหนดเป็นกรอบแนวคิดของการศึกษาได้ 
ดังภาพที่ 5.1 
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          ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตำม 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5.1 กรอบแนวคิดแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 
  

ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ คือ พนักงานคดี
ปกครอง สังกัดส านักงานศาลปกครองกลาง จ านวน 267 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2563 ) 
ส่วนขนาดของกลุ่มตัวอย่างเป็นกรณีทราบขนาดของประชากร จึงก าหนดขนาดของกลุ่มตั วอย่าง 
โดยใช้สูตรค านวณของทาโร ยามาเน่ (Yamane, 1967: 125; อ้างถึงใน สุจิตรา บุณยรัตนพันธุ์, 
2562: 176) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95.0 และระดับความคลาดเคลื่อน 5% จึงค านวณเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างของพนักงานคดีปกครอง จ านวน 160 คน ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ โดยแบ่ง
ประชากรออกเป็นชั้นภูมิตามโครงสร้างหน่วยงานของส านักงานศาลปกครองกลาง ซึ่งมีกลุ่มงาน
ทั้งหมด 5 กลุ่มงาน แบ่งเป็น 1) กลุ่มช่วยงานตุลาการศาลปกครองชั้นต้น จ านวน 223 คน 2) กลุ่มรับ
ฟ้อง จ านวน 13 คน 3) กลุ่มสารบบคดี จ านวน 10 คน 4) กลุ่มออกหมาย จ านวน 14 คน และ 5) 
กลุ่มสนับสนุนงานวิชาการและให้ค าปรึกษาแนะน า จ านวน 7 คน จากนั้นสุ่มตัวอย่างจากแต่ละชั้นภูมิ
เป็นสัดส่วนกับขนาดของประชากรในแต่ละชั้นภูมิ โดยใช้สูตรค านวณของกัลยา วานิชย์บัญชา (2561: 
17) ได้กลุ่มตัวอย่างจากกลุ่มช่วยงานตุลาการศาลปกครองชั้นต้น จ านวน 133 คน กลุ่มรับฟ้อง 
จ านวน 8 คน กลุ่มสารบบคดี จ านวน 6 คน กลุ่มออกหมาย จ านวน 9 คน และกลุ่มสนับสนุนงาน
วิชาการและให้ค าปรึกษาแนะน า จ านวน 4 คน รวมเป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน 160 คน และใช้
แบบสอบถามชนิดมีโครงสร้างในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ จ านวน 4 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1  
เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับตัว
แปรด้านองค์การ จ านวน 20 ข้อ ตอนที่ 3 เป็นค าถามเกี่ยวกับความตั้งใจคงอยู่ต่อองค์การของ
พนักงานคดีปกครอง และตอนที่ 4 เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเพ่ือส่งเสริมให้
พนักงานคดีปกครองที่มีคุณภาพมีความตั้งใจคงอยู่ต่อองค์การ จ านวน 1 ข้อ โดยใช้วิธีการสร้างมาตร
วัดจากชุดค าถาม ชนิดมาตรวัดแบบลิเคิร์ท จากนั้น น าร่างแบบสอบถามตอนที่ 2 ถึงตอนที่ 3  
ไปทดสอบหาความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (construct validity) ในส่วนย่อย คือ Face Validity 
(ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์) โดยให้ผู้เชี่ยวชาญที่จบการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต จ านวน 2 
ท่าน ซึ่งเป็นตุลาการประจ าศาลปกครองชั้นต้น จ านวน 1 ท่าน และอาจารย์ประจ าสาขาวิชา  
รัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวน 1 ท่าน เป็นผู้ทดสอบ 

ตัวแปรด้ำนองค์กำร 
1. สายการบังคับบญัชา 
2. ภาวะผู้น า 
3. การไดร้ับการยอมรับนับถือ 
4. ค่าตอบแทน 
 

ควำมต้ังใจคงอยู่ต่อองค์กำร 
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หลังจากนั้น ใช้กระบวนการทางสถิติ เพ่ือหาค่าสัมประสิทธิ์ความสอดคล้อง ( Index of Item-
Objective Congruence, IOC) ซึ่งผลการทดสอบความเที่ยงตรง คือ ทุกข้อค าถามได้ค่า IOC ตั้งแต่ 
0.8 ขึ้นไป แปรค่าได้ คือ ผ่านเกณฑ์ เว้นแต่ข้อค าถามท่ี 3.5 ได้ค่า IOC-1 จึงได้แก้ไขตามที่ผู้เชี่ยวชาญ
ให้ข้อสังเกต จากนั้น น าแบบสอบถามไปทดสอบความเชื่อมั่น (reliability) ซึ่งผลการทดสอบความ
เชื่อมั่น คือ 0.895 แปรค่าได้ คือ ผ่านเกณฑ์ หลังจากนั้น น าข้อมูลที่ได้มาท าการประมวลผลด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ และน าเสนอ
ผลการศึกษาผ่านการใช้สถิติ 2 ประเภท คือ 1) สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ และค่ากลางของ
ข้อมูลในรูปแบบของการใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และค่าการกระจายของข้อมูลในรูปแบบของค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ 2) สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ ตัวแบบถดถอยเชิงเส้นตรงพหุ (Multiple 
Linear regression model) ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาครั้ งนี้  คือ เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

 
6. ข้อจ ำกัดทำงกำรศึกษำ  
 สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้ส านักงานศาลปกครองมีมาตรการ  
ให้พนักงานคดีปกครองปฏิบัติงานที่บ้านตามนโยบายของรัฐบาล ผู้ศึกษาจึงรวบรวมแบบสอบถามที่
สามารถติดตามกลับคืนจากกลุ่มตัวอย่าง ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 ทั้งสิ้นจ านวน 98 คน คิดเป็น
อัตราการตอบกลับ ร้อยละ 61.25 แบ่งเป็น 5 กลุ่มงาน ดังนี้ 1) กลุ่มช่วยงานตุลาการศาลปกครอง
ชั้นต้น จ านวน 82 คน 2) กลุ่มรับฟ้อง จ านวน 5 คน 3) กลุ่มสารบบคดี จ านวน 3 คน 4) กลุ่มออก
หมาย จ านวน 5 คน และ5) กลุ่มสนับสนุนงานวิชาการและให้ค าปรึกษาแนะน า จ านวน 3 คน 
 
7. ผลกำรศึกษำ   

จากการวิเคราะห์ผลการศึกษา สามารถสรุปลักษณะของปัจจัยและตัวแปรด้านต่าง ๆ ได้ ดังนี้ 
7.1 ปัจจัยส่วนบุคคล และตัวแปรด้ำนองค์กำร   

  จากข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า พนักงานคดีปกครองเป็นเพศชาย จ านวน 
48 คน และเพศหญิง จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 50 เท่ากัน ส่วนใหญ่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 54.1 มีอายุราชการต่ ากว่า 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 70.4 เนื่องจากพนักงานคดี
ปกครองที่สังกัดส านักงานศาลปกครองกลางส่วนใหญ่ จะเป็นผู้ที่พ่ึงบรรจุเข้ารับราชการ จึงมีอายุ
ราชการต่ ากว่า 5 ปี เป็นต าแหน่งระดับปฏิบัติการ คิดเป็นร้อยละ 83.7  
 ส่วนตัวแปรด้านองค์การ พบว่า ตัวแปรด้านองค์การของพนักงานคดีปกครองด้านสาย 
การบังคับบัญชา ภาวะผู้น า การได้รับการยอมรับนับถือ และค่าตอบแทน โดยรวมอยู่ในระดับสูง 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51) และเมื่อพิจารณาแต่ละตัวแปร พบว่า ตัวแปรด้านองค์การในส่วนของภาวะ
ผู้น า โดยรวมอยู่ในระดับสูง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73) และในส่วนของการได้รับการยอมรับนับถือ 
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โดยรวมอยู่ในระดับสูง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54) รวมถึงในส่วนของสายการบังคับบัญชา โดยรวมอยู่ใน
ระดับระดับสูง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.43) แต่ส าหรับตัวแปรด้านองค์การในส่วนของค่าตอบแทน โดยรวม
อยู่ในระดับในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.36)  

7.2 ควำมตั้งใจคงอยู่ต่อองค์กำร   
 ความตั้งใจคงอยู่ต่อองค์การของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า มีระดับความตั้งใจคงอยู่ต่อองค์การใน
ระดับต่ า (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.54)    

7.3 ตรวจสอบควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรอิสระ ได้ผลลัพธ์ตามตารางที ่7.1 ดังนี้ 
ตัวแปรอิสระ Tolerance VIF Condition Index 
(Constant)       

สายการบังคับบัญชา .410 2.43 11.62 
ภาวะผู้น า .306 3.27 16.89 
การไดร้ับการยอมรับนับถือ .340 2.94 19.56 
ค่าตอบแทน .790 1.26 23.69 

  

จากตารางที่ 7.1 พบว่า ไม่มีค่า Tolerance ใดใกล้ศูนย์ และไม่มีค่า VIF ใดมีค่าเข้าใกล้ 10 
รวมถึงไม่มีค่า Condition Index ใดที่มากกว่า 30 จึงถือว่าไม่เกิดปัญหา Multi-collinearity หรือ
กล่าวได้ว่าตัวแปรอิสระทุกตัวไม่มีอิทธิพลต่อกัน ผู้วิจัยจึงทดสอบสมมติฐานต่อไป   

7.4 ผลกำรทดสอบสมมติฐำนกำรศึกษำเกี่ยวกับตัวแปรด้ำนองค์กำรที่ส่งผลต่อควำม
ตั้งใจคงอยู่ต่อองค์กำร สามารถสรุปตามตารางที่ 7.2 ได้ ดังนี้  
 

ตัวแปรอิสระ B Std. Error Beta t Sig. 
(Constant) .468 .354   1.324 .189 

สายการบังคับบัญชา .355 .126 .380 2.825 *.006 
ภาวะผู้น า -.149 .120 -.193 -1.236 .220 

การไดร้ับการยอมรับนับถือ .017 .129 .019 .128 .898 
ค่าตอบแทน .403 .099 .394 4.062 *.000 

R Square = 0.309 Adjusted R Square = 0.280 * นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
Dependent Variable: ความตั้งใจคงอยู่ต่อองค์การ 

 

จากตารางที่ 7.2 ตัวแปรด้านองค์การในส่วนของสายการบังคับบัญชาและค่าตอบแทน 
เป็นตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจคงอยู่ต่อองค์การอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
โดยเป็นอิทธิพลทางบวก ส าหรับตัวแปรด้านองค์การในส่วนของภาวะผู้น าและการได้รับการยอมรับ
นับถือ เป็นตัวแปรอิสระที่ไม่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจคงอยู่ต่อองค์การอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 
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7.5 ผลกำรทดสอบสมมติฐำนกำรศึกษำเกี่ยวกับปัจจัยด้ำนสำยกำรบังคับบัญชำที่ส่ งผล
ต่อควำมตั้งใจคงอยู่ต่อองค์กำร สรุปตามตารางที่ 7.3 ได้ ดังนี้  

สำยกำรบังคับบัญชำ B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) 1.262 .325   3.879 .000 
การกระจายอ านาจหน้าท่ีตามสายการบังคับบัญชาไป
ยังระดับปฏิบัติการ 

.021 .091 .030 .233 .816 

จ านวนบุคลากรในแต่ละส่วนงานมีสัดส่วนเพียงพอต่อ
ปริมาณงานท่ีไดร้ับมอบหมาย 

.159 .073 .274 2.186 *.031 

การมอบอ านาจให้พนักงานคดีปกครองปฏิบัติหน้าท่ี
เป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน 

-.007 .077 -.011 -.094 .925 

ความสามารถดูแลพนักงานคดีปกครองได้อย่างเหมาะสม .058 .093 .089 .619 .538 

ความไมส่ามารถดูแลผู้ใตบ้ังคับบญัชาได้ทั่วถึง 
เนื่องจากจ านวนผู้ใต้บังคับบญัชาท่ีมากเกินไป 

.180 .053 .331 3.383 *.001 

R Square = 0.239 Adjusted R Square = 0.198 * นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
Dependent Variable: ความตั้งใจคงอยู่ต่อองค์การ 

 

จากตารางที่ 7.3 เมื่อพิจารณารายตัวแปรในส่วนของสายการบังคับบัญชา พบว่า ปัจจัยด้าน
จ านวนบุคลากรในแต่ละส่วนงานมีสัดส่วนเพียงพอต่อปริมาณงานที่ได้รับมอบหมาย และปัจจัยด้าน
ความไม่สามารถดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาได้ทั่วถึง เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจคงอยู่ต่อองค์การ
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเป็นอิทธิพลทางบวก    

7.6 ผลกำรทดสอบสมมติฐำนกำรศึกษำเกี่ยวกับปัจจัยด้ำนค่ำตอบแทนที่ส่งผลต่อควำม
ตั้งใจคงอยู่ต่อองค์กำร สรุปตามตารางที่ 7.4 ได้ ดังนี้   

ค่ำตอบแทน B Std. Error Beta t Sig. 
(Constant) .862 .325   2.652 .009 

ค่าตอบแทนท่ีพนักงานคดีปกครองได้รับ .164 .120 .254 1.373 .173 

มีความเหมาะสมกับต าแหน่งงานและความรับผิดชอบ 
ค่าตอบแทนท่ีพนักงานคดีปกครองได้รับเพยีงพอ
ส าหรับรายจ่ายและค่าครองชีพในชีวิตประจ าวัน 

.150 .108 .210 1.386 .169 

ค่าตอบแทนท่ีพนักงานคดีปกครองได้รับสามารถจูง
ใจให้เกิดการปฏิบัติงานได้ด ี

-.035 .101 -.052 -.343 .733 

ค่าตอบแทนท่ีไดร้ับไม่มีความเสมอภาค .087 .058 .159 1.513 .134 
การจ่ายค่าตอบแทนไมส่ามารถแข่งขัน .139 .058 .246 2.375 *.020 

กับหน่วยงานอื่นที่มีภาระหน้าที่เหมือนกันได ้
R Square = 0.258 Adjusted R Square = 0.218 * นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

Dependent Variable: ความตั้งใจคงอยู่ต่อองค์การ 
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จากตารางที่ 7.4 เมื่อพิจารณารายตัวแปรในส่วนของค่าตอบแทน พบว่า ปัจจัยด้านการจ่าย
ค่าตอบแทนที่สามารถแข่งขันกับหน่วยงานอ่ืนที่มีภาระหน้าที่เหมือนกันได้ เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อ
ความตั้งใจคงอยู่ต่อองค์การอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเป็นอิทธิพลทางบวก 

  
8. สรุป อภิปรำยและข้อเสนอแนะ   

8.1 ควำมตั้งใจคงอยู่ต่อองค์กำร   
 จากผลการศึกษา พบว่า พนักงานคดีปกครองส่วนใหญ่มีระดับความตั้งใจคงอยู่ต่อส านักงาน  
ศาลปกครอง โดยมีระดับความคิดเห็นในระดับต่ า (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.54) และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ปัจจัยจากผลการปฏิบัติงาน ความตั้งใจในการท างาน การลา การขาด หรือการมาท างานสายของ
พนักงานคดีปกครอง ความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมการท างาน และการได้รับโอกาสในการเลื่อน
ต าแหน่งจากผลการปฏิบัติงานยังอยู่ตามเกณฑ์ปกติ แสดงให้เห็นว่าพนักงานคดีปกครองมีความตั้งใจ
คงอยู่ต่อส านักงานศาลปกครองในช่วงนี้  

8.2 ตัวแปรด้ำนองค์กำรที่มีผลต่อควำมตั้งใจคงอยู่ต่อองค์กำร  
 1) ตัวแปรด้านองค์การในส่วนของค่าตอบแทน (0.000) มีอิทธิพลต่อความตั้งใจคงอยู่ต่อ
องค์การ และสามารถพยากรณ์ในการคาดคะเนค่าได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  โดยค่า
สหสัมพันธ์พหุ (R Square) มีค่าเท่ากับ 0.258 และค่าสัมประสิทธิ์การก าหนด (Adjusted R 
Square) มีค่าเท่ากับ 0.218 ซึ่งแสดงว่าตัวแปรอิสระสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรตาม
ได้ 25.8% และเมื่อพิจารณารายตัวแปรแล้ว พบว่า ปัจจัยด้านการจ่ายค่าตอบแทนที่สามารถแข่งขัน
กับหน่วยงานอ่ืนที่มีภาระหน้าที่เหมือนกันได้ (0.020) เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจคงอยู่ต่อ
องค์การของพนักงานคดีปกครองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเป็นอิทธิพลทางบวก 
นอกจากนี้ ตัวแปรด้านค่าตอบแทนมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย
อยู่ที่ 3.36 ซึ่งเป็นอันดับสุดท้ายในบรรดาตัวแปรด้านองค์การด้วยกันนั้น วิเคราะห์ได้ว่า ค่าตอบแทน
ในด้านต่าง ๆ ที่พนักงานคดีปกครองได้รับนั้น มีความส าคัญต่อความตั้งใจคงอยู่ต่อองค์การ แต่ทั้งนี้ 
จากผลการศึกษาในประเด็นเรื่องค่าตอบแทนที่ได้รับไม่มีความเสมอภาค และการจ่ายค่าตอบแทนไม่
สามารถแข่งขันกับหน่วยงานอ่ืนที่มีภาระหน้าที่เหมือนกันได้มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.01 และ 3.17 ตามล าดับ วิเคราะห์ได้ว่า ต าแหน่งพนักงานคดี
ปกครองมีบทบาทหลัก 2 ประการ คือ 1) บทบาทในกระบวนการพิจารณาคดีปกครอง ได้แก่ บทบาท
ในการช่วยเหลือตุลาการเจ้าของส านวน และบทบาทในชั้นพิจารณาและวินิจฉัยชี้ขาดคดี และ  
2) บทบาทในการสนับสนุนการด าเนินงานอย่างอ่ืนของศาลปกครอง ซึ่งจะเห็นได้ว่าบทบาทของ
พนักงานคดีปกครองทั้ง 2 ประการดังกล่าว มีปริมาณงาน หน้าที่ และความรับผิดชอบแตกต่างกัน 
แต่ได้รับค่าตอบแทนเท่ากันในระดับต าแหน่งเดียวกัน จึ งไม่มีความเสมอภาค นอกจากนี้ 
หากเปรียบเทียบกับระบบศาลยุติธรรมซึ่งมีเจ้าพนักงานต ารวจและพนักงานอัยการคอยช่วยเหลือใน
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การแสวงหาข้อเท็จจริงและกลั่นกรองเรื่องก่อนที่คดีจะมาสู่ศาล แต่ส าหรับศาลปกครองนั้น ไม่มี
บุคคลใดด าเนินการในส่วนนี้ แต่ก็มีพนักงานคดีปกครองเป็นผู้ช่วยเหลือตุลาการศาลปกครอง 
จึงเปรียบเสมือนว่าพนักงานคดีปกครองปฏิบัติหน้าที่ทั้งในส่วนของเจ้าพนักงานต ารวจและงานของ
พนักงานอัยการในบุคคลเดียวกัน พนักงานคดีปกครองจึงเป็นต าแหน่งที่ควรได้รับค่าตอบแทนที่สูง
เป็นพิเศษกว่าต าแหน่งอ่ืน ซึ่งเป็นไปตามกรอบแนวคิดของรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทน (A Pay 
Model) ของ Milkovich, G., Newman, J., Genhart, B. ในส่วนของนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน 
ที่ต้องมีความสอดคล้องและเป็นธรรมภายในหน่วยงาน กล่าวคือ ลักษณะงานที่ต่างกันจะต้องได้รับ
ค่าตอบแทนที่ต่างกันอย่างยุติธรรม และสามารถแข่งขันได้ กล่าวคือ ระดับการจ่ายค่าตอบแทนต้อง
สามารถแข่งขันกับหน่วยงานอื่นได้        

2) ตัวแปรด้านองค์การในส่วนของสายการบังคับบัญชา (0.006) มีอิทธิพลต่อความตั้งใจคง
อยู่ต่อองค์การ และสามารถพยากรณ์ในการคาดคะเนค่าได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
โดยค่าสหสัมพันธ์พหุ (R Square) มีค่าเท่ากับ 0.239 และค่าสัมประสิทธิ์การก าหนด (Adjusted R 
Square) มีค่าเท่ากับ 0.198 ซึ่งแสดงว่าตัวแปรอิสระสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรตาม
ได้ 23.9% และเมื่อพิจารณารายตัวแปรแล้ว พบว่า ปัจจัยด้านความไม่สามารถดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา
ได้ทั่วถึง (0.001) และปัจจัยด้านจ านวนบุคลากรในแต่ละส่วนงานมีสัดส่วนเพียงพอต่อปริมาณงานที่
ได้รับมอบหมาย (0.031) เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจคงอยู่ต่อองค์การอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 โดยเป็นอิทธิพลทางบวก นอกจากนี้ ตัวแปรด้านสายการบังคับบัญชามีความส าคัญ
ต่อความตั้งใจคงอยู่ต่อองค์การ โดยมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นอยู่ที่ 3.43 ซึ่งเป็นอันดับที่ 3 ในตัว
แปรด้านองค์การ วิเคราะห์ได้ว่า พนักงานคดีปกครองในส านักงานศาลปกครองกลางให้ความส าคัญใน
เรื่องนี้ เนื่องจากโดยภาพรวมแล้วตุลาการเจ้าของส านวนและ/หรือผู้อ านวยการส านักงานและ/หรือ
ผู้อ านวยการกลุ่มงานมีการกระจายอ านาจหน้าที่ตามสายการบังคับบัญชาไปยังระดับปฏิบัติการ ท าให้
พนักงานคดีปกครองสามารถตัดสินใจ และมี อิสระในการปฏิบัติงาน มอบอ านาจให้พนักงานคดี
ปกครองปฏิบัติหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน และสามารถดูแลพนักงานคดีปกครองได้อย่าง
เหมาะสม รวมถึงพนักงานคดีปกครองในส านักงานศาลปกครองกลางยังให้ความส าคัญกับจ านวน
บุคลากรในแต่ละส่วนงานที่มีสัดส่วนเพียงพอต่อปริมาณงานที่ ได้รับมอบหมาย ซึ่งสอดคล้องกับสาย
การบังคับบัญชาที่ดีของสมคิด บางโม ที่ก าหนดว่า จ านวนล าดับชั้นแต่ละสายการบังคับบัญชาไม่ควร
มีจ านวนมากเกินไป และควรมีลักษณะชัดเจนว่าใครเป็นผู้มีอ านาจสั่งการและสั่งไปยังผู้ใด รวมถึงไม่
ควรให้มีการก้าวก่ายกันหรือซ้อนกันระหว่างสายการบังคับบัญชา อย่างไรก็ตาม ความไม่สามารถของ 
ตุลาการเจ้าของส านวนและ/หรือผู้อ านวยการส านักงานและ/หรือผู้อ านวยการกลุ่มงานที่จะดูแล
ผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีจ านวนมากได้อย่างทั่วถึง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ ระดับความสามารถของ
ผู้บังคับบัญชาในการดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างทั่วถึงนั้น หากระดับความสามารถของผู้บังคับบัญชา
ในการดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาสูงขึ้น ก็จะส่งผลให้ระดับความตั้งใจคงอยู่ต่อองค์การของพนักงานคดี
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ปกครองสูงขึ้นเช่นกัน โดยเฉพาะการปฏิบัติงานของพนักงานคดีปกครองที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือตุลา
การเจ้าของส านวน ยังขาดความเป็นเอกภาพในการบังคับบัญชา เนื่องจากพนักงานคดีปกครองที่
ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือตุลาการเจ้าของส านวนมีผู้บังคับบัญชาโดยตรงสองคน คือ ตุลาการเจ้าของ
ส านวนและผู้อ านวยการกลุ่มงาน ทั้งนี้ ปัจจัยดังกล่าวเป็นไปตามแนวคิดเรื่องสายการบังคับบัญชา 
(Chain of Command) ต้องพิจารณาเรื่องอ านาจหน้าที่และเอกภาพในการบังคับบัญชา (Unity of 
Command) ช่วยรักษาอ านาจ ไม่แตกสายการบังคับบัญชา กล่าวคือ คน 1 คน ควรมี 1 ผู้บังคับบัญชา 
หากไม่เป็นหนึ่งเดียวอาจเกิดความขัดแย้งในค าสั่งและการท างานได้     

8.3 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยต่อองค์กำร  
 1) ส านักงานศาลปกครองควรทบทวนเรื่องค่าตอบแทนของต าแหน่งพนักงานคดีปกครองให้
สามารถแข่งขันใกล้เคียงกับต าแหน่งที่เทียบเคียงกันในกระบวนการยุติธรรม  
 2) ส านักบริหารทรัพยากรมนุษย์ควรก าหนดโครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนของต าแหน่ง
พนักงานคดีปกครองให้สอดคล้องกับบทบาทและหน้าที่ที่แตกต่างกันตามหลัก equal pay for 
equal work  
 3) ส านักงานศาลปกครองควรทบทวนเรื่องการจัดสรรอัตราก าลังในแต่ละส่วนให้มีความ
เหมาะสมและเพียงพอต่อปริมาณงานท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

8.4 ข้อเสนอแนะกำรวิจัยในอนำคต   
 1) ผู้ที่สนใจศึกษาเรื่องความตั้งใจคงอยู่ต่อองค์การ ควรน าปัจจัยภายนอกโดยเฉพาะปัจจัย
ด้านตลาดแรงงาน และปัจจัยด้านค่าตอบแทนขององค์การภายนอกที่เทียบเคียงกัน เช่น ส านักงาน
ศาลยุติธรรม เป็นต้น หรือปัจจัยด้านค่าตอบแทนขององค์กรภายนอกที่เทียบเคียงกัน เช่น พนักงาน
สอบสวน เป็นต้น ซึ่งเป็นปัจจัยดึงดูด (Push Factors) พนักงานคดีปกครองให้ไม่คิดที่จะคงอยู่ใน
ส านักงานศาลปกครอง หรือมีความคิดที่จะลาออกจากส านักงานศาลปกครอง มาใช้เป็นกรอบแนวคิด
ในการศึกษาครั้งต่อไป  
  2) ควรเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างให้ครบถ้วนตามระเบียบวิธีวิจัย และควรเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มประชากรในวงกว้างขึ้นจากส านักงานอ่ืนที่สังกัดส านักงานศาลปกครอง เพ่ือความ
สมบูรณ์ของผลการศึกษา 

3) ควรท าวิจัยเชิงปริมาณร่วมกันกับเชิงคุณภาพ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุม ลุ่มลึก และ
ชัดเจน 
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ปัญหำและอุปสรรคในกำรขับเคลื่อนศูนย์อ ำนวยกำรประสำนงำนป้องกัน 
และแก้ไขปัญหำยำเสพติดภำคเยำวชน 

ภัทรนันท์ ขันเพ็ชร* 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการขับเคลื่อนศูนย์อ านวยการประสานงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดภาคเยาวชน มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน
ศูนย์อ านวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชน (ศอ.ปส.ย.) 2) เพ่ือศึกษา
แนวทางและข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาการขับเคลื่อนศูนย์อ านวยการประสานงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดภาคเยาวชน (ศอ.ปส.ย.)  

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ ด าเนินการเก็บข้อมูลวิจัยโดยการใช้การสัมภาษณ์
แบบเชิงลึก ( In-depth Interview) และการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง ใช้วิธีวิเคราะห์การจัด
หมวดหมู่ของข้อมูล (Classification) ที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ โดยจ าแนกข้อมูล
ออกเป็นหมวดหมู่ตามประเด็นที่ก าหนดไว้ และน าเสนอผลการศึกษาด้วยการพรรณนา (Descriptive) 
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ปฏิบัติมีมุมมองด้านบวกในการที่เปิดโอกาสให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมองว่าผลส าเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดต้อง
อาศัยการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย ในส่วนวิธีการขับเคลื่อนด าเนินงาน ศอ.ปส.ย. ยังกระจั ด
กระจาย ไม่ได้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ส าหรับปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานศูนย์อ านวยการ
ประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ศอ.ปส.ย.) ได้แก่ 1) รูปแบบการบริหารงานและ
นโยบายของผู้บริหารส านักงาน 2) ปัญหาเชิงโครงสร้าง ศอ.ปส.ย. 3) ปัญหามุมมองทัศนคติของ
ผู้ปกครอง 4) ปัญหาในการปฏิบัติงาน ได้แก่ การปรับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่พ่ีเลี้ยง ป.ป.ส. บ่อยครั้ง ภาระ
งานของเจ้าหน้าที่พ่ีเลี้ยง และข้อจ ากัดของระเบียบงบประมาณ 5) ปัญหาส่วนบุคคล  

ค ำส ำคัญ: เครือข่ายเยาวชน, การป้องกันยาเสพติด, การแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 
1. บทน ำ 

“เยาวชน” ถือเป็นกลุ่มเป้าหมายส าคัญในการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีโอกาสเสี่ยงสูงต่อปัญหายาเสพติด ตามรายงานสถานการณ์ยาเสพติดของส านัก
ยุทธศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พบว่ากลุ่มผู้เสพยาเสพติดส่วน

                                       
* นักศึกษาคณัรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 



518 
 

ใหญ่มีอายุ 15-24 ปี คิดเป็นร้อยละ 36 หรือมีสัดส่วนมากกว่า 1 ใน 3 ของผู้เสพทั้งหมด ซึ่งประชากร
เหล่านี้ล้วนเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ  

ในปี พ.ศ. 2544 รัฐบาลได้ประกาศยุทธศาสตร์พลังแผ่นดิน ตามค าสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 
119/2544 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2544 เพ่ือให้ประชาชนเป็นพลังพ้ืนฐานและมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในทุกระดับ ในช่วงนี้ได้มีการก่อตั้งกลุ่มหรือองค์การเยาวชนในด้าน
การป้องกันยาเสพติดหลายกลุ่ม ซึ่งมีจุดมุ่งหมายด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมต่าง ๆ 
รวมถึงปัญหายาเสพติด และกลุ่มสโมสรวิทยากรเยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนจากโรงเรียนต่าง ๆ ที่มา
รวมตัวกัน เพ่ือร่วมกันด าเนินงานป้องกันปัญหายาเสพติด ตามแนวทางจากเยาวชนเอง ส านักงาน 
ป.ป.ส. จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาความเข้มแข็งขององค์การเหล่านี้ รวมถึงบูรณาการและเชื่อมโยงการ
ด าเนินงานให้เป็นเอกภาพ จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาความเข้มแข็งเครือข่ายเยาวชน
ต่อต้านยาเสพติด ในวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 ณ โรงแรมดุสิตเพลส กรุงเทพมหานคร ซึ่งการ
ประชุมดังกล่าวน าไปสู่การลงนาม “ปฏิญญาเจ้าพระยา 2005” ในวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 
ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เพ่ือร่วมจัดตั้งขึ้นเป็น “เครือข่ายเยาวชนต่อต้าน
ยาเสพติด” (ONCB Youth Network) ซึ่งเป็นเครือข่ายองค์การเยาวชนที่มีเจตนารมณ์ร่วมกัน
ด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพ่ือให้เกิดการบูรณาการการด าเนินงานอย่างเป็น
เอกภาพ โดยมีองค์การเยาวชนร่วมลงนาม จ านวน 6 องค์การ ได้แก่ กลุ่มเพ่ือนเพ่ือเพ่ือน ชมรมหัวใจ
ไร้สารฯ เครือข่ายเยาวชนกลุ่มปลาดาว เครือข่ายผู้น าเยาวชนส านักรักษ์แผ่นดินทอง เครือข่ายผู้น า
เยาวชนอาสาพัฒนาสังคมไทย (IOGTT) และสโมสรวิทยากรเยาวชน โดยส านักงาน ป.ป.ส. เป็น
องค์กรพ่ีเลี้ยงดูแลเครือข่าย (สุขุมาลย์ โชควัฒนรัตน์ , 2550) อย่างไรก็ตาม การด าเนินงานของ
เครือข่ายเยาวชนต่อต้านยาเสพติดไม่มีความต่อเนื่องหรือคืบหน้ามากนัก ไม่มีการด าเนินงานใน
ลักษณะของเครือข่าย ซึ่งแต่ละกลุ่มแต่ละองค์การได้แยกกันด าเนินงานตามแนวทางของตนเอง ไม่ได้
พบปะ แลกเปลี่ยนหรือประสานงานร่วมกันภายในเครือข่าย และบางกลุ่มได้ขาดการประสาน
เชื่อมโยงการด าเนินงานกับส านักงาน ป.ป.ส.  

ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2550 ส านักงาน ป.ป.ส. ได้มีแนวคิดจัดตั้งศูนย์อ านวยการประสานงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชน (ศอ.ปส.ย.) ขึ้น เพ่ือเป็นหน่วยงานกลางในการ
ประสานความร่วมมือระหว่างเยาวชนกับภาครัฐ รวมถึงเป็นกลไกในการขับเคลื่อนและสนับสนุนการ
ด าเนินงานด้านการป้องกัน แก้ไขและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดของเครือข่ายเยาวชน ตลอดจนท า
หน้าที่สะท้อนปัญหาและเสนอความคิดเห็นของเยาวชน ระดมทรัพยากรเชื่อมประสานทุกภาคส่วน
ของสังคมให้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบหรือวิธีการด าเนินงาน
ร่วมกัน ซึ่งองค์กรที่เข้าร่วมในเครือข่ายกับ ศอ.ปส.ย. โดยภารกิจหลักของ ศอ.ปส.ย. ประกอบด้วย 
การรวบรวมข้อมูลสถานที่ พฤติกรรมและเยาวชนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อปัญหายาเสพติดเพ่ือสนับสนุน
การจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ และการจัดกิจกรรมรณรงค์และกิจกรรมอ่ืน ๆ ด้านการป้องกัน



519 
 

ยาเสพติด เพ่ือเป็นการเพ่ิมพ้ืนที่หรือกิจกรรมเชิงบวกส าหรับเยาวชน โดยเฉพาะกิจกรรมเนื่องในวัน
ต่อต้านยาเสพติด ส านักงาน ป.ป.ส. ได้ร่วมกับสมาคมองค์กรพัฒนาเอกชนเพ่ือการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดภาคพ้ืนเอเชียแปซิฟิค (สปส.อป.) เป็นองค์กรพ่ีเลี้ยงให้กับ ศอ.ปส.ย. และ ศอ.ปส.ย. 
ได้แบ่งโครงสร้างการบริหารจัดการออกเป็น ศอ.ปส.ย. ส่วนกลาง เพ่ือเป็นหน่วยประสานในภาพรวม
ทั้งหมด และ ศอ.ปส.ย.ภาค ซึ่งแบ่งตามพ้ืนที่ของส านักงาน ปปส.ภาค ที่แบ่งออกเป็น 9 ภาค และ
พ้ืนที่ กทม. รวมเป็น 10 พ้ืนที่ หรือ 10 แห่ง เพ่ือเป็นหน่วยประสานงานองค์การเครือข่ายภาค
เยาวชนภายในระดับพ้ืนที่ ต่อมาในปี พ.ศ. 2559 ส านักงาน ป.ป.ส. มีนโยบายให้ขยายเครือข่าย
เยาวชน ศอ.ปส.ย. ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่จังหวัด รวม 77 จังหวัด เพ่ือสร้างเอกภาพในการด าเนินงาน 
โดยปัจจุบัน ศอ.ปส.ย. มีโครงสร้างการด าเนินงานในระดับภาค ระดับชาติ และระดับจังหวัด มีสมาชิก
ทั้งหมด 3,000 คน 332 เครือข่าย 

ด้วยแนวคิดการเปิดโอกาสให้ภาคเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด ท าให้ผู้วิจัยเกิดความสงสัยว่า กว่าทศวรรษในการจัดตั้ง ศอ.ปส.ย. มานั้นมีปัญหาอุปสรรค
อย่างไรบ้างในการขับเคลื่อนงาน ศอ.ปส.ย.ระดับภาค และข้อเสนอเพ่ือการขับเคลื่อน ศอ.ปส.ย.  
ควรเป็นอย่างไร เพ่ือให้การท างานสอดรับกับบริบทสังคมและการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่ม
เยาวชนในปัจจุบัน  
  
2. วัตถุประสงค์กำรศึกษำ 

2.1 เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานศูนย์อ านวยการประสานงานป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชน (ศอ.ปส.ย.)  

2.2 เพ่ือศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการขับเคลื่อนศูนย์อ านวยการประสานงานป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชน (ศอ.ปส.ย.) 
 
3. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

3.1 ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานศูนย์อ านวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดภาคเยาวชน (ศอ.ปส.ย.) 

3.2 แนวทางและข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาการขับเคลื่อนศูนย์อ านวยการประสานงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชน (ศอ.ปส.ย.) 
 
4. ขอบเขตกำรศึกษำ 

การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ที่มุ่งจะศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการ
ด าเนินงานศูนย์อ านวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชน (ศอ.ปส.ย.) 
โดยมีขอบเขตการศึกษา ดังนี้  



520 
 

4.1 ขอบเขตประชำกร 
ศึกษาเฉพาะประชากรที่เป็นเจ้าหน้าที่  ป.ป.ส.ภาค/กทม. ที่ปฏิบัติงานศูนย์อ านวยการ

ประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชน (ศอ.ปส.ย.)   

4.2 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
ศึกษาเฉพาะปัญหาและอุปสรรคในการขับเคลื่อนงานศูนย์อ านวยการประสานงานป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติดในความรับผิดชอบของส านักงานภาค 

 4.3 ขอบเขตด้ำนเวลำ 
ศึกษาข้อมูลเอกสารตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเครือข่ายเยาวชนต่อต้านยาเสพติด (ONCB Youth 

Network) ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นส าคัญในการจัดตั้งศูนย์อ านวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดภาคเยาวชน โดยใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล ส ารวจ และวิเคราะห์ข้อมูล  ระหว่าง
เดือนมกราคม-พฤษภาคม พ.ศ. 2563  
 
5. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

5.1 แนวคิดกำรป้องกันยำเสพติด 
การป้องกันยาเสพติด หมายถึง กระบวนการที่ด าเนินการล่วงหน้า โดยการอบรม เลี้ยงดู  

ให้การศึกษา ข้อมูลข่าวสารและความรู้ทั้งในระบบการศึกษา นอกระบบการศึกษา และการศึกษาตาม
อัธยาศัยแก่กลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง และสัมพันธ์กันในเรื่องคุณภาพชีวิต การป้องกันตนเอง 
ครอบครัวและชุมชนให้รอดพ้นจากยาเสพติดด้วยวิธีการต่าง ๆ เพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันแก่บุคคล
ให้มีความสามารถในการเผชิญหน้ากับปัญหา อุปสรรคและเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิต 
รวมทั้ง การปรับปรุงสภาพแวดล้อมใกล้ตัวที่มีส่วนผลักดันกลุ่มเป้าหมายให้ไปใช้ยาเสพติด (ส านักงาน 
ป.ป.ส., 2562)  

องค์ประกอบของปัญหำยำเสพติด 
ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสังคมท่ีมีองค์ประกอบของปัญหา 3 ประการที่มีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน 

คือ คน ยา และสิ่งแวดล้อม โดยความสัมพันธ์เปรียบเสมือนวงกลม 3 วงที่ซ้อนทับกัน ดังภาพที่ 5.1 

 
ภาพที่ 5.1 แสดงปฏิสัมพันธ์ระหว่าง คน ยา และสิ่งแวดล้อม 
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องค์ประกอบในมิติด้านคน การแสดงพฤติกรรมของมนุษย์มาจากหลากหลายสาเหตุ 
แต่ปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญต่อความคิดและการตัดสินใจของบุคคล คือ วุฒิภาวะ อารมณ์ ความเชื่อ และ
ทัศนคติ ซึ่งเหล่านี้เป็นลักษณะเฉพาะส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการแสดงออกถึงพฤติกรรม โดยมี
องค์ประกอบเสริม ได้แก่ ความอยากรู้ อยากลอง ความคึกคะนอง และสภาพแวดล้อมทางสังคม 
รวมถึงความกดดันเกี่ยวกับชีวิตของตนเอง และการแสวงหาทางออกในการแก้ปัญหาชีวิต ท าให้เกิด
การเลือกทางออกที่ผิด ซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญของการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด การป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดจึงมีแนวคิดมุ่งแก้ปัญหาที่ตัวคน โดยการลดโอกาสของคนที่ยังไม่มีปัญหายาเสพ
ติดไม่ให้ทดลองใช้ หรือสัมผัสยาเสพติด 

องค์ประกอบมิติด้านยา ปัญหาในการค้าและแพร่ระบาดของตัวยาเสพติดชนิดต่าง ๆ ในแต่
ละพ้ืนที่จะมีความรุนแรงในด้านการค้าและการแพร่ระบาดของปัญหายาเสพติดแต่ละชนิดแตกต่างกัน 
ในการด าเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดที่มุ่งด าเนินการกับตัวยา จึงเป็นการลดปริมาณยาเสพติดใน
สังคม โดยสกัดไม่ให้ยาเสพติดแพร่ถึงมือผู้ใช้ 

องค์ประกอบในมิติด้านสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวคนมีอิทธิพลที่จะผลักดันให้คน
หันไปใช้ยาเสพติดได้ โดยสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมทางสังคม 
เช่น สภาพแหล่งที่อยู่อาศัยที่มีความแออัดและเสื่อมโทรม เป็นแหล่งมั่วสุมอบายมุข รวมถึ งสภาพ
ครอบครัวมีปัญหาเรื่องรายได้และค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากความไม่มั่นคงทางอาชีพ ปัญหาความ
แตกแยกในครอบครัว การละเมิดสิทธิเด็ก นอกจากนี้ความต้องการการยอมรับในกลุ่มเพ่ือนใน
โรงเรียน ที่ท างาน หรือในชุมชน  

ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลต่อระบบความคิดและการกระท าของบุคคล ท าให้เกิดการสร้างค่านิยม
เฉพาะแบบ ปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนมีส่วนให้คนในสังคมเข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติด ดังนั้น ในการ
แก้ไขปัญหายาเสพติดให้เกิดผลส าเร็จ จ าเป็นจะต้องด าเนินการจัดการองค์ประกอบทั้ง 3 ประการ
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเฉพาะในมิติด้าน “คน” นับว่าส าคัญที่สุดในการสร้างให้คนมีภูมิคุ้มกัน
ยาเสพติด เนื่องจากถือเป็นการป้องกันยาเสพติดท่ีสาเหตุของปัญหา หากคนมีภูมิคุ้มกันยาเสพติดและ
รู้จักการป้องกันตนเองให้รอดพ้นจากปัญหายาเสพติด ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีทั้งตัวยาเสพติด
หรือสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการติดยาเสพติด บุคคลนั้นก็สามารถน าพาตนเองให้รอดพ้นจากปัญหายา
เสพติดได ้

5.2 แนวคิดเกี่ยวกับองค์กรเยำวชน 
แนวคิดการบริหารจัดการความร่วมมือภาคสาธารณะและแนวคิดเครือข่าย ความร่วมมือ

โดยทั่วไปเป็นแนวคิดที่ครอบคลุมความร่วมมือหรือเครือข่ายระหว่างองค์การในภาคส่วนต่าง ๆ ทั้ง
องค์การภาครัฐ องค์การสาธารณะที่ไม่แสวงหาก าไรหรือองค์การภาคธุรกิจเอกชน อย่างไรก็ตาม
การศึกษาความร่วมมือในการป้องกันปัญหายาเสพติดระหว่างองค์การภาครัฐและองค์การภาค
เยาวชนจ าเป็นที่จะต้องศึกษาถึงแนวคิดเกี่ยวกับเยาวชนและองค์การภาคเยาวชน เพ่ือให้มีความเข้าใจ
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ถึงลักษณะและธรรมชาติของเยาวชน อันเป็นช่วงวัยที่ก าลังเปลี่ยนผ่านจากวัยเด็กไปสู่วัยผู้ใหญ่ซึ่งอาจ
มีผลต่อรูปแบบและลักษณะความร่วมมือที่เกิดข้ึนได้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ควำมหมำยของเยำวชน  
สหประชาชาติ ระบุว่า เยาวชน หมายถึง คนในวัยหนุ่มสาว คือ ผู้มีอายุระหว่า ง 15-25 ปี 

หรือเป็นช่วงวัยหนุ่มสาว เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างการเป็นเด็กและผู้ใหญ่ เป็นช่วงที่กังวล
เกี่ยวกับรูปลักษณ์และสิ่งรอบตัวมากเป็นพิเศษ 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 เยาวชน หมายถึง บุคคลอายุเกิน 15 ปี
บริบูรณ์แต่ยังไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ ทั้งนี้ สามารถสรุปได้ว่า “เยาวชน” หมายถึง บุคคลที่ก าลังมีช่วง
อายุเปลี่ยนผ่านจากวัยเด็กไปสู่วัย ผู้ใหญ่ โดยการก าหนดว่าช่วงอายุใดเป็นช่วงอายุของเยาวชนขึ้นอยู่
กับบริบทด้านสังคม วัฒนธรรมและประเด็นอ่ืน ๆ ที่สนใจ หรือเป็นการนิยามเชิงปฏิบัติการเพ่ือเป็น
กรอบในการด าเนินงานเรื่องต่าง ๆ 

มุมมองต่อเยำวชน 
มุมมองต่อเยาวชนจะเป็นสิ่งก าหนดถึงนโยบายและการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับ

เยาวชนว่าจะมีทิศทางเป็นอย่างไร โดยทั่วไปมุมมองหรือแนวคิดที่มีต่อเยาวชนจะมี 2 ด้าน คือ 
แนวคิดเชิงบวกท่ีมองคุณค่าเป็นที่ตั้งและแนวคิดเชิงลบโดยมองปัญหาเป็นที่ตั้ง ดังนี้ 

1) มุมมองต่อเยาวชนที่มองคุณค่าเป็นที่ตั้ง (Positive Youth-based) แนวคิดนี้เริ่มขึ้นตั้งแต่
ต้นทศวรรษ 1990 โดยแนวคิดนี้มองว่าเยาวชนเป็นวัยที่มีพลังความคิดสร้างสรรค์และมีศักยภาพมาก
การด าเนินงานกับเยาวชนจึงให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของกิจกรรม มุ่ งส่งเสริมคุณภาพของ
เยาวชนเพ่ือเป็นเกราะป้องกันจากภาวะเสี่ยง มองการแก้ไขปัญหาเยาวชนแบบบูรณาการและ 
มีทางออกที่หลากหลายแก่เยาวชน รวมทั้งการมีส่วนร่วมของชุมชนและครอบครัวถือเป็นสิ่งส าคัญ 
(สุริยเดว ทรีปาตี, ม.ป.ป.: 6) นโยบายในด้านเยาวชนตามมุมมองนี้จึงมุ่งการพัฒนาและส่งเสริม
เยาวชน 

2) มุมมองต่อเยาวชนที่มองปัญหาเป็นที่ตั้ง (Problem-based) เป็นการมองว่าเยาวชนเป็น
วัยที่มีความเสี่ยงและเป็นปัญหา ในการด าเนินงานกับเยาวชนจึ งให้ความส าคัญกับพฤติกรรมเสี่ยง 
โดยเมื่อเกิดผลจากพฤติกรรมเสี่ยงจึงค่อยวางแผนจัดการกับปัญหา ซึ่งการแก้ไขปัญหาต้องอาศัย
ผู้เชี่ยวชาญ ปัญหาของเยาวชนจึงเป็นปัญหาที่มีความสลับซับซ้อนยากต่อการแก้ไข (สุริยเดว ทรีปาตี , 
ม.ป.ป.: 6) นโยบายที่ออกมาเกี่ยวกับเยาวชนจึงมุ่งในการปกป้องคุ้มครองเยาวชน 

ซึ่งมุมมองต่อเยาวชนที่ยึดคุณค่าเป็นที่ตั้ง ถือเป็นแนวคิดพ้ืนฐานของการให้เยาวชนได้รวมตัว
กันเป็นกลุ่มหรือองค์การและได้มีส่วนร่วม หรือได้เข้ามาร่วมมือ ตลอดจนได้สร้างเครือข่ายกับภาค
ส่วนอ่ืน ๆ ในการด าเนินงานต่าง ๆ โดยเฉพาะการด าเนินงานเพ่ือเยาวชนด้วยกันเอง ทั้งนี้ ถือว่า
เยาวชนไม่ใช่เพียงแค่อนาคตของชาติเท่านั้น หากแต่เยาวชนถือเป็นปัจจุบันของประเทศชาติด้วย 
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ดังนั้น จักต้องให้เยาวชนได้เข้าร่วมในกิจกรรมและมีบทบาทในการด าเนินงานต่าง ๆ เฉกเช่นเดียวกับ
ผู้ใหญ่ โดยเฉพาะในเรื่องที่เก่ียวข้องกับชีวิตของเยาวชนเอง  

องค์ประกอบขององค์กำรภำคเยำวชน 
โดยพื้นฐานขององค์การภาคเยาวชนจะมีองค์ประกอบที่เป็นลักษณะเด่นที่ส าคัญ ดังนี้  
1) แกนน าเยาวชนที่มีศักยภาพ/ภาวะผู้น า องค์การเยาวชนจ าเป็นต้องมีเยาวชนที่มีศักยภาพ

และมีภาวะผู้น า กล้าคิด กล้าท า กล้าเสนอความคิดเห็น ยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืนมีความคิด
สร้างสรรค์และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  เพ่ือเป็นแกนน าริ เริ่มในการรวมพลังเยาวชนด้วยกันและ
ประสานงานกับองค์การอ่ืน ๆ เพ่ือร่วมกันสนับสนุนการด าเนินงาน โดยแกนน าแต่ละคนควรมีการ
พบปะกันอย่างสม่ าเสมอ และควรบุคคลที่เป็นศูนย์กลางในการประสานงานระหว่างแกนน าด้วยกัน 
เพ่ือความต่อเนื่องและเชื่อมโยงการท างาน 

2) พ่ีเลี้ยง/องค์การพ่ีเลี้ยง ถึงแม้ว่าเยาวชนจะมีพลังและมีแนวคิดสร้างสรรค์ในการท างาน 
แต่เยาวชนก็ยังมีข้อจ ากัดหลายประการที่ไม่สามารถด าเนินงานต่าง ๆ ได้ตามล าพัง เช่น การขาด
ประสบการณ์ในการวางแผนและตัดสินใจ การขาดความรู้ในการจัดกระบวนการกิจกรรม เป็นต้น 
พ่ีเลี้ยงและองค์การพ่ีเลี้ยงจึงมีความจ าเป็นในการสนับสนุนและให้ค าปรึกษาแนะน าแก่องค์การ
เยาวชน ซึ่งพ่ีเลี้ยงองค์การพี่เลี้ยงสามารถมีได้ทั้งในระดับบุคคลหรือหน่วยงานจากภาครัฐ ภาคเอกชน 
องค์กรพัฒนาเอกชน บุคคล กลุ่มบุคคลผู้น าท้องถิ่น หรือพระสงฆ์ เป็นต้น ซึ่งบทบาทของพ่ีเลี้ยง คือ 
การเติมเต็มในส่วนที่องค์การเยาวชนยังขาด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์การเยาวชน ไม่ใช่ท าหน้าที่เป็น
ที่ปรึกษาเพียงครั้งคราวเท่านั้น 

3) ฝ่ายสนับสนุนการด าเนินงาน คือ ผู้ที่อยู่นอกเหนือองค์การ แต่ยินดีให้การสนับสนุนการ
ด าเนินงานขององค์การทั้งทางตรงและทางอ้อมในด้านการจัดกิจกรรม งบประมาณ และการพัฒนา
ศักยภาพของทีมงานและเยาวชน ตัวอย่างบุคคล กลุ่มหรือองค์การที่เป็นฝ่ายสนับสนุนการด าเนินงาน
ของเยาวชน เช่น ครอบครัว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่และหน่วยงานภาครัฐ เป็นต้น 

5.3 ข้อมูลศูนย์อ ำนวยกำรประสำนงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดภำคเยำวชน 
ในปี 2551 ส านักงาน ป.ป.ส. จึงได้จัดตั้งศูนย์อ านวยการประสานงานป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดภาคเยาวชน หรือ “ศอ.ปส.ย.” ขึ้น โดย ศอ.ปส.ย. เป็นการรวมตัวของกลุ่มเยาวชน
อายุที่มีจิตอาสาเพ่ือเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมป้องกันยาเสพติดในลักษณะการสื่อสาร
ระหว่างเยาวชนถึงเยาวชนในเชิงบวก การสื่อสารระหว่างเพ่ือนถึงเพ่ือน และเป็นแกนน าเชื่อมโยง
องค์กรเยาวชนที่หลากหลายทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาในพ้ืนที่ต่าง ๆ ให้เกิดการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานในลักษณะเครือข่ายเยาวชนต่อต้านยาเสพติดอย่างเป็นเอกภาพและบูรณา
การ ภายใต้แนวคิด “เด็กคิด เด็กน า เด็กท า ผู้ใหญ่หนุน” โดยมีส านักงาน ปปส.ภาค 1-9 และปปส.
กทม. เป็นที่ปรึกษาและเป็นพี่เลี้ยงคอยสนับสนุนการด าเนินงานในแต่ละพ้ืนที่ 
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ปัจจุบันมีสมาชิก ศอ.ปส.ย. ประมาณ 3,000 คน 332 เครือข่าย โดยน้อง ๆ กลุ่ มนี้ จะมี
บทบาทเป็นแกนน าเครือข่ายด าเนินกิจกรรมป้องกันยาเสพติดในแต่ละพ้ืนที่ โดยมีการรวมตัวท า
กิจกรรมส าคัญ ๆ เช่น กิจกรรมในห้วงวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน ของทุกปี) หรือกิจกรรม
ที่เยาวชนคิดสร้างสรรค์ขึ้นมาเอง ซึ่งข้ึนอยู่กับบริบทพ้ืนที่ 

วัตถุประสงค์กำรจัดตั้ง 
1) เพื่อรวบรวมกลุ่มเยาวชน/องค์กรเยาวชนที่ท างานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ

ติด ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน และมีสถานะและบทบาทส าคัญในการท ากิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ด้าน
การป้องกันยาเสพติด 

2) เพ่ือประสานงานนโยบาย แผนงาน และการปฏิบัติงานด้านการป้องกันปัญหายาเสพติดและ
ปัญหาสังคมต่าง ๆ กับองค์กรเยาวชนในพ้ืนที่ต่าง ๆ และให้การด าเนินงานของกลุ่มเยาวชนมีความ
ชัดเจน สามารถน าเสนอผลงานให้เป็นที่ยอมรับและน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ยาเสพติด 

3) เพ่ือพัฒนาศักยภาพขององค์กรเยาวชนให้มีความสามารถในการด าเนินงานด้านการ
ป้องกันแก้ไขและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนอย่างมีประสิทธิภาพ รู้จักการท างานร่วมกัน
เป็นหมู่คณะ รู้ส านึกในหน้าที่ของตนเองตลอดจนพัฒนาตนเองให้เป็นเยาวชนที่ดีเป็นตัวแทนของ
เยาวชนไทยที่ท างานด้านการป้องกันยาเสพติดเพ่ือเข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

4) เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง เยาวชน องค์กรเยาวชน และองค์กรพ่ีเลี้ยงเพ่ือ
มุ่งสู่การเป็นองค์กรเยาวชนแห่งการเรียนรู้ด้านการป้องกันปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน 

5) เพ่ือส่งเสริมและพัฒนากลไกเฝ้าระวังภาคเอกชนอันจะส่งผลให้องค์กรเยาวชนสามารถ
ประเมินสถานการณ์ปัญหาและแสวงหามาตรการแก้ไขอย่างเหมาะสมต่อไป  ภารกิจหลัก ร่วมเฝ้า
ระวังปัญหายาเสพติด จัดกิจกรรมรณรงค์ กิจกรรมเชิงบวก สร้างสรรค์ กิจกรรมทางเลือกเพ่ือเพ่ิม
พ้ืนที่เชิงบวกส าหรับเยาวชนโดยเฉพาะวันต่อต้านยาเสพติดของทุกปี (26 มิถุนายน) เสริมสร้างความ
เข้มแข็งขององค์กรและพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายเยาวชน ขยายเครือข่ายและการเชื่อมโยงสมาชิก
ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ บูรณาการการท างานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ  
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ภาพที ่5.2 โครงสร้าง ศอ.ปส.ย. 
 
6. งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

สุวัลลีย์ เปี่ยมปิติ (2552) ท าการวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพการด าเนินงานของสภาเด็กและ
เยาวชนจังหวัดระยอง ผลการศึกษาพบว่าเด็กและเครือข่ายเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมไปใช้ประโยชน์ได้มากท่ีสุด นอกจากนี้ได้ฝึกการเป็นผู้น าและการท างาน
เป็นทีมโดยมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ กิจกรรมที่เด็กและเยาวชนต้องการให้ด าเนินการมากที่สุด คือ 
โครงการต้านภัยยาเสพติด รองลงมาคือโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และอันดับสามคือโครงการถนน
เด็กเดิน ส าหรับปัญหาการขับเคลื่อนงานได้แก่ปัญหาด้านงบประมาณ ปัญหาด้านวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การปฏิบัติงาน และปัญหาด้านการติดต่อสื่อสาร  

เกรียงไกร กางก าจัด (2554) ได้วิจัยเรื่องการศึกษาปัญหาและทางออกในการขับเคลื่อนงาน
สภาเด็กและเยาวชนในเขตตะวันออก โดยใช้วิธีการศึกษาแบบผสม (Mixed Methods) ผลการศึกษา
พบว่า ปัญหาและทางออกในการขับเคลื่อนงานสภาเด็กและเยาวชนในเขตภาคตะวันออก ด้านแผน
และโครงการอยู่ในระดับน้อย ด้านงบประมาณอยู่ในระดับปานกลาง การประสานงานอยู่ในระดับ
ปานกลาง ด้านการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย ด้านบุคลากรอยู่ในระดับน้อย และด้านวัสดุอุปกรณ์ 
และสถานที่ อยู่ในระดับปานกลาง  
 
7. วิธีกำรศึกษำ 

ผู้ศึกษาด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการ
รวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลที่เป็นผู้ปฏิบัติงานของส านักงาน ป.ป.ส.ภาค 1-9/กทม. ที่รับผิดชอบงาน 
ศอ.ปส.ย. ส านักงานภาคละ 1 คน รวมจ านวน 10 คน ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้แบบสัมภาษณ์
แบบกึ่งโครงสร้าง ในช่วงวันที่ 17 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2563 และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary 
Data) เป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หนังสือ เอกสารทางราชการ บทความ
วิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้ง
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นโยบาย ยุทธศาสตร์แนวทางการด าเนินงาน เพ่ือน ามาใช้วิเคราะห์ข้อมูลให้มีความครอบคลุมมากขึ้น  
น าเสนอผลการศึกษาด้วยการพรรณนา (Descriptive) ใช้ก าหนดล าดับของผู้ให้สัมภาษณ์แทนการใช้
ชื่อ-สกุลจริง อธิบายเรื่องราว เนื้อหา ข้อค้นพบ ครอบคลุมสาระส าคัญของข้อมูล เพ่ือให้ได้ข้อสรุปใน
การตอบค าถามของการศึกษาวิจัย และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
8. ผลกำรศึกษำ  

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์เจ้าที่ผู้ปฏิบัติที่รับผิดชอบงาน ศอ.ปส.ย. 
ในพ้ืนที่ภาค 1-9 และกรุงเทพมหานคร รวมจ านวน 10 คน โดยคัดเลือกเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานศูนย์
อ านวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชนหรือพ่ีเลี้ยง ศอ.ปส.ย. ระดับภาค  

มุมมองหรือความเห็นของพ่ีเลี้ยง ศอ.ปส.ย. ในการเปิดโอกาสให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีมุมมองด้านบวกในการที่เปิดโอกาสให้เยาวชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีความเห็นว่าวิธีการหรือการสื่อสารระหว่างเยาวชน
ถึงเยาวชนด้วยกันนั้นได้ผลดีกว่าการที่ผู้ใหญ่สื่อสารกับเยาวชน และมองว่าเยาวชนเป็นวั ยที่มีพลัง
ความคิดสร้างสรรค์ มีศักยภาพมาก และความส าเร็จในการป้องกันปัญหายาเสพติดต้องอาศัยการมี
ส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนที่เป็นกลุ่มหลักในของปัญหายาเสพติดในปัจจุบัน 

วิธีการขับเคลื่อนงานยังกระจัดกระจาย ไม่ได้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ไม่มีกลุ่ มเป้าหมายที่
ชัดเจนว่าเป็นเด็กในหรือนอกสถานศึกษา เน้นการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยแต่ละบริบทพ้ืนที่มีการขยายเครือข่ายสู่เป้าหมายที่แตกต่างกัน 
ได้แก่ การขยายเครือข่ายในสถานศึกษา โดยท างานร่วมกับครูที่ปรึกษา การขยายเครือข่ายในกลุ่ม
เยาวชนนอกสถานศึกษา รวมถึงเกิดจากการชักชวนของเพ่ือน ๆ พ่ี ๆ น้อง ๆ ที่เป็นสมาชิก ศอ.ปส.ย. 
ให้มาท างานและกิจกรรมด้านยาเสพติด แนวคิดการขับเคลื่อนงาน ศอ.ปส.ย. เป็นการให้โอกาสเชิง
ความคิด เปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความคิดเห็น ได้ท ากิจกรรมและแสดงออกตามความสนใจของ
เยาวชนในทางที่สร้างสรรค์ ภายใต้แนวคิด “เด็กคิด เด็กน า เด็กท า ผู้ใหญ่หนุน” ท าให้เยาวชนมี
ตัวตน มีส านึกในความเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ถือเป็นการสร้างพ้ืนที่เชิงบวกในทางปัญญาและพ้ืนที่
ของความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนเกิดพ้ืนที่ในการแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างผู้ใหญ่และเยาวชน และ
น าไปสู่การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดระหว่างเยาวชนและผู้ใหญ่ โดยการขับเคลื่อน 
ศอ.ปส.ย. เกิดจากการมีส่วนร่วมของ 3 องค์ประกอบได้แก่ เยาวชน พ่ีเลี้ยง/องค์กรพ่ีเลี้ยง และฝ่าย
สนับสนุนการด าเนินงาน คือ ผู้ที่อยู่นอกเหนือองค์การ เช่น ครอบครัว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เจ้าหน้าที่และหน่วยงานภาครัฐ เป็นต้น  

นโยบายผู้บริหาร ผู้บริหารส านักงาน ป.ป.ส. ในแต่ละบริบทพ้ืนที่มีนโยบายหรือรูปแบบ 
การขับเคลื่อนงาน ศอ.ปส.ย. ที่แตกต่างกัน ซี่งผู้บริหารส านักงานภาคส่วนใหญ่ก็ได้ให้ความส าคัญกับ
การขับเคลื่อนงาน ศอ.ปส.ย. อย่างไรก็ตามการขับเคลื่อนงานของ ศอ.ปส.ย. จะต้องมีความสอดคล้อง
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กับแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของส านักงาน ป.ป.ส. รวมถึงแนวทางการ
พิจารณางบเงินอุดหนุนในแต่ละปี โดยด าเนินการด้วยแนวคิด 70 เหมือน ในการป้องกันยาเสพติดใน
แต่ละกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสมเป็นรูปธรรม และแนวคิด 30 ต่าง ในแนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชนที่เหมาะสมและสร้างสรรค์ตามบริบทของพ้ืนที่ 

ด้านผลลัพธ์การขับเคลื่อนงาน ศอ.ปส.ย. จากผลการศึกษาพบว่า ศอ.ปส.ย. มีส่วนช่วยในการ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนได้ในระดับหนึ่ง เนื่องจากเป็นการขับเคลื่อนงานที่ตรง
กลุ่มเป้าหมายและเข้าถึงกลุ่มเด็กและเยาวชน แต่การขาดความต่อเนื่องในการด าเนินงานและจ านวน
เครือข่ายที่มีจ านวนน้อยและหมุนเวียนอยู่ตลอด ท าให้ผลการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดนั้นยังจ ากัดในเฉพาะกลุ่มเล็ก ๆ โดยการด าเนินงานของเยาวชนเน้นการท ากิจกรรมเชิง
สร้างสรรค์ ได้แก่ กิจกรรมอบรมให้ความรู้ยาเสพติด กิจกรรมการพัฒนาเครือข่าย กิจกรรมกีฬา 
กิจกรรมรณรงค์ กิจกรรมผลิตสื่อยาเสพติด และกิจกรรมประชุมขับเคลื่อนงาน 

ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานศูนย์อ านวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดภาคเยาวชนสามารถจัดหมวดหมู่เป็น 6 ประเด็นย่อย ดังนี้ 

1) วาระการท างานของ ศอ.ปส.ย. โดยข้อก าหนดในธรรมนูญศูนย์อ านวยการประสานงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชนเรื่องวาระในการด ารงต าแหน่งของคณะท างาน 
โดยก าหนดให้ด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี ติดต่อกันไม่เกิน 2 วาระ ซึ่งการปรับเปลี่ยนคณะท างานใน
ทุก ๆ 2 ปี ท าให้การท างานขาดความต่อเนื่อง และความสัมพันธ์ภายในเครือข่ายไม่แน่นแฟ้น มีการ
แตกแยกกันภายในคณะท างาน ส่งผลต่อการด าเนินงาน  

2) ทัศนคติในการท างานยาเสพติด ผู้ปกครองมีทัศนคติเชิงลบในการที่เยาวชนจะเข้ามาเป็น
เครือข่าย ศอ.ปส.ย. รวมถึงเยาวชนยังขาดความเข้าใจของเยาวชนในบทบาทของ ศอ.ปส.ย. และกลัว
ว่าจะมีอันตรายหากเข้ามาเป็นเครือข่าย ศอ.ปส.ย.  

3) เยาวชนมีความผูกพันกับพ่ีเลี้ยง ป.ป.ส. และท างานโดยยึดติดกับตัวบุคคล ซึ่งการ
ปรับเปลี่ยนพ่ีเลี้ยงบ่อยครั้งท าให้ขับเคลื่อนงานขาดความต่อเนื่อง และส่งผลต่อขวัญก าลังใจในการ
ท างานของเยาวชน  

4) ขาดการสร้างแรงจูงใจ ขาดการวางเป้าหมายในการท างานของเยาวชน และขาดการสร้าง
แรงจูงใจเพ่ือให้เยาวชนเข้ามาเป็นเครือข่าย ศอ.ปส.ย.  

5) ข้อจ ากัดของระเบียบงบประมาณ การขับเคลื่อนงาน ศอ.ปส.ย. จะใช้งบประมาณหมวด
เงินอุดหนุนเพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเยาวชนจะเสนอโครงการเพ่ือขอรับ
งบประมาณจากส านักงาน ปปส.ภาค/กทม. ซึ่งระเบียบการสนับสนุนงบประมาณมีข้อจ ากัดหลาย
ประการ และกิจกรรม/โครงการที่ให้การสนับสนุนไม่สอดคล้องกับแนวคิดและพฤติกรรมของเยาวชน 
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6) ภาระงานของพ่ีเลี้ยง ป.ป.ส. เจ้าหน้าที่ ป.ป.ส.ภาค มีภารกิจที่ต้องประสานและขับเคลื่อน
จ านวนมาก ท าให้ขับเคลื่อนงาน ศอ.ปส.ย. ได้ไม่เต็มที่ และในบางภูมิภาคเจ้าหน้าที่ส่วนยุทธศาสตร์
และอ านวยการเป็นผู้ขับเคลื่อนงาน ศอ.ปส.ย. ซึ่งไม่ได้มีภารกิจด้านการประสานงานในพ้ืนที่ท าให้
ค่อนข้างมีปัญหาในการติดต่อประสานงานกับเยาวชน และขาดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 
 
9. สรุปผลกำรศึกษำ 

9.1 ปัญหำอุปสรรคในกำรขับเคลื่อนงำน ศอ.ปส.ย. สามารถแบ่งได้เป็น 5 ประเด็น ดังนี้ 
1) นโยบายของผู้บริหารส านักงาน การขับเคลื่อนงาน ศอ.ปส.ย. ในบางภูมิภาคผู้บริหารยัง

ไม่ให้การสนับสนุนเท่าที่ควร โดยเฉพาะในเรื่องของการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือด าเนินโครงการ/
กิจกรรมของเยาวชน  

2) ปัญหาเชิงโครงสร้าง ศอ.ปส.ย. การที่ธรรมนูญ ศอ.ปส.ย. ก าหนดให้คณะท างานด ารง
ต าแหน่งคราวละ 2 ปี ติดต่อกันไม่เกิน 2 วาระ ท าให้เกิดการปรับเปลี่ยนคณะท างานในทุก ๆ 2 ปี 
ซึ่งเป็นการท างานในระยะสั้น ส่งผลให้งาน ศอ.ปส.ย. ขาดความต่อเนื่อง และมีผลต่อความสัมพันธ์
ภายในเครือข่าย 

3) ปัญหามุมมองทัศนคติของผู้ปกครอง ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่นอกเหนือองค์การและมีบทบาทส าคัญ
ในการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมของเยาวชน ศอ.ปส.ย. ส่วนใหญ่ยังมีทัศนคติเชิงลบในการที่
เยาวชนจะเข้ามาเป็นเครือข่าย ศอ.ปส.ย. และขาดความเข้าใจในบทบาทของ ศอ.ปส.ย. กลัวว่าบุตร
หลานจะมีอันตราย หากเข้ามาเป็นเครือข่าย ศอ.ปส.ย. ประกอบกับส านักงาน ป.ป.ส. และ ศอ.ปส.ย. 
ไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การบทบาท การด าเนินงานของ ศอ.ปส.ย. มากเท่าที่ควร 

4) ปัญหาในการปฏิบัติงาน  
(1) การปรับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่พ่ีเลี้ยง ป.ป.ส. การปรับเปลี่ยนพ่ีเลี้ยงบ่อยครั้งท าให้

ขับเคลื่อนงานขาดความต่อเนื่อง ส่งผลต่อขวัญก าลังใจในการท างานของเยาวชน ในการท างานกับ
องค์การเด็กและเยาวชนความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่และเยาวชนเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ในการ
บริหารจัดการความสัมพันธ์ความร่วมมือระหว่างองค์การ ผู้ปฏิบัติงานจะต้องวางบทบาทของตนเองได้
อย่างเหมาะสม  

(2) ภาระงานของเจ้าหน้าที่พ่ีเลี้ยง ศอ.ปส.ย. ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ใน 2 ส่วนงาน
คือ เจ้าหน้าที่ประสานพ้ืนที่ และเจ้าหน้าที่ส่วนยุทธศาสตร์และอ านวยการ ซึ่งมีภาระงานแตกต่างกัน 
ภาระงานของเจ้าหน้าที่ส่วนประสานพ้ืนที่ (ปพ.) จะได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานระดับฟังก์ชั่น 
และงานประสานพ้ืนที่ โดยงานฟังก์ชั่น คือ การก ากับดูแลการขับเคลื่อนนโยบายภาพรวมของพ้ืนที่ 
แบ่งเป็นด้านป้องกันยาเสพติด (งาน ศอ.ปส.ย./งานชุมชน/งานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน/ 
งานสถานประกอบการ) และด้านบ าบัดรักษายาเสพติด และงานด้านประสานพ้ืนที่จะครอบคลุมนโยบาย
ทุกด้านของส านักงาน ป.ป.ส. ได้แก่ งานป้องกันยาเสพติด งานบ าบัดรักษายาเสพติด และงาน
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ปราบปรามยาเสพติด (ในภารกิจปิดล้อม/ตรวจค้น) ในจังหวัด/เขตที่รับผิดชอบ ในส่วนของเจ้าหน้าที่
ส่วนอ านวยการและยุทธศาสตร์ (ยอ.) จะได้รับมอบหมายในเรื่องการบริหารงบประมาณและแผนงาน
ของส านักงานภาคให้เป็นไปตามกรอบแผนปฏิบัติการของส านักงาน ป.ป.ส. ควบคู่ไปกับการ
ขับเคลื่อนงาน ศอ.ปส.ย. ซึ่งไม่ได้มีภารกิจในการประสานพ้ืนที่ หรือการปฏิบัติงานในระดับจังหวัดท า
ให้เป็นอุปสรรคในการประสานขับเคลื่อนงาน ศอ.ปส.ย. ในพื้นที่ 

(3) ระเบียบงบประมาณ การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือขับเคลื่อนงาน ศอ.ปส.ย. 
จะใช้ระเบียบเงินอุดหนุนเพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งส านักงาน ป.ป.ส. ได้รับการ
จัดสรรจากส านักงบประมาณเพ่ือใช้จ่าย ดังนี้ (1) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (2) การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (3) การพัฒนาเครือข่ายวิชาการสาร
เสพติด (4) เงินอุดหนุนอ่ืน ๆ โดยการขับเคลื่อนงาน ศอ.ปส.ย. สอดคล้องกับการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด และกิจกรรมที่สามารถให้การอุดหนุนงบประมาณได้แก่ การฝึกอบรม ประชุม 
สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการกีฬาเพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โครงการดนตรี
เพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งท าให้กิจกรรมในการขับเคลื่อนงาน ศอ.ปส.ย. นั้นไม่
หลากหลาย และไม่สอดรับกับพฤติกรรมของเยาวชนในยุคปัจจุบัน 

5) ปัญหาส่วนบุคคล ได้แก่ การขาดแรงจูงใจในการท างานของ ศอ.ปส.ย. เยาวชนไม่มี
เป้าหมายในการท างาน และขาดการสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนเข้ามาเป็นเครือข่าย ศอ.ปส.ย. 

9.2 แนวทำงและข้อเสนอแนะในกำรขับเคลื่อนงำน ศอ.ปส.ย.  
1) กลไกการขับเคลื่อนงาน ศอ.ปส.ย. จะต้องอาศัยการบูรณาการร่วมกันในระดับพ้ืนที่ และ

ค านึงถึงตัวเยาวชนเป็นหลัก โดยให้กลไกระดับพ้ืนที่เป็นพ่ีเลี้ยงในการท างานของเยาวชน ศอ.ปส.ย. 
บทบาทในการเป็นพี่เลี้ยงระดับพ้ืนที่ ดังนี้ 

กลไกในพื้นที่ส านักงาน ป.ป.ส.ภาค 1-9 ควรเพ่ิมไว้ในภารกิจของศูนย์อ านวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัด (ศอ.ปส.จ.) ซึ่งเป็นกลไกท่ีจัดตั้งในทุกจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด 
เป็นผู้อ านวยการส่วนบทบาทของเจ้าหน้าที่ ปปส.ภาค ควรเป็นเพียงที่ปรึกษา เป็นคนกลางในการ
ประสานให้เกิดการขับเคลื่อนงานเยาวชนกับกลไกพ้ืนที่ และก ากับควบคุมการขับเคลื่อนงานของ
เยาวชนให้อยู่บนพ้ืนฐานของความถูกต้อง และคอยอ านวยการในเรื่องต่าง ๆ ในส่วนของพ้ืนที่
ส านักงาน ป.ป.ส.กทม. ใช้กลไกของ ปปส.กทม. เนื่องจากมีรูปแบบการบริหารที่แตกต่างกัน 
โดยบูรณาการขับเคลื่อนร่วมกับครูที่ปรึกษา 

2) รูปแบบในการขับเคลื่อนเครือข่าย ศอ.ปส.ย. ควรเกิดจากระดับล่างสู่ระดับบนจึงจะเกิด
การขับเคลื่อนงานที่มีผลเป็นรูปธรรม และจะต้องเกิดจากความพร้อมหรือความต้องการในพ้ืนที่ ไม่ใช่
การจัดตั้งโดยการสั่งการ ส่วนโครงสร้างการบริหารองค์การควรเป็นไปแบบแนวราบ เพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือของเครือข่ายอย่างแท้จริง 
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3) ก าหนดนโยบายและแนวทางในการสนับสนุนงานเยาวชนที่ชัดเจน ลดการวางกรอบในการ
ขับเคลื่อนงานของเยาวชน โดยจะต้องก าหนดตัวชี้วัดในการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดให้กับเยาวชน เช่น เป้าหมาย ผลลัพธ์ในการด าเนินงาน ส่วนรูปแบบและแผนการด าเนินงาน
จะต้องเกิดจากแนวคิดหรือความต้องการของเยาวชนอย่างแท้จริง  

4) ลดข้อจ ากัดของระเบียบงบประมาณเงินอุดหนุน โดยปรับปรุงให้มีกิจกรรมที่เปิดกว้าง
เฉพาะกรอบที่ผู้ขอรับสนับสนุนเป็นองค์การเยาวชน เพ่ือให้มีกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดที่หลากหลาย สอดรับกับแนวคิดและพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนในปัจจุบัน 

5) จัดท าแนวทางและหลักเกณฑ์ในการให้รางวัล เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการท างานให้กับ
เยาวชน และจูงใจให้เยาวชนหันมาท ากิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมากข้ึน  

6) ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ศอ.ปส.ย. ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
บุคคลภายนอกที่สนใจในการเข้าร่วมเป็นสมาชิก 
 
10. ข้อเสนอแนะ 

10.1 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1) ควรพิจารณาจัดตั้ง ศอ.ปส.ย. ตามความพร้อมของจังหวัดในแต่ละภาค ไม่จ าเป็นต้องให้มี

การจัดตั้งในทุกจังหวัด เพื่อให้เกิดทีมที่เข้มแข็ง และพัฒนาเป็นตัวแทนภาคเพ่ือเป็นแกนน าขับเคลื่อน
งานในระดับพ้ืนที ่

2) ควรมีการทบทวนระเบียบเงินอุดหนุนให้ทันสมัย มีกรอบกิจกรรมที่หลากหลาย และสอด
รับกับการสร้างสรรค์กิจกรรมของเยาวชน  

3) ควรเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนน านโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทาง มาก าหนดกิจกรรม
และรูปแบบกิจกรรมขึ้นมาเอง แต่วางเงื่อนไขการท างานที่เน้นบริบท และสภาพปัญหาในพื้นที่ 

4) ควรมีการสร้างแรงจูงใจ และสร้างขวัญก าลังใจในการท างานให้กับเยาวชน เพ่ือให้เยาวชน
หันมาท ากิจกรรมด้านยาเสพติดมากขึ้น   

10.2 ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป 
1) ควรท าการศึกษาเพ่ิมเติมเฉพาะพ้ืนที่เพ่ือให้ได้ข้อมูลแต่ให้ครอบคลุมทุกมิติของผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนงาน ศอ.ปส.ย. ในพื้นที่โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริหาร และเยาวชน ศอ.ปส.ย. 
2) ควรท าการศึกษาเปรียบเทียบกับการขับเคลื่อนงานองค์กรเยาวชนอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะ

ใกล้เคียงกัน เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ผลการศึกษาได้อย่างละเอียด 
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ควำมคิดเห็นต่อกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของบุคลำกร สถำบันโรคผิวหนัง 

มณีรัตน์ สุราฤทธิ์* 
 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ เสนอผลการศึกษาความคิดเห็นของบุคลากร สถาบันโรคผิวหนัง ต่อการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่
ประเภทการจ้าง ระดับต าแหน่ง หน่วยงานที่ปฏิบัติ และอายุงาน กับความคิดเห็นต่อการประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากร ด้านวิธีการประเมิน ด้านผู้ประเมิน และด้านผู้รับการประเมิน โดยศึกษา
เกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะของบุคลากร โดยสามารถน าไปเป็นแนวทางแก้ไขพัฒนาการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน สถาบันโรคผิวหนัง กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรระดับหัวหน้างาน จ านวน 58 
คน และระดับผู้ปฏิบัติ จ านวน 140 คน รวมทั้งสิ้น 198 คน  

ผลการศึกษาพบว่าบุคลากรสถาบันโรคผิวหนังทั้งระดับหัวหน้างานและระดับผู้ปฏิบัติเห็น
ด้วยกับการประเมินผลการปฏิบัติงานด้าน 1) ผู้รับการประเมิน 2) ผู้ประเมิน และ 3) วิธีการประเมิน 
ตามล าดับ บุคลากรทั้งระดับหัวหน้างานและระดับผู้ปฏิบัติเห็นด้วยกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
1) ด้านวิธีการประเมิน ร้อยละ 79.9 และร้อยละ 80.9 ตามล าดับ 2) ด้านผู้ประเมิน ร้อยละ 90.3 
และร้อยละ 91.7 ตามล าดับ และ 3) ด้านผู้รับการประเมิน ร้อยละ 93.6 และร้อยละ 92.1 ตามล าดับ 
อย่างไรก็ตามทั้งหัวหน้างานและผู้ปฏิบัติเห็นด้วยกับตัวชี้วัด 2 ตัว ในอัตราที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับ
ตัวชี้วัดอ่ืน ๆ ได้แก่ “จ านวนวัน อบรม สัมมนา ในรอบ 6 เดือน ที่จัดโดยหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบันฯ (60 ชั่วโมง/คน/ปี) มีความเหมาะสม” (ร้อยละ 55.2 และร้อยละ 55.7 ตามล าดับ) 
และ“จ านวนตัวชี้วัดที่ได้รับถ่ายทอดจากระดับองค์การลงสู่รายบุคคลรวมถึงผู้จัดเก็บข้อมูล และ
ผู้จัดท าเอกสาร/ข้อมูลประกอบการรายงานผล (นับเฉพาะ KPI ก.พ.ร.) มีความเหมาะสม” (ร้อยละ 
55.2 และร้อยละ 72.1 ตามล าดับ) ส าหรับการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคล
กับความคิดเห็นต่อการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร สถาบันโรคผิวหนัง พบว่า ตัวแปรที่มี
ความสัมพันธ์ต่อการประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมได้แก่ ประเภทการจ้าง และอายุงาน 
ในขณะที่ระดับต าแหน่ง และหน่วยงานที่ปฏิบัติไม่มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นต่อการประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรสถาบันโรคผิวหนัง 

ค ำส ำคัญ: ความคิดเห็น, การประเมินผล, การปฏิบัติงาน, บุคลากร, สถาบันโรคผิวหนัง 
 

                                       
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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1. บทน ำ 
จากแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้เข้ามามีบทบาทต่อวิธีการบริหารงานภาครัฐของ

ประเทศไทย ส่งผลให้มีการน าระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management 
System) มาใช้ในการบริหารแผนงาน โครงการ หรืองานต่าง ๆ ทั้งระดับหน่วยงานและบุคคล มีการ
ติดตามผลของการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือประเมินประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และความส าเร็จ
ของงานในแต่ละช่วงเวลาว่าสอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ และการให้ความส าคัญกับ
ทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นกลไกส าคัญที่จะช่วยให้องค์การเจริญก้าวหน้า และประสบความส าเร็จ 
หลายองค์การมีการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือให้บุคลากรสามารถท างานตามหน้าที่ของตนให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด เกิดปัญหาน้อยที่สุด และพัฒนาให้บุคลากรมีศักยภาพเพ่ิมขึ้น เพ่ือการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพ่ือความส าเร็จขององค์การที่จะมากขึ้นไปด้วย ระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน จึงกลายเป็นเครื่องมือที่ส าคัญและจ าเป็นส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรว่าเป็นไปอย่างไร 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบันโรคผิวหนังได้ถือปฏิบัติตามประกาศกรมการแพทย์ 
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เป็นไปตามมาตรา 76 วรรคหนึ่ง 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 10122 
ลงวันที่ 3 กันยายน 2552 เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการ เป็นไปโดยโปร่งใส เป็นธรรม 
และตรวจสอบได้ เพ่ือให้เกิดผลงาน และสามารถวัดผลงานได้ ซึ่งการประเมินผลการปฏิบัติงานนั้น 
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 

1) แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  
2) แบบประเมินสมรรถนะ  
3) แบบประเมินงาน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมายพิเศษ นอกเหนือจากงานประจ า 
ซึ่งจะต้องมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนที่ท าให้การประเมินผลการปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ และได้เริ่ม

ใช้ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานรูปแบบดังกล่าวตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553 โดยมีการปรับปรุง
และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบัน โดยมีขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตั้งแต่การจัดท า
ค ารับรองการปฏิบัติราชการถ่ายทอดจากระดับผู้บริหารลงสู่ระดับผู้ปฏิบัติรายบุคคล เพ่ือให้ระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และสามารถน าผลการประเมินไปใช้ในการบริหารงานด้าน
ทรัพยากรบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดท าแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยมีการก าหนด
ตัวชี้วัดร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติและผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 1 ระดับ การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
และการแจ้งผลการปฏิบัติงาน ซึ่งในระหว่างการด าเนินงานพบปัญหา และอุปสรรค เช่น บุคลากรไม่
เข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ไม่เข้าใจรายละเอียดของตัวชี้วัดที่ใช้ ตัวชี้วัด
ที่ก าหนดขึ้นเพื่อใช้ประเมินค่างานทั้ง 3 องค์ประกอบ มีหลายตัวชี้วัด รายละเอียดมาก ยุ่งยากต่อการ
เก็บผลงานเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งตัวชี้ วัดที่ก าหนดจะต้องได้
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มาตรฐาน มีหลักฐานที่ชัดเจน โดยตัวชี้วัดที่บังคับใช้ร่วมกันต้องผ่านการพิจารณาจากรองผู้อ านวยการ
สถาบันโรคผิวหนัง รวมไปถึงเกณฑ์ของผู้ประเมินแต่ละคนไม่เหมือนกัน  

จากความส าคัญของปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเรื่องความคิดเห็นต่อการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร สถาบันโรคผิวหนัง โดยคาดว่าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยใน
ครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการประเมินผล
การปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบทและสภาพแวดล้อมของสถาบันฯ 
และช่วยลดปัญหาที่อาจเกิดจากระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และเป็นประโยชน์ต่อการ
บริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลต่อไป 

 
2. ระเบียบวิธีวิจัย 

2.1 กลุ่มตัวอย่ำงและกำรเก็บข้อมูล 
การศึกษาในครั้งนี้ ใช้วิธีการสุ่มที่ไม่ค านึงถึงความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling) 

โดยกลุ่มเป้าหมายคือบุคลากรสังกัดสถาบันโรคผิวหนัง ที่มีอายุงาน 1  ขึ้นไป จ านวน 255 คน 
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ระดับหัวหน้างานขึ้นไป จ านวน 61 คนไม่รวมผู้อ านวยการสถาบันโรคผิวหนัง 
และระดับผู้ปฏิบัติ จ านวน 194 คน  

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่แบบสอบถามในรูปแบบ Google form เนื่องจาก
ช่วงเวลาที่ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19) โดยได้รับแบบสอบถามฉบับระดับหัวหน้างานกลับคืนจ านวน 58 ชุด คิดเป็นร้อยละ 
95.08 และฉบับผู้ปฏิบัติงาน จ านวน 140 ชุด คิดเป็นร้อยละ 72.16  

2.2 ตัวแปรและตัวชี้วัด 
ตัวแปรได้แก่ปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วย ระดับต าแหน่ง ประเภทการจ้าง หน่วยงานที่

ปฏิบัติ และอายุงาน และตัวแปรความคิดเห็นต่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน 3 ด้าน ได้แก่ 
ด้านวิธีการประเมิน ด้านผู้ประเมิน และด้านผู้รับการประเมิน 

แบบสอบถามที่ใช้ เพ่ือรวบรวมความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 
ส่วนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากรสถาบันโรคผิวหนัง ได้แก่  

ประเภทการจ้าง หน่วยงานที่ปฏิบัติ และอายุงาน ให้เลือกตอบข้อละ 1 ตัวเลือก จ านวน 3 ข้อ 
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามที่วัดระดับความคิดเห็นต่อการประเมินผลการปฏิบัติงานจ านวน 

27 ข้อ ส าหรับระดับผู้ปฏิบัติ และ 30 ข้อ ส าหรับระดับหัวหน้างานขึ้นไป ประกอบด้วย 
1) ข้อค ำถำมด้ำนวิธีกำรประเมิน จ านวน 17 ข้อได้แก่ 

- หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานมีความชัดเจนเข้าใจง่าย 
- มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับสถาบัน ระดับกลุ่มภารกิจ ลงสู่ระดับบุคคล 
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- การก าหนดสัดส่วนการประเมิน ทั้ง 3 องค์ประกอบ เป็น 70 : 20 : 10 ส าหรับ
ข้าราชการ และ 80 : 20 ส าหรับพนักงานราชการและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 

- มีการก าหนดข้อตกลงการปฏิบัติงานในต้นรอบการประเมิน 
- ความพึงพอใจการจัดช่วงคะแนนการประเมินผลงานโดยวิธีอิงกลุ่มส าหรับ

ข้าราชการ และวิธีอิงเกณฑ์ส าหรับพนักงานราชการ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
- วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม 
“แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน” ตัวชี้วัด..... 
- ตัวชี้วัดบังคับร่วมของสถาบันฯ มีความเหมาะสม 
- ตัวชี้วัดถ่ายทอดนโยบาย , กพร., แผนปฏิบัติการที่ได้รับจากหัวหน้าตามล าดับ 

มีความเหมาะสม 
- ตัวชี้วัดตามกรอบยุทธศาสตร์สถาบันฯ มีความเหมาะสม 
- สมรรถนะที่ก าหนดไว้ของแต่ละต าแหน่งในแบบประเมินสมรรถนะมีความ

เหมาะสม 
  “แบบประเมินงาน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมายพิเศษ” ตัวชี้วัด... 
- จ านวนวัน อบรม สัมมนา ในรอบ 6 เดือน ที่จัดโดยหน่วยงานทั้งภายในและ

ภายนอกสถาบันฯ (60 ชั่วโมง/คน/ปี) มีความเหมาะสม 
- จ านวนครั้งของการเข้าร่วมงาน/กิจกรรมพิเศษ/จิตอาสา ที่สถาบันฯ เป็นผู้จัดทั้ง

ในและนอกสถานที่มีความเหมาะสม 
- คะแนนประเมินการเข้าประชุม หัวหน้างาน/หน่วยงานมีความเหมาะสม 
- จ านวนตัวชี้วัดที่ได้รับถ่ายทอดจากระดับองค์กรลงสู่รายบุคคลรวมถึงผู้จัดเก็บ

ข้อมูล และผู้จัดท าเอกสาร/ข้อมูลประกอบการรายงานผล(นับเฉพาะ KPI ก.พ.ร.) มีความเหมาะสม
  

- จ านวนครั้งของการมาท างานสาย และ/หรือ ไม่บันทึกเวลาเข้างานมีความ
เหมาะสม 

- คะแนนงานพิเศษท่ีได้รับมอบหมาย ระดับกลุ่มภารกิจขึ้นไปมีความเหมาะสม 
- คะแนนงานพิเศษท่ีได้รับมอบหมาย ระดับหน่วยงานมีความเหมาะสม 

2) ข้อค ำถำมด้ำนผู้ประเมิน จ านวน 6 ข้อ ได้แก่ ผู้ประเมินของท่าน.... 
- มีความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมิน 
- มีการก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายร่วมกัน ที่เหมาะสม ชัดเจน 
- ประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามตัวชี้วัดที่ได้ท าข้อตกลงไว้ 
- มีความยุติธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยการประเมินค่างาน มิใช่

ประเมินตัวบุคคล 
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- ติดตามผลการปฏิบัติงาน เพ่ือน าไปประกอบการพิจารณาการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

- ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม 
3) ข้อค ำถำมด้ำนผู้รับกำรประเมิน 
ส าหรับระดับผู้ปฏิบัติ จ านวน 4 ข้อ ได้แก่ 

- ท่านมีความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมิน 
- ท่านมีโอกาสได้รับมอบหมายให้ร่วมงาน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมายพิเศษของ

หน่วยงานและได้คะแนนการประเมิน 
- ท่านจัดเก็บผลงานและสามารถตรวจสอบได้ เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
- ท่านพึงพอใจและยอมรับผลการประเมินการปฏิบัติงาน 

ส าหรับระดับหัวหน้างานขึ้นไป จ านวน 7 ข้อ โดยเพิ่มจากฉบับผู้ปฏิบัติจ านวน 3 ข้อ ได้แก่ 
- ผู้รับการประเมินมีความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมิน 
- ท่านได้มอบหมายให้ผู้รับการประเมินเข้าร่วมงาน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมายพิเศษ

ของหน่วยงานและได้คะแนนการประเมิน 
- ผู้รับการประเมินจัดเก็บผลงานและสามารถตรวจสอบได้ 

ลักษณะแบบสอบถามในส่วนที่ 2 ผู้วิจัยก าหนดคะแนนในการตอบแบบสอบถามออกเป็น 4 
ระดับ ดังนี้ เห็นด้วย ค่อนข้างเห็นด้วย ค่อนข้างไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

ส่วนที่  3 เป็นค าถามปลายเปิด เ พ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ต่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

กำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ 
การหาความเที่ยงตรงของเนื้อหาของแบบสอบถามโดยเสนอแบบสอบถามต่ออาจารย์ที่

ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาตามวัตถุประสงค์การวิจัย 
 
3. ผลกำรศึกษำ 

ข้อมูลบุคคล 
ตารางที่ 3.1 พบว่าบุคลากรสถาบันโรคผิวหนัง ระดับหัวหน้างาน กลุ่มตัวอย่างที่ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ 94.8 เป็นข้าราชการ ปฏิบัติงานภายใต้ภารกิจด้านวิชาการและ
การแพทย์ร้อยละ 46.6 อายุงาน 1-10 ปี ร้อยละ 34.5 ระดับผู้ปฏิบัติงาน กลุ่มตัวอย่างที่ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ 46.4 เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติงานภายใต้ภารกิจด้าน
วิชาการและการแพทย์ร้อยละ 37.1 อายุงาน 1-10 ปี ร้อยละ 66.5 
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ตารางที ่3.1 ข้อมูลบุคคล 
ข้อมูลส่วนบุคคล หัวหน้ำงำน ผู้ปฏิบัต ิ

จ ำนวน (58) ร้อยละ จ ำนวน (140) ร้อยละ 

1. ประเภทกำรจ้ำง     
ข้าราชการ 55 94.8 58 41.4 
พนักงานราชการ 3 5.2 17 12.1 

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 0 0 65 46.4 
2. หน่วยงำนที่ปฏิบัต ิ     

ภารกิจด้านอ านวยการ 13 22.4 26 18.6 
ภารกิจด้านวิชาการและการแพทย ์ 27 46.6 52 37.1 
ภารกิจด้านการพยาบาล 11 19.0 40 28.6 
ภารกิจด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ 6 10.3 16 11.4 

หน่วยงานท่ีขึ้นตรงต่อผู้อ านวยการ 1 1.7 6 4.3 
3. อำยุรำชกำร     

1-10 ปี 20 34.5 93 66.5 
11-20 ปี 19 32.8 27 19.3 
21 ปีข้ึนไป 19 32.8 20 14.3 

 
ควำมคิดเห็นต่อกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
ด้ำนวิธีกำรประเมิน 
บุคลากรระดับหัวหน้างานและระดับผู้ปฏิบัติเห็นด้วยกับการประเมินผลการปฏิบัติงานด้าน

วิธีการประเมิน โดยมีผลการพิจารณาเป็นรายข้อดงนี้  
หัวหน้างานเห็นด้วยมากกับข้อค าถาม มีการก าหนดข้อตกลงการปฏิบัติงานในต้นรอบการ

ประเมินร้อยละ 94.8 การก าหนดสัดส่วนการประเมิน ทั้ง 3 องค์ประกอบ เป็น 70 : 20 : 10 ส าหรับ
ข้าราชการ และ 80 : 20 ส าหรับพนักงานราชการและพนักงานกระทรวงฯ ร้อยละ 91.4 มีการ
ถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับสถาบัน ลงสู่ระดับบุคคล ร้อยละ 89.7 สมรรถนะที่ก าหนดไว้ของแต่ละต าแหน่ง
ในแบบประเมินสมรรถนะมีความเหมาะสม และจ านวนครั้งของการมาท างานสาย และ/หรือ 
ไม่บันทึกเวลาเข้างานมีความเหมาะสม ร้อยละ 86.2   

ผู้ปฎิบัติเห็นด้วยมากกับข้อค าถาม สมรรถนะที่ก าหนดไว้ของแต่ละต าแหน่งในแบบประเมิน
สมรรถนะมีความเหมาะสม ร้อยละ 92.1 ความพึงพอใจการจัดช่วงคะแนนการประเมินผลงาน 
ร้อยละ 87.9 ตัวชี้วัดตามกรอบยุทธศาสตร์สถาบันฯมีความเหมาะสม ร้อยละ 87.2 มีการถ่ายทอด
ตัวชี้วัดระดับสถาบัน ลงสู่ระดับบุคคล ร้อยละ 87.1 ตัวชี้วัดบังคับร่วมของสถาบันฯมีความเหมาะสม 
ร้อยละ 86.4 และการก าหนดสัดส่วนการประเมิน ทั้ง 3 องค์ประกอบ เป็น 70 : 20 : 10 ส าหรับ
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ข้าราชการ และ 80 : 20 ส าหรับพนักงานราชการและพนักงานกระทรวงฯ และจ านวนครั้งของการ
มาท างานสาย และ/หรือ ไม่บันทึกเวลาเข้างานมีความเหมาะสม ร้อยละ 85.7 

หัวหน้างานเห็นด้วยกับข้อค าถาม คะแนนงานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย ระดับหน่วยงานมี
ความเหมาะสม ร้อยละ 84.5 คะแนนประเมินการเข้าประชุม หัวหน้างาน/หน่วยงานมีความเหมาะสม
ตัวชี้วัดตามกรอบยุทธศาสตร์สถาบันฯมีความเหมาะสม และหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานมีความชัดเจนเข้าใจง่าย ร้อยละ 82.8 วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างโปร่งใส
และเป็นธรรม และคะแนนงานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย ระดับกลุ่มภารกิจขึ้นไปมีความเหมาะสม 
ร้อยละ 81.0   

ผู้ปฎิบัติเห็นด้วยกับข้อค าถาม มีการก าหนดข้อตกลงการปฏิบัติงานในต้นรอบการประเมิน 
ร้อยละ 84.3 ตัวชี้วัดถ่ายทอดนโยบาย , ก.พ.ร., แผนปฏิบัติการมีความเหมาะสม ร้อยละ 82.9 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานมีความชัดเจนเข้าใจง่าย  ร้อยละ 82.8 คะแนน
ประเมินการเข้าประชุม หัวหน้างาน/หน่วยงานมีความเหมาะสม และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม ร้อยละ 82.1 

หัวหน้างานเห็นด้วยน้อยกับข้อค าถาม ตัวชี้วัดบังคับร่วมของสถาบันฯมีความเหมาะสม, 
พึงพอใจการจัดช่วงคะแนนการประเมินผลงาน ร้อยละ 77.6 ตัวชี้วัดถ่ายทอดนโยบาย , ก.พ.ร., 
แผนปฏิบัติการมีความเหมาะสม ร้อยละ 75.9 จ านวนครั้งของการเข้าร่วมงาน/กิจกรรมพิเศษ/ 
จิตอาสา ทั้งในและนอกสถานที่มีความเหมาะสม ร้อยละ 72.5 จ านวนตัวชี้วัดที่ได้รับถ่ายทอดจาก
ระดับองค์การลงสู่รายบุคคล (นับเฉพาะ KPI ก.พ.ร.) มีความเหมาะสม และจ านวนวัน อบรม สัมมนา 
(60 ชั่วโมง/คน/ปี) มีความเหมาะสม ร้อยละ 55.2  

ผู้ปฎิบัติเห็นด้วยน้อยกับข้อค าถาม คะแนนงานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย ระดับหน่วยงานมี
ความเหมาะสม ร้อยละ 79.3 คะแนนงานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย ระดับกลุ่มภารกิจขึ้นไปมีความ
เหมาะสม ร้อยละ 75 จ านวนตัวชี้วัดที่ได้รับถ่ายทอดจากระดับองค์การลงสู่รายบุคคล (นับเฉพาะ KPI 
ก.พ.ร.) มีความเหมาะสม ร้อยละ 72.1 จ านวนครั้งของการเข้าร่วมงาน/กิจกรรมพิเศษ/จิตอาสาที่มี
ความเหมาะสม ร้อยละ 66.4 และจ านวนวัน อบรม สัมมนา (60 ชั่วโมง/คน/ปี) มีความเหมาะสม 
ร้อยละ 55.7 ดังตารางที ่3.2 
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ตารางที่ 3.2 ความคิดเห็นต่อการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านวิธีการประเมิน 
 

ด้ำนวิธีกำรประเมิน 
ระดับหัวหน้ำงำน ระดับผู้ปฏิบัต ิ

ค่อนข้ำง 
เห็นด้วย 

(%) 

เห็น
ด้วย 
(%) 

ค่อนข้ำง 
เห็นด้วย 

(%) 

เห็น
ด้วย 
(%) 

- มีการก าหนดข้อตกลงการปฏิบัติงานในต้นรอบการประเมิน 48.3 46.5 56.4 27.9 

- การก าหนดสัดส่วนการประเมิน ทั้ง 3 องค์ประกอบ เป็น 70:20:10 
ส าหรับข้าราชการ และ 80:20 ส าหรับพนักงานราชการและพนักงาน
กระทรวงฯ 

43.1 48.3 56.4 29.3 

- มีการถ่ายทอดตัวช้ีวัดระดับสถาบัน ระดับกลุ่มภารกิจ ลงสู่ระดับบุคคล 50.0 39.7 60.0 27.1 
- สมรรถนะที่ก าหนดไว้ของแต่ละต าแหน่งในแบบประเมินสมรรถนะมี
ความเหมาะสม 

37.9 48.3 60.7 31.4 

- จ านวนครั้งของการมาท างานสาย และ/หรือ ไม่บันทึกเวลาเข้างานมี
ความเหมาะสม 

37.9 48.3 46.4 39.3 

- คะแนนงานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย ระดับหน่วยงานมีความเหมาะสม 43.1 41.4 55.7 23.6 
- คะแนนประเมินการเข้าประชุม หัวหน้างาน/หน่วยงานมีความเหมาะสม 43.1 39.7 55.0 27.1 
- ตัวช้ีวัดตามกรอบยุทธศาสตร์สถาบันฯมีความเหมาะสม 41.4 41.4 57.9 29.3 

- หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานมีความชัดเจนเข้าใจง่าย 48.3 34.5 56.4 26.4 
- วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม 36.2 44.8 50.7 31.4 

- คะแนนงานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย ระดับกลุ่มภารกิจขึ้นไปมีความ
เหมาะสม 

44.8 36.2 51.4 23.6 

- ตัวช้ีวัดบังคับร่วมของสถาบันฯมีความเหมาะสม 29.3 48.3 55.0 31.4 

- ความพึงพอใจการจัดช่วงคะแนนการประเมินผลงานโดยวิธีอิงกลุ่ม
ส าหรับข้าราชการ และวิธีอิงเกณฑ์ส าหรับพนักงานราชการ และ
พนักงานกระทรวงฯ  

36.2 41.4 57.9 30.0 

- ตัวช้ีวัดถ่ายทอดนโยบาย, ก.พ.ร., แผนปฏิบัติการที่ได้รับจากหัวหน้า
ตามล าดับมีความเหมาะสม 

41.4 34.5 52.9 30.0 

- จ านวนครั้งของการเข้าร่วมงาน/กิจกรรมพิเศษ/จิตอาสา ที่สถาบันฯ 
เป็นผู้จัดทั้งในและนอกสถานท่ีมีความเหมาะสม 

46.6 25.9 46.4 20.0 

- จ านวนตัวช้ีวัดที่ได้รับถ่ายทอดจากระดับองค์การลงสู่รายบุคคล  
(นับเฉพาะ KPI ก.พ.ร.) มีความเหมาะสม 

27.6 27.6 52.1 20.0 

- จ านวนวัน อบรม สัมมนา ในรอบ 6 เดือน ที่จัดโดยหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบันฯ (60 ช่ัวโมง/คน/ปี) มีความเหมาะสม 

32.8 22.4 39.3 16.4 

รวม 40.5 39.4 53.6 27.3 
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ด้ำนผู้ประเมิน 
บุคลากรระดับหัวหน้างานและระดับผู้ปฏิบัติเห็นด้วยกับการประเมินผลการปฏิบัติงานด้าน  

ผู้ประเมิน สะท้อนจากข้อค าถามดังนี้ 
หัวหน้างานเห็นด้วยกับด้านผู้ประเมิน โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ผู้ประเมิน

ประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามตัวชี้วัดที่ได้ท าข้อตกลงไว้ ร้อยละ 94.8 มีความรู้ ความเข้าใจใน
หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมิน และประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมร้อยละ 
91.4 มีความยุติธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ร้อยละ 89.7 ติดตามผลการปฏิบัติงาน 
เพ่ือน าไปประกอบการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงาน ร้อยละ 87.9 และมีการก าหนดตัวชี้วัด
และค่าเป้าหมายร่วมกันที่เหมาะสม ชัดเจน ร้อยละ 86.2 

ผู้ปฏิบัติเห็นด้วยกับด้านผู้ประเมิน โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ผู้ประเมินมีความรู้ 
ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมิน ร้อยละ 95.0 ประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นไปตาม
ตัวชี้วัดที่ได้ท าข้อตกลงไว้ ร้อยละ 94.3 ติดตามผลการปฏิบัติงาน เพื่อน าไปประกอบการพิจารณาการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ร้อยละ 93.6 ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม ร้อยละ 
90.7 มีการก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายร่วมกันที่เหมาะสม ชัดเจน ร้อยละ 88.6 และมีความ
ยุติธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ร้อยละ 87.9 ดังตารางที่ 3.3 

ตารางที่ 3.3 ความคิดเห็นต่อการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านผู้ประเมิน 
 

ด้ำนผู้ประเมิน 
ระดับหัวหน้ำงำน ระดับผู้ปฏิบัต ิ

ค่อนข้ำง 
เห็นด้วย 

(%) 

เห็นด้วย 
(%) 

ค่อนข้ำง 
เห็นด้วย 

(%) 

เห็นด้วย 
(%) 

- ประเมินผลการปฏิบตัิงานเป็นไปตามตัวช้ีวัดทีไ่ด้ท าข้อตกลงไว้ 43.1 51.7 56.4 37.9 
- มีความรู ้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมิน 39.7 51.7 59.3 35.7 

- ประเมินผลการปฏิบตัิราชการอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม 39.7 51.7 55.0 35.7 
- มีความยุติธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยการประเมิน
ค่างาน มิใช่ประเมินตัวบุคคล 

39.7 50.0 52.9 35.0 

- ติดตามผลการปฏิบตัิงาน เพื่อน าไปประกอบการพิจารณาการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

36.2 51.7 57.9 35.7 

- มีการก าหนดตัวช้ีวัดและคา่เป้าหมายร่วมกัน ที่เหมาะสม ชัดเจน 39.7 46.5 53.6 35.0 
รวม 39.7 50.6 55.9 35.8 
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ด้ำนผู้รับกำรประเมิน 
บุคลากรระดับหัวหน้างานและระดับผู้ปฏิบัติเห็นด้วยกับการประเมินผลการปฏิบัติงานด้าน

ผู้ รับการประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าหัวหน้างานเห็นด้วยในข้อค าถามต่าง  ๆ 
โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ท่านจัดเก็บผลงานและสามารถตรวจสอบได้ ร้อยละ 100 ท่านมี
ความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมิน ร้อยละ 94.8 ท่านพึงพอใจและยอมรับผลการ
ประเมินการปฏิบัติงาน ร้อยละ 93.1 และท่านมีโอกาสได้รับมอบหมายให้ร่วมงาน/กิจกรรมที่ได้รับ
มอบหมายพิเศษ ร้อยละ 86.2 

ผู้ปฏิบัติเห็นด้วยในข้อค าถามต่างๆ โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ท่านจัดเก็บผลงาน
และสามารถตรวจสอบได้ ร้อยละ 95.0 ท่านพึงพอใจและยอมรับผลการประเมินการปฏิบัติงาน 
ร้อยละ 93.6 ท่านมีโอกาสได้รับมอบหมายให้ร่วมงาน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมายพิเศษ ร้อยละ 90.7 
ท่านมีความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมิน ร้อยละ 89.3 ดังตารางที ่3.4 

ตารางที่ 3.4 ความคิดเห็นต่อการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านผู้ประเมิน 
ด้ำนผู้รับกำรประเมิน ระดับหัวหน้ำงำน ระดับผู้ปฏิบัต ิ

ค่อนข้ำง 
เห็นด้วย 

(%) 

เห็น
ด้วย 
(%) 

ค่อนข้ำง 
เห็นด้วย 

(%) 

เห็น
ด้วย 
(%) 

- ท่านจัดเก็บผลงานและสามารถตรวจสอบได ้เพื่อใช้ประกอบการ
พิจารณาการประเมินผลการปฏบิตัิงาน 

48.3 51.7 55.0 40.0 

- ท่านมีความรู ้ความเข้าใจในหลกัเกณฑ์ และวิธีการประเมิน 51.7 43.1 59.3 30.0 
- ท่านพึงพอใจและยอมรับผลการประเมินการปฏบิัติงาน 44.8 48.3 60.7 32.9 

- ท่านมีโอกาสได้รับมอบหมายใหร้่วมงาน/กิจกรรมทีไ่ด้รบัมอบหมาย
พิเศษของหน่วยงานและได้คะแนนการประเมิน 

37.9 48.3 60.7 30.0 

รวม 45.7 47.9 58.9 33.2 

 
ส าหรับระดับหัวหน้างาน มีข้อค าถามด้านผู้รับการประเมินเพ่ิมจากข้อค าถามของระดับ 

ผู้ปฏิบัติ 3 ข้อ โดยบุคลากรระดับหัวหน้างานเห็นด้วยกับประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ ผู้รับการประเมิน
จัดเก็บผลงานและสามารถตรวจสอบได้ ร้อยละ 94.8 ได้มอบหมายให้ผู้รับการประเมินเข้าร่วมงาน/
กิจกรรมที่ได้รับมอบหมายพิเศษของหน่วยงานและได้คะแนนการประเมิน ร้อยละ 93.2 และผู้รับการ
ประเมินมคีวามรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมิน ร้อยละ 91.4 

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยส่วนบุคคลกับควำมคิดเห็นต่อกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ของบุคลำกร สถำบันโรคผิวหนัง  
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จ ำแนกตำมระดับต ำแหน่ง 
บุคลากรสถาบันโรคผิวหนังระดับหัวหน้างานและระดับผู้ปฏิบัติรวมกันเห็นด้ วยกับการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านวิธีการประเมินร้อยละ 84.4 แต่ระดับหัวหน้างานเห็นด้วยกับด้าน
วิธีการประเมินมากกว่าระดับผู้ปฏิบัติ กล่าวคือ ร้อยละ 48 กับร้อยละ 31.4 ตามล าดับ 

ตารางที่ 3.5 ความคิดเห็นต่อการประเมินผลการปฏิบัติงานจ าแนกตามระดับต าแหน่ง 
ควำมคิดเห็น ระดับต ำแหน่ง 

หัวหน้ำงำน (58) ผู้ปฏิบัต ิ(140) รวม (198) 
ด้านวิธีการ
ประเมิน 

ไม่เห็นด้วย 0.0 2.1 1.5 

ค่อนข้างไม่เห็นด้วย 19.0 12.1 14.1 
ค่อนข้างเห็นด้วย 32.8 54.3 48.0 
เห็นด้วย 48.3 31.4 36.4 

รวม 100.0 100.0 100.0 

 2=9.75          df=3          p=0.02 

 
จากตารางที่ 3.5 จะพบว่า บุคลากรระดับหัวหน้างานและระดับผู้ปฏิบัติมีความคิดเห็นต่อ

การประเมินผลการปฏิบัติงานแตกต่างกันในด้านวิธีการประเมิน ในขณะที่ความคิดเห็นต่อการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวม ด้านผู้ประเมิน และด้านผู้รับการประเมินไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญ 

จ ำแนกตำมประเภทกำรจ้ำง 
บุคลากรสถาบันโรคผิวหนังประเภท ข้าราชการ พนักงานราชการ และพนักงานกระทรวง

สาธารณสุขรวมกันเห็นด้วยกับการประเมินผลการปฏิบัติงานร้อยละ 91.9 แต่พนักงานราชการเห็น
ด้วยกับการประเมินผลการปฏิบัติงานมากกว่าข้าราชการ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข กล่าวคือ 
ร้อยละ 65.0 ร้อยละ 39.8 และร้อยละ 33.8 ตามล าดับ เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าข้าราชการ 
พนักงานราชการ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุขรวมกันเห็นด้วยกับความคิดเห็นต่อการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านผู้ประเมิน ร้อยละ 90.9 แต่พนักงานราชการเห็นด้วยกับด้านผู้ประเมิน
มากกว่าข้าราชการ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข กล่าวคือ ร้อยละ 75.0 ร้อยละ 40.7 และ  
ร้อยละ 38.5 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 3.6 ความคิดเห็นต่อการประเมินผลการปฏิบัติงานจ าแนกตามประเภทการจ้าง 
ควำมคิดเห็น ประเภทกำรจ้ำง 

ข้ำรำชกำร 
(113) 

พนักงำน
รำชกำร  
(20) 

พนักงำน
กระทรวงฯ 

(65) 

รวม 
(198) 

ด้านผู้ประเมิน ไม่เห็นด้วย 2.7 0.0 0.0 1.5 

ค่อนข้างไม่เห็นด้วย 9.7 10.0 3.1 7.6 
ค่อนข้างเห็นด้วย 46.9 15.0 58.5 47.5 
เห็นด้วย 40.7 75.0 38.5 43.4 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 

 2=16.09          df=6          p=0.01 

ภาพรวม ไม่เห็นด้วย 0.5 0.0 0.0 0.5 
ค่อนข้างไม่เห็นด้วย 10.6 10.0 1.5 7.6 
ค่อนข้างเห็นด้วย 48.7 25.0 64.6 51.5 
เห็นด้วย 39.8 65.0 33.8 40.4 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 

 2=15.618          df=6          p=0.01 

 
จากตารางที่ 3.6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีประเภทการจ้างต่างกันมีความคิดเห็นต่อการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า บุคลากรที่มี
ประเภทการจ้างต่างกันมีความคิดเห็นต่อการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านผู้ประเมินแตกต่างกัน 
ในขณะที่ความคิดเห็นต่อการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านวิธีการประเมินและด้านผู้รับการประเมิน
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 

จ ำแนกตำมหน่วยงำนที่ปฏิบัติ 
การวิเคราะห์ทางสถิติพบว่า บุคลากรที่มีหน่วยงานที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวม และรายด้านทั้ง 3 ด้าน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 
จ ำแนกตำมอำยุงำน 
บุคลากรที่มีอายุงาน 1-10 ปี 11-20 ปี และมากกว่า 21 ปีขึ้นไป รวมกันจะเห็นด้วยกับการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานร้อยละ 91.9 แต่บุคลากรที่มีอายุงาน 21 ปีขึ้นไป  เห็นด้วยกับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานมากกว่ากลุ่มอายุงาน 1-10 ปี และ 11-20 ปี กล่าวคือ ร้อยละ 47.5 
ร้อยละ 40.7 และร้อยละ 33.3 ตามล าดับ เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าบุคลากรที่มีอายุงาน  1-10 ปี 
11-20 ปี และมากกว่า 21 ปีขึ้นไป รวมกันจะเห็นด้วยกับการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านวิธีการ
ประเมินร้อยละ 84.4 แต่บุคลากรที่มีอายุงาน 21 ปีขึ้นไป เห็นด้วยกับด้านวิธีการประเมินมากกว่า
กลุ่มอายุงาน 1-10 ปี และ 11-20 ปี กล่าวคือ ร้อยละ 47.5 ร้อยละ 36.3 และร้อยละ 26.7 
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ตามล าดับ เช่นเดียวกับด้านผู้รับการประเมินที่มีความแตกต่างกันระหว่างบุคลากรที่มีอายุงานต่างกัน  
กล่าวคือบุคลากรที่มีอายุงาน 21 ปีขึ้นไป เห็นด้วยกับด้านผู้รับการประเมินมากกว่ากลุ่มอายุงาน  
1-10 ปี และ 11-20 ปี ร้อยละ 52.5 ร้อยละ 35.4 และร้อยละ 33.3 ตามล าดับ 

ตารางที่ 3.7 ความคิดเห็นต่อการประเมินผลการปฏิบัติงานจ าแนกตามอายุงาน 
ตัวแปร อำยุงำน 

1-10 ปี 
(113) 

11-20 ปี 
(46) 

21 ปีขึ้นไป 
(39)  

รวม 
(198) 

ด้านวิธีการ
ประเมิน 

ไม่เห็นด้วย 0.9 0.0 5.0 1.5 
ค่อนข้างไม่เห็นด้วย 8.8 28.9 12.5 14.1 

ค่อนข้างเห็นด้วย 54.0 44.4 35.0 48.0 
เห็นด้วย 36.3 26.7 47.5 36.4 

รวม 100.0 100.0  100.0 100.0 

 2=18.31          df=6          p=0.00 
ด้านผู้รบั

การ
ประเมิน 

ไม่เห็นด้วย 0.0 0.0 7.5 1.5 
ค่อนข้างไม่เห็นด้วย 5.3 8.9 5.0 6.1 

ค่อนข้างเห็นด้วย 59.3 57.8 35.0 54.0 
เห็นด้วย 35.4 33.3 52.5 38.4 

รวม 100.0 100.0  100.0  100.0 

 2=18.63          df=6          p=0.00 
รวม ไม่เห็นด้วย 0.0 0.0 2.5 0.5 

ค่อนข้างไม่เห็นด้วย 3.5 13.3 12.5 7.6 
ค่อนข้างเห็นด้วย 55.8 53.3 37.5 51.5 
เห็นด้วย 40.7 33.3 47.5 40.4 

รวม 100.0  100.0  100.0  100.0 

 2=12.63          df=6          p=0.04 

 
จากตารางที่  3.7 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุงานแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มี
อายุงานแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านวิธีการประเมินและด้านผู้รับ
การประเมินแตกต่างกัน ยกเว้นความคิดเห็นต่อการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านผู้ประเมินไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 
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ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถำม 
ความคิดเห็นต่อการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตอบแบบสอบถามในส่วนข้อค าถาม

ปลายเปิด สูงสุด คือ ด้านวิธีการประเมิน ได้แก่ ตัวชี้วัด “จ านวนวัน อบรม สัมมนา ในรอบ 6 เดือน 
ที่จัดโดยหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบันฯ (60 ชั่วโมง/คน/ปี)” ในแบบประเมินงาน/
กิจกรรมที่ได้รับมอบหมายพิเศษ ก าหนดจ านวนชั่วโมงมากเกินไป บุคลากรบางหน่วยงานไม่สามารถ
เข้าร่วมอบรมได้ เนื่องจากต้องให้บริการผู้ป่วย หรือต้องผลัดเปลี่ยนกันเข้าอบรมโดยไม่ได้ตั้งใจร่วม
อบรมอย่างจริงจัง ท าให้เกิดความไม่เป็นธรรม และอาจส่งผลให้การจัดการอบรมไม่บรรลุวัตถุประสงค์  

ส าหรับด้านผู้ประเมินมีผู้ ให้ข้อเสนอแนะว่า  “ควรมีการชี้แจงผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือให้ผู้ถูกประเมินสามารถทราบจุดแข็งและจุดอ่อน น าไปสู่การพัฒนา ปรับปรุงแก้ไข 
รวมถึงมีโอกาสได้หารือเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน” และด้านผู้รับการประเมิน “ผู้รับการประเมินไม่
เข้าใจในวิธีการจัดท าแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ควรมีการจัดอบรม/ชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ท าแบบ
ประเมินได้ถูกต้อง โดยเฉพาะกลุ่มเจ้าหน้าที่ใหม่ที่ต้องท าแบบประเมินครั้งแรก” 
 
4. ข้อสรุป 

จากการส ารวจความคิดเห็นของบุคลากร สถาบันโรคผิวหนัง ต่อการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ทั้ง 3 ด้าน พบว่า บุคลากรสถาบันโรคผิวหนังทั้งระดับหัวหน้างานและระดับผู้ปฏิบัติเห็น
ด้วยกับการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านผู้รับการประเมิน ด้านผู้ประเมิน และด้านวิธีการประเมิน
ตามล าดับ เมื่อพิจารณารายข้อค าถามพบว่า บุคลากรระดับผู้ปฏิบัติเห็นด้วยกับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านวิธีการประเมิน และด้านผู้ประเมินในอัตราที่สูงกว่า ในขณะที่บุคลากรระดับหัวหน้า
งานเห็นด้วยในอัตราสูงกว่ากับการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านผู้รับการประเมิน 

 ประเด็นด้านวิธีการประเมินเป็นประเด็นที่ควรให้ความส าคัญมากที่สุด เนื่องจากบุคลากรทั้ง
ระดับหัวหน้างานและระดับผู้ปฏิบัติเห็นด้วยน้อยกว่าเมื่อเทียบกับด้านอ่ืน ๆ แม้ว่าหัวหน้างานและ
ระดับผู้ปฏิบัติเห็นด้วยกับด้านวิธีการประเมิน แต่มีข้อค าถามที่เห็นด้วยในอัตราน้อยซึ่งเป็นข้อค าถาม
เกี่ยวกับตัวชี้วัดในแบบประเมินงาน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมายพิเศษ (องค์ประกอบที่3ของแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน) ทั้งนี้บุคลากรทั้งระดับหัวหน้างานและระดับผู้ปฏิบัติเห็นด้วยในอัตราที่ต่ า
กว่าข้อค าถามอ่ืน ๆ มากเกี่ยวกับตัวชี้วัดจ านวนวัน อบรม สัมมนา ในรอบ 6 เดือน ที่จัดโดย
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบันฯ (60 ชั่วโมง/คน/ปี) มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับ
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในส่วนข้อค าถามปลายเปิดที่บุคลากรทั้ง 2 ระดับต าแหน่งให้ความเห็น
มากที่สุดได้แก่ “ตัวชี้วัดจ านวนวัน อบรม สัมมนา ในรอบ 6 เดือน ที่จัดโดยหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบันฯ (60 ชั่วโมง/คน/ปี) ในแบบประเมินงาน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมายพิเศษ ก าหนด
จ านวนชั่วโมงมากเกินไป บุคลากรบางหน่วยงานไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้ เนื่องจากต้องให้บริการ
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ผู้ป่วย หรือต้องผลัดเปลี่ยนกันเข้าอบรมโดยไม่ได้ตั้งใจร่วมอบรมอย่างจริงจัง ท าให้เกิดความไม่เป็น
ธรรม และอาจส่งผลให้การจัดการอบรมไม่บรรลุวัตถุประสงค์” 

ประเด็นด้านผู้ประเมิน บุคลากรทั้งระดับหัวหน้างานและระดับผู้ปฏิบัติเห็นด้วยกับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านผู้ประเมิน และเมื่อพิจารณาแต่ละข้อค าถามพบว่าทั้งระดับหัวหน้างาน
และระดับผู้ปฏิบัติเห็นด้วยในอัตราที่ใกล้เคียงกัน ยกเว้นข้อค าถามการติดตามผลการปฏิบัติงาน 
เพ่ือน าไปประกอบการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานระดับผู้ปฏิบัติเห็นด้วยในอัตราที่สูงกว่า
ระดับหัวหน้างาน ทั้งนี้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในส่วนข้อค าถามปลายเปิดด้านผู้ประเมินพบว่า 
ประเด็นที่แสดงความคิดเห็นสูงสุดคือ ควรมีการชี้แจงผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ผู้ถูก
ประเมินสามารถทราบจุดแข็งและจุดอ่อน น าไปสู่การพัฒนา ปรับปรุงแก้ไข รวมถึงมีโอกาสได้หารือ
เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน 

ประเด็นด้านผู้รับการประเมิน บุคลากรทั้งระดับหัวหน้างานและระดับผู้ปฏิบัติเห็นด้วยกับ
การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านผู้รับการประเมิน และเห็นด้วยในอัตราใกล้เคียงกันในแต่ละข้ อ
ค าถาม แต่ข้อค าถามที่มีอัตราเห็นด้วยน้อยที่สุดแตกต่างกัน กล่าวคือผู้ประเมินเห็นด้วยน้อยที่สุดกับ
ข้อค าถาม มีโอกาสได้รับมอบหมายให้ร่วมงาน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมายพิเศษของหน่วยงานและได้
คะแนนการประเมิน ในขณะที่ผู้ปฏิบัติเห็นด้วยน้อยที่สุดกับข้อค าถามมีความรู้ ความเข้าใจใน
หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมิน  

ส าหรับการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคลกับความคิดเห็นต่อการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร สถาบันโรคผิวหนัง พบว่า ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ต่อการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมได้แก่ ประเภทการจ้าง และอายุงาน ส าหรับระดับต าแหน่ง และ
หน่วยงานที่ปฏิบัติไม่มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นต่อการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
สถาบันโรคผิวหนัง  
 
5. ข้อเสนอแนะ 

ด้านวิธีการประเมิน ควรเพ่ิมรูปแบบการอบรมที่จัดเป็นแบบออนไลน์ ที่สามารถเลือก
ช่วงเวลาที่สะดวกในการเข้ารับการอบรมได้ เพื่อให้บุคลากรที่มีความจ าเป็นต้องให้บริการผู้ป่วย ได้รับ
การอบรมตามแผนการพัฒนารายบุคคล และควรชี้แจงให้บุคลากรทราบว่าการนับชั่วโมงการอบรมไม่
จ าเป็นต้องนับจากการอบรมที่สถาบันเป็นผู้จัดเท่านั้น ทั้งนี้ไม่ควรลดเกณฑ์จ านวนชั่วโมงอบรมให้
น้อยลง เนื่องจากสถาบันโรคผิวหนังก าหนดเกณฑ์การอบรมโดยใช้หลักการของการก าหนดมาตรฐาน
โรงพยาบาลและการบริการสุขภาพของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน) ที่ต้อง
ควบคุมให้ได้ตามมาตรฐาน 

ด้านผู้ประเมิน ควรให้มีขั้นตอนการแจ้งผลการประเมินระหว่างผู้ประเมินและผู้รับการ
ประเมินอย่างเป็นรูปธรรม ก่อนส่งผลการประเมินให้งานทรัพยากรบุคคล โดยควรเพ่ิมทักษะของ  
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ผู้ประเมินในการแจ้งผล เพ่ือให้การแจ้งผลมีความชัดเจน ไม่ก ากวม และเป็นไปเพ่ือการปรับปรุง 
แก้ไข และชมเชยเท่านั้น หลีกเลี่ยงการเกิดความบาดหมางระหว่างผู้ประเมินและผู้รับการประเมิน  

ด้านผู้รับการประเมิน ควรจัดให้มีการอบรมเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินอย่างต่อเนื่อง 
และจัดให้มีการชี้แจงเกี่ยวกับตัวชี้วัดที่ได้รับการถ่ายทอดในแต่ละรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยเฉพาะบุคลากรที่จัดท าแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งแรก  
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร 
ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม กรมทำงหลวง 

มัญชรี บุญแต่ง* 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 2) ศึกษาปัจจัยใน
การปฏิบัติงานที่คาดว่าจะส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยในการปฏิบัติงานกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรส านักงานเลขานุการกรม กรมทาง
หลวง กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 162 คน โดยเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานประจ าที่ส านักงานเลขานุการกรม 
ไม่นับรวมผู้บริหาร และผู้ติดตามผู้บริหาร 

ผลการศึกษา พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าเป็นผู้ที่มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
โดยเห็นด้วยในด้านความกระตือรือร้น และความสุขในการท างาน และค่อนข้างเห็นด้วยในด้าน
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในส่วนปัจจัยในการปฏิบัติงาน พบว่า ส่วนใหญ่ค่อนข้างเห็นด้วยว่าทั้งปัจจัย
จูงใจและปัจจัยค้ าจุน มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยใน
การปฏิบัติงานกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน พบว่า ปัจจัยจูงใจทั้ง 5 ด้าน ส่งผลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน ในส่วนของปัจจัยค้ าจุน พบว่ามีเพียง 4 ด้าน คือ นโยบายและการบริหาร  ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลในองค์การ ความมั่งคงในการท างาน และสภาพการท างาน ส่งผลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน โดยเป็นที่น่าสังเกตว่า วิธีการปกครองของผู้บังคับบัญชา และค่าตอบแทน ไม่ได้ส่งผลต่อ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน อาจเป็นผลมาจาก ลักษณะของส านักงานเลขานุการกรม กรมทางหลวง 
ที่มีการเปลี่ยนผู้บริหารเฉลี่ยทุกสองปี การเปลี่ยนผู้บริหารที่ค่อนข้างบ่อย ท าให้รูปแบบการบังคับ
บัญชาเปลี่ยนตามไปด้วย และในส่วนของค่าตอบแทน เนื่องจากเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีการจ่าย
ค่าตอบแทนตามระเบียบทางราชการ และจากการตอบค าถาม พบว่า บุคลากรค่อนข้างเห็นด้วย 
ว่าค่าตอบแทนที่ได้รับมีความเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ เพียงพอต่อการด ารงชีวิต และ  
มีสวัสดิการที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการอยู่แล้ว จึงไม่ได้เป็นตัวแปรที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน 

ค ำส ำคัญ: ปัจจัยในการปฏิบัติงาน, ความกระตือรือร้น, ความคิดริเริ่มสร้างสรรค,์ ความสุขในการท างาน 

                                       
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ 
118 หมู่ 3 ถนนเสรไีทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
E-mail: tangmo_yr@hotmail.com 
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1. บทน ำ 
ในการบริหารงานทุกองค์การ ปฏิเสธไม่ได้ว่าทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดที่จะ

น าพาองค์การให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าประสงค์ขององค์การที่ตั้งไว้ได้ องค์การใดที่มีบุคลากรที่มี
ความรู้  ทักษะ ความสามารถสูง ถือเป็นข้อได้เปรียบที่ท าให้องค์การประสบผลส าเร็จและ
เจริญก้าวหน้าได้ แต่ถึงกระนั้น หากบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ ความสามารถเหล่านั้นไม่ได้อุทิศตน 
และทุ่มเทความรู้ ทักษะ ความสามารถที่มีในการปฏิบัติงาน ก็จะไม่เกิดประโยชน์ต่อองค์การ ดังนั้น 
สิ่งที่องค์การและผู้บริหารจะต้องค านึงถึงก็คือ การจูงใจและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้กับ
บุคลากร เพ่ือให้เกิดความเต็มใจในการปฏิบัติงาน ทุ่มเทและอุทิศตนในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้องค์การ
ก้าวหน้าและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

แรงจูงใจ (ธาดา ราชกิจ, 2562) มีอิทธิพลต่อผลิตภาพของการท างาน ซึ่งผลิตภาพของงานจะ
มีคุณภาพมากน้อยเท่าไหร่ ขึ้นอยู่กับแรงจูงใจในการท างาน ด้วยเหตุนี้ แรงจูงใจจึงเป็นสิ่งส าคัญ 
ที่ผู้บริหารองค์การจะต้องกระตุ้นให้มีในตัวบุคลากรเสมอ ซึ่งความส าคัญของการสร้างแรงจูงใจ (ธันยา
ภรณ์ (พาพลงาม) นวลสิงห์  ยุวธิดา ชาปัญญา และชีวรัตน์  ศีลพันธุ์ , 2559: 47-48) มีดังนี้  
ก) แรงจูงใจช่วยเพิ่มพลังในการท างานให้บุคลากร เพราะพลังเป็นแรงขับเคลื่อนที่ส าคัญต่อการกระท า
หรือพฤติกรรมของคน ถ้ามีแรงจูงใจในการท างานสูง จะท ามีพลัง กระตือรือร้นที่จะท างานนั้นๆให้
ส าเร็จ ข) แรงจูงใจช่วยเพิ่มความพยายามในการท างานให้บุคลากร เพราะความพยายามท าให้มีความ
อดทน พยายาม ไม่ท้อที่จะคิดหาวิธีการน าความรู้ความสามารถของตนมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่องาน
ให้ได้มากที่สุด ค) แรงจูงใจช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท างานของบุคลากร ท าให้เรียนรู้สิ่ง
ใหม่ ๆ คนที่มีแรงจูงใจในการท างานสูง จะท างานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย หากไม่ส าเร็ จก็จะหา
ข้อผิดพลาดเพื่อแก้ไข ซึ่งท าให้เกิดเปลี่ยนแปลงการท างาน จนในที่สุดท าให้เจอแนวทางที่เหมาะสมที่
แตกต่างไปจากแนวเดิม และ ง) แรงจูงใจในการท างานช่วยเสริมสร้างคุณค่าความเป็นคนที่สมบูรณ์ให้
บุคลากร เพราะคนที่มีแรงจูงใจในการท างานจะเป็นคนที่มุ่งมั่นท าให้เกิดความเจริญก้าวหน้าและ
ท างานที่ตนรับผิดชอบให้ส าเร็จลุล่วง ซึ่งลักษณะดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์   

ส านักงานเลขานุการกรม กรมทางหลวง มีภารกิจในการสนับสนุนการด าเนินงานของกรม
ทางหลวง เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในภารกิจหลัก คือ “การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านทางหลวง  
การก่อสร้างและบ ารุงรักษาทางหลวงให้มีโครงข่ายทางหลวงที่สมบูรณ์ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศและ
เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการ
เดินทาง” โดยปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป งานสารบรรณ งานอาคารสถานที่งาน 
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ผลการปฏิบัติงาน และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในหน้าที่
ของกรม งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ชี้แจงปัญหา และตอบข้อร้องเรียนต่าง  ๆ และงานบริการทาง 
ด้านการแพทย์และการพยาบาลให้แก่บุคลากรกรมทางหลวง ซึ่งบุคลากรแต่ละคนต่างมีภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบ ความรู้ความสามารถในต าแหน่งงานที่ปฏิบัติแตกต่างกัน รวมไปถึงการมีพฤติกรรม
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ในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน บางพฤติกรรมเป็นพฤติกรรมที่ไม่เป็นที่พึงปรารถนาและเป็นเป็น
อุปสรรคในการบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน โดยการแสดงออกถึงพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนานั้น 
อาจเป็นผลมาจากความไม่พึงพอใจในงาน การขาดแรงจูงใจซึ่ งเป็นแรงกระตุ้นในการปฏิบัติงาน 
ด้วยความต้องการที่แตกต่างกัน เช่น บางคนมีต้องการความก้าวหน้าในหน้าที่การงานเป็นแรงจูงใจ 
ก็จะทุ่มเทอุทิศตนในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ได้รับการเลื่อนต าแหน่งที่สูงขึ้นไป หรือบางคนมี
ค่าตอบแทนเป็นแรงจูงใจในการท างาน จะทุ่มเทและอุทิศตนอย่างเต็มที่ อาสาท างานล่วงเวลา เพ่ือให้
ได้ค่าตอบแทนเพ่ิมข้ึน เป็นต้น ดังนั้นจะเห็นได้ว่า แรงจูงใจเป็นสิ่งส าคัญในการปฏิบัติงานที่จะกระตุ้น
ให้บุคลากร มีความพยายาม ทุ่มเทก าลังกาย ก าลังใจ และอุทิศตนในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่ง
ที่คาดหวัง เกิดความพึงพอใจ และเกิดผลดีต่อผลการปฏิบัติงานของส านักงานเลขานุการกรม กรมทาง
หลวง ให้มีประสิทธิภาพและเป็นส่วนส าคัญในการสนับสนุนภารกิจของกรมทางหลวง ให้บรรลุ
เป้าหมายได ้

ลักษณะที่ส าคัญอีกประการของส านักงานเลขานุการกรม กรมทางหลวงคือ จะมีการเปลี่ยน
ผู้บริหารเฉลี่ยสองปีต่อหนึ่งครั้ง และเมื่อผู้บริหารคนใหม่เข้ ารับต าแหน่ง จะมีผู้ติดตามมาด้วย 
อาจเป็นผลให้บุคลากรบางคน ที่ต้องการปฏิบัติงานใกล้ชิตกับผู้บริหารในต าแหน่งหน้าห้อง ไม่ได้รับ
การพิจารณาคัดเลือก ซึ่งอาจเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ท าให้บุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานได้ 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาว่าอะไรคือปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานเลขานุการกรม กรมทางหลวง เพ่ือเป็นแนวทางเสนอต่อ
ผู้บริหารองค์การในการจูงใจ และสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากร เพ่ือให้บุ คลากรมีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงบุคคลที่มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน คือ มีความกระตือรือร้น มีความคิดสร้างสรรค์ 
ตลอดจนการมีความสุขในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้หน่วยงานส านักงานเลขานุการกรม กรมทางหลวงมี
ผลการด าเนินงานที่สามารถสนับสนุนภารกิจหลักของกรมทางหลวงให้บรรลุเป้าหมายได้ 

 
2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

2.1 เพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานเลขานุการกรม กรมทางหลวง 
2.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยในการปฏิบัติงานที่คาดว่าจะส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรส านักงานเลขานุการกรม กรมทางหลวง 
2.3 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยในการปฏิบัติงาน กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

ของบุคลากรส านักงานเลขานุการกรม กรมทางหลวง 
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3. ขอบเขตของกำรวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ มุ่งที่จะศึกษาปัจจัยในการปฏิบัติงานที่คาดว่าจะส่งผลต่อแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานเลขานุการกรม กรมทางหลวง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 162 คน 
ที่ปฏิบัติงานประจ าที่ส านักงานเลขานุการกรม  ไม่นับรวมผู้บริหาร และผู้ติดตามผู้บริหาร 
โดยท าการศึกษาในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2563 

 
4. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

4.1 เพ่ือเป็นแนวทางเสนอต่อผู้บริหารองค์การ ในการสร้างแรงจูงใจเพ่ือเป็นขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานเลขานุการกรม กรมทางหลวง 

4.2 เพ่ือเป็นข้อมูลในการเสริมสร้างปัจจัยต่าง ๆ ที่ท าให้บุคลากรส านักงานเลขานุการกรม 
กรมทางหลวง มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในระดับที่สูงอยู่เสมอ 

 
5. กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 

จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้รวมรวมปัจจัยที่คาดว่ามี
ผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานเลขานุการกรม กรมทางหลวง โดยได้เลือกใช้
ทฤษฎีสองปัจจัยของ Herzberg (กมลพร กัลยาณมิตร , 2559: 179-181) เป็นตัวแปรอิสระ 
โดย Herzberg ได้ท าการศึกษาถึงทรรศนะคติของบุคคลที่มีต่อการท างาน เพ่ือหาทางที่จะลดความไม่
พอใจในการท างาน เพ่ือให้พนักงานมีความรู้สึกดีในการที่จะพยายามเสริมสร้างผลผลิตของงานให้
สูงขึ้น ซึ่งพบว่ามีปัจจัยที่มีผลกระทบต่องาน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ โดยกลุ่มแรกคือ ปัจจัยจูงใจ 
ซึ่งเป็นปัจจัยที่ช่วยกระตุ้นให้ปฏิบัติงานด้วยความพึงพอใจ น าไปสู่ทัศนคติทางบวกในการท างาน 
ประกอบด้วย 1) ความส าเร็จในการท างาน 2) การได้รับการยอมรับนับถือ 3) ความก้าวหน้าในหน้าที่
การงาน 4) ลักษณะของงาน และ 5) ความรับผิดชอบ กลุ่มที่สองคือ ปัจจัยค้ าจุน เป็นปัจจัยที่ไม่สาร
มารถสร้างแรงจูงใจได้ แต่ช่วยสกัดกั้นไม่ให้เกิดความไม่พึงพอใจในงานได้ โดยเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่
ผู้ปฏิบัติงานจ าเป็นต้องได้รับการตอบสนอง ประกอบด้วย 1) นโยบายและการบริหาร 2) วิธีการ
ปกครองของผู้บังคับบัญชา 3) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์การ 4) ความมั่นคงในการท างาน  
5) สภาพการทงาน และ 6) ค่าตอบแทน ส่วนตัวแปรตาม ผู้วิจัยได้เลือกใช้ทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ของ McClelland (จุฑารัตน์ บันดาลสิน, 2554: 63) ที่ได้กล่าวไว้ว่า ผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงจะ
เป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้น ขยันขันแข็งในการกระท าสิ่งแปลกใหม่ เอาใจใส่มานะพากเพียรต่อสิ่งที่
ท้าทายความสามารถของตนเอง และมีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความสามารถในการพินิจ
วิเคราะห์ มีความคิดถี่ถ้วนเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา นอกเหนือจากนี้ยังได้น าแนวคิดเกี่ยวกับความสุขใน
การท างานของ Manion (อรรถพร คงเขียว, 2554: 17) ที่ได้กล่าวไว้ว่า หากมีการจูงใจ และส่งเสริม
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ให้บุคลากรเกิดความรู้สึกอยากท างาน รู้สึกยินดีในงานที่ท า และอยากมีส่วนร่วมในการท างาน จะท า
ให้เกิดความสุขในการท างานตามมา จากนั้นจึงได้สรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 

 ตัวแปรอิสระ                                                      ตัวแปรตำม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. ผลกำรศึกษำ 

6.1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
จากการเก็บข้อมูลจากบุคลากรส านักงานเลขานุการกรม กรมทางหลวง จ านวน 162 คน 

พบว่าส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง (ร้อยละ 69.1) อายุระหว่าง 31-40 ปี (ร้อยละ 33.3) ระดับการศึกษาต่ า
กว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 45.1) เป็นข้าราชการ (ร้อยละ 35.8) มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,001-
20,000 บาท (ร้อยละ 33.3) และมีระยะเวลาการปฏิบัติงานระหว่าง 1-10 ปี (ร้อยละ 66.7) (ดังตาราง
ที่ 6.1) 

ตารางที่ 6.1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
ข้อมูลส่วนบุคคล                        จ ำนวน (คน)                  ร้อยละ 

เพศ 

 ชาย  50 30.9 

 หญิง  112 69.1 

อำย ุ

 ไม่เกิน 30 ปี 37 22.8 

 31-40 ปี 54 33.3 

แรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน 
- ความกระตือรือร้น 

- ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
- ความสุขในการท างาน 

ปัจจัยในกำรปฏิบัติงำน 
ปัจจัยจูงใจ 
- ความส าเร็จในการท างาน 
- การได้รับการยอมรับนับถือ 
- ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน 
- ลักษณะของงาน 
- ความรับผิดชอบ 
ปัจจัยค้ ำจนุ 
- นโยบายและการบริหาร 
- วิธีการปกครองของผู้บังคับบัญชา 
- ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์การ 
- ความมั่นคงในการท างาน 
- สภาพการท างาน 
- ค่าตอบแทน 
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ข้อมูลส่วนบุคคล                        จ ำนวน (คน)                  ร้อยละ 

 41-50 ปี 41 25.3 

 51-60 ปี 30 18.5 

ระดับกำรศึกษำ 

 ต่ ากว่าปริญญาตร ี 73 45.1 

 ปริญญาตร ี 65 40.1 

 สูงกว่าปริญญาตร ี 24 14.8 

ประเภทบุคลำกร 

 ข้าราชการ 58 35.8 

 ลูกจ้างประจ า   8   4.9 

 พนักงานราชการ 45 27.8 

 ลูกจ้างช่ัวคราว 51 31.5 

รำยได้ต่อเดือน 

 ต่ ากว่า 10,000 บาท 43 26.5 

 10,001-20,000 บาท 54 33.3 

 20,001-30,000 บาท 33 20.4 

 30,001-40,000 บาท 15   9.3 

 มากกว่า 40,000 บาท 17 10.5 

ระยะเวลำที่ปฏิบัติงำน 

 1-10 ปี  108 66.7 

 11-20 ปี 24 14.8 

 21-30 ปี 25 15.4 

 มากกว่า 30 ปี   5   3.1 

  
6.2 แรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน  
การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน (โดยมีรายละเอียดตัวชี้วัดแรงจูงใจแต่ละด้านแสดงใน

ภาคผนวก) ผลการศึกษา (ดูตารางที่ 6.2) พบว่าส่วนใหญ่บุคลากรเห็นด้วยว่ามีแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน (ร้อยละ 39.6) โดยเห็นด้วยกับด้านความกระตือรือร้นมากที่สุด (ร้อยละ 46.3) จากการ
ตอบค าถามจะเห็นได้ว่า บุคลากรจะรีบปฏิบัติงานให้เสร็จเมื่อได้รับมอบหมายงาน และมีความมุ่งมั่น
ทุ่มเทให้กับการปฏิบัติงานให้ประสบผลส าเร็จ รองลงมา พบว่า เห็นด้วยกับด้านความสุขในการท างาน 
(ร้อยละ 43.8) จากการตอบค าถามจะเห็นได้ว่า บุคลากรรู้สึกมีความสุขเมื่องานที่ปฏิบัติประสบ
ผลส าเร็จบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ รู้สึกชอบ สนุกสนาน รู้สึกดีและมีความสุขกับงานที่ท า ส่วนในด้าน
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ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พบว่า ค่อนข้างเห็นด้วย (ร้อยละ 43.6) จากการตอบค าถามจะเห็นได้ว่า 
บุคลากรทีม่ีความคิดสร้างสรรค์จะสามารถต่อยอดความรู้และสร้างสรรค์งานได้เป็นอย่างดี 

ตารางที่ 6.2 แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
รวมแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน ไม่เห็น

ด้วย 
(%) 

ค่อนข้ำง
ไม่เห็น

ด้วย(%) 

ค่อนข้ำง
เห็นด้วย 

(%) 

เห็นด้วย  
(%) 

รวม 
(%) 

ความกระตือรือร้น (6 ข้อ) 15.5 12.6 25.6 46.3 100.0 

ความคิดรเิริม่สร้างสรรค์ (5 ข้อ) 9.5 18.8 43.6 28.1 100.0 
ความสุขในการท างาน (4 ข้อ) 12.7 12.3 31.2 43.8 100.0 

Mean=3.36, S.D.=0.421 รวม 12.8 14.6 33.1 39.6 100.0 

 
6.3 ปัจจัยในกำรปฏิบัติงำน 
การศึกษาปัจจัยในการปฏิบัติงาน (โดยมีรายละเอียดตัวชี้วัดของปัจจัยแต่ละด้านแสดงใน

ภาคผนวก) ผลการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่บุคลากรค่อนข้างเห็นด้วยว่าทั้งปัจจัยจูงใจ และปัจจัยค้ าจุน 
เป็นปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจ (ดูตารางท่ี 6.3) เมื่อพิจารณาแต่ละปัจจัย พบว่า ตัวแปรส าคัญของปัจจัย
จูงใจ คือ ความส าเร็จในการท างาน ซึ่งบุคลากรเห็นด้วยถึงร้อยละ 56.6 ที่ ส่วนปัจจัยค้ าจุนตัวแปรที่
ส าคัญ คือ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์การ ซึ่งบุคลากรเห็นด้วยร้อยละ 49.0 จากผลการศึกษา 
สะท้อนให้เห็นว่า เมื่อบุคลากรปฏิบัติงานได้ส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ได้มีส่วนร่วมในความส าเร็จ
ของหน่วยงาน ได้รับความร่วมมือในการท างาน มีการช่วยเหลือเกื้อกูล สนับสนุนซึ่งกันและกัน จะท า
ให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เกิดพลังและแรงขับเพ่ือให้การปฏิบัติงานในอนาคต ประสบ
ผลส าเร็จไปเรื่อย ๆ 

ตารางที ่6.3 ปัจจัยในการปฏิบัติงาน 
ปัจจัยในกำรปฏิบัติงำน ไม่เห็น

ด้วย 
(%) 

ค่อนข้ำง
ไม่เห็น

ด้วย(%) 

ค่อนข้ำง
เห็นด้วย 

(%) 

เห็นด้วย  
(%) 

รวม 
(%) 

ปัจจัยจูงใจ      

ความส าเร็จในการท างาน  (3 ข้อ) 6.8 9.1 27.6 56.6 100.0 
การไดร้ับการยอมรับนับถือ (3 ข้อ) 14.6 15.4 36.2 33.7 100.0 

ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน (3 ข้อ) 7.2 21.2 43.6 28.0 100.0 
ลักษณะของงาน (3 ข้อ) 1.6 19.8 50.2 28.4 100.0 
ความรับผิดชอบ (3 ข้อ) 5.8 18.5 50.4 25.3 100.0 

Mean=3.08, S.D.=0.38 รวม 7.2 16.8 41.6 34.4 100.0 

ปัจจัยค้ ำจุน      
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ปัจจัยในกำรปฏิบัติงำน ไม่เห็น
ด้วย 
(%) 

ค่อนข้ำง
ไม่เห็น

ด้วย(%) 

ค่อนข้ำง
เห็นด้วย 

(%) 

เห็นด้วย  
(%) 

รวม 
(%) 

1. นโยบายและการบริหาร (3 ข้อ) 7.4 27.6 41.2 23.9 100.0 

2. วิธีการปกครองของผู้บังคับบัญชา (4 ข้อ) 6.3 14.8 43.7 35.2 100.0 
3. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์การ (3 ข้อ)   0.4 7.2 43.4 49.0 100.0 

4. ความมั่นคงในการท างาน (2 ข้อ) 4.3 17.3 38.6 39.8 100.0 
5. สภาพการท างาน (4 ข้อ) 10.0 19.3 44.8 25.9 100.0 
6. ค่าตอบแทน (3 ข้อ)   7.4 22.6 49.2 20.8 100.0 

Mean=3.12, S.D.=0.43 รวม 6.3 18.1 43.8 31.8 100.0 

 
6.4 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยในกำรปฏิบัติงำน กับแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน 
ปัจจัยจูงใจกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

 การศึกษาปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ด้วยการวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ พบว่า ปัจจัยจูงใจทั้ง 5 ด้าน เป็นตัวแปรที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน (ดูตารางที่ 6.4) 
ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีสองปัจจัยของ Hertzberg โดยสามารถเรียงล าดับการมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจใน
การท างาน ดังนี้ 1) ความส าเร็จในการท างาน 2) ลักษณะของงาน 3) การได้รับการยอมรับนับถือ 4) 
ความรับผิดชอบ และ 5) ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน โดยตัวแปรทั้งห้าร่วมกันพยากรณ์ถึง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานได้ร้อยละ 53.7 (R2=0.537, S.E.est Y=0.291) 

ตารางที่ 6.4 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
Model Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

 B Std. Error Beta t Sig. 
(Constant) 0.751 0.206  3.652 0.000 
1. ความส าเร็จในการท างาน 0.254 0.054 0.281 4.702 0.000* 
2. การได้รับการยอมรับนับถือ 0.160 0.061 0.189 2.609 0.010* 
3. ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน 0.114 0.056 0.139 2.027 0.044* 

4. ลักษณะของงาน 0.160 0.054 0.236 2.968 0.003* 
5. ความรับผิดชอบ 0.146 0.067 0.175 2.179 0.031* 

R=0.733, R2=0.537, Adjusted R2=0.522, F=36.203, S.E.est Y=0.291 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ปัจจัยค้ าจุนกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
ตารางที่ 6.5 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยค้ าจุนกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

 B Std. Error Beta t Sig. 
(Constant) 1.108 0.192  5.770 0.000 

1. นโยบายและการบริหาร 0.141 0.057 0.204 2.467 0.015* 
2. วิธีการปกครองของผู้บังคับบัญชา 0.075 0.064 0.101 1.173 0.243 
3. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์การ 0.227 0.065 0.269 3.490 0.001* 
4. ความมั่นคงในการท างาน 0.190 0.042 0.319 4.493 0.000* 
5. สภาพการท างาน 0.138 0.056 0.180 2.461 0.015* 
6. ค่าตอบแทน -0.075 0.047 -0.125 -1.604 0.111 

R=0.697, R2=0.485, Adjusted R2=0.466, F=24.374, S.E.est Y=0.308 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

การศึกษาปัจจัยค้ าจุนที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ด้วยการวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ พบว่า มีเพียง 4 ด้าน ที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน (ดูตารางที่ 6.5) โดยสามารถ
เรียงล าดับการมีอิทธิพลจากมากไปน้อย คือ 1) ความมั่นคงในการท างาน 2) ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลในองค์กา 3) นโยบายและการบริหาร และ 4) สภาพการท างาน โดยตัวแปรทั้งสี่ร่วมกัน
พยากรณ์ถึงแรงจูงใจในการปฏิบัติงานได้ร้อยละ 48.5 (R2=0.485, S.E.est Y=0.308) ส่วนวิธีการ
ปกครองของผู้บังคับบัญชา และค่าตอบแทน ไม่ได้ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน อย่างไม่มี
นัยส าคัญ 

นอกเหนือจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ าจุน กับแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานในภาพรวมแล้ว ผู้วิจัยยังได้ท าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจและปัจจัย
ค้ าจุน กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในแต่ละด้าน ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ โดยมีผล
การศึกษา ดังนี้ 

ปัจจัยจูงใจกับแรงจูงใจด้านความกระตือรือร้น 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
R=0.621, R2=0.386, Adjusted R2=0.366, F=19.576, S.E.est Y=0.352 
มีสมการในการพยากรณ์ ดังนี้ 
แรงจู ง ใจด้ านความกระตือรื อร้น  = ความส า เร็จ ในการท างาน (Beta=0.436) + 

ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน (Beta=0.181) 
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จากผลการศึกษา พบว่า มีเพียง 2 ตัวแปรที่ส่งผลต่อแรงจูงใจด้านความกระตือรือร้น 
เรียงล าดับการมีอิทธิพลจากมากไปน้อย คือ ความส าเร็จในการท างาน และความก้าวหน้าในหน้าที่
การงาน โดยตัวแปรทั้งสองร่วมกันพยากรณ์ถึงแรงจูงใจด้านความกระตือรือร้นได้ร้อยละ 38.6 (R2= 
0.386, S.E.est Y=0.352) 

ปัจจัยจูงใจกับแรงจูงใจด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
R=0.706, R2=0.498, Adjusted R2=0.482, F=30.967, S.E.est Y=0.376 
มีสมการในการพยากรณ์ ดังนี้ 
แรงจูงใจด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ = ความส าเร็จในการท างาน (Beta=0.159) + 

ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน (Beta=0.150) + ลักษณะของงาน (Beta=0.364) 
จากผลการศึกษา พบว่า มี 3 ตัวแปรที่ส่งผลต่อแรงจูงใจด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

เรียงล าดับการมีอิทธิพลจากมากไปน้อย คือ ลักษณะของงาน ความส าเร็จในการท างาน และ
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน โดยตัวแปรทั้งสามร่วมกันพยากรณ์ถึงแรงจูงใจด้านความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ได้ร้อยละ 49.8 (R2=0.498, S.E.est Y=0.376) 

ปัจจัยจูงใจกับแรงจูงใจด้านความสุขในการท างาน 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
R=0.647, R2=0.419, Adjusted R2=0.400, F=22.469, S.E.est Y=0.419 
มีสมการในการพยากรณ์ ดังนี้ 
แรงจูงใจด้านความสุขในการท างาน = การได้รับการยอมรับนับถือ (Beta=0.256) + 

ลักษณะของงาน (Beta=0.219) + ความรับผิดชอบ (Beta=0.247) 
จากผลการศึกษา พบว่า มี 3 ตัวแปรที่ส่งผลต่อแรงจูงใจด้านความสุขในการท างาน 

โดยเรียงล าดับความมีอิทธิพลจากมากไปน้อย คือ การได้รับการยอมรับนับถือ ความรับผิดชอบ และ
ลักษณะของงาน โดยตัวแปรทั้งสามร่วมกันพยากรณ์ถึงแรงจูงใจด้านความสุขในการท างานได้ร้อยละ 
41.9 (R2=0.419, S.E.est Y=0.419) 

ปัจจัยค้ าจุนกับแรงจูงใจด้านความกระตือรือร้น 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
R=0.550, R2=0.303, Adjusted R2=0.276, F=11.220, S.E.est Y=0.377 
มีสมการในการพยากรณ์ ดังนี้ 
แรงจูงใจด้านความกระตือรือร้น = ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์การ (Beta=0.181) + 

ความมั่นคงในการท างาน (Beta=0.273) + สภาพการท างาน (Beta=0.222) 
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จากผลการศึกษา พบว่า มี 3 ตัวแปรที่ส่งผลต่อแรงจูงใจด้านความกระตือรือร้น เรียงล าดับ
การมีอิทธิพลจากมากไปน้อย คือ ความมั่นคงในการท างาน สภาพการท างาน และความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลในองค์การ โดยตัวแปรทั้งสามร่วมกันพยากรณ์ถึงแรงจูงใจด้านความกระตือรือร้นได้
ร้อยละ 30.3 (R2=0.303, S.E.est Y=0.377) 

ปัจจัยค้ าจุนกับแรงจูงใจด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
R=0.661, R2=0.437, Adjusted R2=0.415, F=20.056, S.E.est Y=0.400 
มีสมการในการพยากรณ์ ดังนี้ 
แรงจูงใจด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  = นโยบายและการบริหาร (Beta=0.273) + 

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์การ (Beta=0.298) + ความมั่นคงในการท างาน (Beta=0.268) 
จากผลการศึกษา พบว่า มี 3 ตัวแปรที่ส่งผลต่อแรงจูงใจด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

เรียงล าดับการมีอิทธิพลจากมากไปน้อย คือ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์การ นโยบายและการ
บริหาร และความมั่นคงในการท างาน โดยตัวแปรทั้งสามร่วมกันพยากรณ์ถึงแรงจูงใจด้านความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ได้ร้อยละ 43.7 (R2=0.437, S.E.est Y=0.400) 

ปัจจัยค้ าจุนกับแรงจูงใจด้านความสุขในการท างาน 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
R=0.604, R2=0.364, Adjusted R2=0.340, F=14.800, S.E.est Y=0.440 
มีสมการในการพยากรณ์ ดังนี้ 
แรงจูงใจด้านความสุขในการท างาน = นโยบายและการบริหาร  (Beta=0.293) + 

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์การ (Beta=0.204) + ความมั่นคงในการท างาน (Beta=0.274) 
 จากผลการศึกษา พบว่า มี 3 ตัวแปรที่ส่งผลต่อแรงจูงใจด้านความสุขในการท างาน 
โดยเรียงล าดับความมีอิทธิพลจากมากไปน้อย คือ นโยบายและการบริหาร ความมั่นคงในการท างาน 
และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์การ โดยตัวแปรทั้งสามร่วมกันพยากรณ์ถึงแรงจูงใจด้าน
ความสุขในการท างานได้ร้อยละ 36.4 (R2=0.364, S.E.est Y=0.440) 
 จากผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยในการปฏิบัติงาน กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
แต่ละด้าน สรุปไดต้ามตารางท่ี 6.6 
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ตารางที่ 6.6 สรุปความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยในการปฏิบัติงาน กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแต่ละด้าน 
แรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน ปัจจัยจูงใจ ปัจจัยค้ ำจนุ 

ด้านความสุขในการท างาน -ด้านความส าเร็จในการท างาน 
-ด้านความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน 

-ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลใน
องค์การ 
-ด้านความมั่นคงในการท างาน 
-ด้านสภาพการท างาน 

ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ -ด้านความส าเร็จในการท างาน 
-ด้านความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน 
-ด้านลักษณะของงาน 

-ด้านนโยบายและการบริหาร 
-ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลใน
องค์การ 
-ด้านความมั่นคงในการท างาน 

ด้านความสุขในการท างาน -ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 
-ด้านลักษณะของงาน 
-ด้านความรับผิดชอบ 

-ด้านนโยบายและการบริหาร 
-ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลใน
องค์การ 
-ดา้นความมั่นคงในการท างาน 

 
7. สรุปและอภิปรำยผล 

ผลการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานเลขานุการกรม กรมทางหลวง 
พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานภาพรวมเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
มีผลการวิจัย ดังนี้ 

ความสุขในการท างาน ส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าบุคลากรมีความสุขในการท างานจากการตอบ
ค าถาม จะเห็นได้ว่า บุคลากรจะรีบปฏิบัติงานให้เสร็จเมื่อได้รับมอบหมายงาน มีความมุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติหน้าที่ให้ส าเร็จ ใช้ความรู้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติงาน คิดอยู่เสมอว่า
เวลาทุกนาทีมีค่าในการปฏิบัติงานไม่เลือกปฏิบัติงานเฉพาะงานที่รู้สึกพอใจ และจะหาทางแก้ไขงานที่
เกิดปัญหาโดยเร็วไม่รอให้ปัญหาคลี่คลายไปเอง 

ด้านความคิดสร้างสรรค์ ส่วนใหญ่ค่อนข้างเห็นด้วยว่าบุคลากรมีความคิดสร้างสรรค์ 
จากการตอบค าถามจะเห็นได้ว่า บุคลากรสามารถต่อยอดความรู้และสร้างสรรค์งานได้เป็นอย่างดี 
รู้สึกขอบและสนุกในการได้ใช้ความคิดใหม่  ๆ ในการแก้ไขปัญหา คิดว่างานที่ปฏิบัติเป็นงานที่
สร้างสรรค์ ส่งผลดีต่อหน่วยงานและสังคม และไม่รู้สึกเบื่อหน่วยเมื่อได้รับมอบหมายให้ท างานใหม่ ๆ 
ด้านความสุขในการท างาน ส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าบุคคลากรมีความสุขในการท างาน จากการตอบ
ค าถามจะเห็นได้ว่า บุคลากรจะรู้สึกมีความสุขเมื่องานที่ท าบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ รู้สึกสนุกสนาน 
ชอบและมีความสุขในงานที่ท า ไม่รู้สึกคับข้องใจ อึดอัดใจ และไม่สบายใจในงานที่ท า 
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ผลการศึกษาปัจจัยในการปฏิบัติงานที่คาดว่าจะส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรส านักงานเลขานุการกรม กรมทางหลวง พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่ค่อนเห็นด้วยกับปัจจัยจูงใจ 
และปัจจัยค้ าจุน ตามทฤษฎีสองปัจจัยของ Herzberg ว่าเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน เมื่อพิจารณาแต่ละปัจจัย มีผลการวิจัย ดังนี้ 

ปัจจัยจูงใจ พบว่า ส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าตัวแปรส าคัญของปัจจัยจูงใจคือ ความส าเร็จในการ
ท างาน จากการตอบค าถามจะเห็นได้ว่า บุคลากรจะเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจเมื่อสามารถปฏิบัติงานที่
ได้รับมอบหมายจนประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และภูมิใจเมื่อสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
จากการปฏิบัติงานได้ส าเร็จ สะท้อนให้เห็นได้ว่า บุคลากรส านักงานเลขานุการกรม เป็นผู้ที่ต้องการ
ความส าเร็จ และมีเป้าหมายในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป้าหมายนั้นคือแรงจูงใจที่เป็นพลังขับในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุผลส าเร็จให้ได้   

ปัจจัยค้ าจุน พบว่า ส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าตัวแปรส าคัญด้านปัจจัยค้ าจุน คือ ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลในองค์การ และความมั่นคงในการท างาน จากการตอบค าถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลในองค์การจะเห็นได้ว่า บุคลากรสามารถปฏิบัติงานร่วมกับบุคลากรทุกระดับได้เป็น
อย่างดี และรู้สึกว่าเพ่ือนร่วมงานมีความเป็นมิตรต่อกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเสมอ อีกทั้งยัง
ค่อนข้างเห็นด้วยว่าเพ่ือนร่วมงานมีส่วนกระตุ้นให้มีก าลังใจในการท างาน จึงส่งให้เกิดแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน ในส่วนของความมั่นคงในการท างาน เป็นผลมาจาก กรมทางหลวงเป็นหน่วยงานของรัฐ 
มีภาพลักษณ์ท่ีดีและมีความม่ันคง ท าให้บุคลากรมีความรู้สึกม่ันคงในหน้าที่การงานของตน 

ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยในการปฏิบัติงาน กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
พบว่า ทั้งปัจจัยจูงใจและปัจจัยค้ าจุน ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยเมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า ปัจจัยจูงใจทั้ง 5 ด้าน ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เรียงล าดับความมีอิทธิพลจาก
มากไปหาน้อย ได้แก่ ความส าเร็จในการท างาน ลักษณะของงาน การได้รับการยอมรับนับถือ 
ความรับผิดชอบ และความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ในส่วนของปัจจัยค้ าจุน พบว่า มีตัวแปร 4 ด้าน 
ที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เรียงล าดับความมีอิทธิพลจากมากไปน้อย ได้แก่ ความมั่นคงใน
การท างาน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์การ นโยบายและการบริหาร และสภาพการท างาน 
ในส่วนด้านวิธีการปกครองของผู้บังคับบัญชา และค่าตอบแทนไม่ได้ส่งผลต่อแรงจูงใจในการท างาน 
แสดงให้เห็นว่า ตัวผู้บังคับบัญชาไม่ได้มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงาน
เลขานุการกรม กรมทางหลวง สอดคล้องกับลักษณะของส านักงานเลขานุการกรม กรมทางหลวง 
ที่จะมีการเปลี่ยนผู้บริหารเฉลี่ยทุก ๆ สองปี ซึ่งเมื่อผู้บริหารคนใหม่เข้ารับต าแหน่งก็จะมีทีมงานและ
ผู้ติดตามมาด้วย ส่งผลให้บุคลากรส านักงานเลขานุการกรมไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ปฏิบัติงาน
หน้าห้อง ประกอบกับการเปลี่ยนผู้บริหารค่อนข้างบ่อยส่งให้ให้รูปแบบการบังคับบัญชาเปลี่ยนบ่อย 
ดังนั้น วิธีการปกครองของผู้บังคับบัญชาจึงไม่ได้ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติ และในส่วน
ค่าตอบแทนที่ไม่ได้ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน อาจเนื่องจากการเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีการ



562 
 

จ่ายค่าตอบแทนตามระเบียบทางราชการ และจากการตอบค าถาม บุคลากรค่อนข้างเห็นด้วยว่า 
ค่าตอบแทนที่ได้รับมีความเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ เพียงพอต่อการด ารงชีวิต และ 
มีสวัสดิการที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการ แต่จะเห็นได้ว่า บุคลากรมีความเห็นและให้
ความส าคัญกับความมั่นคงในการท างานสูงสุดโดยเฉพาะพนักงานราชการที่มีการต่ออายุสัญญาทุก  
4 ปี และลูกจ้างชั่วคราวจะมีการต่ออายุสัญญาทุก 6 เดือน การที่ต้องต่ออายุสัญญาในการท างาน 
อาจท าให้บุคลากร 2 กลุ่มนี้มีความรู้สึกยังไม่มั่นคงในการท างาน ดังนั้นหากหน่วยงานสามารถสร้าง
ความมั่นใจในการต่ออายุสัญญาของบุคลากรกลุ่มนี้ได้ จะเป็นการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ให้แก่บุคลากรมากขึ้นได้ 

 
8. ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงาน
เลขานุการกรม กรมทางหลวง ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการน าเสนอผลการศึกษาเพ่ือน าไปใช้ใน
องค์การเป็นแนวทางในการปรับปรุง ให้บุคลากรส านักงานเลขานุการกรม กรมทางหลวง มีแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

 8.1 ข้อเสนอแนะในกำรน ำผลกำรศึกษำไปใช้ 
จากผลการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาขอน าเสนอแนวทางเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการท างานให้แก่บุคลากร 
เพ่ือให้บุคลากรมีความสุขในการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความสุขในการท างาน ดังนี้ 

1) ปัจจัยจูงใจด้านความส าเร็จในการท างาน ซึ่งเป็นตัวแปรส าคัญที่ส่งผลให้บุคลากรมี
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยสิ่งที่ค้นพบคือ บุคลากรจะรู้สึกภูมิใจเมื่อสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมาย และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จากการปฏิบัติงาน จนส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ เมื่อปฏิบัติงาน
ส าเร็จแล้วจะรู้สึกพอใจในความส าเร็จนั้น จึงเกิดเป็นแรงจูงใจให้อยากปฏิบัติงานให้ส าเร็จลุล่วงไป
เรื่อย ๆ ดังนั้น สลน. จึงควรให้การสนับสนุนด้านการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะ ความรู้ เพ่ิมศักยภาพ
ให้แก่บุคลากร ให้สามารถปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเปิดโอกาสให้
บุคลากรได้ตัดสินใจในการท างานของตนเอง ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 

2) ปัจจัยค้ าจุนด้านความม่ันคงในการท างาน และด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์การ 
เป็นตัวแปรส าคัญที่ส่งผลให้บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ดังนั้น หากหน่วยงานมีการส่งเสริม
ด้านการพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถแล้ว จะเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่บุคลากรมากขึ้น 
โดยเฉพาะพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ซึ่ง 2 กลุ่มนี้มีสัดส่วนบุคลากรคิดเป็นร้อยละ 59.3 
การที่ได้มีโอกาสในการเพิ่มพูนความรู้ ท าให้มีผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น ซึ่งใช้เป็นข้อพิจารณาในการต่อ
อายุสัญญาต่อไปได้ ส่วนด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์การ สลน. ควรสร้างความรัก 
ความสามัคคี ให้เกิดขึ้นในองค์การ ลดความขัดแย้ง โดยหากพบว่าเกิดความขัดแย้ง ผู้บังคับบัญชาควร
ให้ความส าคัญและช่วยไกล่เกลี่ย แก้ไขปัญหา เพ่ือสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน ผู้บังคับบัญชา
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จะต้องมีความเป็นธรรมและปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีความเหลื่อมล้ า รวมไป
ถึงการจัดกิจกรรมที่สร้างความสามัคคีและเชื่อมความสัมพันธ์อันดีให้แก่บุคลากรในองค์การ 

1.2 ข้อเสนอแนะในกำรศึกษำครั้งต่อไป 
1) ควรท าการวิจัยในรูปแบบอ่ืนควบคู่ไปด้วย เช่น การสัมภาษณ์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับตัว

แปรที่ส่งผลต่อแรงจูงใจหลากหลายมากขึ้น นอกเหนือจากปัจจัยในการปฏิบัติงานตามทฤษฎีสอง
ปัจจัยของ Herzberg จะช่วยให้สามารถแปลผลและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจของบุคลากร
ส านักงานเลขานุการกรม กรมทางหลวงได้ครอบคลุมยิ่งขึ้น 

2) ควรท าการวิจัยเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงาน
ในสังกัดกรมทางหลวง ที่เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจสนับสนุน เช่นเดียวกับส านักงานเลขานุการกรม 
กรมทางหลวง หากได้ผลการศึกษาที่คล้ายคลึงกัน จะได้เป็นแนวทางให้แก่กรมทางหลวง ในการ
ปรับปรุงเพ่ือสร้างแรงจูงในในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรกรมทางหลวง ฝ่ายงานสนับสนุนทุก
หน่วยงาน 
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กำรบูรณำกำรในกำรค้ำมนุษย์อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ยุวพร โพธิทอง* 
 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ครั้งนี้เป็นการศึกษา “การบูรณาการในการค้ามนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ” 
โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ 1) ศึกษาสภาพการณ์อุปสรรคการค้ามนุษย์ในประเทศไทยใน
ปัจจุบัน 2) ศึกษาวิธีการท างาน การเชื่อมโยงของภาคีเครือข่าย รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการ
บังคับใช้กฎหมายดังกล่าวในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  3) น าเสนอแนวทางการ
ปรับปรุง แก้ไข และการบูรณาการในการท างานให้มีประสิทธิภาพ 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ด าเนินการเก็บข้อมูลวิจัยโดยใช้การสัมภาษณ์
เชิงลึก (In Depth Interview) โดยใช้การเก็บข้อมูลจากการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) 
จากระเบียบหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง คู่มือปฏิบัติงาน รายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง และเก็บข้อมูลวิจัย
สนาม (Field Research) โดยการศึกษาจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้เกี่ยวข้องกับปัญหาค้ามนุษย์ 
จากอัยการ ต ารวจ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมการปกครอง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในคดี อาบ อบ นวด วิคตอเรีย ซีเครท  

ผลการศึกษาพบว่าปัจจุบันปัญหาเรื่องการค้ามนุษย์ (Trafficking in Persons) เป็นปัญหาที่
มีผลกระทบต่อประเทศไทยเป็นอย่างมาก เพราะถือเป็นอาชญากรรมที่ละเมิดต่อหลักสิทธิมนุษยชน
อย่างร้ายแรงเป็นอาชญากรรมในด้านการบังคับใช้แรงงานและบังคับให้มีการค้าประเวณีและประเทศ
ไทยได้พยายามหาวิธีการแก้ไขปัญหาปัญหาการค้ามนุษย์ โดยวิธีการที่ส าคัญประการหนึ่ ง คือ  
การออกกฎหมายเฉพาะเพ่ือป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ที่เรียกว่าพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 รัฐบาลไทยมีการปรับปรุงนโยบายเพ่ือการแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์มีการปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาในมิติต่าง ๆ รัฐบาลตระหนักถึง
ความส าคัญของปัญหาการค้ามนุษย์ จึงได้ก าหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ  

สาระส าคัญของนโยบาย คือ ต้องเร่งรัดบูรณาการการท างานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือช่วยกันสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ เร่งสร้างมุมมองสังคมไทยให้
ตระหนักว่า การค้ามนุษย์เป็นภัยใกล้ตัวและเป็นการกระท าท่ีผิดกฎหมาย ต้องเคารพในสิทธิมนุษยชน
ของเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน เร่งปรับปรุงแก้ไขกฎหมายต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรค เพ่ือให้ทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบได้อย่างแท้จริงและกวดขันการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง  

                                       
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 



565 
 

พร้อมทั้งด าเนินการกับผู้กระท าความผิดทั้งข้าราชการและพลเรือนอย่างเด็ดขาดซึ่งรัฐบาลไทยยืนยัน
เจตนารมณ์และความตั้งใจอย่างแน่วแน่ในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์อย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการท างานแบบบูรณาการ ซึ่งครอบคลุมทุกมิติตามยุทธศาสตร์ 5Ps 
รวมทั้งแผนการด าเนินงานในอนาคต เพ่ือให้การด าเนินการมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว มีการ
ติดตามประเมินผลหลังจากเสร็จภารกิจเพ่ือดูแลคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย และศักยภาพในการแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์ของไทยอย่างยั่งยืนต่อไป  

ค ำส ำคัญ: การบูรณาการ, การค้ามนุษย,์ ประสิทธิภาพ 
 
1. บทน ำ 

ปัจจุบันปัญหาเรื่องการค้ามนุษย์ (Trafficking in Persons) เป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อ 
ประเทศไทยเป็นอย่างมาก เพราะถือเป็นอาชญากรรมที่ละเมิดต่อหลักสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงเป็น
อาชญากรรมในด้านการบังคับใช้แรงงาน และบังคับให้มีการค้าประเวณี และประเทศไทยได้พยายาม
หาวิธีการแก้ไขปัญหาปัญหาการค้ามนุษย์ โดยวิธีการที่ส าคัญประการหนึ่ง คือ การออกกฎหมาย
เฉพาะเพ่ือป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ที่เรียกว่าพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 (ประสงค์มหาลี้ตระกูล , 2552: 47) การค้ามนุษย์ถูกจัดว่าเป็นหนึ่งใน
อาชญากรรมข้ามชาติที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทั้งภายในประเทศและระดับระหว่างประเทศ 
โดยการค้ามนุษย์มีลักษณะการด าเนินงานที่เป็นรูปแบบเครือข่ายและมีการขยายอย่างกว้างขวางใน
ระบบสังคมรูปแบบอิทธิพลต่าง ๆ รวมถึงการหมุนเวียนของเงินทุนที่เกิดขึ้นในวงจรอาชญากรรม
จ านวนมาก ซึ่งเป็นเหตุผลจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมที่มีการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจและ
เทคโนโลยีของแต่ละช่วงแต่ละยุคสมัย 

ปัญหาการค้ามนุษย์ยิ่งทวีความรุนแรงและมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น  ส่งผลกระทบต่อการ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม การท่องเที่ยวและการลงทุนจากต่างประเทศ รวมถึงความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศอย่างกว้างขวาง ท าให้หลายประเทศตระหนักและให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์มากขึ้นเช่นกัน โดยจัดประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหาทั้งในระดับประเทศ ระดับทวิภาคี 
และระดับภูมิภาค ส าหรับประเทศไทยได้จัดประชุมเพ่ือหาแนวทางในการป้องกันปราบปราบมาตั้งแต่ 
พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบัน รัฐบาลไทยมีการปรับปรุงนโยบายเพ่ือการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ มีการ
ปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาในมิติต่าง ๆ รัฐบาลตระหนักถึงความส าคัญของ
ปัญหาการค้ามนุษย์จึงได้ก าหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ และมีเป้าหมายหลักเพ่ือผลักดันให้เกิดกลไก
การแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการด้านการประสานงานกลาง การบริหารและการประสานงานข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานจากส่วนราชการทุกภาคส่วน การประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งเมื่อ
วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของ
คณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยก าหนดนโยบายให้การค้ามนุษย์เป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่
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ต้องได้รับการป้องกันปราบปรามและแก้ไขอย่างจริงจัง  (ปฐมา นิรมร, 2558: 4; ส านักวิชาการ,  
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2558: 1) 

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 มูลนิธิรณสิทธิ์ช่วยเหลือเหยื่อค้ามนุษย์เด็กและสตรี ร้องเรียน 4 
ข้อให้ กต.ตรวจสอบค าพิพากษาและค าวินิจฉัยของศาลชั้นต้นในคดีค้ามนุษย์อาบอบนวดวิคตอเรียซี
เครท จนผู้ต้องหา “นิภา-ธนพล” น าไปใช้เป็นเหตุผลยื่นค าร้องขอถอนฟ้องคดีต่ออัยการ นายรณสิทธิ์ 
พฤกษยาชีวะ ประธานมูลนิธิรณสิทธิ์ช่วยเหลือเหยื่อค้ามนุษย์เด็กและสตรี ในฐานะผู้เกี่ยวข้องโดยตรง
กับคดีค้ามนุษย์ อาบอบนวดวิคตอเรียซีเครท พร้อมนายชูวิทย์ กมลวิศิษฐ์ อดีตเจ้าพ่ออาบอบนวด 
เดินทางเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม หรือ กต. เพ่ือให้ตรวจสอบ
รายละเอียดค าพิพากษาและค าวินิจฉัยของศาล ในคดีค้ามนุษย์  อาบอบนวดวิคตอเรียซีเครท ที่ศาล
ชั้นต้นมีค าพิพากษาไปก่อนหน้านี้ จนท าให้ผู้ต้องหาส าคัญในอีกคดี ที่เกี่ยวข้องกัน คือ นายก าพล  
วิระเทพสุภรณ์ หรือ เสี่ยก าพล เจ้าของอาบอบนวดวิคตอเรียซีเครท นางนิภา และนายธนพล ภรรยา
และลูกชายของนายก าพล น าไปใช้เป็นเหตุผลยื่นค าร้องขอถอนฟ้องคดีต่ออัยการนายรณสิทธิ์ ยืนยัน
อีกว่า การยื่นข้อเรียกร้องต่อ กต. นี้ เพราะต้องการให้ตรวจสอบในรายละเอียดเพ่ือให้เกิดความ
ยุติธรรม โดยไม่ได้ปรักปร าว่าเสี่ยก าพล และครอบครัวกระท าผิด จึงอยากให้มีการพิสูจน์ข้อเท็จจริง
ตามกระบวนการยุติธรรม (เมื่อวันที 9 มีนาคม 2563 ส านักข่าวไทย) 

 
2. วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำ 

2.1 ศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ประเทศไทยในปัจจุบัน 
2.2 ศึกษาวิธีการท างาน การเชื่อมโยงของภาคีเครือข่าย รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการ

บังคับใช้กฎหมายดังกล่าวในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
2.3 น าเสนอแนวทางการปรับปรุง แก้ไข และการบูรณาการในการท างานให้มีประสิทธิภาพ 
 

3. ค ำถำมส ำหรับกำรศึกษำ 
กรณีศึกษาคด ีอาบ อบ นวด วิคตอเรีย ซีเครท อะไรที่เป็นปัญหาและอุปสรรคในการท างาน

กับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการปรับปรุง แก้ไข และการบูรณาการในการ
ท างานให้มีประสิทธิภาพ 

 
4. กรอบแนวคิดกำรวิจัย 

จากการศึกษาการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องโดยการทบทวนวรรณกรรมครอบคลุมถึง
แนวความคิด ทฤษฎี วรรณกรรมที่เก่ียวข้องและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถก าหนดกรอบแนวคิดการ
วิจัยได้ดังภาพที่ 4.1 
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ภาพที่ 4.1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
5. กำรทบทวนวรรณกรรม 

กรณีศึกษาเรื่อง การบูรณาการในการค้ามนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ขอรับการประเมินได้
ค้นคว้า รวบรวม แนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษา 
โดยจัดล าดับเนื้อหา ดังนี้  

1) แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการค้ามนุษย์  
2) องค์ประกอบของการเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์  
3) กฎหมายว่าด้วยการค้ามนุษย์ของไทย 
4) แนวคิดในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในประเทศไทย  
5) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง“การค้ามนุษย ์
นโยบำยในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ของกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและ

ควำมม่ันคงของมนุษย์ (พ.ศ. 2554-2559) 
เพ่ือให้การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์มีทิศทางการจัดการเท่าทันกับสถานการณ์

และแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นและสามารถขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น
การด าเนินมาตรการต่าง ๆ จึงได้ก าหนดนโยบาย และให้ความส าคัญกับกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้การ
ก าหนดมาตรการ/กลยุทธ์และการปฏิบัติงานร่วมกันของภาคีเครือข่ายมีความเหมาะสม สามารถบรรลุ
เป้าหมายร่วมกันได ้ดังนี้ 

นโยบำย 
1) เพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
2) ให้ความส าคัญและผลักดันมาตรการการป้องกัน การด าเนินคดี การคุ้มครองช่วยเหลือ 

และการพัฒนากลไกเชิงนโยบายและการขับเคลื่อน และการพัฒนาและบริหารข้อมูลอย่างมีประสิทธิผล 
3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครอบครัวและชุมชนเป็นกลไกส าคัญในการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาการค้ามนุษย ์

สถำนกำรณ์ของกำรค้ำมนุษย ์
ในประเทศไทยในปัจจุบัน 

ปัญหำ ข้อขัดข้อง 

แนวทำงและนโยบำยกำรแก้ไข 
ปัญหำกำรค้ำมนุษย์ในประเทศไทย 

- ทฤษฎี (การค้ามนุษย์) 
- แนวคิดการป้องกันและปราบปราม 
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4) ส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงบริการของรัฐอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง 
5) ผลักดันการด าเนินการอย่างจริงจัง เข้มงวด ในการจัดการกับผู้กระท าผิดฐานค้ามนุษย์ 

และองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ กลุ่มผู้เกี่ยวข้อง ทั้งผู้ค้ามนุษย์และผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 
งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ชวลิต แสวงพืชน์ (2558: บทคัดย่อ) ท าการศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่าง

มีประสิทธิภาพ ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาการค้ามนุษย์เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่เกิดจากความ
เปราะบางของสังคมและสถาบันครอบครัว ขณะที่เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ท าให้โลกไร้พรมแดน ท าให้
เด็กและสตรี ซึ่งเป็นกลุ่มที่อ่อนแอตกเป็นเหยื่อของสังคมในด้านความรุนแรง การบังคับใช้แรงงาน 
การบริการทางเพศและการค้ามนุษย์ระหว่างประเทศได้ง่าย สร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อ
โครงสร้างเศรษฐกิจโลก เพราะมีเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกและเป็นอาชญากร
ข้ามชาติที่มีรายได้อยู่ในระดับต้น เช่นเดียวกับการค้ายาเสพติดและการค้าอาวุธหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์หรือแนวความคิดในการปฏิบัติเพ่ือแก้ปัญหาในเชิงระบบที่เน้นการมีส่วนร่วม
การแสวงหาความร่วมมือ และการบูรณาการการปฏิบัติในลักษณะของหุ้นส่วนในทุกขั้นตอนแต่จะ
แตกต่างกันไปตามบทบาทหน้าที่ 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ 20 
หน่วยงาน ร่วมกันถอดบทเรียนเพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของ
ประเทศไทยในทุกมิติ โดยการประชุมการด าเนินงานการถอดบทเรียน การป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ของประเทศไทยในครั้งนี้ เพ่ือที่จะให้ภาคีเครือข่ายภาครัฐที่ด าเนินงานต่อต้านค้ามนุษย์
จ านวน 20 หน่วยงาน ร่วมกันทบทวนและถอดบทเรียนด าเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ ที่ผ่านมาของประเทศไทยโดยมีการประชุมกลุ่มย่อย ระดมสมอง วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง 
ทบทวนปัญหาอุปสรรค รวมทั้งถอดบทเรียนความส าเร็จและก็ความท้าท้ายที่ประเทศไทยยังต้องแก้ไข
และเพ่ิมความพยายามในการด าเนินงานดังกล่าวให้ส าเร็จ จากผลการด าเนินงานที่ส าคัญ 3 ด้านก็คือ 
การด าเนินคดีกับผู้กระท าผิด การคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และการป้องกัน
ปัญหาการค้ามนุษย์และกลุ่มเสี่ยงถูกน าไปแสวงหาผลประโยชน์จากการค้ามนุษย์ในทุกรูปแบบ 
นอกจากนี้ยังเน้นย้ ากลไกการท างานให้มีการบูรณาการท างานระหว่างภาคีเครือข่าย เพ่ือที่จะเพ่ิม
ประสิทธิภาพของผู้ด าเนินการแต่ละหน่วยงาน เพ่ือแลกเปลี่ยนความก้าวหน้าและกลไกที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
6. ขอบเขตของกำรวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเรื่อง การบูรณาการในการค้ามนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือต้องการจะทราบขั้นตอนการท างาน และปัญหา อุปสรรคในการท างานของภาคีเครือข่ายที่ร่วมกัน
ด าเนินคดี เริ่มตั้งแต่มีการตรวจค้นสถานประกอบการ อาบอบนวดชื่อดัง “วิคตอเรีย ซีเคร็ท” สร้าง
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แรงสะเทือนต่อสังคมไทย แม้จะเป็นที่รู้จักกันดีอยู่นานแล้วว่าประเทศไทยมีธุรกิจค้าบริการทางเพศ 
แฝงตัวอยู่ในมุมมืดของสังคม และมีเจ้าหน้าที่รัฐสนับสนุนอยู่อย่างไม่เปิดเผย จึงต้องมีการตรวจสอบ
ภายในจากการไม่ชอบธรรมทางกฎหมายหรือตัวบุคลากรของรัฐ เริ่มจากการล่อซื้อ จับกุม ด าเนินคดี
โดยการศกึษาเชิงคุณภาพ เจาะลึกถึงประเด็นกระบวนการท างาน และการรั่วไหลของข้อมูลหลักฐาน 
ใช้วิธีเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร การศึกษา จะเป็นการศึกษาจาก การสัมภาษณ์ 
เชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ กับปัญหาค้ามนุษย์ในคดี อาบ อบ นวด วิคตอเรียซีเครท 

กลุ่มตัวอย่ำง คือ  
1) หัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษ กรมการปกครอง สังกัดส านักการสอบสวนและนิติการ 

จ านวน 1 คน  
2) ตัวแทนจากองค์กรการต่อต้านการค้ามนุษย์เอกชน (NGO) จ านวน 1 คน 
3) หัวหน้าพนักงานสอบสวน สถานีต ารวจวังทองหลาง จ านวน 1 คน 
4) กองต่อต้านการค้ามนุษย์ กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ จ านวน 1 คน 
5) อัยการประจ าส านักงานอัยการสูงสุด แผนกคดีค้ามนุษย์ จ านวน 1 คน 

วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำง  
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ใช้การเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) 

โดยยึดจุดมุ่งหมายของการศึกษาเป็นหลักจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่มีความเชี่ยวชาญ 
ช านาญงาน ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  

เครื่องมือในกำรศึกษำ 
ผู้วิจัยเลือกใช้แนวทางระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
1) การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เป็นการเก็บข้อมูลจากหนังสือ นโยบาย

รัฐบาล วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับความรู้ ทักษะ ศึกษาแนวคิดทฤษฎี
เกี่ยวกับการค้ามนุษย์หลักกฎหมายและลักษณะของการค้ามนุษย์  ในฐานข้อมูลออนไลน์ของ
สถาบันอุดมศึกษา ฯลฯ     

2) การวิจัยสนาม (Field Research) เป็นการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ที่ไม่มีการก าหนด
กฎเกณฑ์เกี่ยวกับค าถามและล าดับ ขั้นตอนของการสัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้า เป็นการพูดคุยสนทนาตาม
ธรรมชาติ (Naturalistic Inquiry) การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้เกี่ยวข้องกับปัญหาค้ามนุษย์ จากอัยการ 
ต ารวจ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมการปกครอง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ
เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในคดี อาบ อบ นวด วิคตอเรีย ซีเครท 
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7. ผลกำรศึกษำวิจัย 
ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพกับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญกับปัญหาค้ามนุษย์ใน

คด ีอาบ อบ นวด วิคตอเรียซีเครท ตามกลุ่มตัวอย่างข้างต้นที่กล่าวมาเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลคดีโดยตรง 
ปัจจุบันสถานการณ์การค้ามนุษย์ในสังคมโลกของเราได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นเป็นล าดับ 
ตามสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ ซึ่งการกระท าดังกล่าวนอกจากจะ ถือว่าเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อ 
สวัสดิภาพของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและสตรีแล้ว ยังพบว่าขบวนการค้ามนุษย์ยังมีความ
เชื่อมโยงกับการประกอบอาชญากรรมอ่ืน ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมักจะถูกใช้เป็นช่องทางในการหา
รายได้ให้แก่กลุ่มก่อการร้ายและองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ด้วยเหตุนี้ทั่วโลกจึงได้เริ่มหันมาให้
ความส าคัญต่อการต่อต้านและปราบปรามขบวนการค้ามนุษย์อย่างจริงจังมากขึ้นเพราะถือว่า การค้า
มนุษย์ นั้นเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงถือเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  และ
ความมั่นคงของประเทศ โดยมีรูปแบบการบังคับหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการค้าบริการทางเพศ 
การบังคับใช้แรงงานด้วยการทารุณไร้ความเมตตา หรือถูกเอารัดเอาเปรียบ การบังคับให้เร่ร่อน
ขอทาน รวมทั้งการลักพาตัวเพ่ือแสวงประโยชน์ในทาง ผิดกฎหมาย โดยเฉพาะเด็กและหญิงเป็นกลุ่ม
เสี่ยงที่สุดในการถูกแสวงประโยชน์จาก กระบวนการค้ามนุษย์ แต่อย่างไรก็ตามจากการที่ได้สัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญท่านจึงได้ให้สัมภาษณ์ไปในทิศทางเดียวกันว่า “ตอนนี้ปัญหาค้ามนุษย์ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ
ค้าประเวณีน่าจะดีขึ้นกว่าเดิมเพราะแต่เดิมสังเกตจากการท างานของพวกเราจากการหาข้อมูลมันง่าย 
มันมีการค้ามนุษย์อยู่ท่ัวและเจอได้หลายจังหวัดง่ายมาก แต่เดี่ยวนี้มันอยากข้ึนชุดหน่วยพิเศษกรมการ
ปกครอง NGO ร่วมกันออกกวาดล้างเป็นข่าวอยู่ตลอดจึงท าให้เขาเกิดความเกรงกลัวเพราะโดนจับ
จริงและติดนานหลาย 10 ปี เพราะฉะนั้นจึงมีความระวังมากขึ้น ส่งผลท าให้จ านวนการกระท า
ความผิดมันเริ่มน้อยลงไปเรื่อย ๆ จากที่เห็นได้ทั่วไปตอนนี้ก็หาได้ยากแล้ว ตัวอย่างเช่น เคสนาตารี 
เคสวิคตอเรียฯ เป็นอาบอบนวด ที่มีเด็กเอามาค้าประเวณีในอาบอบนวด เพราะเขามีความกล้าที่จะ
ท า เนื่องจากไม่มีใครจัดการเขาตอนนี้ผมมั่นใจให้ไปหาเด็กอาบอบนวดไม่มีแล้วคับ แต่ตอนนี้จะแอบ
แฝงในรูปแบบร้านคาราโอเกะ” (ผู้ให้สัมภาษณ์ หมายเลข 1 สัมภาษณ์ ณ วันที่ 25 เมษายน 2563, 
ผู้ให้สัมภาษณ์ หมายเลข 2 สัมภาษณ์ ณ วันที่ 26 เมษายน 2563) 

นโยบำยกำรแก้ไขปัญหำกำรค้ำมนุษย์ในประเทศไทย 
ปัจจุบันรัฐบาลได้ก าหนดนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันและ ปราบปรามการค้า

มนุษย์ เพ่ือให้การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์มีทิศทางการ จัดการที่เท่าทันกับสถานการณ์
และแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและสามารถขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือให้การป้องกันและปราบปรามการ ค้ามนุษย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ โดยมีพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 
เป็นหลักในการ ด าเนินงาน และมีการก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการในการป้องกันและ 
ปราบปรามการค้ามนุษย์ (พ.ศ. 2554-2559) ที่ให้ความส าคัญในการป้องกันและปราบปรามการค้า
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มนุษย์ใน 5 ด้าน คือ การป้องกัน การด าเนินคดี การคุ้มครองช่วยเหลือ ผู้เสียหาย การพัฒนากลไก
เชิงนโยบายและการขับเคลื่อน และการพัฒนาและบริหาร ข้อมูล ดังนี้  

1) ด้ำนกำรป้องกัน  
โดยมีการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกประเภท เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งได้แก่

ประชาชนทั่วไป กลุ่มเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ ภาคีเครือข่าย อันประกอบด้วยหน่วยงานราชการ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และนักธุรกิจการท่องเที่ยว ได้เข้าใจถึงการ
เคลื่อนย้ายแรงงานอย่าง ปลอดภัย ความเสี่ยงของการค้ามนุษย์ และให้ความร่วมมือในการเฝ้าระวัง
ปัญหาการ ค้ามนุษย์ รวมทั้งการสร้างจิตส านึก และเจตคติในเรื่องสิทธิมนุษยชนและกระบวนการ 
ต่อต้านการค้ามนุษย์ ให้แก่ภาคีเครือข่าย และนักธุรกิจการท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริม กลไกชุมชนให้
เข้มแข็งในการเฝ้าระวังปัญหาการค้ามนุษย์ และส่งเสริมให้มีการอบรม เผยแพร่ความรู้แก่กลุ่มเสี่ยง
เพ่ือมิให้ตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ข้ามชาติรวมทั้งการจัดสรรบุคลากรและรูปแบบการ
ด าเนินงานป้องกันให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของพ้ืนที่ทั้งในสถานะต้นทาง สถานะทางผ่าน และ
สถานะปลายทาง  

2) ด้ำนกำรด ำเนินคดี  
โดยการเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถนะแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ในการด าเนินคดีทั้งทาง

แพ่งและอาญา การสนับสนุนการปราบปรามผู้กระท าความผิด  และขบวนการอาชญากร 
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศอย่างจริงจัง โดยการใช้ กระบวนการความร่วมมือระหว่างประเทศ
ในเรื่องทางอาญา การให้ความช่วยเหลือทางอาญา การสืบพยานในต่างประเทศ การยึดอายัด
ทรัพย์สินในต่างประเทศ และการน าตัวผู้กระท าความผิดมาด าเนินคดี และการส่งผู้ร้ายข้ามแดน  

นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบเครือข่ายด้าน กฎหมายและการบังคับใช้
กฎหมาย ผลักดันให้มีการปรับปรุง/แก้ไขกฎหมายที่มีความ คาบเกี่ยวกับขบวนการค้ามนุษย์พร้อมทั้ง
ก าหนดโทษไว้เป็นความผิดฐานค้ามนุษย์ การสนับสนุนการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติเพ่ือ
ต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ  การผลักดันให้มีกฎหมายว่าด้วยองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ 
การทบทวนวิธีการและขั้นตอนการด าเนินคดีให้เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงต่าง ๆ รวมทั้ง การเร่งรัด 
ให้ด าเนินการตามกฎหมายเพ่ือให้มีระเบียบว่าด้วยการก าหนดค่าสินไหมทดแทนของผู้เสียหาย 
ในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และการสนับสนุน   
การใช้ทรัพยากรด้านการสืบสวนสอบสวน และปราบปรามจากกองทุนเพ่ือการป้องกัน และ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จากการสัมภาษณ์ 
“ตอนนี้ที่เราสามารถด าเนินการจับด าเนินคดีเพราะทางรัฐบาลเปิดไฟเขียวให้เป็นวาระแห่งชาติที่จะ
ปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างจริงจังคับจึงท าให้ง่ายต่อการท างาน” (ผู้ให้สัมภาษณ์ หมายเลข 1 
สัมภาษณ์ ณ วันที่ 25 เมษายน 2563, ผู้ให้สัมภาษณ์ หมายเลข 2 สัมภาษณ์ ณ วันที่ 26 เมษายน 
2563) 
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3) ด้ำนกำรคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหำย  
มีการจัดท ามาตรฐานและคู่มือของประเทศในการช่วยเหลือ คุ้มครอง และส่งกลับ การพัฒนา

สมรรถนะของผู้ให้บริการและพัฒนาองค์กรที่เกี่ยวข้องด้านการคุ้มครองช่วยเหลือให้มีความรู้ความ
เข้าใจตามมาตรฐานที่ก าหนด และคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ การส่งเสริมให้มี
หน่วยบริการแบบครบวงจรในพื้นที่ท่ีเป็นเส้นทางการค้ามนุษย์ในการช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดตั้ง/จัดหาสถานคุ้มครอง
หรือสถาน พักพิงผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยองค์กรภาคเอกชนตามมาตรฐานที่ก าหนด รวมทั้ง
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราชการส่วนท้องถิ่นและชุมชน ของผู้เสียหายในการดูแลภายหลังการ
ส่งกลับ “การท างานช่วยเหลือของเราในทั้งข้ันตอนระหว่างด าเนินคดีแล้วเรายังมีการติดตาม โดยการ
ส่งเจ้าหน้าที่ไปสังเกตการณ์ภายหลังจากที่ผู้เสียหายได้รับความช่วยเหลือแล้วเพ่ือไม่ให้เขากลับมา
กระท าค้าประเวณีซ้ า”(ให้สัมภาษณ์ หมายเลข 2 สัมภาษณ์ ณ วันที่ 26 เมษายน 2563 ,ให้สัมภาษณ์ 
หมายเลข 4 สัมภาษณ์ ณ วันที่ 24 เมษายน 2563) และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครคนไทย
ในต่างประเทศเพ่ือช่วยเหลือ และดูแลผู้เสียหายก่อนการส่งกลับประเทศไทย  

4) ด้ำนกำรพัฒนำกลไกเชิงนโยบำยและกำรขับเคลื่อน  
มีการเสริมสร้างความร่วมมือส าหรับการเจรจา ระดับทวิภาคีกับประเทศที่มีสถานะต้นทาง 

ทางผ่าน และปลายทาง ในเรื่องการย้ายถิ่นอย่างปลอดภัย การจัดส่งแ รงงานไทยไปท างาน
ต่างประเทศ การหาตลาดแรงงานส าหรับผู้หญิง การส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างเครือข่ายความ
ร่วมมือ ในระดับอนุภูมิภาคและระดับภูมิภาคเพ่ือต่อต้านการค้ามนุษย์ และการย้ายถิ่นอย่างปลอดภัย
อย่างแข็งขันและต่อเนื่อง การด าเนินการตามขั้นตอนการแก้ไขกฎหมาย และการบังคับใช้กฎหมาย
เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถให้สัตยาบันพิธีสารเพ่ือป้องกัน ปราบปราม และลงโทษการค้ามนุษย์ 
โดยเฉพาะสตรีและเด็ก  

นอกจากนี้ ยังมีการทบทวนและประเมินสถานการณ์การค้ามนุษย์ ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศเพ่ือพัฒนากระบวนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์  และพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 รวมถึงการส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนามาตรการ และ  
เพ่ือขจัดปัจจัยเสี่ยงต่อขบวนการค้ามนุษย์ และส่งเสริมศักยภาพให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การวางมาตรการ และการด าเนินงานร่วมกับเครือข่ายประชาคมที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน จะไม่มี
หน่วยงานใดงานหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหน่วยเดียว เป็นการบูรณาการการท างานเพ่ือป้องกัน เฝ้าระวัง 
สืบเสาะ ติดตาม ลดระยะ สร้างความรวดเร็ว และมีการส่งต่อข้อมูลส่วนกลางและช่วยเหลือผู้ที่ตก
เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ รวมทั้งการติดตาม เฝ้าระวัง ควบคุมบุคคลหรือนิติบุคคลผู้กระท า
ความผิดจากการกระท าผิดซ้ า แต่จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญจากสถานการณ์การท างานจริง 
ผู้เชี่ยวชาญได้กล่าวว่า “นโยบายที่รัฐบาลอย่างให้ที่จะให้ภาคีเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน
ด าเนินงานต่อต้านค้ามนุษย์ร่วมกันมันเป็นนโยบายที่สวยหรู ซึ่งหลักตามความเป็นจริงกับคนท างาน
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จริงมันยังท าไม่ได้ เพราะตราบใดที่ยังมีเจ้าหน้าที่บางหน่วยงานละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ มีความไม่
โปร่งใส และไม่ยุติธรรม บิดเบือนต่อพยานหลักฐานมีการรั่วไหลของข้อมูล มีการสนับสนุนผู้กระท า
ความผิด จึงท าให้การท างานไปในทิศทางเดียวกันไม่ส าเร็จ เกิดการส าเร็จยาก” ผู้ให้สัมภาษณ์ 
หมายเลข 2 สัมภาษณ์ ณ วันที่ 26 เมษายน 2563) 

5) ด้ำนกำรพัฒนำและบริหำรข้อมูล  
โดยการผลักดันให้มีระบบข้อมูลการค้ามนุษย์ทั้งในระดับประเทศและระดับจังหวัดสร้างความ

ร่วมมือให้เครือข่ายน าเข้าข้อมูลอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ และสร้างกลไก/ระบบการรายงานของ
ภาคีเครือข่ายเพื่อเป็นเครื่องมือในการประสานความร่วมมือและส่งต่อข้อมูล และสนับสนุนการพัฒนา
ระบบ Software และระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูล
ระดับประเทศ และระหว่างประเทศเพ่ือการประสานงานระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินคดี 
และส่งเสริม/สนับสนุนการจัดเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างภาคีเครือข่ายทั้ง ระดับภูมิภาค 
ระดับประเทศ และระดับพื้นท่ี  

นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาช่องทางให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงข่าวสาร ข้อมูลที่ควรรู้ทั้งสิทธิ 
บทบาทหน้าที่และกรณีที่ควรเฝ้าระวัง การพัฒนากลไก/ระบบข้อมูล การเฝ้าระวังและการรับแจ้ง
เบาะแสของอาสาสมัครให้ถูกต้องและน่าเชื่อถือรวมทั้งการพัฒนาระบบการตรวจสอบการท างานของ
ภาครัฐเพื่อสร้างความร่วมมือกับภาคประชาชนในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์  

นโยบำยในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์  
รัฐบาลได้ก าหนดนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เพ่ือให้การป้องกัน 

และปราบปรามการค้ามนุษย์เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพหลาย ประการ ดังนี้  
1) เพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  
2) ให้ความส าคัญและผลักดันมาตรการการป้องกัน การด าเนินคดี  การคุ้มครองช่วยเหลือ

และการพัฒนากลไกเชิงนโยบายและการขับเคลื่อน และการพัฒนาและบริหารข้อมูลอย่างมี
ประสิทธิผล  

3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครอบครัวและชุมชนเป็นกลไกลส าคัญในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย ์ 

4) ส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงบริการของรัฐอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง 
“โดยมีการตรวจสอบจากประชาชนและหน่วยงานเอกชนเพ่ือความโปร่งใสและยุติธรรม” (ผู้ให้
สัมภาษณ์ หมายเลข 2 สัมภาษณ์ ณ วันที่ 26 เมษายน 2563) 

5) ผลักดันการด าเนินการอย่างจริงจัง เข้มงวด ในการจัดการกับผู้กระท าผิดฐานค้ามนุษย์             
และองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ กลุ่มผู้ที่เก่ียวข้อง ทั้งผู้ค้ามนุษย์ และผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์  

ผลการศึกษาพบว่าปัญหาอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมายเกิดจากการตีความข้อกฎหมายที่
ไม่ตรงกันใน กระบวนการคัดแยกเหยื่อท่ีมีการยึดติดกับค าว่าสมัครใจหรือถูกบังคับมากเกินไปโดยไม่ดู
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ปัจจัยแวดล้อมหรือการกระท าของขบวนการค้ามนุษย์ที่อยู่เบื้องหลัง รวมทั้งการใช้พระราชบัญญัติคน
เข้าเมือง พ.ศ. 2522 ในการจัดการกับผู้เข้าเมืองผิดกฎหมายท าให้เหยื่อบางรายต้องรับโทษการค้า
ประเวณี ซึ่งต้องท าความเข้าใจก่อนเสียว่าจากการค้าประเวณีนั้นเป็นผู้กระท าความผิด (ผู้ต้องหา) 
ส่วนการค้ามนุษย์นั้นเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่ต้องได้รับความช่วยเหลือ คุ้มครอง เยียวยา 
บางคดีจึงท าให้คดีพลิกในชั้นพนักงานสอบสวนได้ และไม่สามารถสาวไปถึงขบวนการค้ามนุษย์อย่าง
แท้จริง นอกจากนี้กระบวนการในการด าเนินคดีฟ้องร้องทางแพ่งและเจรจาเรียกร้องค่าเสียหาย  
ชดเชยให้กับเหยื่อการค้ามนุษย์มีค่าใช้จ่ายที่สูงและใช้เวลานาน รวมถึงความกลัวที่จะถูกนักค้ามนุษย์ 
แก้แค้น ความไม่ได้ความไว้ใจจากเจ้าหน้าที่ เป็นอุปสรรคต่อเหยื่อการค้ามนุษย์และบุคลากรในการ
ท างาน ในการเข้าถึงกระบวนการทางกฎหมายเป็นอย่างมาก  

นอกจากนี้จึงมีคดีที่น่าสนใจที่เป็นกรณีศึกษาตัวอย่างจากการด าเนินคดีจริงเราจะมาดูล าดับ
ขั้นตอนการท างานในการสืบหาข้อมูล กาล่อซื้อการกระท าผิดแบบซึ่งหน้าต่อเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ 
จนไปถึงการจับกุมมาด าเนินคด ี 

จากการสอบถามคดีนี้ “ใช้เวลาสืบสวนนานหลายเดือน (4เดือนโดยประมาณ) ต้องเข้าไปสู่
ความไว้วางใจของเขาในระดับหนึ่งเขาถึงจะส่งให้สายลับเราเข้าไปถึงกลุ่มพิเศษของเขาเป็นกลุ่ม VIP 
Member เขาจะส่งรูปเปลือยเด็กมาให้ดูก่อนจะมีมุมต่าง ๆ ให้เด็กถอดเสื้อผ้าเพ่ือเห็นมุมต่าง ๆ ของ
เด็ก ตรงนี้เราก็จะเก็บไว้เป็นหลักฐานเพราะเวลาเข้าไปจับสถานบริการก็จะอ้างว่าเขาไม่รู้เรื่อง แต่เด็ก
ไปแอบค้าประเวณีกับผู้ใช้บริการเองเพ่ือเลี่ยงความผิด” (ผู้ให้สัมภาษณ์ หมายเลข 1 สัมภาษณ์ 
ณ วันที่ 25 เมษายน 2563)  

โดยเริ่มจากกรมสอบสวนคดีพิเศษขอสนธิก าลังเข้าปิดล้อมตรวจค้นสถานประกอบการที่เข้า
ข่ายกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ โดยศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ อยู่ระหว่าง
การสอบสวนกรณีตามที่มูลนิธิพิทักษ์สตรี มีหนังสือเรียนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเพ่ือขอความ
ช่วยเหลือกรณี หญิงสัญชาติเมียนมาร์ซึ่งมีอายุต่ ากว่า 18 ปี ถูกขบวนการนายหน้าน าพาไปขาย
บริการทางเพศต่อเนื่องถึงสหพันธรัฐมาเลเซีย เป็นคดีพิเศษที่ 43/2560 ซึ่งพฤติการณ์ดังกล่าวเข้าข่าย
ความผิดฐานค้ามนุษย์และกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นการบรูณาการป้องกันและปราบปราม
การค้าประเสณีหรือการค้ามนุษย์ร่วมกันจึงใคร่ขอความร่วมมือจัดก าลังเจ้าหน้าที่กรมการปกครอง  
เข้าจับกุม ผู้กระท าความผิดตามหมายจับของศาลอาญา และหรือช่วยเหลือเหยื่อผู้เสียหายจากการค้า
มนุษย์ หรือความผิดอ่ืน (รายละเอียดตามหนังสือ ที่ ยธ 0804/37 ลงวันที่ 8 มกราคม 2561 หน้าที่ 
566)  

จากข้อเท็จจริงเบื้องต้นการจับกุม สถานบริการวิคตอเรีย ซีเคร็ท อาบ อบ นวด มีเจ้าหน้าที่
ของกรมการปกครองกับศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นผู้ขอหมายจับและ
หมายค้นซึ่ง ทางเจ้าหน้าที่ต ารวจ ไม่ได้อยู่ในวันและเวลาที่เกิดเหตุการณ์จับกุม เพราะตามค า
พิพากษาที่ส่งยื่นให้กับอัยการ ระบุมีเจ้าหน้าที่ต ารวจรวมสืบและจับกุม โดยมีความขัดแย้งกับ บันทึก
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จับกุมโดยสิ้นเชิงจึงท าให้ข้อเท็จจริงมีความบิดเบือนไปเมื่อเอกสารไปถึงอัยการในชั้นศาล และสถาน
บริการวิคตอเรีย ซีเคร็ท อาบ อบ นวด มีเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนร่วม คือ พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง 
อดีตผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ผู้ต้องสงสัย มีส่วนพัวพันรวมถึงข้อมูลในประเด็นที่ พล.ต.อ.
สมยศออกมาแถลงข่าวผ่านสื่อมวลชนว่า ได้ยืมเงิน 300 ล้านบาท จากนายก าพล วิระเทพสุภรณ์ 
เจ้าของกิจการอาบอบนวดวิคตอเรียซีเครท ปัญหาและอุปสรรคส าคัญในการแก้ปัญหาการบังคับ
ค้าประเวณี ผู้เชี่ยวชาญระบุว่า สถานค้าประเวณีอยู่ได้ด้วยการติดสินบนข้าราชการ จึงไม่มีการบังคับ
ใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมา แม้จะมีบัญชีรายชื่อส่วนเจ้าหน้าที่รับส่วย แต่เรื่องกลับเงียบหายไป 
ปัญหาส าคัญคือ การสอบสวนของต ารวจ ซึ่งมีเสียงเรียกร้องให้ปฏิรูปโดยด่วน แต่ยังนิ่งเฉย  

“ต่อมาศาลอุทธรณ์กลับค าพิพากษาศาลชั้นต้น ลงโทษคดีค้ามนุษย์จ าเลยทุกคน จ าเลยที่
หนึ่งถึงสี่จ าคุก 16 ปี จ าเลยที่หกจ าคุก 10 ปี 8 เดือน ชดใช้ค่าเสียหายให้ผู้เสียหายรวมเป็นเงิน 
2,100,000 บาท และจากกรณีที่ศาลชั้นต้นพิพากษาเกินฟ้องก าพลนิภาและธนพลว่าไม่มีความผิดฐาน
ค้ามนุษย์และความผิดฐานอ่ืน ๆ นั้น ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่าเป็นค าวินิจฉัยนอกประเด็นและเป็นค า
วินิจฉัยที่มิชอบสิ่งที่ต่อสู้มาตลอด” (ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ หมายเลข 6 สัมภาษณ์ ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 
2563) 

ปัญหาหลังจากการท างานซึงที่พบเจอบ่อยจะมีการรูปแบบการตัดสินคดีโดยไม่ได้รับความ
ยุติธรรมมีการบิดเบือนข้อเท็จจริงจากผู้เสียหายมาเป็นผู้ต้องหา หน่วยงาน NGO จึงต้องร่วมกับ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมมือกันลงพ้ืนที่ติดตามและประเมินผล
ผู้เสียหายจนจบการตัดสิน และหลังการตัดสินเป็นระยะ ๆ เพราะบางกรณีที่เจอมีการข่มขู่ให้
ผู้เสียหายกลับมากระท าค้าประเวณี รวมถึงการขู่เอาชีวิตและไม่ได้รับการเยียวยาตามที่สมควรจะได้จริง 

ปัญหาคือร้านพวกนี้มีเครือข่ายใหญ่และอยู่หลากหลายวงการรู้จักคนเยอะก็จะมีความ
ช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐบางคนคือการเก็บส่วย เขาก็จะไม่มีการด าเนินคดีหรือจับกุม แม้ว่าเจอ
ความผิดหรือไม่ก็ตาม ซึ่ง NGO เองจะเข้าไปสืบถ้าติดต่อจะให้หน่วยงานภาครัฐที่มีอ านาจในการ
ปราบปรามการค้ามนุษย์โดยตรง ช่วยแต่เกิดมีบางหน่วยงานที่ปล่อยปละละเลยมาก่อนมันจะท าให้
การท างานของเราไม่ส าเร็จผล เพราะเอาข้อมูลไปให้ข่าวก็รั่ว เพราะเขาคอยสนับสนุนร้านนั้น  ๆ อยู่ 
การปล่อยปละละเลยมีสองกรณี มีทั้งโดยตรงที่ไม่ใส่ใจในการปฏิบัติหน้าที่ กับกรณีที่สอง แบบจงใจที่
จะท าอย่างนั้น เพราะมีผลประโยชน์เข้ามามีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นเราต้องหาเจ้าหน้าที่ของรัฐกลุ่มหรือ
หน่วยงานที่เราสามารถไว้ใจได้และเราทราบดีว่าเขาไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในการแสวงหาผลประโยชน์มา
ก่อน ส่วนรัฐบาลให้นโยบายมาชัดเจนแล้วการปราบปรามการค้ามนุษย์ในประเทศไทยจะต้อง  
บูรณาการ บูรณาการคือการไม่มีเจ้าหน้าที่หน่วยใดหน่วยหนึ่งท า จะต้องเอาเจ้าหน้าที่หลายหน่วยมา
ท างานร่วมกัน อาทิเช่น ต ารวจ DSI กรมการปกครอง เอาต ารวจในพ้ืนที่มาร่วมบูรณาการท างาน
ร่วมกัน แต่อย่างคดีวิคตอเรียฯ ได้มีการละเลยในหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่มาก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะ
ตั้งใจหรือไม่ต้องใจ แต่การบูรณาการตามที่นโยบายรัฐบาลบอกมันสวยหรูแต่ในความเป็นจริงมันไม่
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สามารถท าได้ถ้าสมมุติประเทศไทยยังมีปัญหาการคอรัปชั่น การเก็บส่วนหรือการเอ้ือประโยชน์ให้กับ
กลุ่มเพ่ือนหรือกลุ่มคนรู้จัก โดยอย่างเคส วิคตอเรียฯ มีตั๋วรับรองจากผู้ก ากับ ซึ่งไม่ได้มาในรูปแบบเงิน
แต่เป็นตั๋วการให้ใช้บริการ ซึ่งมีชื่อเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐปรากฏว่าได้เข้าไปใช้บริการ ซึ่งคนทั่วไป
รู้อยู่แล้วว่า สถานบริการอาบอบนวด ในประเทศไทยไม่ได้เปิดมาเพราะแค่ว่าอาบน้ า อบตัว นวดตัว 
มันมีบริการทางเพศทุกที่ มีราคาตั้งแต่ 1,500 บาท จนไปถึงหลักแสน และมีชื่อของเจ้าหน้าที่ปรากฏ
อยู่ในตั๋วใช้บริการ ก็ท าให้ NGO มั่นใจแล้วว่าไปใช้บริการทางเพศ คุณก็เกิดเกรงใจในการบังคับใช้
กฎหมายหรือจับกุม เพราะฉะนั้นการบูรณาการตามที่เป็นนโยบายของรัฐบาลบอกได้เลยว่าเป็นคนที่
ท างานเป็นคนลงพ้ืนที่เองจะไม่เกิดผลประสบความส าเร็จ และท าให้เข้าถึงตัวผู้กระท าคามผิดระดับ
ใหญ่ๆล าบากเพราะจะถูกตัดตอนตั้งแต่ต้น จะมีคนมารับหน้าแทน เช่นเจ้าของใบอนุญาต เจอแต่คนที่
ด าเนินกิจการอยู่หน้าฉากเวลาเราเข้าไปจับเราก็จะติดต่อกับคนพวกนี้ก่อน จะไม่เจอผู้ที่ถือหุ้นราย
ใหญ่ แต่จากที่เจอหลักฐานการตรวจจับ จะมีการประชุมอยู่ตลอดถ้าจะบอกว่าเจ้าตัวไม่รู้เรื่องจึงมอง
ว่ามันเป็นไปไม่ได้ แต่ว่าการด าเนินคดีมันมีช่องเพราะว่าเราไม่ได้เจอเขาจากหน้างาน เพราะการที่เรา
จะสาวไปหาเขาได้มันอาศัยหลักฐานหลายอย่างแล้วจะต้องได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
รัฐในขบวนการยุติธรรม ทุกชั้นตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวน ชั้นอัยการ และชั้นศาล นี่คือความยากที่จะ
ให้ด าเนินคดีไปในทางเดียวกัน  

 
8. สรุปอภิปรำย  

รัฐบาลควรเร่งสร้างและปลูกจิตส านึกให้ประชาชนเคารพและปฏิบัติ ตามกฎหมาย เคารพใน
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความเท่าเทียมกัน สร้างความตระหนักและให้ความร่วมมือในการเฝ้า
ระวังปัญหาการค้ามนุษย์แก่ประชาชน ส่งเสริมให้ครอบครัวและชุมชนเอา ใจใส่ในการดูแลบุตรหลาน 
หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องต้องเร่งด าเนินการประชาสัมพันธ์และ เผยแพร่ความรู้ลักษณะการกระท า
ความผิดโทษของผู้กระท าความผิดรวมถึงการช่วยเหลือและการ ให้ความคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้า
มนุษย์อย่างทั่วถึง ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครอบครัวและชุมชนเป็นกลไกส าคัญในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์  

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรวิจัยครั้งต่อไป   
อันดับแรกเราควรค านึงถึงการละเลยของพนักงานเจ้าหน้าที่ภาครัฐทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจมีรอย

รั่วในการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบทางกฎหมาย การวิจัยครั้งนี้จึงอยากถ่ายทอดอุปสรรคในการท างานที่
เป็นไปในแนวทางเดียวกันเพ่ือให้ได้ประโยชน์สูงสุด เพ่ือภาคเอกชนจะได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
ในการท างานของภาครัฐ และเข้ารับรู้ในบทลงโทษแก่ข้าราชการที่กระท าความผิดทางวินัยให้ได้รับ
โทษตามจริง ก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดง  
รายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นมาตรการในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ และควบคุม ตรวจสอบนักการเมืองและข้าราชการระดับสูง เพ่ือให้เกิด
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ความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ ลดการละเลยในการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบธรรม ควรท าการศึกษา
แนวทางการบูรณาการปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศไทย เพ่ือให้สามารถพัฒนาและปรับระดับจาก 
Tier 2 ไปสู่  Tier 1 โดยน าแนวทางการปรับปรุง แก้ไข และการบูรณาการในการท างานให้มี
ประสิทธิภาพ จากประเทศที่อยู่ในระดับ Tier 1 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวางแผนในระยะยาวเพ่ือ
น ามาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางการแก้ไข ปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศไทย เพ่ือให้สามารถปฏิบัติได้
ตามมาตรฐานของ The Trafficking Victims Protection Act of 2000 และได้รับการยกระดับเป็น 
Tier 1 ในอนาคต 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการเรียกเก็บหนี้ของฝ่ายงานการ
ฟ้องคดีของบริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) กับธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด  (มหาชน) 
เพ่ือเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการเรียกเก็บหนี้ของฝ่ายงานการฟ้องคดีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
และเพ่ือเป็นการรองรับการฟ้องคดีผู้บริโภคที่จะมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นในอนาคตอีกไม่ช้า  รวมทั้ง
สถานการณ์ปัจจุบันที่เศรษฐกิจตกต่ าด้วยปัจจัยภายนอกของการระบาดของไวรัส Covid-19 ซึ่งเป็น
เหตุการณ์ที่ทุกคนบนโลกไม่เคยประสบพบเจอมาก่อนและเป็นเรื่ องยากที่จะรับมือได้ จึงท าให้
ผู้บริโภคมีประสิทธิภาพการช าระหนี้ลดน้อยลง จึงจ าเป็นต้องมีความระมัดระวังในการด าเนินคดีมาก
ยิ่งขึ้น เพ่ือลดความผิดพลาดและผลเสียหายที่จะตามมา ซึ่งเป็นหน้าที่ของฝ่ายงานการฟ้องคดี ที่ต้อง
จัดการเตรียมรีพอร์ตและเอกสารประกอบการด าเนินคดี เพ่ือให้ทนายความส่งฟ้องได้เร็วกว่าสถาบัน
การเงินอ่ืน และทั้งนี้ต้องสามารถเร่งการบังคับคดี ยึดทรัพย์และอายัดเงินเดือน ได้เร็วกว่าสถาบัน
การเงินอ่ืนซึ่งเป็นคู่แข่งประเภทเดียวกัน รวมทั้งต้องมีการเตรียมความพร้อมก่อนด าเนินคดีของ
ทนายความเพ่ือให้ศาลพิพาทคดีโดยเร็ว  

งานวิจัยฉบับนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับแนว
ทางการพัฒนาการเรียกเก็บหนี้ของฝ่ายงานการฟ้องคดีของ บริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
กับธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด  (มหาชน) และน าข้อมูลมาประมวลเพ่ือหาความสอดคล้อง 
เพ่ือตรวจสอบว่าข้อมูลที่ได้รับไปตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ 

ค ำส ำคัญ: แนวทางการพัฒนา, บมจ.บัตรกรุงไทย, บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ 
 
 
 

                                       
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกระปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
E-mail: Ruttikan.tan@gmail.com 
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1. บทน ำ 
ภาวะเศรษฐกิจโลกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ถึงปัจจุบันเข้าสู่รูปแบบการหยุดชะงัก ภาคธุรกิจ

หลายประเทศมีลักษณะผันผวนตกต่ า และมีการไหลออกของเงินทุนจ านวนมาก ขณะที่การเติบโต
ของเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วมีความเชื่องช้าลงสู่ระดับอ่อนแอ สาเหตุหลักเนื่องจากภาวะ
เศรษฐกิจการเติบโตของประเทศจีนเริ่มชะลอตัว ขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกายังไม่ฟ้ืนตัวหลังจากเกิด
ภาวะเศรษฐกิจตกต่ าอย่างต่อเนื่อง แม้ปัจจุบันรัฐบาลจะมีการปรับนโยบายด้านการเงินอัดฉีดเข้าสู่
ภาคธุรกิจเพ่ิมขึ้นก็ตาม เป้าหมายหลักของโลกจึงมุ่งสู่ประเทศก าลังพัฒนาเพ่ือสร้างแรงอุปสงค์
อุปทานและความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจ โดยการปรับการเติบโตของเศรษฐกิจจะเน้นทิศทางกลไก
ไปสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่ งยืน และที่ส าคัญมีการพัฒนาการลงทุนและส่งเสริมนิติบุคคล
ภาคเอกชนในทุกธุรกิจ เช่น ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้เข้าใจถึง
ความต้องการของผู้บริโภค ทั้งต้องเข้าใจการสถานะการเงินของธุรกิจ เพ่ือน าไปพัฒนาเงินทุน
หมุนเวียนในธุรกิจตนเอง จึงเกิดภาวะหนี้สินของธุรกิจนิติบุคคลที่เพิ่มพูน จนท าให้นิติบุคคลล้มละลาย
เกิดปัญหาในระดับโลก (อุทิศ จิตร์ทะวงค์, 2560) 

จากปัญหาวิกฤตการณ์ทางการเงิน สิ่งที่ตามมาอย่างต่อเนื่อง คือ ความสามารถในการช าระ
หนี้ของลูกหนี้สถาบันการเงินได้ลดลง ส่งผลให้หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ในระบบเศรษฐกิจเพ่ิม
มากขึ้น ปัญหานี้ได้ ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่อย่างต่อเนื่องจากระบบธนาคารที่ไม่สามารถปล่อยสินเชื่อ
ได้ตามปกติไปสู่ภาคธุรกิจ โดยทั่วไปแล้วในการจัดการกับหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) มีการ
ด าเนินการได้หลายวิธี ขึ้นกับปัจจัยแวดล้อมทางเศรษฐกิจและโครงสร้างกฎหมายในแต่ละประเทศใน
การแก้ไขปัญหาหนี้ ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) (รินนารา วิโย, 2560) 

เนื่องจากบริษัทบริหารสินทรัพย์ มีหลายบริษัท เช่น บริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)และ
ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) จ ากัด (มหาชน) ทั้งสองบริษัทเป็นบริษัทเอกชนที่มีหน้าที่ในการบริหาร
สินทรัพย์เช่นกัน โดยธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ก่อตั้งขึ้นโดยพระบรมราชานุญาติเมื่อวันที่ 30 
มกราคม 2449 และเป็นธนาคารพาณิชย์ไทยแห่งแรก ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจวบจนปัจจุบัน ธนาคารมีผู้ถือ
หุ้นใหญ่เป็นพระบรมวงศานุวงศ์หรือต่อมาคือส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และด้วยการ
สนับสนุนอย่างแข็งแกร่งจากผู้ถือหุ้นหลักของธนาคาร ท าให้ธนาคารสามารถบริหารจัดการกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จนท าให้ธนาคารในทุกวันนี้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้น มีผลการด าเนินงานที่ดีขึ้น รวมทั้ง
แข็งแกร่งขึ้น 

บริษัท บัตรกรุงไทย (KTC) จ ากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต ตลอดจนธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบัตรเครดิต ธุรกิจสินเชื่อบุคคล (Personal Loan) ธุรกิจบริการรับช าระค่า
สาธารณูปโภค ผู้ให้บริการช าระเงินภายใต้การก ากับ โดยจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เมื่อวันที่ 4 
ธันวาคม 2539 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้นที่ 50 ล้านบาท และได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัท
มหาชนจ ากัด บริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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กลยุทธ์ของบริษัทตั้งอยู่บนฐานลูกค้า (Membership) ที่ได้สร้างขึ้น โดยมีบัตรเครดิตและ
ธุรกิจสินเชื่อบุคคลเป็นผลิตภัณฑ์หลักในการสร้างฐานสมาชิกและสร้างผลก าไรให้บริษัท (บริษัท บัตร
กรุงไทย จ ากัด (มหาชน), 2563) 

ทั้งสองบริษัทเป็นธุรกิจสินเชื่อเพ่ือผู้บริโภค ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตตลอดจนธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบัตรเครดิตธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล (Personal Loan) ขณะเดียวกันบริษัท 
บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) มีผู้เป็นหนี้ค้างช าระอยู่
จ านวนมาก ซึ่งเป็นหน้าที่ของฝ่ายงานการฟ้องคดี ที่ต้องจัดการเตรียมรีพอร์ตและเอกสาร
ประกอบการด าเนินคดี เพ่ือให้ทนายความส่งฟ้องได้เร็วกว่าสถาบันการเงินอ่ืน และทั้งนี้ต้องสามารถ
เร่งการบังคับคดี ยึดทรัพย์และอายัดเงินเดือน ได้เร็วกว่าสถาบันการเงินอ่ืนซึ่งเป็นคู่แข่งประเภท
เดียวกัน รวมทั้งต้องมีการเตรียมความพร้อมก่อนด าเนินคดีของทนายความเพ่ือให้ศาลพิพาทคดี
โดยเร็ว ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาแนวทางการพัฒนาการเรียกเก็บหนี้ของฝ่ายงานการฟ้องคดีของ
บริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) เพ่ือเป็นประโยชน์  
แก่ฝ่ายงานการฟ้องคดีของ บริษัท บริหารทรัพย์สินในการพัฒนาการเรียกเก็บหนี้ให้มีประสิทธิภาพ 
มากขึ้น 

 
2. ค ำถำมกำรวิจัย  

2.1 การเจรจาต่อรองนโยบายและเงื่อนไขการผ่อนช าระหนี้มีผลต่อการพัฒนาการเรียกเก็บ
หนี้ได้อย่างไร 

2.2 การจัดเตรียมข้อมูลลูกหนี้ การจัดท ารีพอร์ตและเอกสารประกอบการด าเนินคดี มีผลต่อ
การพัฒนาการเรียกเก็บหนี้ได้อย่างไร 

2.3 การเตรียมความพร้อมก่อนด าเนินคดีของทนายความ มีผลต่อการพัฒนาการเรียกเก็บหนี้
ได้อย่างไร 

2.4 การเร่งการด าเนินคดีและบังคับคดี ยึดทรัพย์ มีผลต่อการพัฒนาการเรียกเก็บหนี้ได้
อย่างไร 

2.5 กระบวนขั้นตอนการปฏิบัติงานและการเรียกเก็บหนี้แตกต่างกันอย่างไร 
 

3. วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
3.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านการเจรจาต่อรองหนี้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด  (มหาชน) 

กับธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
3.2 เพ่ือศึกษาการจัดเตรียมรีพอร์ตและเอกสารประกอบการด าเนินคดีของบริษัท 

บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) กับธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
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3.3 เพ่ือศึกษาการเตรียมความพร้อมก่อนด าเนินคดีของทนายความของบริษัท บัตรกรุงไทย 
จ ากัด (มหาชน) กับธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 

3.4 เพ่ือศึกษาการเร่งการบังคับคดี ยึดทรัพย์ และอายัดเงินเดือน ของบริษัท บัตรกรุงไทย 
จ ากัด (มหาชน) กับธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 

3.5 เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการพัฒนาการเรียกเก็บหนี้ของฝ่ายงานการฟ้องคดี 
บริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) กับธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 

 
4. ขอบเขตของกำรวิจัย  

4.1 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ การศึกษาเรื่อง “แนวทางการพัฒนาการเรียกเก็บหนี้ของฝ่ายงาน
การฟ้องคดี บริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) กับธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)” ครั้งนี้ 
ผู้วิจัยศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยด้านการเจรจาต่อรองหนี้  การจัดเตรียมรายงานและเอกสาร
ประกอบการด าเนินคดี การเตรียมความพร้อมก่อนด าเนินคดีของทนายความและการเร่งการบังคับคดี 
ยึดทรัพย์ และอายัดเงินเดือน เพื่อศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการพัฒนาการเรียกเก็บหนี้ของฝ่ายงาน
การฟ้องคดี บริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) กับธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 

4.2 ขอบเขตของผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ คือ พนักงานฝ่ายงานการฟ้องคดี (LITIGATION) ของ
บริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) กับฝ่ายงานการฟ้องคดี (LITIGATION) ของธนาคารไทยพาณิชย์ 
จ ากัด (มหาชน) 

4.3 ขอบเขตด้ำนระยะเวลำที่ใช้ศึกษำ การศึกษาเรื่อง “แนวทางการพัฒนาการเรียกเก็บหนี้
ของฝ่ายงานการฟ้องคดี บริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) กับธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด
(มหาชน)” ครั้งนี้ ใช้เวลาในการด าเนินการศึกษาประมาณ 4 เดือน คือ ตั้งแต่ช่วงกุมภาพันธ์- 
พฤษภาคม 2563 

4.4 ขอบเขตด้ำนพื้นที่ การศึกษาเรื่อง “แนวทางการพัฒนาการเรียกเก็บหนี้ของฝ่ายงาน
การฟ้องคดี บริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) กับธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)” ครั้งนี้
ผู้วิจัยศึกษาเฉพาะการฟ้องคดีของบริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) กับธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด 
(มหาชน) เท่านั้น 

 
5. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

5.1 ได้ทราบปัจจัยด้านการเจรจาต่อรองหนี้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
กับธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)   

5.2 ได้ทราบผลการจัดเตรียมรีพอร์ตและเอกสารประกอบการด าเนินคดีของบริษัท 
บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) กับธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)   
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5.3 ได้ทราบผลการเตรียมความพร้อมก่อนด าเนินคดีของทนายความ ของบริษัท บัตรกรุงไทย 
จ ากัด (มหาชน) กับธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)   

5.4 ได้ทราบผลการเร่งการบังคับคดี ยึดทรัพย์ และอายัดเงินเดือน ของบริษัท บัตรกรุงไทย 
จ ากัด (มหาชน) กับธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)   

5.5 ได้ทราบผลการเปรียบเทียบแนวทางการพัฒนาการเรียกเก็บหนี้ของฝ่ายงานการฟ้องคดี              
บริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) กับธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)  
 
6. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับประสิทธิภำพในกำรท ำงำน 

6.1 ควำมหมำยของประสิทธิภำพในกำรท ำงำน 
การศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการท างาน พบว่า มี นักคิด นักวิชาการ ได้อธิบายไว้ดังนี้  

Dybvig & Warachka (2015) ได้ ให้ความหมายของประสิทธิภาพในการท างาน หมายถึ ง 
ความสามารถส าเร็จ ที่ท าให้เกิดความส าเร็จตามความปรารถนาโดยใช้เวลาและความพยายาม
เล็กน้อยก็สามารถให้ผลงานที่ได้ส าเร็จลงอย่างสมบูรณ์ 

6.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวกับประสิทธิภำพในกำรท ำงำน 
การศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพในการท างาน พบว่ามี นักคิด นักวิชาการ                 

ได้อธิบายไว้ดังนี้ 
Joy (2016) ได้กล่าวว่า การปฏิบัติงานจะดีมีประสิทธิภาพหรือไม่ขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติว่าจะ

ได้รับการตอบสนองความต้องการทั้งภายนอกและภายใน (External and internal) มากน้อยเพียงใด 
ซึ่งถ้าหากว่าผู้ปฏิบัติงานได้รับการตอบสนองมากการปฏิบัติงานก็ย่อมมีประสิทธิภาพมาก 

6.3 ทฤษฎีเกี่ยวกับกำรเจรจำต่อรองหนี้ 
การศึกษาเกี่ยวกับความหมายของการเจรจาต่อรองหนี้ พบว่า มีนักคิด นักวิชาการ อธิบายไว้

ดังนี้    
Mesjasz & Mesjasz (2016) กล่าวว่า การเจรจาต่อรอง หมายถึง กระบวนการที่บุคคล

ตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไป ด าเนินแลกเปลี่ยนข้อเสนอ-สนอง ในเรื่องที่ต่างฝ่ายต่างมีผลประโยชน์ ได้เสียซึ่ง
กันและกัน แล้วต่างก็หาข้อลดหย่อนในเงื่อนไขของข้อตกลงและเรียกร้องระหว่างกัน ให้เกิด
ผลประโยชน์รวมกันมากที่สุด และสูญเสียรวมกันน้อยที่สุด เพ่ือหาข้อยุติที่ทุกฝ่ายยินยอมรับกันได้  

6.4 กำรจัดเตรียมรำยงำนและเอกสำรประกอบกำรด ำเนินคดี 
การศึกษาเกี่ยวกับการจัดเตรียมรายงานและเอกสารประกอบการด าเนินคดี พบว่า กรมบังคับคดี 

(2562) กล่าวว่า เอกสารที่ต้องมีการจัดท าส าหรับคดีทุกเรื่อง มีรายละเอียด ดังนี้ 
1) จัดท าบันทึกสรุปข้อเท็จจริงแห่งคดีและความเป็นมาในคดีให้ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยมี

เอกสารส าคัญ ดังนี้ 
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- เกี่ยวกับฐานะทางกฎหมายของหน่วยงานตัวความ 
- เกี่ยวกับข้อพิพาทที่เกิดขึ้น เหตุที่ท าให้เกิดอ านาจฟ้องเหตุที่ถูกฟ้อง เหตุแห่งการ

ต่อสู้คดี  
- กฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ไม่ระบุข้อสัญญาที่คู่กรณีปฏิบัติไม่ถูกต้องให้

ชัดเจน ไม่ได้แนบส าเนาเอกสารที่เก่ียวข้องตามท่ีอ้างในสรุปข้อเท็จจริงดังกล่าว 
2) เอกสารหลักฐานในคดีที่ส่งให้พนักงานอัยการ 

6.5 กำรเตรียมควำมพร้อมก่อนด ำเนินคดีของทนำยควำม 
การศึกษาเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อนด าเนินคดีของทนายความ พบว่า กรมบังคับคดี 

(2562) กล่าวว่า การเตรียมความพร้อมก่อนด าเนินคดีของทนายความ เป็นส่วนหนึ่งที่จะท าให้ชนะคดี 
โดยการปฏิบัติหน้าที่ของทนายความในทางศาล (Litigation) ถือเป็นงานของทนายความโดยแท้ ไม่ว่า
ในยุคสมัยใดทนายความยังคงมีบทบาทส าคัญและทรงด้วยคุณค่าในการต่อสู้คดีแทนตัวความอยู่
เช่นเดิม โดยมีรายละเอียดของแต่ละประเทศแตกต่างกันไปเพ่ือที่จะตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในสังคมนั้น  

6.6 กำรเร่งกำรบังคับคดี ยึดทรัพย์ และอำยัดเงินเดือน 
การศึกษาเกี่ยวกับการเร่งการบังคับคดี ยึดทรัพย์ และอายัดเงินเดือน พบว่า กรมบังคับคดี 

(2562) กล่าวว่า การเร่งการบังคับคดี ยึดทรัพย์ และอายัดเงินเดือน มีวิธีปฏิบัติในการบังคับคดี 
ดังต่อไปนี้ 

1) กรณีลูกหนี้มาศาล ศาลได้อ่านค าพิพากษาให้ลูกหนี้ฟัง และลูกหนี้ได้ลงลายมือชื่อ
รับทราบค าพิพากษาแล้ว ลูกหนี้ไม่ช าระหนี้ตามค าพิพากษาภายในระยะเวลาที่ศาลก าหนดไว้ในค า
พิพากษาเจ้าหน้าที่ จะต้องประสานกับพนักงานอัยการเพ่ือขอให้พนักงานอัยการยื่นค าร้องขอต่อศาล
ให้ออกหมายบังคับคดี 

2) กรณีลูกหนี้ไม่มาศาล เจ้าหน้าที่จะต้องประสานพนักงานอัยการ เพ่ือขอให้พนักงานอัยการ
ยื่นค าแถลงต่อศาลเพ่ือขอให้ศาลออกค าบังคับ เมื่อศาลได้ออกค าบังคับและส่งค าบังคับให้ลูกหนี้แล้ว 
ลูกหนี้ไม่ช าระหนี้ภายในเวลาที่ก าหนดในค าบังคับให้เจ้าหน้าที่ประสานกับพนักงานอัยการเพ่ือขอให้
พนักงานอัยการยื่นค าร้องขอต่อศาล เพ่ือขอให้ศาลออกหมายบังคับคดี 

3) กรณีคดีที่มีการออกหมายบังคับคดีแล้ว พนักงานอัยการจะจัดส่งหมายบังคับคดีให้
เจ้าหน้าที่ต้องด าเนินการ  

 
7. วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

การวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วยวิธีการศึกษา 3 ส่วน ดังนี้ 
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7.1 จากการสัมภาษณ์ พนักงานฝ่ายงานการฟ้องคดี (LITIGATION) ของ บริษัท บัตรกรุงไทย 
จ ากัด (มหาชน) เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการเรียกเก็บหนี้ของฝ่ายงานการฟ้องคดี 
(LITIGATION) ของบริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 

7.2 จากการสัมภาษณ์ พนักงานฝ่ายงานการฟ้องคดี (LITIGATION) ของธนาคารไทยพาณิชย์ 
จ ากัด (มหาชน) เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการเรียกเก็บหนี้ของฝ่ายงานการฟ้องคดีของ 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 

7.3 การศึกษาค้นคว้าจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 

8. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
8.1 แบบสัมภาษณ์ พนักงานฝ่ายงานการฟ้องคดี (LITIGATION) ของบริษัท บัตรกรุงไทย 

จ ากัด (มหาชน) จ านวน 10 คน  
8.2 แบบสัมภาษณ์ พนักงานฝ่ายงานการฟ้องคดี (LITIGATION) ของธนาคารไทยพาณิชย์ 

จ ากัด (มหาชน) จ านวน 10 คน 
 

9. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยเชิงคุณภำพ 
9.1 แบบสัมภาษณ์ส าหรับพนักงานฝ่ายงานการฟ้องคดี  (LITIGATION) ของบริษัท 

บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) จ านวน 10 คน และพนักงานฝ่ายงานการฟ้องคดี (LITIGATION) 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) จ านวน 10 คน ในเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการเรียก
เก็บหนี้ และการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการเรียกเก็บหนี้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
กับธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)   

9.2 เกบ็ข้อมูลจากการค้นคว้าเอกสารทางวิชาการและข้อมูลจากเอกสาร 
 

10. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้จะใช้วิธีการต่าง ๆ ดังนี้ 
10.1 การวิจัยเอกสาร เอกสารที่จะใช้ในการวิจัยนี้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

ก. เอกสารชั้นต้น (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ยังไม่ได้ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลโดยตรงโดยการสังเกตแบบมีส่วนร่วม  และการสัมภาษณ์
พนักงานฝ่ายงานการฟ้องคดี (LITIGATION)  

ข. เอกสารชั้นรอง (Secondary Data) เป็นเอกสารที่มีการรวิเคราะห์ข้อมูลใน
รูปแบบต่าง ๆ คือ การศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่มีการรวบรวมไว้ก่อนแล้ว 
ซึ่งสามารถน ามาใช้เพ่ือเชื่อมโยงและก่อเกิดประโยชน์รวมถึงบรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษาได้ 
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10.2 การสัมภาษณ์วิธีการสัมภาษณ์ที่จะใช้ในการวิจัยนี้มีลักษณะเป็นการสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้าง (Semi-Structured or Guided Interview) โดยอาศัยแนวการสัมภาษณ์ ( Interview 
Guide) เป็นเครื่องมือในรูปแบบต่าง ๆ คือการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) เป็นการใช้
แนวสัมภาษณ์เจาะลึก โดยก าหนดผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ (Key-Informants) 

 
11. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

การวิจัยเชิงคุณภาพ (แบบสัมภาษณ์) เน้นการบรรยายเป็นหลัก และการสังเกตโดยตรง 
(Direct Observation) โดยเก็บข้อมูลจากบุคคลที่ได้เลือกสรรมา น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพ่ือช่วย
เสริมงานวิจัยเพราะเป็นค าตอบที่ค่อนข้างชัดเจน 

การสังเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย ด าเนินการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) มีขั้นตอน 
ดังนี้ 

1) การจัดแฟ้ม แยกแยะ และจัดหมวดหมู่ข้อมูลที่ได้ 
2) การน าข้อมูลที่ได้มาจัดหมวดหมู่ของข้อมูล 
3) น าข้อมูลที่ได้จากการถอดเทป และการบันทึกภาคสนาม มาอ่าน เพื่อให้เกิดความเข้าใจใน

ภาพรวมของข้อมูลที่ได้ 
4) น าข้อมูลกลับมาอ่านอีกครั้งและพิจารณาประเด็นที่ส าคัญ พร้อมท าการดึงข้อความที่

ส าคัญที่เก่ียวข้องแนวทางการพัฒนาการเรียกเก็บหนี้ของฝ่ายงานการฟ้องคดี ที่มีหลักการส าคัญที่ต้อง
พิจารณา  

5) น าข้อความหรือประโยคที่มีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันมาไว้กลุ่มเดียวกัน 
ซึ่งจะจัดเป็นทั้งกลุ่มใหญ่ (Themes) และกลุ่มย่อย (Sub-Theme) ที่อยู่ภายใต้ของกลุ่มใหญ่ 
ซึ่งกระบวนการดังกล่าว คือ การสร้างหัวข้อสรุป ดังที่ องอาจ นัยพัฒน์ อธิบายว่า กระท าโดยอ่าน
ทบทวนข้อมูลปฐมภูมิที่อยู่ในรูปข้อความทางภาษา (Textual Primary Data) ซึ่งเก็บรวบรวมได้จาก
แหล่งต่าง ๆ ในภาคสนาม เสร็จแล้วจึงแบ่งแยกข้อมูลดังกล่าวออกเป็นส่วนย่อย (Breaking Down) 
ตามหน่วยความหมาย (Meaing Unit) หรือหน่วยวิเคราะห์ (Analusis Unit) ในระดับเบื้องต้น 
จากนั้นท าการก าหนดข้อความสั้น ๆ เพ่ือใช้เป็นมโนทัศน์หรือหัวข้อสรุปแนวคิดที่สะท้อนความหมาย
ส าคัญ ทั้งที่ปรากฏชัดแจ้ง และแฝงอยู่ในข้อมูลส่วนย่อยนั้น แล้วจึงน าหัวข้อสรุปแนวคิดที่มี
ความหมายคล้ายคลึงหรือแตกต่างกัน มาจัดเป็นกลุ่มหัวข้อสรุปแนวคิด (Conceptual Categories)   
ต่าง ๆ กลายเป็นหน่วยความหมายของข้อมูลที่มีขนาดใหญ่และมีระดับความเป็นธรรมมากข้ึน 

6) ใช้การเขียนบรรยายสิ่งที่อย่างละเอียดและชัดเจน พร้อมทั้งยกตัวอย่างค าพูดประกอบ
ค าหลักส าคัญที่ได้ เพ่ือแสดงความชัดเจนของปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้น 

 
 



586 
 

12. ผลกำรวิจัย 
12.1 บริษัท บัตรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) 
1) ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรเรียกเก็บหนี้ 

(1) การเจรจาต่อรองนโยบายและเงื่อนไขการผ่อนช าระหนี้มีผลต่อแนวทางการ
พัฒนาการเรียกเก็บหนี้ การเจรจาต่อรองหนี้นั้น จะต้องมีการด าเนินการแลกเปลี่ยนข้อเสนอซึ่งกัน
และกัน ในส่วนของต่างฝ่ายต่างมีผลประโยชน์ได้เสียกัน โดยเป็นการหาทางออกข้อลดหย่อนหรือ
ข้อตกลงร่วมกันให้เกดิผลประโยชน์ทั้งสองฝ่ายมากที่สุด สูญเสียน้อยที่สุด และยุติที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับ
ได้ ทั้งนี้พบว่าสอดคล้องกับการสัมภาษณ์ของพนักงานฝ่ายงานการฟ้องคดีคนที่ 1 ได้ให้สัมภาษณ์ว่า 
การเจรจาและเงื่อนไขในการผ่อนช าระ ท าให้รู้ถึงปัญหาของลูกหนี้แต่ละรายในการช าระ และเป็น
ทางเลือกในการช่วยเหลือให้ลูกหนี้สามารถผ่อนช าระได้ในระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น (พนักงานฝ่ายงาน
การฟ้องคดีคนที่ 1, 24 เมษายน 2563, การสัมภาษณ์) 

เมื่อมีการเจรจาต่อหนี้แล้วจะต้องมีการตกลงเงื่อนไขการผ่อนช าระหนี้ให้เกิด
ประสิทธิภาพได้ ทั้งนี้พบว่าสอดคล้องกับการสัมภาษณ์พนักงานฝ่ายงานการฟ้องคดีคนที่ 2 ได้ให้
สัมภาษณ์ว่า การเจรจาต่อรองเพ่ือการช าระหนี้โดยการผ่อนช าระมีผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพในการ
เรียกเก็บหนี้เนื่องจาก เพ่ิมโอกาสในการได้รับช าระหนี้ได้เร็วขึ้นกว่าการด าเนินคดีไปจนครบ
กระบวนการบังคับตามกฎหมาย หากลูกหนี้เห็นว่าข้อเสนอที่ ได้รับสร้างโอกาสที่ตนจะได้รับการ
ลดหย่อนจ านวนหนี้ลงบ้าง และมีโอกาสช าระหนี้ให้เสร็จสิ้นไปได้ การตกลงช าระหนี้จากการเจรจาจะ
เป็นทางเลือกที่ทั้งฝั่งเจ้าหนี้และลูกหนี้ ได้ประโยชน์ร่วมกัน นอกจากนี้ ประสิทธิภาพการเรียกเก็บหนี้ 
วัดจากจ านวนเงินที่ได้รับช าระคืนจากลูกหนี้และวัดจากค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปเพ่ือการให้ได้รับช าระ
หนี้คืนมา ไม่ใช่วัดจากจ านวนคดีที่เจ้าหนี้สามารถฟ้องลูกหนี้ได้ แต่การเจรจาที่บรรลุข้อตกลงระหว่าง
เจ้าหนี้และลูกหนี้ จะช่วยให้เจ้าหนี้รู้ว่าจะได้รับช าระหนี้คืนมา หรือได้รับช าระหนี้คืนมาจ านวนเท่าใด 
และช่วยเจ้าหนี้มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี การบังคับคดีตามาค าพิพากษา น้อยลง (พนักงานฝ่ายงาน
การฟ้องคดีคนที่ 2, 23 เมษายน 2563, การสัมภาษณ์) 

(2) การจัดเตรียมข้อมูลลูกหนี้ การจัดท ารีพอร์ตและเอกสารประกอบการด าเนินคดี 
มีผลต่อแนวทางการพัฒนาการเรียกเก็บหนี้ของฝ่ายงานการฟ้องคดอีย่างไร การจัดเตรียมข้อมูลต่าง ๆ 
จะต้องมีการประสานงานและวางแผนขั้นตอนการด าเนินคดีที่ถูกต้องและเป็นธรรมต่อลูกหนี้ 
โดยจัดท ารีพอร์ทและเอกสารประกอบการด าเนินคดีที่ลูกหนี้สามารถเข้าใจได้ง่ายทั้งนี้พบว่า 
สอดคล้องกับการสัมภาษณ์ของพนักงานฝ่ายงานการฟ้องคดี (LITIGATION) คนที่ 1ได้ให้สัมภาษณ์ 
ดังนี้ 
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การจัดเตรียมข้อมูล ท าให้ทราบถึงสถานการณ์ปัจจัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น สามารถ
จัดการวางแผนข้อมูล แยกประเภทของลูกหนี้ว่ามีปริมาณจ านวนลูกหนี้มีมากน้อยเพียงใด ท าให้เกิด
ความพร้อมในการด าเนินคดีต่อไป (พนักงานฝ่ายงานการฟ้องคดีคนที่ 1, 24 เมษายน 2563,  
การสัมภาษณ์) 

สอดคล้องกับพนักงำนฝ่ำยงำนกำรฟ้องคดี (LITIGATION) คนที่  2 ได้ให้
สัมภำษณ์ ดังนี้ 

การจัดเตรียมข้อมูลลูกหนี้ การจัดท ารีพอร์ตและเอกสารประกอบการด า เนินคดี 
มีผลต่อประสิทธิภาพการด าเนินคดีและบังคับคดีเป็นอย่างมาก เพราะส่งผลโดยตรงและรุนแรงต่อ
ความสามารถในการด าเนินคดีและบังคับคดี เพราะในการด าเนินคดี (รวมถึงการบังคับคดี) เจ้าหนี้
จะต้องยื่นฟ้องร้องให้ถูกต้องทั้งทั้งหมด คือ ถูกตัวลูกหนี้ ถูกมูลหนี้ต่าง ๆ ถูกจ านวนหนี้ที่เกิดขึ้น 
ถูกศาลที่มีอ านาจประทับรับฟ้อง ถูกเวลาภายในอายุความตามที่กฎหมายก าหนด การผิดพลาด
คลาดเคลื่อนแม้เพียงอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่กล่าวมาเพราะความไม่ถูกต้องของข้อมูลลูกหนี้และ
เอกสารประกอบการด าเนินคดี จะท าให้การฟ้องคดีนั้น ๆ “ผิด” ซึ่งจะส่งผลเสียต่อเจ้าหนี้ในวงกว้าง 
ทั้งถูกยกฟ้อง ถูกศาลไม่รับฟ้อง หรือ คดีขาดอายุความ หรือฟ้องไม่ครบถ้วน และในกรณีฟ้องผิดตัว 
หรือฟ้องหนี้ที่ไม่มีอยู่จริงแล้วในวันที่ฟ้อง เจ้าหนี้อาจถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในส่วนการการจัดท า
รายงาน (รีพอร์ต) นั้น จะช่วยให้การติดตามก ากับดูแลการปฏิบัติงานของทนายความ ผู้ช่วย
ทนายความ เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ รอบด้าน ซึ่งส่งผลต่อความส าเร็จของงาน ดังนั้น การจัดเตรียม
ข้อมูลลูกหนี้ การจัดท ารีพอร์ต และเอกสารประกอบการด าเนินคดีจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง และ
ส่งผลโดยตรงกับประสิทธิภาพและประสิทธิผล (พนักงานฝ่ายงานการฟ้องคดีคนที่ 2, 23 เมษายน 
2563, การสัมภาษณ์ 

12.2 ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน) 
1) ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรเรียกเก็บหนี้ 

(1) การเจรจาต่อรองนโยบายและเงื่อนไขการผ่อนช าระหนี้มีผลต่อแนวทางการ
พัฒนาการเรียกเก็บหนี้ของฝ่ายงานการฟ้องคดี โดยจากการสัมภาษณ์ในส่วนของบริษัท บัตรกรุงไทย 
จ ากัด (มหาชน) นั้น พบว่า จะเน้นเป็นการต่อรองทางด้านนโยบายต่อลูกหนี้ให้สามารถช าระหนี้ได้
นานขึ้น ภายใต้เงื่อนไขของนโยบายที่เหมาะสม ซึ่งประกอบไปด้วยทักษะ และการอบรมของ
เจ้าหน้าที่ ขณะเดียวกันธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) จะมีประเด็นการสัมภาษณ์ของพนักงาน
ฝ่ายงานการฟ้องคดีคนที่ 1 ได้ให้สัมภาษณ์ ดังนี้ จะได้เก็บข้อมูลของอีกฝ่ายและวางแผนเจรจา และ
ประเมินของฝ่ายลูกค้าว่าเขาต้องการอะไร เพ่ือที่จะสามารถวางแผนยื่นข้อเสนอได้อย่างเหมาะสม 
(พนักงานฝ่ายงานการฟ้องคดีคนที่ 1, 24 เมษายน 2563, การสัมภาษณ์) 
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2) การจัดเตรียมข้อมูลลูกหนี้ การจัดท ารีพอร์ตและเอกสารประกอบการด าเนินคดี 
มีผลต่อประสิทธิภาพการด าเนินคดีและบังคับคดีอย่างไร กล่าวคือ การประสานงานและวางแผน
ขั้นตอนการด าเนินคดีที่ถูกต้องและเป็นธรรมต่อลูกหนี้ ทั้งนี้พบว่าสอดคล้องกับการสัมภาษณ์ของ
พนักงานฝ่ายงานการฟ้องคดี (LITIGATION) คนที่ 1 ได้ให้สัมภาษณ์ว่า สะดวกต่อการปฏิบัติงานใน
การท างาน (พนักงานฝ่ายงานการฟ้องคดีคนที่ 1, 24 เมษายน 2563, การสัมภาษณ์) ซึ่งสอดคล้องกับ 
พนักงานฝ่ายงานการฟ้องคดี (LITIGATION) คนที่ 2 ได้ให้สัมภาษณ์ว่า เพ่ิมความรวดเร็ว และแม่นย า
ในการด าเนินการงานต่อ บุคคลที่ต้องด าเนินงานต่อสามารถรู้ขั้นตอนและด าเนินการในส่วนขั้นต่อไป
ได้ทันท ี(พนักงานฝ่ายงานการฟ้องคดีคนที่ 2, 24 เมษายน 2563, การสัมภาษณ์) 

12.3 เปรียบเทียบควำมแตกต่ำงด้ำนปัจจัยท่ีส่งผลต่อแนวทำงกำรพัฒนำกำรเรียกเก็บหนี้ 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อแนวทำงกำรพัฒนำ 

กำรเรียกเก็บหนี้ 
บริษัท บัตรกรุงไทย จ ำกัด 

(มหำชน) 
ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด 

(มหำชน) 

1) การเจรจาต่อรองนโยบายและเง่ือนไขการ
ผ่อนช าระหนี้มีผลต่อแนวทางการพัฒนาเรียก
เก็บหนี ้

ทราบถึงปัญหาของลูกหนี้แต่ละ
รายในการช าระ 

เก็บหนี้ ได้แบบต่อเนื่องและ 
มากขึ้น 

2) การจัดเตรียมข้อมูลลูกหนี้ การจัดท ารีพอร์ต
และเอกสารประกอบการด าเนินคดี มีผลต่อ
แนวทางการพัฒนาการด าเนินคดีและบังคับคดี 

จัดการวางแผนข้อมู ล  แยก
ประเภทของลูกหนี้ว่ามีปริมาณ
จ านวนลูกหนี้มีมากน้อยเพียงใด 

เกิดความสะดวก รวดเร็ว และ
ชัดเจน 

3) การเตรียมความพร้อมก่อนด าเนินคดีของ
ทนายความ มีผลต่อแนวทางการด าเนินคดีและ
บังคับคดี 

การด าเนินคดีมีข้อมูลที่ถูกต้อง
ครบถ้วน แม่นย า 

ประหยัดเวลาในการเจรจากับ
ลูกหนี ้

4) การเร่งการด าเนินคดีและบังคับคดี ยึด
ทรัพย์  มีผลต่อแนวทางการเรียกเก็บหนี้ 

ลูกหนี้เห็นถึงความจ าเป็นในการ
ช าระหนี้ 

เก็บยอดหนี้ได้มากขึ้น พนักงาน
มีอ านาจในการเจรจาต่อรอง
มากขึ้น 

5) กระบวนขั้นตอนการปฏิบัติงานและการ
เรียกเก็บหนี ้

เป็นไปตามระเบียบของธนาคาร
แห่งประเทศไทย 

เป็นไปตามพระราชบัญญัติการ
ทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 

 
13. สรุปและอภิปรำยผล 

13.1 สรุป  
1) กำรเจรจำต่อรองนโยบำยและเงื่อนไขกำรผ่อนช ำระหนี้มีผลต่อแนวทำงกำรพัฒนำ 

กำรเรียกเก็บหนี้ 
ผู้ให้สัมภาษณ์จากบริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ส่วนมากให้ข้อมูลว่าไปในทิศทาง

เดียวกันว่าการเจรจาและเงื่อนไขในการผ่อนช าระ ท าให้ทราบถึงปัญหาของลูกหนี้แต่ละรายในการ
ช าระ และผู้ให้สัมภาษณ์จากธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ให้ข้อมูลว่าไปในทิศทางเดียวกันว่า 
การเจรจาต่อรองนโยบายและเงื่อนไขการผ่อนช าระหนี้มีผลต่อประสิทธิภาพการเรียกเก็บหนี้ มีผลดี  
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2) กำรจัดเตรียมข้อมูลลูกหนี้ กำรจัดท ำรีพอร์ตและเอกสำรประกอบกำรด ำเนินคดี มีผล
ต่อแนวทำงกำรพัฒนำกำรด ำเนินคดีและบังคับคดี 

ผู้ให้สัมภาษณ์จากบริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ส่วนมากให้ข้อมูลว่าไปในทิศทาง
เดียวกันว่า การจัดท ารีพอร์ตและเอกสารประกอบการด าเนินคดี มีผลต่อประสิทธิภาพการด าเนินคดี
และบังคับคดีเป็นอย่างมาก เพราะท าให้สามารถจัดการวางแผนข้อมูล แยกประเภทของลูกหนี้ว่ามี
ปริมาณจ านวนลูกหนี้มีมากน้อยเพียงใด  

ผู้ให้สัมภาษณ์จากธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ให้ข้อมูลว่าไปในทิศทางเดียวกันว่า  
การจัดเตรียมข้อมูลลูกหนี้ การจัดท ารีพอร์ตและเอกสารประกอบการด าเนินคดี มีผลต่อประสิทธิภาพ
การด าเนินคดีและบังคับคดี ท าให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และชัดเจน  

3) กำรเตรียมควำมพร้อมก่อนด ำเนินคดีของทนำยควำม มีผลต่อแนวทำงกำรด ำเนินคดี
และบังคับคดี 

ผู้ให้สัมภาษณ์จากบริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ส่วนมากให้ข้อมูลไปในทิศทาง
เดียวกันว่า การเตรียมความพร้อมก่อนด าเนินคดีท าให้การด าเนินคดีมีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน 
แม่นย า จะช่วยให้ทนายได้ตรวจข้อมูลความถูกต้อง 

ผู้ให้สัมภาษณ์จากธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ให้ข้อมูลว่าไปในทิศทางเดียวกันว่า  
การเตรียมความพร้อมก่อนด าเนินคดีของทนายความมีผลต่อประสิทธิภาพการด าเนินคดีและบังคับคดี 
มีผลต่อการด าเนินคดี เพราะเมื่อทนายแจ้งล่วงหน้าท าให้ทราบ วัน เวลา ที่ชัดเจน ท าให้ประหยัดเวลา 
ในการเจรจา 

4) กำรเร่งกำรด ำเนินคดีและบังคับคดี ยึดทรัพย์ มีผลต่อแนวทำงกำรพัฒนำกำรเรียกเก็บหนี้ 
ผู้ให้สัมภาษณ์จากบริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ส่วนมากให้ข้อมูลว่าไปในทิศทาง

เดียวกันว่า การเร่งด าเนินคดีเป็นวิธีการการกระตุ้นการช าระหนี้ลูกหนี้ ท าให้ลูกหนี้เห็นถึงความ
จ าเป็นในการช าระหนี้  

ผู้ให้สัมภาษณ์จากธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ให้ข้อมูลว่าไปในทิศทางเดียวกันว่า
การเร่งการด าเนินคดีและบังคับคดี ยึดทรัพย์ มีผลท าให้การเก็บหนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเก็บ
ยอดหนี้ได้มากขึ้น  

5) กระบวนขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนและกำรเรียกเก็บหนี้ 
ผู้ให้สัมภาษณ์จากบริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ส่วนมากให้ข้อมูลว่า กระบวนการ

ปฏิบัติงานและการเรียกเก็บหนี้เป็นไปตามระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย ในส่วนเรื่อง 
การด าเนินคดีและการเจรจาติดตามทวงถามจะใช้ทนายความ  

ผู้ให้สัมภาษณ์จากธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ส่วนมากให้ข้อมูลว่าเป็นไปตาม  
พ.ร.บ.ทวงหนี้ พ.ศ. 2558 ในส่วนไทยพาณิชย์เองจะด าเนินการ 2 ทางทั้ง เจรจาประนีประนอมก่อน
ฟ้องเพ่ือบังคับคดี 
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13.2 อภิปรำย 
การศึกษาแนวทางการพัฒนาการเรียกเก็บหนี้ของฝ่ายงานการฟ้องคดี  กรณีศึกษา

เปรียบเทียบของ บริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
ได้ผลการศึกษาที่มีความน่าสนใจในหลายประเด็นตามตัวแปรที่ต้องการศึกษา ได้แก่ 1) การเจรจา
ต่อรองนโยบายและเงื่อนไขการผ่อนช าระหนี้มีผลต่อแนวทางการพัฒนาการเรียกเก็บหนี้ 2)  
การจัดเตรียมข้อมูลลูกหนี้ การจัดท ารีพอร์ตและเอกสารประกอบการด าเนินคดี มีผลต่อแนวทางการ
พัฒนาการด าเนินคดีและบังคับคดี 3) การเตรียมความพร้อมก่อนด าเนินคดีของทนายความ มีผลต่อ
แนวทางการพัฒนาการด าเนินคดีและบังคับคดี 4) การเร่งการด าเนินคดีและบังคับคดี ยึดทรัพย์  มีผล
ต่อแนวทางการพัฒนาการเรียกเก็บหนี้ และ 5) กระบวนขั้นตอนการปฏิบัติงานและการเรียกเก็บหนี้ 
โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของส านักวิชาการ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (2557) ที่ได้ศึกษา
เกี่ยวกับกฎหมายติดตามทวงหนี้อย่างเป็นธรรม: กฎหมายความหวังของลูกหนี้ โดยมีสาระส าคัญด้วย
วิธีการข่มขืนใจ ใช้ก าลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าจะท าอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง 
หรือทรัพย์สินของชาวนาหรือบุคคลที่สาม ด้วยเหตุผลและความจ าเป็นเช่นนี้ จึงถึงเวลาแล้วที่ควรจะ 
มีการผลักดันให้มีกฎหมายเฉพาะออกมาใช้บังคับเป็นการทั่วไปกับบุคคลทุกกลุ่มเพ่ือควบคุมการ
ติดตามทวงถามหนี้ให้อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์เดียวกัน 

นอกจากนี้ สอดคล้องกับงานวิจัย ชเนตตี พิพัฒนางกูร (2552) ที่ได้ศึกษาเรื่องวิเคราะห์การ
ติดตามทวงถามหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลของบริษัทผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อที่ไม่ใช่สถาบัน
การเงิน มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัญหาการอนุมัติและติดตามทวงถามหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วน
บุคคลของบริษัทผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาดังกล่าวนี้
เกิดจากปัจจัย 3 ด้าน คือ ด้านภาครัฐและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้านบริษัทผู้ประกอบการสินเชื่อ และ
ด้านลูกหนี้ โดยรัฐเน้นส่งเสริมการบริโภคของประชาชนเพ่ือกระตุ้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ดังนั้น 
รัฐจึงผ่อนปรนให้ประชาชนสามารถท าบัตรเครดิตและเข้าถึงสินเชื่อส่วนบุคคลได้โดยง่าย ในขณะที่
การเปิดเสรีทางการเงินได้ส่งผลให้ธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลมีการแข่งขันสูง  

สอดคล้องกับ ธีรารัตน์ บุตรโพธิ์ (2555) ที่ได้ศึกษาเรื่อง มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการ
ก ากับดูแลผู้ติดตามทวงหนี้ มีจุดมุ่งหมายในการศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมาย
เกี่ยวกับการก ากับดูแลผู้ติดตามทวงหนี้ของประเทศสหรัฐอเมริกา และของประเทศไทย เพ่ือน า
มาตรการทางกฎหมายหรือแนวทางเกี่ยวกับการก ากับดูแลผู้ติดตามทวงหนี้ที่เหมาะสมมาบังคับใน
ประเทศไทย อันจะส่งผลให้ปัญหาการติดตามทวงหนี้ที่ไม่เป็นธรรมลดน้อยลง อันมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
คุ้มครองสิทธิของลูกหนี้ ได้แก่ มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการประกอบธุรกิจของ
ผู้ติดตามทวงหนี้ เนื่องจากการประกอบธุรกิจรับติดตามทวงหนี้อาจกระทบต่อสิทธิของบุคคล และ
สาธารณชนจึงต้องก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจกรณีใดบ้างสามารถติดตามทวงหนี้จากลูกหนี้ได้ 
มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการก ากับดูแลผู้ติดตามทวงหนี้  
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14. ข้อเสนอแนะกำรวิจัย 
การศึกษาแนวทางการพัฒนาการเรียกเก็บหนี้ของฝ่ายงานการฟ้องค ดี กรณีศึกษา

เปรียบเทียบของ บริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)  
มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและข้อเสนอแนะในการท าวิจัยในครั้งถัดไป ดังนี้ 

14.1 สร้างกลุ่มตัวอย่างในการสัมภาษณ์ที่มีลักษณะเจาะจงมากขึ้น เพ่ือเป็นการใช้เครื่องมือ
ในการวิจัยที่สามารถเข้าถึงและแก้ไขปัญหาการเก็บหนี้ของฝ่ายงานการฟ้องคดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

14.2 บูรณาการงานวิจัยแบบ Mix Method ผ่านงานวิจัยเชิงปริมาณ เพ่ือให้ทราบถึงความ
ต้องการของลูกหนี้ที่มีต่อการเก็บหนี้ได้อย่างครอบคลุม  
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กำรถ่ำยโอนภำรกิจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  
ควำมก้ำวหน้ำและปัญหำอุปสรรคในกำรถ่ำยโอน 

วาสนา ยี่รงค์** 
 

บทคัดย่อ 

  การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา 2 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาความก้าวหน้าในการ
ถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2545 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 และตาม
ร่างแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 3 
พ.ศ. 2562-2565 2) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เลือกใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ประกอบกับการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้เชี่ยวชาญด้านการกระจายอ านาจ และ
ผู้บริหารหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการกระจายอ านาจและการถ่ายโอนภารกิจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ผลการศึกษาพบว่า ในด้านความก้าวหน้าในการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับ
ที่ 1 และฉบับที่ 2 มีการถ่ายโอนแล้วในหลายภารกิจแต่ก็ยังไม่ครบถ้วน ภารกิจที่ถ่ายโอนแล้วยังมี
จ านวนน้อยและเกิดการชะลอตัวส าหรับภารกิจที่ต้องถ่ายโอนตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ 1 และ
ฉบับที่ 2 มีจ านวน 6 ด้าน โดยภารกิจด้านที่มีการถ่ายโอนมากที่สุด คือ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการถ่ายโอนครบถ้วนแล้ว และภารกิจด้านที่มีการถ่ายโอน
น้อยที่สุด คือ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีการถ่ายโอนเพียง
บางส่วน คงเหลือที่ยังไม่ถ่ายโอนหรือทยอยถ่ายโอน ในด้านองค์ประกอบที่ต้องถ่ายโอนไปพร้อมภารกิจ 
ได้แก่ งบประมาณ บุคลากร และการจัดให้มีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย พบว่ายังไม่ก้าวหน้า
เท่าที ่ควร และไม่สอดคล้องกับภารกิจที ่ถ่ายโอนไปสู ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ส าหรับ         
ร่างแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ 3 ได้ก าหนดให้มีการถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ 1 และ
ฉบับที่ 2 ซึ่งถ่ายโอนแล้วหรือทยอยถ่ายโอน และน ามาปรับปรุงขอบเขต/ขั้นตอนการถ่ายโอน และ
ภารกิจใหม่ที่พิจารณาเห็นสมควรให้มีการถ่ายโอนเพ่ิมเติมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมี

                                       
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
E-mail: wassana21@me.com 
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ภารกิจที่ต้องถ่ายโอนจ านวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจ
และสิ ่งแวดล้อม ซึ ่งแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว  ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 29 
พฤษภาคม 2562 แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและรายงานต่อรัฐสภา เพ่ือประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาตามข้ันตอนของกฎหมายต่อไป 

ด้านปัญหาอุปสรรคพบว่า เกิดจากความไม่ชัดเจนในนโยบายกระจายอ านาจในส่วนกลาง 
ราชการส่วนภูมิภาคไม่ให้ความส าคัญและไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามขอบเขตและหลักเกณฑ์ของแผน 
ปฏิบัติการฯ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นยังขาดความพร้อม เนื ่องจากความไม่สมบูรณ์ใน
กระบวนการถ่ายโอน หรือการถ่ายโอนภารกิจที่ไม่สอดคล้องกับการถ่ายโอนงบประมาณ บุคลากร 
และการจัดให้มีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ล้วนส่งผลให้เกิดปัญหาและอุปสรรคต่อการถ่ายโอนภารกิจ
ที่ผ่านมา ที่ไม่สามารถผลักดันการถ่ายโอนให้เป็นไปตามหลักการและเป้าหมายที่ก าหนด  

เพ่ือแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐบาลควรจะให้
ความส าคัญและผลักดันให้การกระจายอ านาจเป็นวาระแห่งชาติ โดยปรับลดบทบาทของราชการ
ส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคลง และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการ
จัดท าบริการสาธารณะ โดยภารกิจที่ส่งผ่านไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีความชัดเจน 
เพ่ือลดความซ้ าซ้อน รวมทั้งก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนที่ผ่านมา โดยสร้างความ
สอดคล้องระหว่างการถ่ายโอนภารกิจ งบประมาณ และบุคลากร  ในด้านการจัดให้มีหรือแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนภารกิจ ควรจะออกกฎหมายที่เอ้ือต่อการท างานใหม่  ๆ 
เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถท างานร่วมกันได้มากขึ้น หรือการออกกฎหมาย ที่เพิ่มช่อง
ทางการหารายได้ที่ไม่ใช่ภาษี เป็นต้น ทั้งนี้ รัฐต้องเพิ่มความเป็นอิสระ ลดการควบคุม และส่งเสริม  
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะตามบริบทและศักยภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเอง เพ่ือน าไปสู่เป้าหมายความส าเร็จของการกระจายอ านาจอย่างแท้จริง 

ข้อเสนอแนะเพ่ือสนับสนุนการด าเนินภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สรุปได้ว่า 
ควรจัดระบบความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใหม่ ลดการควบคุมและส่งเสริม
ให้องค์กรปกครอง  ส่วนท้องถิ่นริเริ่มด าเนินการตามความพร้อมและศักยภาพ ควรปรับโครงสร้างโดย
การควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กเข้าด้วยกัน เพ่ือให้เกิดการประหยัดจากขนาดและ 
มีศักยภาพที่เพียงพอต่อการด าเนินภารกิจ ซึ่งอาจจะจัดสรรงบประมาณให้เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการ
ควบรวม ในราชการส่วนกลาง ควรมีการปรับโครงสร้างอัตราก าลังของส านักงานคณะกรรมการการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงาน 
ในราชการส่วนภูมิภาค ควรเพิ่มบทบาท หน้าที่และอ านาจให้แก่คณะกรรมการอ านวยการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด เพื่อท าหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยง ให้ค าปรึกษา 
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และแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนภารกิจ งบประมาณ และบุคลากร รวมถึงการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงาน และสะท้อนข้อมูลกลับมาให้คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้รับทราบต่อไป  

ค ำส ำคัญ: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, การกระจายอ านาจ, การถ่ายโอนภารกิจ 
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Mission Transfer to Local Administrative Organization: Progress  
and Problems of Transferring Obstacles 

Wassana Yeerong 
 

Abstract 
The purposes of this study were: 1) to investigate the progress of the mission 

transfer to local administrative organizations in accordance with the Determining Plans 
and Process of Decentralization Act No.1 (B.E.2542), No.2 (B.E.2551), and No.3 (being 
draft Act for B.E.2562-2565) 2) to analyze the problems and obstacles in transferring 
missions to local administrative organizations. The study was a qualitative research. 
Collecting data from relevant documents and in-depth interview from decentralized 
experts and executives were used as a research methodology. 

The results showed that, due to the Determining Plans and Process of 
Decentralization Act No.1 and No.2, There are 6 aspects of mission must have been 
transferred to local administrative organizations. However, in term of progress, only a 
few aspects have already been performed including Art and Culture, Traditions, and 
Local Wisdom. On the contrary, Social Organization aspect and Peace and Order 
Maintaining aspect are the two aspects which have been partially and gradually 
transferred. In terms of the components that must be transferred in common with the 
mission including budget, personnel, and the amendment of laws found that there 
was not enough advancement and inconsistent with the mission. In addition, the 
research also found that the draft Act of the Determining Plans and Process of 
Decentralization Act (Act No.3) which aims to improve the scope and procedures from 
the Act No.1 and No.2, has identified 3 additional aspects of mission namely, 
infrastructure, social and economic and environmental. The said Act has been 
approved by the Decentralization to the Local Government Organization Committee at 
the meeting No.2/2019 dated on 29 May 2019. However, in accordance with the legal 
procedures, the Act is now under the consideration by the Office of the National 
Economic and Social Development Council and it will be proposed to the Council of 
Ministers Cabinet for approval and report to the Parliament before being announced in 
the Thai Government Gazette.  
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Considering the problems and obstacles, there were many sequencing issues. 
Firstly, the unclear decentralization policies which was cascaded to the regional 
government led to the lack of attention, thus the implementation was not complied 
with the Act. Secondly, most of local administrative organizations were lack of the 
readiness as well as the transfer process was not yet completed. Thirdly, budget and 
personnel transfer did not correspond to the transferred mission. Lastly, the relevant 
laws were still being revised.   

To cope with the above issues, the government should give priority and 
declare the decentralization as a national agenda, empowering both of the central 
government and the regional government must be reduced simultaneously. 
Furthermore, the local administrative organizations must have been developed to be 
the major unit in providing public services. To reduce the duplication, all mission 
transfer must be clear. All previous problems must be defied as well as the resolutions 
must be indicated. Creating consistency between the transfer process, budgets and 
personnel. In order to truly achieve the goal of decentralization, providing new laws or 
law amendment is also needed. However, the said laws should be consistent with the 
transfer mission e.g. increasing independence, reducing control, and encouraging local 
administrative organizations to perform public services within the context and 
capability itself. Based on the findings, it was recommended as follows; 1) the 
relationship between the state government and local administrative organizations 
should be rearranged 2) reduce control and promote the local administrative 
organizations to initiate their own operations under their potential and readiness 3) 
restructure the local administrative organizations by merging some small units together 
in order to save economies and increase sufficient potential. However, additional 
budgets may be allocated to create incentives for mergers and acquisitions. 4) 
Restructure Office of the Decentralization to the Local Government Organization 
Committee and be promoted to the center unit of decentralization, while increase 
roles, duties, and authorities to the local administrative organization committee at 
provincial level. It is to act as a mentor to give advises, solve problems related to the 
transfer of budget and personnel, as well as to monitor, evaluate and report to Office 
of the Decentralization to the Local Government Organization Committee. 

Keywords: The Local administrative organizations, Decentralization, Mission Transfer  
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1. บทน ำ 
ภารกิจส าคัญตามแนวทางการกระจายอ านาจ (Decentralization) ที่ถูกก าหนดไว้ภายใต้

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา บังคับใช้เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2542 ต้องการมุ่งเน้น 
“การถ่ายโอนภารกิจ” หมายถึง การที่ราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาคจะลด
หรือยุติบทบาทจากผู้ปฏิบัติ เปลี่ยนไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ปฏิบัติแทน โดยมาตรา 12 
ได้ก าหนดให้คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกลไกในการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักการกระจายอ านาจ โดยให้มีอ านาจหน้าที่
ในการจัดท าแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรา 30 และจัดท า
แผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรา 32 
เพื่อให้มีการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นอย่างต่อเนื ่อง และเป็นไปตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ที่ให้ความเป็นอิสระแก่ท้องถิ่นตามหลักแห่งการ
ปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของคนในท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหลายย่อมมีอิสระ
ในการก าหนดนโยบายการปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมี
อ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ ทั้งนี้ รัฐบาลเป็นผู้ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่าที่
จ าเป็นภายในกรอบของกฎหมาย รวมทั้งก าหนดวิสัยทัศน์การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น (ส านักงาน
คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส านักง านปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี, 2546: 242) 

แผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบใน
การให้บริการสาธารณะของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้วยกันเอง การเตรียมความพร้อมในการรับโอนอ านาจหน้าที่ตามภารกิจ รวมทั้งการจัดสรรภาษีและ
อากร เงินอุดหนุนและรายได้ เพ่ือให้งบประมาณที่ได้รับมีความสอดคล้องเพียงพอและเหมาะสมกับ
การด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท ส าหรับแผนปฏิบัติการ
ก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการก าหนดรายละเอียดของ
ภารกิจที่จะถ่ายโอนจากราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาคให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ โดยระบุประเภทภารกิจที่ถ่ายโอน ขอบเขตการถ่ายโอน ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ 
ระยะเวลาด าเนินการ (ปีที่ถ่ายโอน) เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปฏิบัติภารกิจที่รับโอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถจัดแบ่งภารกิจที่จะต้องถ่ายโอนออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหาร
จัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น สรุปจ านวนภารกิจที่ก าหนดให้มีการถ่ายโอนตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ 1 มี
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จ านวนทั้งสิ้น 245 เรื่อง จากส่วนราชการ 57 กรม ใน 15 กระทรวง 1 หน่วยงานอิสระ และ
แผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ 2 ก าหนดให้มีการถ่ายโอนภารกิจ จ านวนทั้งสิ้น 45 ภารกิจ รวม 114 
งาน/โครงการ/กิจกรรม จากส่วนราชการ 37 กรม/ส านัก ใน 15 กระทรวง 1 หน่วยงานอิสระ และ 1 
รัฐวิสาหกิจ 

อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่แผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 มีผลใช้บังคับ ปรากฏ
ข้อเท็จจริงว่า การถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่สามารถขับเคลื่อนได้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ก าหนด เนื่องจากยังมีปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นทั้งก่อนและหลังการ
ถ่ายโอนภารกิจ ถึงแม้ว่าในปัจจุบันคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จะได้จัดท าร่างพระราชบัญญัติกระจายหน้าที่และอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. .... รวมไปถึงการจัดท าร่างแผนการกระจายอ านาจฯ และแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562- 
2565 ที่ได้ก าหนดทิศทางและแนวทางในการแก้ไขปัญหา เพ่ือให้การกระจายอ านาจไปสู่ท้องถิ่นให้
ประสบความส าเร็จอย่างสมบูรณ์ แต่ในต้นปี พ.ศ. 2563 ร่างกฎหมายดังกล่าวก็ยังไม่ได้ประกาศให้มี
ผลบังคับใช้  

ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงต้องการที่จะศึกษาความก้าวหน้าในการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย ตามแผนปฏิบัติการฯ และทิศทางของภารกิจที่จะมีการถ่ายโอน
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมเติมในอนาคต รวมถึงศึกษาปัญหาอุปสรรคที่ท าให้การถ่ายโอน
ภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่เป็นไปตามแผนการถ่ายโอน และระยะเวลาการถ่ายโอนที่
ก าหนด และแนวทางการสนับสนุนหรือการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพ่ือน าข้อสรุปมาใช้เป็นข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันจะช่วยส่งเสริมสนับสนุน ผลักดันและขับเคลื่อนการ
ด าเนินการถ่ายโอนภารกิจตามหลักการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ประสบ
ผลส าเร็จต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

2.1 เพ่ือศึกษาความก้าวหน้าในการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
แผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2545 
และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 และตามร่างแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562-2565 

2.2 เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ปัญหา และอุปสรรคในการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
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3. ค ำถำมในกำรวิจัย 
3.1 ความก้าวหน้าในการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติ

การก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2545 และ
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 และตามร่างแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562-2565 มีมากน้อยเพียงใด 

3.2 ปัญหาและอุปสรรคในการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอะไรบ้าง 
 
4. ขอบเขตกำรศึกษำ 

4.1 ด้ำนเนื้อหำ ศึกษาความก้าวหน้าในการถ่ายโอนภารกิจ และองค์ประกอบที่ต้องถ่ายโอนไป
พร้อมกับภารกิจ ได้แก่ งบประมาณ บุคลากร และการจัดให้มีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ตาม
แผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 1 พ.ศ. 
2545 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 และภารกิจที่จะมีการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามร่าง
แผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ. 
2562-2565 รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการถ่ายโอนภารกิจที่ผ่านมา 

4.2 ด้ำนประชำกร ใช้วิธีการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญด้านการ
กระจายอ านาจ และผู้บริหารหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการกระจายอ านาจและการถ่าย
โอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 5 คน 

4.3 ด้ำนระยะเวลำในกำรศึกษำ อยู่ระหว่างเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2563 
 

5. กำรทบทวนวรรณกรรมและกรอบท่ีใช้ในกำรศึกษำ 
5.1 แนวคิดกำรกระจำยอ ำนำจ (Decentralization) 
หลักกำรและควำมหมำยของกำรกระจำยอ ำนำจ 
หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) เป็นแนวความคิดทั้งในทางการเมืองและ

กฎหมาย มีพ้ืนฐานมาจากแนวคิดการปกครองตนเองของชุมชนท้องถิ่นภายในรัฐ ซึ่งได้รับอิทธิพลจาก
ประเทศอังกฤษ ที่ว่าชุมชนท้องถิ่นมีการปกครองตนเองมาก่อนที่จะมีรั ฐ เมื่อมีรัฐแล้วจึงมอบอ านาจ
ในการปกครองให้แก่รัฐ ในด้านของประเทศฝรั่งเศส มีแนวคิดว่ารัฐมีอ านาจและมอบอ านาจในการ
ปกครองให้แก่ท้องถิ่น ซึ่งแนวคิดดังกล่าวล้วนมองในมิติด้านอ านาจรัฐทั้งสิ้น ส าหรับหลักการกระจาย
อ านาจ (Decentralization) ที่ถูกกล่าวถึงและน ามาใช้ในปัจจุบัน เป็นหลักการที่มาจากแนวคิดเรื่อง
อ านาจรัฐของประเทศฝรั่งเศส และเป็นศัพท์ภาษาฝรั่งเศส มีความหมายว่า “การเอาอ านาจออกไป
จากศูนย์กลาง” (โภคิน พลกุล, 2528: 4) 

นักวิชาการได้ให้นิยามความหมายของ “การกระจายอ านาจ” ไว้สอดคล้องใกล้เคียงกับ
หลักการข้างต้น เช่น 
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G. Shabbir Cheema และ Dennis A. Rondinelli ได้อธิบายว่า เป็นการถ่ายโอนอ านาจ
การบริหารหรือการปกครองจากจุดศูนย์กลางไปยังเขตนอกรอบที่ไม่มีอ านาจในการบริหารหรือการ
ปกครอง หากนิยามความหมายอย่างกว้าง คือ การถ่ายโอนความรับผิดชอบ การตัดสินใจในการจัดหา
และจัดสรรทรัพยากรทางการปกครองจากรัฐส่วนกลางไปยังส่วนล่างที่รับผิดชอบในระดับพ้ืนที่ 
ซึ่งหมายถึงท้องถิ่น (อุดม ทุมโฆสิต, 2551: 7-13) 

การกระจายอ านาจเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดความสัมพันธ์ทางอ านาจระหว่างรัฐบาล
กลางและรัฐบาลท้องถิ่นให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบท ซึ่งการกระจายอ านาจไปสู่ท้องถิ่นหรือ
การรวมศูนย์อ านาจกลับเข้าสู่ศูนย์กลาง อาจขึ้นอยู่กับสถานการณ์หรือทิศทางของผู้มีอ านาจ ส่งผลให้
การกระจายอ านาจมีความเป็นพลวัต และเป็นไปตามบริบททางสังคม (ปธาน สุวรรณมงคล, 2554: 6) 

การกระจายอ านาจการปกครอง คือ การมีองค์กร ซึ่งมีอาณาเขต มีประชาชน มีรายได้ตาม
กฎหมาย มีความเป็นอิสระในการปกครองและการบริหารจัดการตนเอง รวมทั้งมีอ านาจหน้าที่
ให้บริการต่าง ๆ แก่ประชาชน โดยประชาชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการบริหารและการปกครอง 
ร่วมตัดสินใจแก้ไขปัญหาในชุมชน ซึ่งอาจกระท าผ่านตัวแทนที่ประชาชนเหล่านั้นคัดเลือกขึ้น (โกวิทย์ 
พวงงาม, 2554: 13) 

ประเภทของกำรกระจำยอ ำนำจปกครอง 
การกระจายอ านาจทางปกครอง แบ่งประเภทหลัก ๆ ได้ดังนี้ (ภิรมย์พร ไชยยนต์, 2557: 15) 
1) การกระจายอ านาจทางพื้นที่ หรือการกระจายอ านาจทางเขตแดน คือ การที่รัฐมอบ

อ านาจ ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการภายในอาณาเขต
หรือพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายก าหนด เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น เรียกการจัดระเบียบการบริหารราชการดังกล่าวว่า “การบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น” 

2) การกระจายอ านาจทางภารกิจของรัฐ หรือการกระจายอ านาจทางบริการ คือ การที่รัฐ
มอบอ านาจในการจัดท าบริการสาธารณะบางอย่างให้แก่องค์กรไปด าเนินการ ซึ่งไม่ใช่องค์กรของรัฐ
ส่วนกลาง โดยใช้งบประมาณ และบุคลากรขององค์กรนั้นเอง เช่น กิจการขนส่งมวลชน กิจการ
โทรคมนาคม การไฟฟ้า และการประปา เป็นต้น ซึ่งเป็นการมอบอ านาจในการจัดท าบริการสาธารณะ 
ไม่เก่ียวกับการใช้อ านาจทางปกครอง และไม่ค านึงถึงเรื่องของอาณาเขตในการด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่ ทั้งนี้ กิจการที่รัฐมอบอ านาจให้จัดท านี้ รัฐจะเป็นผู้ก าหนดโดยออกเป็นกฎหมายท้องถิ่น 
ซึ่งองค์กรจะก าหนดขึ้นมาเองไม่ได้ 

3) การกระจายอ านาจทางการคลัง โดยหน่วยงานในระดับบนหรือส่วนกลาง พยายามลด
ระดับการใช้อ านาจควบคุมการจัดการงบประมาณ และการตัดสินใจทางการคลังของหน่วยงานใน
ระดับล่าง เช่น การจัดระบบการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน โดยหน่วยงานต้นสังกัดใน
ส่วนกลางหรือหน่วยงานระดับบนจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานในระดับพ้ืนที่หรือระดับต่ าลงมา
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ในรูปงบประมาณก้อนเดียว เพ่ือให้อิสระหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสามารถตัดสินใจ
บริหารจัดการทางการคลัง เป็นต้น ทั้งนี้ การกระจายอ านาจทางการคลัง ส่งผลให้หน่วยงานใน
ระดับบนหรือส่วนกลางมีบทบาทเพียงก ากับทิศทางนโ ยบาย และให้หน่วยงานระดับปฏิบัติมี
อ านาจตัดสินใจในการบริหารภารกิจและงบประมาณของตนเองมากขึ้น  

ผลดีของกำรกระจำยอ ำนำจ 
การบริหารภาครัฐแบบรวมศูนย์อ านาจไว้ที่ส่วนกลางมักมีขีดจ ากัดในตัวเอง เนื่องจากการ

บริหารประเทศที่ประกอบไปด้วยประชากรจ านวนมากและพื้นที่ขนาดใหญ่ โดยรัฐบาลกลาง
เพียงสถาบันเดียว ย่อมเป็นไปได้ยากและจะน าไปสู่ปัญหาที่ส าคัญ เช่น การบริการสาธารณะ
แบบรวมศูนย์ของหน่วยงานรัฐบาลกลาง มักก่อให้เกิดปัญหาในเรื่องประสิทธิภาพและความล่าช้า
อันเนื่องมาจากข้อจ ากัดในเชิงโครงสร้างขององค์การแบบราชการที่มีขนาดใหญ่ หรือเกิดสภาพ 
“ความไม่ประหยัดในเชิงขนาด” (Diseconomies of Scale) เป็นต้น จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมี
การถ่ายเทอ านาจทางการเมืองการปกครองให้อยู่ในมือขององค์กรที่อยู่นอกศูนย์กลาง เพ่ือให้กิจการ
ต่าง ๆ ซึ่งเป็นเรื่องภายในของชุมชนท้องถิ่นแต่ละแห่งที่กระจายอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ
หน่วยงานและองค์กรในระดับพื้นที่ ส าหรับข้อดีของการกระจายอ านาจมีอยู่ด้วยกัน  4 ประการ 
คือ (นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และคณะ, 2552: 22-23) 

1) ก่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ (Participation) 
2) ช่วยให้หน่วยงานในระดับพ้ืนที่สามารถตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของชุมชน 

(Responsiveness) เนื่องจากมีความใกล้ชิดและทราบความต้องการภายในชุมชนเป็นอย่างดี 
3) ส่งผลให้เกิดความชอบธรรม (Legitimacy) ในการใช้อ านาจหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ 

โดยเฉพาะกรณีการด าเนินโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ของภาครัฐในพ้ืนที่ต่าง ๆ หากไม่ได้มีการ
กระจายอ านาจการตัดสินใจหรือการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือเป็นโครงการที่ตัดสินใจโดยหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางเพียงฝ่ายเดียว มักจะไม่ได้รับการยอมรับ
และน าไปสู่การต่อต้านจากประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบ เป็นผลให้การตัดสินใจหรือการใช้
อ านาจหน้าที่ของหน่วยงานขาดความชอบธรรมไปในที่สุด 

4) การกระจายอ านาจ เป็นเงื่อนไขของการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance) เนื่องจากการกระจายอ านาจในเชิงการบริหารจะก่อให้เกิดการสร้างโครงข่ายของการ
ตรวจสอบและถ่วงดุล ซึ่งกันและกัน (Checks and Balances) 

ผลกระทบของกำรกระจำยอ ำนำจ  
ข้อเสียของการกระจายอ านาจ มีอยู่ด้วยกัน 3 ประการ คือ  
1) ด้านการเมือง การกระจายอ านาจอาจจะน าไปสู่ภาวะของความไร้เอกภาพและเสถียรภาพ

ในทางการเมือง เช่น กรณีของรัฐเดี่ยว การกระจายอ านาจที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นแรงผลักเคลื่อนไปสู่
ความเป็นสหพันธรัฐ ซึ่งส่งผลต่อความเป็นเอกภาพที่ลดน้อยลง 
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2) ด้านการคลัง การกระจายอ านาจที่มากเกินไปอาจน าไปสู่ความไร้เสถียรภาพในทางการ
คลังของประเทศ เนื่องจากเมื่อสัดส่วนทางการคลังในภาคสาธารณะส่วนใหญ่อยู่ในท้องถิ่น จึงเป็นการ
ยากท่ีรัฐบาลกลางจะก าหนดทิศทางและควบคุมระบบการคลังของประเทศโดยรวมได้  

3) ด้านความเสมอภาค การกระจายอ านาจในระดับที่สูงเกินไป อาจจะน าไปสู่ความแตกต่าง  
และความไม่เท่าเทียมกันในระหว่างพ้ืนที่หรือท้องถิ่นต่าง ๆ ได้ง่าย ทั้งในทางเศรษฐกิจ การคลัง 
คุณภาพชีวิต การบริการสาธารณะ เป็นต้น โดยเฉพาะกรณีของการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบการหารายได้เพ่ือการบริหารงานด้วยตัวเองเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละพ้ืนที่ อาจมีศักยภาพในการหารายได้ไม่เท่ากัน หากไม่ได้รับการอุดหนุน
ทรัพยากรจากส่วนกลาง อาจท าให้ประชาชนในบางพ้ืนที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีคุณภาพแตกต่าง
และไม่เท่าเทียมกับพื้นท่ีอ่ืนได้ 

5.2 แนวคิดเกี่ยวกับกำรปกครองท้องถิ่น (Local Government) 
ควำมหมำยของกำรปกครองท้องถิ่น 
William V. Holloway กล่าวว่า “เป็นองค์การที่มีอาณาเขตแน่นอน มีประชากรตาม

หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ มีอ านาจการปกครองตนเอง มีการบริหารการคลังของตนเอง และมีสภา
ท้องถิ่นท่ีสมาชิกมาจากการเลือกตั้งจากประชาชน” (ปธาน สุวรรณมงคล, 2547: 1-2) 

การปกครองท้องถิ่น คือ การปกครองที่รัฐส่วนกลางได้กระจายอ านาจไปให้หน่วยการปกครอง
ท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรที่มีสิทธิตามกฎหมาย มีพ้ืนที่และประชากรเป็นของตนเอง ประการส าคัญของ
องค์กรดังกล่าวจะต้องมีอ านาจอิสระ (Autonomy) ในการปฏิบัติอย่างเหมาะสม การมอบอ านาจจาก
ส่วนกลางมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเองตาม
เจตนารมณ์ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ไม่ว่าจะเป็นการมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา 
ตัดสินใจ การตรวจสอบการท างานและร่วมรับบริการสาธารณะต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการปกครอง
ท้องถิ่นจะมีอิสระในการด าเนินงาน แต่ยังคงอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของรัฐบาลกลาง (วุฒิสาร ตันไชย, 
2547: 1)    

โครงสร้ำงกำรปกครองท้องถิ่น 
การจัดระเบียบการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นของประเทศไทยในปัจจุบัน มี 2 รูปแบบ

ใหญ่ ๆ ได้แก่ (นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และคณะ, 2552: 54) 
1) รูปแบบทั่วไป มี 3 รูปแบบ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล และ

องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ซึ่งตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นหน่วยการ
ปกครองท้องถิ่นที่มี พ้ืนที่ครอบคลุมเทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบลในแต่ละจังหวัด 
โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหน้าที่จัดท าแผนพัฒนาจังหวัด ประสานงานให้ความร่วมมือและ
สนับสนุนหน่วยการปกครองท้องถิ่นขนาดเล็ก รวมทั้งด าเนินการในกิจการที่หน่วยการปกครอง
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ท้องถิ่นขนาดเล็กไม่สามารถท าได้ ขณะที่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งเป็นหน่วยการ
ปกครองท้องถิ่นขนาดเล็ก มีอ านาจหน้าที่ให้บริการสาธารณะภายในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของตน 

2)  รูปแบบพิเศษ มี  2 รูปแบบ ได้แก่  กรุ ง เทพมหานคร และเมืองพัทยา ซึ่ งตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 ก าหนดให้กรุงเทพมหานคร มีฐานะเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นขนาดใหญ่ มีอ านาจหน้าที่
เทียบเท่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดรวมกับเทศบาล ในขณะที่เมืองพัทยาเป็นหน่วยการปกครอง
ท้องถิ่นขนาดเล็ก แม้จะมีพ้ืนที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด แต่กฎหมายก าหนดให้มีอ านาจ
หน้าที่เทียบเท่าเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล 

ภำรกิจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในการก าหนดภารกิจที ่เป็นบริการสาธารณะนั ้น เมื ่อเข้า ใจประเภทของบริการ

สาธารณะที่เป็นภารกิจหลักและภารกิจรองของรัฐแล้ว ในการจะมอบหมายภารกิจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะนั้น ต้องพิจารณาแนวคิดในการจัดภารกิจ
หน้าที่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย ทั้งนี้ เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของบริการ
สาธารณะนั้น โดยอาจแบ่งภารกิจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ (ภิรมย์พร ไชยยนต์ , 
2557: 21-22) 

1) ภารกิจหน้าที่ตามบทบัญญัติของกฎหมาย หมายถึง ภารกิจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะมีขอบเขตเพียงใด หรือครอบคลุมกิจการใดนั้น ต้องมีกฎหมายรองรับหรือให้อ านาจว่าเป็น
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากไม่มีกฎหมายให้อ านาจก็ไม่สามารถกระท าได้ ไม่เช่นนั้นก็
จะเป็นการละเมิดต่อกฎหมาย 

2) ภารกิจหน้าที่ตามหลักความสามารถทั่วไป หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น
สามารถที่จะจัดท าภารกิจได้อย่างกว้างขวาง เท่าที่ไม่เป็นการละเมิดบทบัญญัติของกฎหมายหรือ
กระทบต่ออ านาจของสถาบันทางปกครองอ่ืน ๆ โดยยึดหลักความจ าเป็นและความต้องการของ
ท้องถิ่นเป็นส าคัญ 

3) ภารกิจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย หมายถึง ภารกิจหน้าที่เป็นของรัฐ ซึ่งรัฐมีหน้าที่ต้อง
จัดท า แต่รัฐได้มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแทน โดยรัฐจะก าหนดหลักเกณฑ์
วิธีการในการจัดท า แล้วให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

5.3 แนวคิดเกี่ยวกับกำรถ่ำยโอนภำรกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การถ่ายโอนภารกิจ หมายถึง การที่ราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วน

ภูมิภาคจะลดหรือยุติบทบาทจากผู้ปฏิบัติเปลี่ยนไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ปฏิบัติ
แทน โดยจะต้องมีการถ่ายโอนงาน งบประมาณ และบุคลากรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อย่างเหมาะสมและเพียงพอ ในการด าเนินภารกิจ การตั้งงบประมาณไว้ที่ส่วนราชการดังที่ปฏิบัติ
มายังไม่ใช่การถ่ายโอนภารกิจที่แท้จริง  เพราะการถ่ายโอนภารกิจจะต้องเชื่อมโยงกับเรื่องการเงิน 



605 
 

การคลัง งบประมาณ และการแบ่งรายได้ขององค์กรปกครองส ่วนท ้อ ง ถิ ่น  ( ส าน ัก ง าน
คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น  ส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี, 2546: 244) 

หลักกำรถ่ำยโอนภำรกิจ 
เพ่ือให้เป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 พระราชบัญญัติ

ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และ
กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง จึงก าหนดหลักการพิจารณาถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ดังนี้  

1) ไม่ครอบคลุมงานหรือกิจกรรมที่ เกี่ยวกับความมั่นคง การพิจารณา พิพากษาคดี 
การต่างประเทศ และการเงินการคลังของประเทศโดยรวม 

2) พิจารณาให้ถ่ายโอนภารกิจของส่วนราชการเป็นหลัก ส าหรับภารกิจของรัฐวิสาหกิจและ
องค์การมหาชน ให้ถ่ายโอนในกรณีเป็นนโยบายของรัฐบาล หรือเมื่อพิจารณาความเหมาะสมและ
ประสิทธิภาพของบริการสาธารณะที่ประชาชนจะได้รับแล้วสมควรถ่ายโอน 

3) ค านึงถึงผลลัพธ์และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นหลัก หากผลลัพธ์และผลกระทบเกิดขึ้นกับประชาชนในพ้ืนที่องค์กรปกครองท้องถิ่นใดท้องถิ่น
หนึ่ง ให้ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น แต่หากผลลัพธ์และผลกระทบเกิดขึ้นกับประชาชน
ในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่าหนึ่งแห่ง ก็อาจถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ร่วมกันด าเนินการ หรือถ่ายโอนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดด าเนินการในระยะแรก หากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่พร้อมที่จะด าเนินการตามมาตรา 30 (2) แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือด้วยเหตุใด อาจให้หน่วยงาน
ของรัฐด าเนินการไปก่อนจนกว่าจะครบระยะเวลาตามที่ก าหนดในแผนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4) งานหรือกิจกรรมที่มีเป้าหมายด าเนินการครอบคลุมหลายจังหวัด หรือมีผลกระทบเกิดขึ้น  
นอกเขตพ้ืนที่จังหวัดด้วย ให้หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ด าเนินการ เว้นแต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับจังหวัดสามารถท าความตกลงด าเนินการร่วมกันได้ และคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นชอบด้วย 

5) พิจารณาความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทและแต่ ละแห่ง 
จากรายได้ บุคลากร จ านวนประชากร ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน คุณภาพในการให้บริการและ
ประสบการณ์ทางการบริหาร และโอกาสในการพัฒนาศักยภาพเหล่านั้น ซึ่ง จะช่วยให้ก าหนด
ระยะเวลาที่เหมาะสมในการถ่ายโอนภารกิจ 
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6) ค านึงถึงความคุ้มค่าและการประหยัดจากขนาดการลงทุนที่เหมาะสม ดังนั้น หากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใดไม่สามารถด าเนินการได้โดยล าพัง ก็สามารถร่วมกันจัดตั้งสหการ หรืออาจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีความพร้อมมากกว่าด าเนินการไปก่อนได้ 

7) การถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น มุ่งให้ประชาชนพึงได้รับบริการที่
รวดเร็ว มีคุณภาพและตรงตามความต้องการ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

8) ในภาพรวมการถ่ายโอนภารกิจของรัฐให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้พิจารณาถ่าย
โอน ทั้งภารกิจ งบประมาณ บุคลากรและทรัพย์สิน ภายในช่วงเวลาที่ก าหนด โดยไม่จ าเป็นต้อง
ด าเนินการถ่ายโอนไปพร้อมกัน 

9) การก าหนดอ านาจหน้าที่ในการบริการสาธารณะ และก าหนดภารกิจที่จะถ่ายโอน มิได้
จ ากัดเฉพาะในกรอบของบทบัญญัติของกฎหมายในปัจจุบัน หากแต่พิจารณาถึงอ านาจหน้าที่ของการ
จัดบริการสาธารณะตามท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และกฎหมายว่าด้วยการก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งพิจารณาถึงความเหมาะสมและประสิทธิภาพของบริการสาธารณะที่
ประชาชนจะได้รับเป็นส าคัญ กรณีที่อ านาจหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะใด กฎหมายว่าด้วยการ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมิได้ก าหนดให้เป็น
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด หากแต่เมื่อค านึงถึงความเหมาะสมและประสิทธิภาพ
ของการบริการสาธารณะที่ประชาชนจะได้รับแล้ว สมควรก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะได้เสนอคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พิจารณาออกประกาศก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นต่อไป 

10) อ านาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรา 16 มาตรา 17 และมาตรา 
19 แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 เป็นภารกิจที่หน่วยงานของรัฐจะต้องถ่ายโอนให้ท้องถิ่นตามมาตรา 30 (1) ของ
พระราชบัญญัติดังกล่าว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่พร้อมรับถ่ายโอน เนื่องจากมีข้อจ ากัด
ด้านขีดความสามารถและสาเหตุอ่ืนใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นอาจให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืน หรือร้องขอให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการแทนไปพลางก่อน หรือด าเนินการร่วมกับ
หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรืออาจจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานของรัฐหรือ
ภาคเอกชนด าเนินการแทนได้ ทั้งนี้ ให้รัฐด าเนินการเพ่ิมขีดความสามารถและความรู้ด้านเทคโนโลยี
ด้านการบริหารจัดการ ด้านบุคลากร และความพร้อมด้านการคลังให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น
นั้นๆ จนกว่าจะสามารถรับการถ่ายโอนงานหรือภารกิจได้ โดยให้มีความยืดหยุ่นในช่วงเปลี่ยนผ่าน 
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11) ภารกิจหนึ่ง ๆ อาจจัดแบ่งขอบเขตของอ านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างรัฐกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันได้ โดยมีการกระจายการ
จัดบริการสาธารณะตามขนาดและเขตพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละประเภท ตามขีด
ความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และความเป็นไปได้ภายในกรอบระยะเวลาที่เหมาะสม 

12) การถ่ายโอนภารกิจไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทและแต่ละแห่ง ควรให้
ถ่ายโอนไปพร้อม ๆ กัน เพ่ือให้สามารถวางแผนก าลังคนและงบประมาณล่วงหน้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

13) การจัดรูปแบบ โครงสร้างและวิธีการ เพ่ือรองรับการถ่ายโอนของแต่ละภารกิจ ค านึงถึง
ความสอดคล้องของรูปแบบ โครงสร้างและวิธีการ ให้เป็นไปในลักษณะเดียวกันให้มากที่สุด โดยไม่
เลือกปฏิบัติ เพ่ือไม่ให้เกิดความแตกต่างในรูปแบบ โครงสร้าง และวิธีการถ่ายโอนระหว่างภารกิจที่มี
ลักษณะเหมือนกัน 

14) การถ่ายโอนภารกิจแต่ละภารกิจ อาจมีโครงสร้างการบริหารและการก ากับดูแลที่
แตกต่างกันได้ รวมทั้งยังคงต้องมีระบบก ากับดูแลจากรัฐ เพ่ือเป็นหลักประกันในด้านคุณภาพการ
ให้บริการ ความยุติธรรม และความเสมอภาคระหว่างประชาชนในแต่ละเขตพ้ืนที่ 

15) การถ่ายโอนภารกิจ จ าเป็นต้องปรับโครงสร้างภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับภารกิจที่ถ่ายโอน เพ่ือเตรียมความพร้อมในด้านการบริหารจัดการ การเพ่ิมขีด
ความสามารถด้านการเงิน การคลังและบุคลากร ก่อนการถ่ายโอนภารกิจนั้น ๆ รวมทั้งการก าหนด
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทต่าง ๆ 

16) การถ่ายโอนในช่วงแรก โดยหลักการภารกิจส่วนใหญ่จะเป็นภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการ
ยกระดับและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนและชุมชน งานโครงสร้างพ้ืนฐานของท้องถิ่น เพ่ือให้
เกิดความเข้มแข็งของชุมชนก่อนเป็นล าดับแรก หากมีภารกิจอ่ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความ
พร้อมก็สามารถถ่ายโอนไปในช่วงแรกได้ หลังจากนั้นเป็นภารกิจตามความจ าเป็นในด้านอ่ืน  ๆ เป็น
ล าดับไป โดยส่งเสริมให้ประชาชน และภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอแนะข้อคิดเห็น 
เพ่ือการตัดสินใจร่วมด าเนินกิจกรรมและติดตามตรวจสอบให้มากที่สุด 

17) การถ่ายโอนภารกิจโดยทั่วไป ให้โอนทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้วย ยกเว้นเฉพาะทรัพย์สินที่เป็นที่ดินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้ประโยชน์ได้ โดยไม่
โอนกรรมสิทธิ์ให้ เว้นแต่คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จะพิจารณาตามความเหมาะสม เป็นการเฉพาะราย การให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ประโยชน์ใน
ที่ดินข้างต้น จะคิดค่าเช่าหรือค่าใช้ประโยชน์จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ต่อเมื่อส่วนราชการ
เดิมได้เสียค่าเช่า หรือค่าใช้ประโยชน์อยู่ก่อนที่จะโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือโดย
ลักษณะของการใช้ที่ดินก่อให้เกิดรายได้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือมีลักษณะเป็นการ
จัดบริการให้แก่บุคคลเฉพาะราย 
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18) การจัดการกองทุนต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐที่ด าเนินการอยู่ในเขตองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ให้ด าเนินการไปตามเจตนารมณ์ของการจัดตั้งกองทุนนั้น เว้นแต่คณะกรรมการการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาให้ถ่ายโอนแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือพิจารณาเป็นประการอ่ืน ตามท่ีเห็นสมควร 

ส าหรับหลักการทั่วไปในการพิจารณาถ่ายโอนภารกิจตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 ยังคงยึดตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2543 แต่มีส่วนที่เพ่ิมเติม คือ (ส านักงานคณะกรรมการการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี, ม.ป.ป.: 49-54) 

1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดเมื่อรับการถ่ายโอนภารกิจจากหน่วยงานของรัฐ และ 
การบริการสาธารณะดังกล่าวจะต้องด าเนินการทั้งในและนอกเขตพ้ืนที่จังหวัด องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีรับโอนจะต้องด าเนินการตามภาระหน้าที่ที่ได้รับและต้องไม่น้อยไปกว่าเดิม 

2) เรื่องที่เป็นนโยบายของรัฐบาล ในหลักการรัฐควรเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในการ
ด าเนินการ หรือกรณีที่โครงการดังกล่าวเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่น อาจให้มีระบบสมทบ
ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอัตราที่เหมาะสม 

3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องยึดหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจ าเป็น และประชาชน
ได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 

4) หากภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีค่าธรรมเนียมเกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ ให้ค่าธรรมเนียมดังกล่าวตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่น 

หลักการทั่วไปในการพิจารณาถ่ายโอนภารกิจตามร่างแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562-2565 ก็ยังคงยึดตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งสองฉบับข้างต้น แต่เพ่ือให้เกิดความชัดเจนและสนับสนุนการด าเนินภารกิจ
มากขึ้น จึงมีสาระส าคัญเพ่ิมเติม คือ (ส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี, ม.ป.ป.: 28-31) 

1) กรณีภารกิจที่ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วเกินศักยภาพ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็
ตาม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีรับโอนร้องขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนหรือส่วนราชการให้
ด าเนินการแทนได้ หรือร้องขอมายังคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพ่ือพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการด าเนินการ และหากเป็นภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว แต่ภายหลังคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถด าเนินภารกิจนั้น ๆ ได้ต่อไป เนื่องจาก
เป็นภารกิจที่ต้องใช้เทคนิควิชาการเฉพาะด้านวิศวกรรมระดับสูง หรือต้องใช้เทคนิคเฉพาะ หรือ
ภารกิจจ าเป็นต้องบริหารจัดการเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ หรือเป็นภารกิจนอกเหนือขอบเขตการ
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ถ่ายโอนที่ก าหนด คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจพิจารณา
คืนภารกิจให้ส่วนราชการไปด าเนินการต่อได้ 

2) ส่วนราชการที่ถ่ายโอนมีหน้าที่ในการก าหนดเกณฑ์ประเมินความพร้อมในการถ่ายโอน
ภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือในการพิจารณาความพร้อมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ และแต่ละแห่ง ก่อนท าการถ่ายโอน 

3) หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดไม่สามารถด าเนินภารกิจได้โดยล าพังก็สามารถร่วมกัน
ด าเนินการ หรืออาจให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดด าเนินการไปพลางก่อน เมื่อมีความพร้อมและ
ประสงค์ที่จะด าเนินการเอง ให้ส่งมอบภารกิจและทรัพย์สินแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น โดย
ผ่านคณะอนุกรรมการอ านวยการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด
พิจารณาให้ความเห็นชอบ และรายงานส่วนราชการที่ถ่ายโอนภารกิจและคณะกรรมการการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ 

4) เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพ่ิมขึ้น กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าที่
ราชพัสดุที่รับการถ่ายโอนกิจการไปจัดหาประโยชน์แล้วก่อให้เกิดรายได้ หรือมีลักษณะน าไปจัดหา
ประโยชน์นอกเหนือจากหน้าที่และอ านาจที่ได้รับโอนแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ต้องเสียค่า
เช่าและค่าธรรมเนียม การใช้ประโยชน์จากที่ราชพัสดุ โดยให้กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง 
ออกกฎหมาย/ระเบียบเพ่ือยกเว้นค่าเช่าและค่าธรรมเนียมการใช้ประโยชน์ให้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีก าหนด 

5) หากภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีค่าธรรมเนียมเกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ ให้หน่วยงานของรัฐแก้ไขกฎหมายหรือระเบียบ โดยก าหนดให้ค่าธรรมเนียมดังกล่าวตก
เป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเร็ว 

6) ภารกิจที่รัฐเข้าไปจัดให้บริการประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในลักษณะ
ซ้ าซ้อนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ด้านการศึกษา หรือด้านสาธารณสุข เป็นต้น หากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดบริการสาธารณะเหล่านี้ได้อย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐาน ต้นทุน
ค่าใช้จ่ายต่ ากว่าที่รัฐด าเนินการ และประชาชนได้รับความพึงพอใจ รัฐควรส่งเสริมและสนับสนุ นให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการแทนรัฐ โดยรัฐอาจพิจารณาถอนตัวและส่งมอบภารกิจ 
ทรัพย์สิน บุคลากรและงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดบริการสาธารณะ 
แทนรัฐ 

ระยะเวลำกำรถ่ำยโอน 
แผนการกระจายอ านาจฯ ฉบับที่ 1 ได้ก าหนดระยะเวลาการถ่ายโอน แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ 
ระยะที่ 1 ระยะเวลา 1-4 ปี (พ.ศ. 2544-2547) โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความ

พร้อมสามารถด าเนินการได้ และแล้วเสร็จภายใน 4 ปี ซึ่งเป็นการถ่ายโอนตามมาตรา 30 (1) ของ
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พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 

ระยะที่ 2 ระยะเวลา 1-10 ปี (พ.ศ. 2544-2553) เป็นการถ่ายโอน เนื่องจากการก าหนดหน้าที่
และอ านาจในการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แตกต่างกันในระยะ 
10 ปีแรก ตามมาตรา 30 (2) ของพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แบ่งเป็น 

1) ระยะเวลาการถ่ายโอน 1-5 ปี (พ.ศ. 2544-2548) ต้องพิจารณาถึงความพร้อมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเป็นภารกิจที่ต้องใช้ระยะเวลาในการถ่ายโอนต่อเนื่องเกินกว่า 4 ปี หรือเป็น
เรื่องไม่เร่งด่วน และจ าเป็นต้องสร้างกลไกและระบบควบคุมมาตรฐานมารองรับ และคณะกรรมการ
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่มี
ความพร้อมที่จะปฏิบัติตามอ านาจและหน้าที่บางอย่างตามมาตรา 30 (2) 

2) ระยะเวลาการถ่ายโอน 4-10 ปี (พ.ศ. 2547-2553) ต้องพิจารณาถึงความพร้อม และ 
การเตรียมความพร้อมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเป็นภารกิจที่ต้องใช้ระยะเวลาในการ
ถ่ายโอนต่อเนื่องเกินกว่า 5 ปี และคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่มีความพร้อมที่จะปฏิบัติตามอ านาจและหน้าที่บางอย่าง
ตามมาตรา 30 (2) 

แผนการกระจายอ านาจฯ ฉบับที่ 2 ก็ยังคงยึดกรอบระยะเวลาการถ่ายโอนตามแผนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับแรกไว้เช่นเดิม  

ส าหรับร่างแผนการกระจายอ านาจฯ ฉบับที่ 3 ได้ก าหนดให้การถ่ายโอนภารกิจ มีระยะเวลา 4 
ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562-2565) โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มภารกิจ คือ 

กลุ่มท่ี 1 ภารกิจที่ไม่ต้องแก้ไขกฎหมาย ให้ส่วนราชการเร่งถ่ายโอนโดยทันที แต่ไม่จ าเป็นต้องถ่าย
โอนไปพร้อมกัน ขึ้นอยู่กับความพร้อมและศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง ทั้งนี้ 
ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กลุ่มที่ 2 ภารกิจที่ต้องแก้ไขกฎหมาย ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนภารกิจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการยกร่างแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือ
ค าสั่งที่เกี่ยวข้อง ให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับแต่วันที่แผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีผลบังคับใช้ 

กลุ่มท่ี 3 ภารกิจที่ต้องมีการประเมินความพร้อม เป็นภารกิจที่มีความยุ่งยากซับซ้อนและจะถ่าย
โอนได้ต่อเมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ผ่านการประเมินความพร้อม เช่น การศึกษา 
การสาธารณสุข เป็นต้น ทั้งนี้ ให้ส่วนราชการที่ถ่ายโอนภารกิจจัดท าเกณฑ์ประเมินความพร้อม หรือ
ทบทวนปรับปรุงเกณฑ์ประเมินความพร้อมส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเสนอให้
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คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาภายใน 180 วัน นับแต่
วันที่แผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีผลบังคับใช้ 

ลักษณะภำรกิจที่ถ่ำยโอน 
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

มาตรา 32 ได้ก าหนดให้คณะกรรมการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือก าหนดขั้นตอนการ
กระจายอ านาจตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอย่างน้อยต้องมี
สาระส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

มาตรา 32 (1) ก าหนดรายละเอียดของอ านาจหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบจะต้องจัดท า กรณีใดเป็นอ านาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน
ของรัฐ หรือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง ให้ก าหนดแนวทางวิธีปฏิบัติเพ่ือประสานการ
ด าเนินการให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม 

มาตรา 32 (2) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีด าเนินการในการจัดสรรสัดส่วนภาษีและอากรให้
เพียงพอแก่การด าเนินการตามอ านาจและหน้าที่ที่ก าหนดให้เป็นอ านาจและหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ต้องค านึงถึงภาระหน้าที่ของรัฐในการให้บริการสาธารณะเป็นส่วนรวมด้วย 

มาตรา 32 (3) รายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอให้แก้ไขหรือจัดให้มีกฎหมายที่จ าเป็นเพ่ือ
ด าเนินการตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

มาตรา 32 (4) จัดระบบการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก าหนด
นโยบายและมาตรการการกระจายบุคลากรจากราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคไปสู่ส่วน
ท้องถิ่น โดยการสร้างระบบการถ่ายเทก าลังคนสู่ท้องถิ่น และสร้างระบบความก้าวหน้าสายอาชีพที่
เหมาะสม 

กำรถ่ำยโอนภำรกิจ และองค์ประกอบท่ีต้องถ่ำยโอนไปพร้อมกัน 
แผนปฏิบัติกำรก ำหนดขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับ

ที่ 1 พ.ศ. 2545 ก าหนดให้ 
1) ภารกิจที่ต้องถ่ายโอน มี 6 ด้าน จ านวน 245 เรื่อง จากส่วนราชการ 50 กรม ใน 11 กระทรวง 

ดังนี้ 
(1) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน จ านวน 87 เรื่อง จากส่วนราชการ 17 กรม ใน 7 

กระทรวง 
(2) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต จ านวน 103 เรื่อง จากส่วนราชการ 26 กรม ใน 7 

กระทรวง 
(3) ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย จ านวน 

17 เรื่อง จากส่วนราชการ 9 กรม ใน 6 กระทรวง 
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(4) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว จ านวน 
19 เรื่อง จากส่วนราชการ 6 กรม ใน 5 กระทรวง 

(5) ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม จ านวน 
17 เรื่อง จากส่วนราชการ 9 กรม ใน 4 กระทรวง  

(6) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น จ านวน 2 เรื่อง จาก
ส่วนราชการ 1 กรม ใน 1 กระทรวง 

2) งบประมาณ เป้าหมายของการกระจายอ านาจทางการเงิน การคลัง และงบประมาณให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพ่ิมขึ้น คิดเป็นสัดส่วนต่อ
รายได้ของรัฐบาลไม่น้อยกว่าร้อยละ20 ภายในปี พ.ศ. 2544 โดยให้มีรายได้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จนถึงปี พ.ศ. 2549 ให้มีรายได้คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้ของรัฐบาลไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 โดยค านึงถึง
ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องรับผิดชอบเป็นส าคัญ รวมทั้งเพ่ือการพัฒนาศักยภาพ
ทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้มากขึ้นในระยะยาว และ 
มีมาตรฐานคุณภาพการให้บริการสาธารณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบ 

3) การจัดให้มีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพ่ือรองรับภารกิจถ่ายโอน จะต้องจัดให้มีหรือ
แก้ไขปรับปรุงกฎหมายในแต่ละด้าน ดังนี้ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน จ านวน 13 ฉบับ ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต จ านวน 7 ฉบับ ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย จ านวน 
32 ฉบับ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว จ านวน 6 ฉบับ 
ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม จ านวน 5 ฉบับ และด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จ านวน 1 ฉบับ 

4) บุคลากร ในการถ่ายโอนบุคลากรจากราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วน
ภูมิภาคให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องค านึงถึงหลักความสอดคล้องกับการถ่ายโอนภารกิจให้
ท้องถิ่น ตามที่ก าหนดในแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น แผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งในด้านรูปแบบ วิธีการ พ้ืนที่ 
ช่วงเวลาการถ่ายโอน ฯลฯ รวมถึงภาระหน้าที่และความพร้อมของท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระบวนการถ่ายโอนมีความราบรื่น
คล่องตัว ยืดหยุ่นและจูงใจให้ข้าราชการไปท างานในท้องถิ่น การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ต้องยึด
หลักการตามระบบคุณธรรม และมีมาตรฐานในหลักการหรือหลักเกณฑ์ที่ส าคัญใกล้เคียงกับมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ของรัฐอ่ืน ๆ มีกลไกดูแลความเป็นธรรม มีหลักประกัน
ความก้าวหน้า ค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ 

แผนปฏิบัติกำรก ำหนดขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ฉบับท่ี 2 ก าหนดให้ 
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1) ภารกิจที่ต้องถ่ายโอน มี 6 ด้าน จ านวน 44 ภารกิจ รวม 114 งาน/โครงการ/กิจกรรม 
จากส่วนราชการ 37 กรม ใน 15 กระทรวง 1 ส่วนราชการที่ไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง 
หรือทบวง และ 1 รัฐวิสาหกิจ ดังนี้ 

(1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จ านวน 10 ภารกิจ 45 งาน/โครงการ/กิจกรรม จากส่วน
ราชการ 12 กรม ใน 4 กระทรวง 1 ส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 

(2) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต จ านวน 9 ภารกิจ 19 งาน/โครงการ/กิจกรรม จาก
ส่วนราชการ 7 กรม ใน 5 กระทรวง 

(3) ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย จ านวน 17 
ภารกิจ 22 งาน/โครงการ/กิจกรรม จากส่วนราชการ 9 กรม ใน 8 กระทรวง 1 ส่วนราชการไม่สังกัด
ส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 

(4) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว จ านวน 5 
ภารกิจ 18 งาน/โครงการ/กิจกรรม จากส่วนราชการ 6 กรม ใน 3 กระทรวง 

(5) ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม จ านวน 2 
ภารกิจ 8 งาน/โครงการ/กิจกรรม จากส่วนราชการ 6 กรม ใน 2 กระทรวง 

(6) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จ านวน 1 ภารกิจ 
2 งาน/โครงการ/กิจกรรม จากส่วนราชการ 1 กรม ใน 1 กระทรวง 

2) งบประมาณ เป้าหมายของการกระจายอ านาจทางการเงิน การคลัง และงบประมาณให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีรายได้เพ่ิมข้ึน คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้ของรัฐบาลไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 และมีจุดมุ่งหมายที่
จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพ่ิมขึ้น คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้ของรัฐบาลไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 35 โดยการพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น 
และการกระจายอ านาจทางการคลังสู่ท้องถิ่นเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการ
งบประมาณของตนเองได้อย่างมีอิสระมากขึ้น 

3) การจัดให้มีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพ่ือรองรับภารกิจถ่ายโอน จะต้องจัดให้มีหรือ
แก้ไขปรับปรุงกฎหมายในแต่ละด้าน ดังนี้ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน จ านวน 10 ฉบับ ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต จ านวน 2 ฉบับ ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย จ านวน 
18 ฉบับ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว จ านวน 3 ฉบับ 
ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม จ านวน 6 ฉบับ และด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จ านวน 1 ฉบับ 

4) บุคลากร เพื่อให้บุคลากรส่วนท้องถิ่นมีจ านวนและคุณภาพเหมาะสมสอดคล้องกับ
ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายก าหนดและภารกิจที่รับถ่ายโอนมา การถ่ายโอน
บุคลากรจากราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



614 
 

ต้องสอดคล้องกับภารกิจตามกฎหมายและแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยค านึงถึงความคุ้มค่า ความจ าเป็น ความต้องการก าลังคน และความ
พร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการคลัง การถ่ายโอนก าลังคนระหว่างราชการส่วนกลาง 
ราชการส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น ยึดหลักการ “งานไป เงินไป ต าแหน่งไป” โดยสิทธิประโยชน์และ
ความก้าวหน้าของบุคลากรที่ถ่ายโอนต้องไม่ต่ ากว่าที่เคยได้รับอยู่เดิม รวมถึงการบริหารทรัพยากร
บุคคลส่วนท้องถิ่นต้องยึดหลักการตามระบบคุณธรรม มีกลไกดูแลความเป็นธรรม สร้างหลักประกัน
ความก้าวหน้าในการท างานและมีมาตรฐานในหลักเกณฑ์วิธีการที่ส าคัญใกล้เคียงกับมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทอ่ืน 

ร่ำงแผนปฏิบัติกำรก ำหนดขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับ
ที่ 3 ก าหนดให้ 

1) ภารกิจที่ต้องถ่ายโอน มี 3 ด้าน จ านวน 25 ภารกิจ จาก 24 กรม ใน 9 กระทรวง และ 1 
รัฐวิสาหกิจ ดังนี้ 

(1) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน จ านวน 5 ภารกิจ จากส่วนราชการ 9 กรม ใน 3 กระทรวง 
(2) ด้านสังคม จ านวน 15 ภารกิจ จากส่วนราชการ 11 กรม/ส านัก ใน 6 กระทรวง 
(3) ด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม จ านวน 5 ภารกิจ จากส่วนราชการ 5 กรม 1 

รัฐวิสาหกิจ ใน 3 กระทรวง 
2) งบประมาณ เป้าหมายของการกระจายอ านาจทางการเงิน การคลัง และงบประมาณให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสัดส่วนรายได้ต่อรายได้สุทธิของ
รัฐบาลเพ่ิมขึ้น ในอัตราใกล้เคียงร้อยละ 35 อันจะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระใน
การบริหารงบประมาณ เพ่ือด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3) การจัดให้มีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพ่ือรองรับภารกิจถ่ายโอน ตามร่างแผนปฏิบัติการ
ก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562-2565 
ได้ก าหนดใหม้ีการแก้ไขกฎหมาย จ านวน 4 ฉบับ ดังนี้ พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและ
บริการ พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 

4) บุคลากร มีเป้าหมายเพ่ือให้มีบุคลากรจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสมัครใจโอนไป
ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือมีการตัดโอนต าแหน่งและอัตราของส่วนราชการที่มี
ภารกิจถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระบบบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีความคล่องตัว และมีระบบคุณธรรมเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานต่าง ๆ และบุคคลทั่วไป 
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ปัญหำอุปสรรคในกำรถ่ำยโอน 
การทบทวนวรรณกรรมครั้งนี้ ได้ศึกษางานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนภารกิจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงปัญหา/อุปสรรคที่ผ่านมา ซึ่งมีนักวิชาการได้เสนอผลการวิจัย
หรือให้ความเห็นในประเด็นดังกล่าว ดังนี้  

1) คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ทบทวนและ
จัดท าร่างแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562-2565 โดยระบุเหตุผลความจ าเป็นว่า การด าเนินการ
ที่ผ่านมา ของแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 ยังไม่สามารถขับเคลื่อนได้ตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมาย เนื่องจากยังมีปัญหาในเรื่องของการบริหารจัดการ เช่น เรื่องการแก้ไขกฎหมายยังท าได้
ล่าช้า เรื่องระบบความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นกับประชาชน ชุมชนท้องถิ่น และภาคส่วนอ่ืน ๆ ด้านโครงสร้างองค์กรและความไม่พร้อม
ด้านบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการที่ถ่ายโอนภารกิจ ไม่ยอมถ่ายโอนและ
พยายามสร้างงานใหม่ให้ตนเองที่คล้ายคลึงกับภารกิจที่ถ่ายโอน การทับซ้อนของภารกิจหน้าที่ระหว่าง
ราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนท้องถิ่น การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ ่นไม่สามารถด าเนินการได้โดยอิสระ ต้องอยู ่ภายใต้กรอบวิธีปฏิบัติของกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง หรือไม่สามารถด าเนินการในภารกิจที่เป็นนวัตกรรมที่ เป็นประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถิ่น รวมทั้งปัญหาเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณที่ไม่สะท้อนภาระงานภายในพ้ืนที่ บุคลากรไม่ไป
ตามภารกิจขึ้นอยู่กับความสมัครใจ ค าสั่ง กฎ ระเบียบที่เป็นอุปสรรคในการถ่ายโอนไม่ได้รับการแก้ไข   
ให้สอดคล้องกับภารกิจที่ถ่ายโอน หรือส่วนราชการไม่ท าหน้าที่สนับสนุน ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งผลกระทบที่เกิดจากการปฏิรูปประเทศและการปฏิรูปโครงสร้าง
อ านาจ เป็นต้น 

2) สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2552) ได้ศึกษาวิจัย 
เรื่อง รายงานผลการศึกษาความก้าวหน้าของการกระจายอ านาจในประเทศไทย โครงการเสริมสร้างขีด
ความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจและธรรมาภิบาล
ท้องถิ่น ผลการศึกษาพบว่า มิติด้านความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจ พบปัญหา/อุปสรรคในการ  
ถ่ายโอน ดังนี้  

(1) การขาดการประสานงาน ระหว ่างองค์กรปกครอ งส ่วนท้องถิ ่นและ
หน่วยงานราชการ ที่ท าหน้าที่ให้บริการสาธารณะ ซึ่งส่งผลต่อความล่าช้าในการถ่ายโอนภารกิจตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

(2) ความชัดเจนในการแบ่งหน้าที่ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ให้บริการสาธารณะในพ้ืนที่ เพ่ือประโยชน์ในด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และลดต้นทุนทางด้าน
บริหารจัดการ ซึ่งการซ้ าซ้อนของภาระหน้าที่ส่งผลต่อความรับผิด (Accountability) และความ
โปร่งใส (Transparency) ในการด าเนินงานของทุกภาคส่วน เนื่องจากการก าหนดภาระหน้าที่จะมี
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ความส าคัญต่อการก าหนดขนาด ประเภท ภารกิจ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการระหว่าง
ท้องถิ่นประเภทต่าง ๆ รวมถึงส่งผลต่อการบูรณาการแผนงานระดับต่าง ๆ ให้ชัดเจนมากข้ึน   

(3) หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ให้บริการสาธารณะเดิม พยายามสร้างงานใหม่
ให้ตนเอง โดยมีลักษณะคล้ายคลึงกับภาระหน้าที่ที่ได้ถ่ายโอนไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมถึงบางหน่วยงาน ได้ปรับตนเองไปท าหน้าที่สร้างงานขึ้นมาใหม่เพ่ิมเติม และมอบนโยบายให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรับไปด าเนินการ ทั้งที่ภารกิจเก่ายังไม่สามารถด าเนินการได้ครบถ้วน ส่ งผล
ให้ผลการประเมินการด าเนินงานถ่ายโอนของท้องถิ่นอยู่ในระดับต่ า 

(4) การทับซ้อนของภารกิจหน้าที่และงบประมาณในการให้บริการระหว่างราชการ
ส่วนกลาง และท้องถิ่น ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการให้บริการ และท าให้ผู้รับบริการเกิดความสับสน 

(5) ปัญหาติดขัดด้านกฎหมายการปฏิบัติงาน เนื่องจากการให้บริการสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นทั้งในกลุ่มภารกิจหน้าที่ที ่ต้องท า และกลุ่มภารกิจหน้าที่ที ่ถ่ายโอน
ส่วนมากไม่สามารถด าเนินการโดยอิสระ เนื่องจากภารกิจหลายประเภทจะต้องอยู่ภายใต้กรอบวิธีปฏิบัติ
ตามกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติผังเมือง พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร เป็นต้น 
ซึ่งมีความเก่ียวข้องและเป็นข้อบังคับในการปฏิบัติงานของท้องถิ่น 

(6) บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานให้บริการสาธารณะ  
มีอยู่จ ากัด ไม่เพียงพอและครอบคลุมการให้บริการเพ่ือรองรับประชาชนในพ้ืนที่ 

(7) ปัญหาความไม่เพียงพอของรายได้เพ่ือรองรับการให้บริการสาธารณะ ท าให้การ
กระจายทรัพยากรและคุณภาพชีวิตไม่ทั่วถึง การให้บริการสาธารณะในพ้ืนที่ จึงเป็นการท าหน้าที่
ตามท่ีได้รับมอบหมายเท่านั้น ซึ่งในมุมมองของประชาชนพบว่า เมื่อมีการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ประชาชนมีความคาดหวังว่าจะได้รับความพึงพอใจมากขึ้น ซึ่งจากทัศนคติ
ดังกล่าว ได้ส่งผลต่อความกังวลใจ ในการบริหารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น 
การถ่ายโอนภารกิจหน้าที่จึงต้องด าเนินการคู่ขนานกับการมอบอ านาจในการบริหารจัดการรายได้ 
เช่น เพ่ิมประเภทภาษี ค่าธรรมเนียมที่มีความเหมาะสมให้อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 

(8) การบูรณาการแผนงานในระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พบว่า ความเห็นของ
ผู้เข้าร่วมประชุมต่างเห็นพ้องต้องกันว่า มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างมีนัยส าคัญ แต่ประเด็นนี้ก็มีทั้งผู้สนับสนุนและผู้ตั้งข้อสงสัยความเป็นไปได้ในการบูรณา
การแผนงานระดับจังหวัดดังกล่าว ส าหรับผู้สนับสนุนให้เหตุผล ดังนี้ “ด้วยข้อจ ากัดทางด้านรายได้
ของท้องถิ่น ดังนั้น การบูรณาการแผนงาน และงบประมาณตามฐานพ้ืนที่นั้นจะช่วยให้เกิดการเพ่ิมขีด
ความสามารถทางด้านการเงินและประสิทธิภาพ ของการให้บริการสาธารณะในระดับจังหวัดได้ดี
ยิ่งขึ้น” ขณะที่ผู้มีความเห็นแย้งได้ให้เหตุผลว่า “การบูรณาการแผนงานในระดับจังหวัด รวมถึงระดับ
กลุ่มจังหวัด อาจเกิดจุดอ่อนที่ส าคัญคือ การบูรณาการแผนงาน งบประมาณ มีแนวโน้มให้เกิดการ
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แทรกแซงการท างานของจังหวัด หรือส่วนกลาง ดังนั้น การเสนอของบประมาณสนับสนุนอาจไม่
เกิดข้ึนในเชิงปฏิบัติ” 

จากประเด็นปัญหาส าคัญดังกล่าว ได้มีข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายด้านการถ่าย
โอนภารกิจ และการจัดภารกิจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดยุทธศาสตร์เพ่ือ
พัฒนาระบบการถ่ายโอนและการจัดภารกิจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน 4 ประเด็น ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบการถ่ายโอนภารกิจหน้าที่สู่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ให้เกิดผลในทางปฏิบัติเป็นไปอย่างมีระบบระเบียบ และมีการบูรณาการในเชิงแผนงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การปรับปรุงแก้ไขหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ที่เกื้อหนุนต่อการ
ขยายบทบาทและรูปแบบการด าเนินภารกิจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบการจัดท าบริการสาธารณะของท้องถิ่นให้เกิดความ
ชัดเจน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีระบบความรับผิดรับชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดระบบบริการสาธารณะให้เกิดความชัดเจน เพื่อสร้าง
ความรู้สึกของความเป็นเจ้าของงานทั้งในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนภายใน
ชุมชนท้องถิ่น 

ซึ่งได้ก าหนดกลยุทธ์เพ่ือมุ่งส่งเสริมการขยายบทบาทและศักยภาพในการจัดท า
ภารกจิหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบ่งระยะเวลาด าเนินการเป็น 3 ระยะ คือ 

ระยะสั้น (ด าเนินการภายใน 1-3 ปี ) มุ่งเน้นการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบวิธี
ปฏิบัติต่าง ๆ รวมถึงแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือมุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการถ่ายโอนภารกิจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ด าเนินไป
อย่างเป็นระบบระเบียบ และมีการบูรณาการในเชิงแผนงานระดับจังหวัด 

ระยะปานกลาง (ด าเนินการภายในระยะเวลา 4-6 ปี) มุ่งจัดระบบและรูปแบบใน
การด าเนินภารกิจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดความชัดเจน
ในบทบาท รวมถึงขยายบทบาทของท้องถิ่นให้สอดคล้องกับบทบาทของส่วนราชการอ่ืน ๆ ทั้งใน
ระดับชาติ และระดับภูมิภาค 

ระยะยาว (ด าเนินการภายในระยะเวลา 4-6 ปี) มุ่งยกระดับสมรรถนะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดท าภารกิจหน้าที่ให้สามารถเป็นไปอย่างรับผิดชอบต่อประชาชน รวมถึง
พัฒนาศักยภาพเพ่ือรองรับภารกิจใหม่ ๆ ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เพ่ือยกระดับความส าคัญและการพัฒนา
ไปสู่ความเป็นสถาบัน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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6. วิธีกำรศึกษำและกำรเก็บข้อมูล 
6.1 กำรศึกษำจำกข้อมูลเอกสำร (Documentary Study)  
เป็นการรวบรวมข้อมูลจากกฎหมาย ระเบียบ ร่างกฎหมาย หนังสือ รายงานการวิจัย 

เอกสารทางวิชาการ วารสารสิ่งพิมพ์ และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ต้องการศึกษา 
ประกอบด้วย 

1) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

2) แผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2543 และฉบับ
ที่ 2 พ.ศ. 2551  

3) แผนปฏิบัติการก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2545 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551  

4) ร่างแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562- 
2565 และร่างแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562-2565  

5) รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือติดตามและ
ประเมินผลการกระจายอ านาจของไทย 

6.2 กำรสัมภำษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  
เป็นการรวบรวมข้อมูลในประเด็นการศึกษาด้านปัญหาและอุปสรรคในการถ่ายโอน

ภารกิจตลอดจนแนวทางในการแก้ไขปัญหา จากการสัมภาษณ์บุคคล ดังต่อไปนี้  
1) ผู้ เชี่ยวชาญด้านการกระจายอ านาจ ได้แก่ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และ

ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) ผู้บริหารหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการกระจายอ านาจและการถ่ายโอน

ภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน 2 หน่วยงาน ได้แก่ ผู้บริหารในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 2 คน และผู้บริหารใน
สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ านวน 1 คน  

รวมจ านวนบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ทั้งสิ ้น 5 คน และใช้การตรวจสอบความ
ถูกต้อง ด้วยวิธีการตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) ซึ่งการเก็บข้อมูลจาก
แหล่งที่มาต่างกัน จะช่วยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ก่อนน าไปสู่ขั้นตอนวิเคราะห์ 
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6.3 กำรวิเครำะห์ข้อมูล  
ใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์

บุคคล มาเปรียบเทียบความเหมือนหรือความแตกต่างของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน แล้วเปรียบเทียบ
กับข้อมูลเอกสาร ที่ท าการศึกษาเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน ซึ่งข้อมูลที่ได้จะเป็นข้อความบรรยาย 
(Descriptive) ที่ได้จากการสัมภาษณ์และจดบันทึก และใช้การตีความสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย 
(Induction) เพ่ือสรุปผลการวิจัยในสิ่งที่ต้องการศึกษา  

6.4 กำรจัดท ำรำยงำนผลกำรศึกษำ  
เพ่ือสรุปผลการด าเนินการศึกษาความก้าวหน้าของการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่น ปัญหาและอุปสรรค พร้อมทั้งข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (Policy Recommendation) ที่เป็น
ประโยชน์ในการส่งเสริมสนับสนุน และแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 
7. ผลกำรศึกษำ 

การศึกษาความก้าวหน้าในการถ่ายโอนภารกิจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย         
ตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 1 
และฉบับที่ 2 และทิศทางของภารกิจที่จะมีการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมเติ มใน
อนาคต ตามที่ปรากฏในร่างแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 3 โดยการศึกษาในส่วนนี้ ใช้การศึกษาข้อมูลจากรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
(Final Report) โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือติดตามและประเมินผลการกระจายอ านาจของไทย ซึ่งจัดท า
โดยคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เสนอต่อส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (ส านักงาน
คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ประกอบกับเอกสารทางราชการ 
ส าหรับการศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการถ่ายโอนภารกิจที่ยังไม่สามารถขับเคลื่อนได้ตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
แผนปฏิบัติการฯ ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ใช้การศึกษาจากเอกสารประกอบกับการสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-depth Interview) จากผู้เชี่ยวชาญด้านการกระจายอ านาจ และผู้บริหารหน่วยงานที่มีหน้าที่
รับผิดชอบงานด้านการกระจายอ านาจและการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สรุปผลการศึกษา ดังนี้ 

7.1 ควำมก้ำวหน้ำในกำรถ่ำยโอนภำรกิจตำมแผนปฏิบัติกำรฯ ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2545  
แผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2545 ก าหนดให้มีการถ่ายโอนภารกิจ จ านวน 6 ด้าน 

มีภารกิจ ที่ต้องถ่ายโอนทั้งสิ้น 245 ภารกิจ จากส่วนราชการ 50 กรม ใน 11 กระทรวง หลังจากการ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พบว่า มีส่วนราชการที่มีการถ่าย
โอนภารกิจ จ านวน 57 กรม ใน 15 กระทรวง 1 หน่วยงานอิสระ  
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ด้านความก้าวหน้าในการถ่ายโอน พบว่า ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดเนื่องจากยังถ่าย
โอนได้ไม่ครบถ้วนทุกภารกิจ โดยภารกิจที่ได้มีการถ่ายโอนไปแล้ว มีจ านวน 186 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 
75.92 คงเหลือภารกิจที่ยังไม่ถ่ายโอน จ านวน 59 เรื่อง เมื่อจ าแนกความก้าวหน้าของการถ่ายโอน
ภารกิจออกเป็นรายด้าน สามารถเรียงล าดับภารกิจที่การถ่ายโอนมากที่สุดไปยังภารกิจที่มีการถ่าย
โอนน้อยที่สุด ดังนี้ 

1) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่ต้องถ่ายโอน 
จ านวน 2 เรื่อง ถ่ายโอนแล้ว จ านวน 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 

2) ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่ต้อง
ถ่ายโอนจ านวน 17 เรื่อง ถ่ายโอนแล้ว จ านวน 15 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 93.75 คงเหลือที่ยังไม่ถ่ายโอน
หรือทยอยถ่ายโอน จ านวน 1 เรื่อง และขอถอนเรื่องเนื่องจากไม่มีภารกิจถ่ายโอน จ านวน 1 เรื่อง 

3) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีภารกิจที่ต้องถ่ายโอน จ านวน 87 เรื่อง ถ่ายโอนแล้ว จ านวน 71 
เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 81.60 คงเหลือท่ียังไม่ถ่ายโอนหรือทยอยถ่ายโอน จ านวน 16 เรื่อง 

4) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรม และการท่องเที่ยว มีภารกิจที่ต้องถ่าย
โอน จ านวน 19 เรื่อง ถ่ายโอนแล้ว จ านวน 14 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 73.68 คงเหลือที่ยังไม่ถ่ายโอนหรือ
ทยอยถ่ายโอน จ านวน 5 เรื่อง 

5) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่ต้องถ่ายโอน จ านวน 103 เรื่อง ถ่ายโอนแล้ว 
จ านวน 70 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 67.96 คงเหลือที่ยังไม่ถ่ายโอนหรือทยอยถ่ายโอน จ านวน 33 เรื่อง 

6) ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่ต้องถ่าย
โอน จ านวน 17 เรื่อง ถ่ายโอนแล้ว จ านวน 5 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 29.41 คงเหลือที่ยังไม่ถ่ายโอนหรือ
ทยอยถ่ายโอน จ านวน 12 เรื่อง 

ตารางที่ 7.1 สรุปข้อมูลความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจจากส่วนราชการให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2545 

ภำรกิจ ส่วนรำชกำร 
ที่ถ่ำยโอน 

เป้ำหมำย ผลกำรถ่ำยโอน หมำยเหต ุ

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 

15 กรม 
ใน 5 กระทรวง 

1 หน่วยงานอิสระ 

ถ่ายโอนภารกิจ 
จ านวน 87 เร่ือง 

ถ่ายโอนแล้ว 71 เร่ือง คงเหลือ 
ที่ยังไม่ถ่ายโอนหรือทยอย 
ถ่ายโอน 16 เร่ือง 

ถ่ายโอนแล้ว 
ร้อยละ 81.60 

2. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต  27 กรม 
ใน 9 กระทรวง 

1 หน่วยงานอิสระ 

ถ่ายโอนภารกิจ 
จ านวน 103 เร่ือง 

ถ่ายโอนแล้ว 70 เร่ือง คงเหลือ 
ที่ยังไม่ถ่ายโอนหรือทยอย 
ถ่ายโอน 33 เร่ือง 

ถ่ายโอนแล้ว 
ร้อยละ 67.96 

3. ด้านการจัดระเบยีบชุมชน/
สังคม และการรักษา 
ความสงบเรียบร้อย 

9 กรม 
ใน 6 กระทรวง 

1 หน่วยงานอิสระ 

ถ่ายโอนภารกิจ 
จ านวน 17 เร่ือง 

ถ่ายโอนแล้ว 5 เร่ือง คงเหลือ 
ที่ยังไม่ถ่ายโอนหรือทยอย 
ถ่ายโอน 12 เร่ือง 

ถ่ายโอนแล้ว 
ร้อยละ 29.41 

4. ด้านการวางแผน  5 กรม ถ่ายโอนภารกิจ ถ่ายโอนแล้ว 14 เร่ือง คงเหลือ ถ่ายโอนแล้ว 
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ภำรกิจ ส่วนรำชกำร 
ที่ถ่ำยโอน 

เป้ำหมำย ผลกำรถ่ำยโอน หมำยเหต ุ

การส่งเสริมการลงทุน  
พาณิชย์กรรม และการท่องเท่ียว 

ใน 7 กระทรวง จ านวน 19 เร่ือง ที่ยังไม่ถ่ายโอนหรือทยอย 
ถ่ายโอน 5 เร่ือง 

ร้อยละ 73.68 

5. ด้านการบริหารจัดการ  
และการอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

10 กรม 
ใน 4 กระทรวง 

ถ่ายโอนภารกิจ 
จ านวน 17 เร่ือง 

ถ่ายโอนแล้ว 15 เร่ือง คงเหลือ
ที่ยังไม่ถ่ายโอนหรือทยอย 
ถ่ายโอน 1 เรื่อง และขอถอน
เร่ือง 1 เร่ือง 

ถ่ายโอนแล้ว 
ร้อยละ 93.75 

6. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

1 กรม 
ใน 1 กระทรวง 

ถ่ายโอนภารกิจ 
จ านวน 2 เร่ือง 

ถ่ายโอนครบถ้วน  ถ่ายโอน
ครบถ้วน 

ร้อยละ 100 

  
7.2 ควำมก้ำวหน้ำในกำรถ่ำยโอนภำรกิจตำมแผนปฏิบัติกำรฯ ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2551  
แผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 ก าหนดให้มีการถ่ายโอนภารกิจ จ านวน 6 ด้าน 

มีภารกิจ ที่ต้องถ่ายโอนทั้งสิ้น 45 ภารกิจ รวม 114 งาน/โครงการ/กิจกรรม จากส่วนราชการ 37 
กรม/ส านัก ใน 15 กระทรวง 1 หน่วยงานอิสระ และ 1 รัฐวิสาหกิจ  

ด้านความก้าวหน้าในการถ่ายโอน พบว่า ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดเนื่องจากยังถ่าย
โอนได้ไม่ครบถ้วนทุกภารกิจ  โดยภารกิจที ่ได้มีการถ่ายโอนไปแล้ว  มีจ านวน 76 งาน/
โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 66.67 คงเหลือภารกิจที่ยังไม่ถ่ายโอน จ านวน 38 งาน/
โครงการ/กิจกรรม เมื่อจ าแนกความก้าวหน้าของการถ่ายโอนภารกิจออกเป็นรายด้าน สามารถ
เรียงล าดับภารกิจที่การถ่ายโอนมากที่สุดไปยังภารกิจที่มีการถ่ายโอนน้อยที่สุด ดังนี้ 

1) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่ต้องถ่ายโอน 
จ านวน 1 ภารกิจ 2 งาน/โครงการ/กิจกรรม ถ่ายโอนแล้ว จ านวน 1 ภารกิจ 2 งาน/โครงการ/
กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 

2) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรม และการท่องเที่ยว มีภารกิจที่ต้อง
ถ่ายโอน จ านวน 5 ภารกิจ 18 งาน/โครงการ/กิจกรรม ถ่ายโอนแล้ว จ านวน 16 งาน/โครงการ/
กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 88.89 คงเหลือที่ยังไม่ถ่ายโอนหรือทยอยถ่ายโอน จ านวน 2 งาน/โครงการ/
กิจกรรม 

3) ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่ต้อง
ถ่ายโอนจ านวน 2 ภารกิจ 8 งาน/โครงการ/กิจกรรม ถ่ายโอนแล้ว จ านวน 7 งาน/โครงการ/กิจกรรม 
คิดเป็นร้อยละ 87.50 คงเหลือท่ียังไม่ถ่ายโอนหรือทยอยถ่ายโอน จ านวน 1 งาน/โครงการ/กิจกรรม 

4) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่ต้องถ่ายโอน จ านวน 9 ภารกิจ 19 งาน/
โครงการ/กิจกรรม ถ่ายโอนแล้ว จ านวน 15 งาน/โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 78.95 คงเหลือที่
ยังไม่ถ่ายโอน หรือทยอยถ่ายโอน จ านวน 4 งาน/โครงการ/กิจกรรม 
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5) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีภารกิจที่ต้องถ่ายโอน จ านวน 10 ภารกิจ 45 งาน/โครงการ/
กิจกรรม ถ่ายโอนแล้ว จ านวน 34 งาน/โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 75.56 คงเหลือที่ยังไม่ถ่าย
โอนหรือทยอยถ่ายโอน จ านวน 11 งาน/โครงการ/กิจกรรม 

6) ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่ต้องถ่าย
โอน จ านวน 17 ภารกิจ 22 งาน/โครงการ/กิจกรรม ถ่ายโอนแล้ว จ านวน 8 งาน/โครงการ/กิจกรรม 
คิดเป็นร้อยละ 36.36 คงเหลือท่ียังไม่ถ่ายโอนหรือทยอยถ่ายโอน จ านวน 14 งาน/โครงการ/กิจกรรม 

ตารางที่ 7.2 สรุปข้อมูลความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจจากส่วนราชการให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 

ภำรกิจ ส่วนรำชกำร 
ที่ถ่ำยโอน 

เป้ำหมำย ผลกำรถ่ำยโอน หมำยเหต ุ

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 

12 กรม  
ใน 4 กระทรวง 

1 หน่วยงานอิสระ 

ถ่ายโอนภารกิจ  
จ านวน 10 ภารกิจ  
45 งาน/โครงการ/

กิจกรรม 

ถ่ายโอนแล้ว 34 งานโครงการ/
กิจกรรม คงเหลือที่ยังไม่ถ่ายโอน 
หรือทยอยถ่ายโอน 16 งาน/
โครงการ/กิจกรรม 

ถ่ายโอนแล้ว 
ร้อยละ 75.56 

2. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต  

7 กรม  
ใน 5 กระทรวง 

ถ่ายโอนภารกิจ  
จ านวน 9 ภารกิจ 
19 งาน/โครงการ/

กิจกรรม 

ถ่ายโอนแล้ว 15 งาน/โครงการ/
กิจกรรม คงเหลือที่ยังไม่ถ่ายโอน 
หรือทยอยถ่ายโอน 4 งาน/
โครงการ/กิจกรรม 

ถ่ายโอนแล้ว 
ร้อยละ 78.95 

3. ด้านการจัดระเบยีบชุมชน/
สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

9 กรม  
ใน 8 กระทรวง 

1 หน่วยงานอิสระ 

ถ่ายโอนภารกิจ 
จ านวน 17 ภารกิจ 
22 งาน/โครงการ/

กิจกรรม 

ถ่ายโอนแล้ว 8 งาน/โครงการ/
กิจกรรม คงเหลือที่ยังไม่ถ่ายโอน 
หรือทยอยถ่ายโอน 14 งาน/
โครงการ/กิจกรรม 

ถ่ายโอนแล้ว 
ร้อยละ 36.36 

4. ด้านการวางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์
กรรม และการท่องเท่ียว 

6 กรม  
ใน 3 กระทรวง 

ถ่ายโอนภารกิจ 
จ านวน 5 ภารกิจ 
18 งาน/โครงการ/

กิจกรรม 

ถ่ายโอนแล้ว 16 งาน/โครงการ/
กิจกรรม คงเหลือที่ยังไม่ถ่ายโอน 
หรือทยอยถ่ายโอน 2 งาน/
โครงการ/กิจกรรม 

ถ่ายโอนแล้ว 
ร้อยละ 88.89 

5. ด้านการบริหารจัดการ  
และการอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม 

6 กรม  
ใน 2 กระทรวง 

ถ่ายโอนภารกิจ 
จ านวน 2 ภารกิจ  
8 งาน/โครงการ/

กิจกรรม 

ถ่ายโอนแล้ว 7 งาน/โครงการ/
กิจกรรม คงเหลือที่ยังไม่ถ่ายโอน 
หรือทยอยถ่ายโอน 1 งาน/
โครงการ/กิจกรรม 

ถ่ายโอนแล้ว 
ร้อยละ 87.50 

6. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

1 กรม  
ใน 1 กระทรวง 

 

ถ่ายโอนภารกิจ 
จ านวน 1 ภารกิจ  
2 งาน/โครงการ/

กิจกรรม 

ถ่ายโอนครบถ้วน ถ่ายโอน
ครบถ้วน 

ร้อยละ 100 
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7.3 องค์ประกอบที่ต้องถ่ำยโอนไปพร้อมกับภำรกิจ ตำมแผนปฏิบัติกำรฯ ฉบับที่ 1 และ
ฉบับที่ 2 เพื่อให้เป็นไปตำมมำตรำ 32 แห่งพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำย
อ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  

1) บุคลำกร พบว่า มีการถ่ายโอนจ านวนน้อยและไม่สอดคล้องกับหลักการ ที่ก าหนดว่า การถ่าย
โอนบุคลากรจากราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาค ต้องมีความสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการฯ ที่ก าหนดในแผนการกระจายอ านาจฯ ทั้งในด้านรูปแบบ วิธีการ พ้ืนที่ ช่วงเวลา 
การถ่ายโอน ฯลฯ 

ส่วนราชการที่มีการถ่ายโอนบุคลากรมากที่สุด คือ กรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท ซึ่งเกิดจาก
หน่วยงานถูกยุบรวมกิจการ ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ส าหรับส่วน
ราชการที่ถ่ายโอนบุคลากรไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นล่าช้าที่สุด คือ กระทรวงสาธารณสุข 
เนื่องจากในการรับโอนภารกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องถูกประเมินเพ่ือรองรับภารกิจสถานี
อนามัยก่อนท าการถ่ายโอน นอกจากนี้  การถ่ายโอนยังได้หยุดชะงัก เนื่องจากในช่วงปี พ.ศ. 2545 
รัฐบาลได้มีนโยบาย 30 บาท รักษาทุกโรค ท าให้อ านาจกลับไปยังส่วนกลาง รวมถึงในปี พ.ศ. 2551 
ได้เกิดเหตุการณ์การเรียกร้องให้มีการประเมินผล และศึกษาวิจัยสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนไปแล้ว 
ก่อนที่จะมีการถ่ายโอนสถานีอนามัยในรอบต่อไป  

อาจสรุปได้ว่า ตั้งแต่เริ่มต้นการถ่ายโอนภารกิจจนถึงปัจจุบัน การถ่ายโอนบุคลากรไปสู่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีจ านวนน้อย เมื่อเทียบกับภารกิจที่ถ่ายโอน ท าให้การถ่ายโอนไม่เป็นไปตาม
หลักการและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการฯ 

2) งบประมำณ พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนดสัดส่วนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อรายได้สุทธิของ
รัฐบาล เป็นงบประมาณจ านวนทั้งสิ้น 804,826 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้สุทธิของรัฐบาล 
จ านวน 2,731,000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.47 (ส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, 2563) ซึ่งหมายถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีรายได้คิดเป็น
สัดส่วนต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลในอัตราที่น้อยกว่าร้อยละ 35 และไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด
ในแผนปฏิบัติการฯ ด้านแนวทางที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพ่ิมขึ้น เพ่ือให้สัดส่วน
รายได้เทียบกับรายได้ของรัฐบาลถึงอัตราร้อยละ 35 ที่ผ่านมาได้มีการด าเนินการแล้ว ดังนี้ 

(1) การจัดท าร่างพระราชบัญญัติรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. .... 
เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้ที่เพ่ิมขึ้น และเพียงพอต่อการจัดบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะให้แก่ประชาชน  

(2) การจัดท าพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เป็นการยกเลิก
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบ ารุงท้องที่ โดยใช้ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างแทน อันจะท าให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บรายได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะใช้บังคับตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 เป็นต้น
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ไป แต่ในขณะนี้พระราชบัญญัติดังกล่าวอยู่ระหว่างขยายเวลาด าเนินการ เนื่องจากกฎหมายล าดับ
รองที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย อีกจ านวน 8 ฉบับ 
ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ  

(3) พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 
พฤศจิกายน 2561 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยื่นค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยเพ่ือเสนอต่อผู้อ านวยการส านักงบประมาณได้โดยตรง ซึ่งได้น าร่องใช้กับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลนครและเทศบาลเมือง เริ่มใช้ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เทศบาลต าบล เริ่มใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และองค์การบริหารส่วนต าบล เริ่มใช้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อันจะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการเสนอขอตั้งงบประมาณ
ตามความจ าเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพ้ืนที่ และได้รับเงินอุดหนุนที่เพ่ิมข้ึน 

3) กำรจัดให้มีหรือแก้ไขกฎหมำยเพื่อรองรับกำรด ำเนินกำรตำมภำรกิจถ่ำยโอน   
ตามแผนปฏิบัติการฯ ประกอบด้วย พระราชบัญญัติและระเบียบต่าง  ๆ ผลการศึกษาตั้งแต่
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 มีผลใช้บังคับถึงประมาณเดือนเมษายน 2557 สามารถพิจารณาผลการด าเนินการใน 3 
ลักษณะ คือ กฎหมายที่ได้มีการด าเนินการแก้ไขแล้ว กฎหมายที่อยู่ระหว่างการด าเนินการของ
หน่วยงาน และกฎหมายที่ยังไม่ด าเนินการ โดยข้อมูลจะเป็นการศึกษาเฉพาะการปรับปรุงกฎหมายใน
ระดับพระราชบัญญัติเท่านั้น ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า การกระจายอ านาจในมิติด้านกฎหมาย  ยังมี
ความก้าวหน้าไม่มากเท่าที่ควร เนื่องจากกฎหมายที่ได้ผ่านการด าเนินการแก้ไขปรับปรุงแล้ว ยั งมี
จ านวนไม่มาก และยังคงอยู่ในขั้นตอนการด าเนินการหรืออาจต้องน ากลับไปพิจารณาใหม่อีกครั้ ง 
ท าให้เกิดความล่าช้า รวมถึงในด้านความชัดเจนของวัตถุประสงค์ของกฎหมาย ยังคงติดขัดเนื่องจาก
กฎหมายบางฉบับไม่ได้ท าการแก้ไข โดยราชการส่วนกลางเห็นว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคง จึงเป็น
ข้ออ้างที่รัฐไม่สามารถถ่ายโอนอ านาจลงไป ให้ท้องถิ่นได้ 

7.4 กำรถ่ำยโอนภำรกิจตำมร่ำงแผนปฏิบัติกำรฯ ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2562-2565 
คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการประชุมครั้งที่ 

2/2562 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 มีมติเห็นชอบร่างแผนการกระจายอ านาจฯ และแผนปฏิบัติ
การฯ ฉบับที่ 3 เสนอส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพ่ือพิจารณากลั่นกรอง
ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ และรายงานต่อรัฐสภาเพ่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ตามข้ันตอนของกฎหมายต่อไปขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  

ร่างแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562-2565 ก าหนดให้มีการถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติ
การฯ ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 ซึ่งถ่ายโอนแล้วหรือทยอยถ่ายโอน และน ามาปรับปรุงขอบเขต/ขั้นตอน
การถ่ายโอน และภารกิจใหม่ที่พิจารณาเห็นสมควรให้มีการถ่ายโอนเพ่ิมเติมให้แก่องค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ่น โดยก าหนดให้มีการถ่ายโอนภารกิจ จ านวน 3 ด้าน มีภารกิจที่ต้องถ่ายโอนทั้งสิ ้น 25 
ภารกิจ จากส่วนราชการ 24 กรม ใน 9 กระทรวง และ 1 รัฐวิสาหกิจ 

ตารางที่ 7.3 สรุปข้อมูลภารกิจที่ก าหนดให้มีการถ่ายโอน ตามร่างแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562-2565 

ภำรกิจ 
 

ส่วนรำชกำร 
ที่ถ่ำยโอน 

เป้ำหมำย หมำยเหต ุ

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 

9 กรม 
ใน 3 กระทรวง 

ถ่ายโอนภารกิจ  
จ านวน 5 ภารกิจ 

เป็นภารกิจตามแผนปฏบิัติการฯ ฉบับที ่1 และ
ฉบับที่ 2 ซึ่งถ่ายโอนแลว้หรือทยอยถ่ายโอน 

2. ด้านสังคม  11 กรม 
ใน 6 กระทรวง 

ถ่ายโอนภารกิจ 
จ านวน 15 ภารกิจ 

เป็นภารกิจตามแผนปฏบิัติการฯ ฉบับที ่1 และ
ฉบับที่ 2 ซึ่งถ่ายโอนแลว้หรือทยอยถ่ายโอน 
และภารกิจใหม่ที่พจิารณาเห็นสมควรให้มี 
การถ่ายโอนเพิ่มเติมให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

3. ด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม  5 กรม 
1 รัฐวิสาหกิจ 

ใน 3 กระทรวง 

ถ่ายโอนภารกิจ 
จ านวน 5 ภารกิจ 

เป็นภารกิจตามแผนปฏบิัติการฯ ฉบับที ่1  
และฉบับที ่2 ซึ่งถ่ายโอนแล้วหรือทยอยถ่ายโอน 

 
7.5 ปัญหำและอุปสรรคของกำรถ่ำยโอนภำรกิจ 
1) ข้อมูลจำกรำยงำนผลกำรวิจัย 
ผลการศึกษาเกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจและการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่น ตามโครงการศึกษาวิจัยเพ่ือติดตามและประเมินผลการกระจายอ านาจของไทย โดยคณะ
รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และกฎหมาย
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก าหนดกรอบภารกิจ
และกระบวนการถ่ายโอนงานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ชัดเจน มีการติดตามประเมินผล 
และออกแบบกระบวนการถ่ายโอนภารกิจไว้ค่อนข้างรัดกุม 

ในด้านการถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 ที่ผ่านมา พบว่าการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นยังเกิดขึ้นไม่มากนัก โดยภารกิจที่ถ่ายโอนจ านวนมาก มักเป็นการถ่ายโอนสู่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับล่าง เช่น เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล มากกว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับบน เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบกับปัญหาด้านอ่ืน ๆ ที่ท าให้เกิด
ความไม่ราบรื่นในกระบวนการถ่ายโอน ได้แก่ 

(1) ปัญหาเชิงโครงสร้างองค์กรกระจายอ านาจและนโยบายของรัฐบาล (และ
การเมืองระดับชาติ) เช่น รัฐบาลต้องการใช้กลไกของราชการบริหารส่วนกลาง และราชการ
บริหารส่วนภูมิภาค ในการผลักดันการจัดบริการสาธารณะให้สนองต่อนโยบายของรัฐบาล 
ซึ่งส่งผลต่อคะแนนนิยมของรัฐบาล และความพึงพอใจของประชาชน รัฐบาลไม่ให้ความส าคัญในการ
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ผลักดันการกระจายอ านาจให้เป็นวาระแห่งชาติ การไม่เร่งรัดด าเนินการตรากฎหมายที่แบ่งอ านาจ
หน้าที่ ภารกิจความรับผิดชอบระหว่างกระทรวง ทบวง กรม ในส่วนกลาง และราชการบริหารส่วน
ภูมิภาคกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ชัดเจน การสร้างแรงกดดัน ทางการเมืองของรัฐบาล พรรค
การเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระทรวง กรม ที่เป็นเจ้าของภารกิจไม่ต้องการถ่ายโอนภารกิจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการแยกส่วนงานทางนโยบายและการก ากับดูแลของ
องค์กรที่รับผิดชอบในส่วนกลาง ได้ส่งผลต่อการผลักดันการกระจายอ านาจและการถ่ายโอน
ภารกิจที่ไม่เป็นเอกภาพและทิศทางไม่สอดคล้องกัน จนเกิดกระแสเรียกร้องจากหลายภาคส่วนให้
ปรับโครงสร้างองค์กรรับผิดชอบ โดยรวมส่วนราชการที่เก่ียวข้องจัดตั้งเป็นกระทรวงหรือองค์กรอิสระ 
หรือยกฐานะส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น 
ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับต่ ากว่ากรม เป็นหน่วยงานระดับกรม เพ่ือให้มีบทบาทและสถานะในการ
ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการอ่ืน ๆ 

(2) ปัญหาที่ เกิดจากส่วนราชการเจ้าของภารกิจ เช่น ส่วนราชการไม่ได้ให้
ความส าคัญกับการถ่ายโอนภารกิจตามแผนการกระจายอ านาจฯ และแผนปฏิบัติการฯ ก าหนด 
รวมทั้งขาดเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการถ่ายโอนภารกิจ ไม่ได้จัดเตรียมแผนงานรองรับและ
เตรียมความพร้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเป็นระบบให้ทั่วถึงและเพียงพอ ส่วนราชการ
ยังมีการปรับภารกิจ บทบาท และเพ่ิมเติมกฎเกณฑ์การประเมินความพร้อมการถ่ายโอนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์รับการถ่ายโอนไม่ผ่านเงื่อนไขการ
ประเมิน ปัญหาด้านงบประมาณที่ส่วนราชการไม่ได้ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่ าง
เพียงพอ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถด าเนินภารกิจ หรือหากรับโอนภารกิจแล้วไม่
สามารถด าเนินการต่อไปได้ อาจต้องการส่งคืนให้ส่วนราชการเดิม นอกจากนี้ แผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ 
2 ได้ก าหนดเงื่อนไขว่า ภารกิจใดที่ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ไม่ให้ส านักงบประมาณ
ตั้งงบประมาณให้กับภารกิจของส่วนราชการเดิม เพ่ือโอนงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
รับโอนภารกิจนั้น แต่ในทางปฏิบัติพบว่า ส านักงบประมาณไม่มีข้อมูลตรวจสอบได้อย่างชั ดเจนว่า
ภารกิจใดที่ได้ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว จึงพิจารณาได้เพียงภาพรวมของ
งบประมาณในแต่ละกระทรวง และกรม ส่วนราชการระดับกรมที่ตั้งงบประมาณได้เอง จึงไม่ได้ปรับ
ลดงบประมาณในงานที่ถ่ายโอนลง รวมถึงพยายามสร้างงานใหม่ขึ้นมาทดแทนงานเดิม และอาศัย
ระบบการจัดตั้งงบประมาณของส่วนราชการที่ใช้ฐานงบประมาณของปีงบประมาณที่ผ่านมา และเพ่ิม
งบประมาณในปีถัดไป ปัญหาด้านบุคลากรที่ไม่ได้ถ่ายโอนไปควบคู่กับภารกิจ เนื่องจากส่วนราชการ
เจ้าของภารกิจไม่มีนโยบายสนับสนุนหรือผลักดันให้มีการถ่ายโอนภารกิจ และพยายามสร้างงานใหม่
ขึ้นมาเพ่ือรองรับข้าราชการในสังกัดของตนเอง ในด้านทัศนคติของข้าราชการที่สังกัดราชการบริหาร
ส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาคเองมองว่า ข้าราชการในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนใหญ่มีข้อจ ากัดด้านความรู้ ความสามารถ และประสิทธิภาพในการด าเนินงาน เมื่อเทียบกับ
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บุคลากรของราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาค และขาดความเชื่อมั่นหรือขาดความไว้วางใจ
ต่อนักการเมืองท้องถิ่น ส าหรับมุมมองของข้าราชการระดับสูงในระดับผู้บริหารกระทรวง กรมหลาย
แห่ง เกรงว่าเมื่อถ่ายโอนภารกิจและบุคลากรไปแล้ว ภารกิจอาจเกิดความเสียหาย ข้าราชการอาจ
ไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือขาดขวัญก าลังใจ เป็นต้น ในด้านปัญหาการตีความภารกิจถ่ายโอนที่ไม่
เกื้อหนุนต่อการกระจายอ านาจ ประกอบด้วย ปัญหา การตีความภารกิจที่จะถ่ายโอนว่าเป็นภารกิจ
ด้านความมั่นคง เพ่ือจะได้ไม่ต้องถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น งานทะเบียน
ราษฎร งานบัตรประจ าตัวประชาชน งานดูแลกิจการรับซื้อ/ขายของเก่า ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ
กรมการปกครอง เป็นต้น และปัญหาการตีความว่าภารกิจที่ถ่ายโอนเป็นเรื่อง ทางเทคนิควิชาการ 
หรือเป็นงานเกี่ยวกับฐานข้อมูลที่ต้องเชื่อมเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ เช่น ภารกิจ การจด
ทะเบียนรถยนต์ของกรมการขนส่งทางบก ซึ่งให้เหตุผลว่าเป็นการบริหารจัดการในการเชื่อมโยง
เครือข่ายข้อมูลทะเบียนรถยนต์ และเกี่ยวข้องกับการลักลอบสวมทะเบียนรถยนต์ การโจรกรรม
รถยนต์ รวมทั้งปัญหาจากส่วนราชการไม่ด าเนินการถ่ายโอนภารกิจ และ/หรือมอบอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะอ านาจทางปกครอง อ้างว่าเป็นอ านาจของ
ราชการส่วนกลางที่ต้องดูแลรับผิดชอบ หรือติดเงื่อนไขของกฎหมาย ซึ่งหากไม่มีการแก้ไขกฎหมาย
นั้น ๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ไม่สามารถใช้อ านาจทางปกครองได้ เช่น อ านาจหน้าที่ของเจ้า
พนักงานกรมการขนส่งทางบก เป็นต้น 

(3) ปัญหาที่เกิดจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ในด้านงบประมาณพบว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินภารกิจที่ได้รับการถ่าย
โอน ส่งผลให้ในแต่ละปีไม่สามารถด าเนินภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนได้ทั้งหมด โดยเฉพาะภารกิจที่
ต้องใช้งบประมาณด าเนินงานตามโครงการ/ภารกิจ เช่น งานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน งานด้านระบบ
สาธารณูปการ เป็นต้น ภารกิจถ่ายโอนจ านวนมากมักถ่ายโอนภารกิจลงไปสู่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นขนาดเล็ก เช่น องค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งมีข้อจ ากัดในด้านทรัพยากรมากกว่าการถ่ายโอน
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งมีความพร้อมด้าน
ทรัพยากรมากกว่า จึงส่งผลเสียต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กมากกว่าเกิดผลดี ในด้าน
บุคลากรพบว่าการถ่ายโอนบุคลากรของส่วนราชการไม่ไปตามภารกิจที่ถ่ายโอน ท าให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นขาดบุคลากรที่มีความรู้ และประสบการณ์เฉพาะทางที่จะรองรับภารกิจที่ถ่ายโอนมาจาก
ส่วนราชการ รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองยังขาดการจ าแนกบทบาท อ านาจหน้าที่ในภารกิจ 
ที่ถ่ายโอน เพ่ือใช้ในการวางแผนอัตราก าลัง งบประมาณ และการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับ
ภารกิจใหม ่ๆ ที่รับโอน ทั้งนี้ มีข้อสังเกตว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่มีการปฏิบัติตามหลักการ
ของแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ 2 ที่ก าหนดรูปแบบการถ่ายโอนภารกิจไว้ 6 รูปแบบ ได้แก่ ด าเนินการ
เอง ซื้อบริการ สหการ ด าเนินการร่วมกับรัฐ ด าเนินการคู่ขนานกับรัฐ และสัมปทาน โดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่มุ่งที่จะด าเนินการเองเพียงอย่างเดียว จึงเป็นภาระที่เกินศักยภาพด้าน
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การคลังและด้านบุคลากรที่จะด าเนินการ นอกจากนี้ การถ่ายโอนภารกิจไปพร้อม ๆ กันแบบปูพรม 
(Symmetric) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจเป็นแนวทางที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวนมากเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นใหม่ โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนต าบลและ
เทศบาลต าบลที่ยกฐานะมาจากสุขาภิบาล หรือเทศบาลต าบลที่ยกฐานะมาจากองค์การบริหารส่วน
ต าบล ซึ่งระบบการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหล่านี้ยังขาดระบบปฏิบัติการที่จ าเป็นและ
ทันสมัย รวมถึงขาดศักยภาพในการปรับตัวเพ่ือรับมือกับภารกิจและปัญหาท้าทายใหม่ ๆ 

2) ควำมเห็นของผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรกระจำยอ ำนำจและผู้บริหำรหน่วยงำนที่มีหน้ำที่
รับผิดชอบงำนด้ำนกำรกระจำยอ ำนำจและกำรถ่ำยโอนภำรกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(1) ด้ำนนโยบำยกำรกระจำยอ ำนำจและกำรถ่ำยโอนภำรกิจ 
นโยบายการกระจายอ านาจและการถ่ายโอนภารกิจที่ผ่านมายังท าได้ล่าช้าและไม่

สามารถขับเคลื่อนได้มากนัก เนื่องจากรัฐบาลไม่ได้ให้ความส าคัญกับการกระจายอ านาจมากเท่าที่ควร 
จึงไม่ได้ก าหนดให้การกระจายอ านาจเป็นวาระแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลที่ไม่เข้มแข็งท าให้การถ่าย
โอนภารกิจเกิดการชะลอตัว ไม่เข้มข้นเหมือนกับการถ่ายโอนในช่วงเริ่มต้นการกระจายอ านาจ  
บางภารกิจการถ่ายโอนไม่ก้าวหน้า เนื่องจากใช้หลักอาสาสมัครตามความพร้อมและความสมัครใจ 
เช่น ภารกิจสถานศึกษา (โรงเรียน) และภารกิจด้านสุขภาพ นอกจากนี้ภารกิจที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีหน้าที่รับผิดชอบก็มีจ านวนมาก ส่วนราชการที่มีภารกิจถ่ายโอน ก็ถ่ายโอนให้เฉพาะภารกิจที่
ไม่อยากท า ท าให้เกิดปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถขับเคลื่อนการกระจายอ านาจให้เป็นไปตามที่
ก าหนดในแผนการกระจายอ านาจฯ และแผนปฏิบัติการฯ 

เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านนโยบายการกระจายอ านาจและการถ่ายโอนภารกิจไปสู่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐบาลต้องให้ความส าคัญกับการกระจายอ านาจให้มากขึ้น โดยผลักดันให้เป็น
วาระแห่งชาติ เพ่ือส่งเสริมการกระจายอ านาจและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
หน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ และปรับลดหรือปรับเปลี่ยนบทบาทของราชการบริหาร
ส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาคไปเป็นหน่วยงานสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการแทน และก ากับดูแลได้เท่าที่จ าเป็น ภารกิจที่ถ่ายโอนต้องค านึงถึงความเหมาะสมกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งควรเป็นภารกิจที่สามารถท าได้ดี และสร้างชื่อเสียงให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น การจัดบริการสาธารณะ หากเป็นภารกิจที่ต้องใช้งบประมาณด าเนินการสูง 
ภารกิจที่มีความยุ่งยากซับซ้อน หรือต้องใช้เทคนิควิชาการสูง ไม่ควรถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพราะอาจจะท าให้เกิดปัญหาในอนาคต ควรก าหนดระยะเวลา รวมทั้งจัดท าแผนการ
ถ่ายโอนให้เกิดความชัดเจน และเพ่ิมช่องทางให้ส่วนราชการเข้ามาด าเนินการร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ แม้ภารกิจนั้นจะถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว อันจะช่วยส่งเสริมการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 
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(2) ด้านการถ่ายโอนงบประมาณ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังคงมีปัญหาด้านงบประมาณ มักได้ยินประโยคที่ว่า 

“ให้แต่งาน ไม่ให้เงิน” หรือ “โอนงาน ไม่โอนเงิน” เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณไม่สอดคล้องกับ
การถ่ายโอนภารกิจ เมื่อมีการถ่ายโอนภารกิจแล้ว งบประมาณของส่วนราชการควรจะต้องลดลงและ
ไปเพิ่มให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ข้อเท็จจริงพบว่างบประมาณของส่วนราชการก็ยังเพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง ก็ยังคุ้นเคยกับการรับโอนภารกิจที่มาพร้อม
กับงบประมาณ เช่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่มีการจัดสรรเงินรายหัวให้นักเรียน ส่วนภารกิจที่ไม่ได้มา
พร้อมกับงบประมาณ เช่น ถนน เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับโอนแล้วก็มักอ้างว่าไม่มี
งบประมาณในการซ่อมบ ารุงรักษา หรือมองว่าภารกิจที่รับโอน เป็นภารกิจระดับรอง ซึ่งไม่ใช่ภารกิ จ
หลัก จึงไม่พยายามที่จะน างบประมาณขององค์กรมาใช้จ่าย หรือหากขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากส่วนกลางเพ่ือด าเนินการในส่วนของเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ก็อาจจะเกิดปัญหาความเหลื่อมล้ า   
ในการพิจารณาจัดสรรอย่างทั่วถึง เนื่องจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นงบประมาณในทางการเมือง 
อาจพบการวิ่งเต้นของนักการเมืองเพ่ือหางบประมาณเข้าสู่พ้ืนที่ตนเอง ในด้านสัดส่วนรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้สุทธิของรัฐบาลมีอัตราการเพ่ิมขึ้ นน้อยมาก 
ไม่สอดคล้องกับภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนเพ่ิมขึ้น รายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจัดเก็บเองมีจ านวนไม่ถึงร้อยละ 10 ท าให้ต้องพ่ึงพารายได้และเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดความเป็นอิสระทางการคลัง 

เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านงบประมาณ ควรทบทวนโครงสร้างการคลังขององค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่น ทั้งในด้านโครงสร้างรายได้ และการแบ่งรายได้ระหว่างประเภทองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และภายในประเภทเดียวกันให้เป็นธรรมอย่างแท้จริง และส่วนราชการที่ถ่ายโอนภารกิจไม่
ควรตั้งงบประมาณด าเนินภารกิจนั้นแล้ว หากต้องการท าให้สัดส่วนรายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลเป็นไปตามเป้าหมายร้อยละ 35 ต้องเริ่มต้นที่รัฐบาลมีความจริงใจใน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยหน่วยงานของรัฐบาลที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับ
การประมาณการรายได้ของรัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ ส านักงบประมาณ ต้องปรับ
วิธีการประมาณการรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการประมาณการรายได้จัดเก็บเอง 
ควรใช้ข้อมูลการจัดเก็บเองจริงย้อนหลัง 5 ปี เป็นฐานในการประมาณการ การประมาณการรายได้ที่
รัฐบาลจัดเก็บและแบ่งให้ ควรใช้อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) และอัตราเงินเฟ้อมาเป็น
ฐานในการประมาณการ และการก าหนดเงินอุดหนุนที่จะต้องจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ควรใช้ GDP และอัตราเงินเฟ้อ และความจ าเป็นในการใช้จ่ายเงิน เช่น การปรับเงินเพ่ิมค่าครองชีพ 
การปรับเงินเดือนของบุคลากรท้องถิ่น ภารกิจตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนที่มากขึ้น  
การเพ่ิมขึ้นของอัตราเบี้ยยังชีพต่าง ๆ ฯลฯ มาเป็นฐานในการประมาณการ ส าหรับพระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณ  พ.ศ. 2561 ซึ่งก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเสนอตั้งงบประมาณ
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มายังส านักงบประมาณได้เองโดยตรง ก็จะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการเสนอขอตั้ง
งบประมาณตามความจ าเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพ้ืนที่ อย่างไรก็ตาม ควรส่งเสริม
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ่ึงพิงรายได้ของตนเอง โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการที่ให้ความส าคัญ
กับรายได้ที่มาจากภาษีที่จัดเก็บเองจากการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่หรือภารกิจถ่ายโอน ซึ่งจะท า
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับความเชื่อมั่นและเป็นที่ยอมรับมากขึ้น 

(3) ด้านการถ่ายโอนบุคลากร 
การถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนราชการสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านมามี

จ านวนน้อย เมื่อเทียบกับภารกิจที่ถ่ายโอน เนื่องจากหลักการถ่ายโอนก าหนดไว้ว่า งานไป เงินไป 
บุคลากรตามความสมัครใจ หากไม่มีแรงจูงใจที่มากพอแล้ว บุคลากรภาครัฐส่วนใหญ่จะไม่ยอมโอนไป
ปฏิบัติหน้าที่ยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเป็นภาระแก่องค์กรปกครองส่วนที่รับโอนภารกิจไป  
แต่บุคลากรไม่ไปตามภารกิจ ปัญหาส่วนหนึ่งอาจมาจากทัศนคติของข้าราชการที่มองว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานขนาดเล็ก งบประมาณน้อย รวมถึงมีความกังวลต่อการท างาน
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ ความแตกต่างทางสถานภาพการเป็นข้าราชการส่วนภูมิภาค/ข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 

เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านบุคลากร ผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นเพ่ือการแก้ไขปัญหาต่างกัน         
ใน 2 แนวทาง คือ  

แนวทางแรก ไม่ควรถ่ายโอนบุคลากร ควรเป็นไปตามหลักความสมัครใจและไม่ควร
บังคับ เนื่องจากความแตกต่างทางวัฒนธรรมองค์การจะก่อให้เกิดแรงต้านสูง หากจ านวนบุคลากรที่
ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ ควรใช้วิธีการสอบบรรจุและการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถของ
บุคลากร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรสร้างวัฒนธรรมองค์การให้เข้มแข็ง ซึ่งจะมีส่วนในการ
หล่อหลอมบุคลากรในสังกัดให้มีคุณภาพ และส่วนราชการที่ถ่ายโอนจะต้องท าหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยงให้การ
สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถด าเนินการตามหน้าที่ที่รับถ่ายโอนได้  

แนวทางท่ีสอง ให้มีการถ่ายโอนบุคลากร โดยรัฐบาลและรัฐสภาต้องให้การสนับสนุน          
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจและบุคลากร          
ให้สอดคล้องกัน และสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรที่ถ่ายโอนมาได้รับสิทธิทัดเทียมกับส่ วนราชการเดิม 
โดยอาจก าหนดเป็นหลักเกณฑ์ให้ส่วนราชการตัดโอนอัตราก าลังให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ภารกิจที่ถ่ายโอนมา พร้อมระบุระยะเวลาให้ชัดเจน ทั้งนี้ โดยให้สัดส่วนว่า “ภารกิจ งบประมาณ และ
อัตราก าลังต้องสอดคล้องกัน” 

(4) ด้านการจัดให้มีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการถ่ายโอนภารกิจ 
การจัดให้มีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนภารกิจยัง

ด าเนินการได้น้อยและล่าช้า เพราะถือเป็นเรื่องที่ไม่เร่งด่วน อ านาจส่วนใหญ่ยังคงอยู่ที่ส่วนกลาง 
กฎหมายยังมีความล้าสมัย เนื่องจากการแก้ไขกฎหมายแต่ละครั้งไม่ได้ท าให้องค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ่นมีอ านาจมากขึ้น เช่น กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการแก้ไขล่าสุด เป็นการ
แก้ไขเพียงวาระผู้บริหาร ไม่ได้แก้ไขในเชิงส่งเสริม รวมถึงการสั่งการจากส่วนกลาง โดยเฉพาะ
กระทรวงมหาดไทยที่ออกหนังสือสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบงานจ านวนมากแต่ 
“ไม่ให้อ านาจเบ็ดเสร็จ” หรือการให้อ านาจแบบ “ให้ไม่หมด” เช่น พระราชบัญญัติหอพัก 
ที่ก าหนดให้อ านาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการอนุญาต แต่ไม่ให้อ านาจในการตรวจสอบ          
หรือภารกิจสถานีขนส่งผู้โดยสารที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจในการดูแลสถานี
ขนส่งผู้โดยสาร แต่การจะท าให้ภารกิจส าเร็จได้ก็คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีอ านาจหน้าที่
ในการจัดการเดินรถ ซึ่งยังไม่ได้มอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแล และยังอยู่ในการดูแลของ
กรมการขนส่งทางบก รวมถึง การด าเนินภารกิจบางอย่างยังคงอ้างอิงกฎหมายของส่วนราชการอ่ืน 
เช่น การให้ความช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาใช้จ่ายงบประมาณช่วยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด รวมถึงหลักเกณฑ์ของกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของ
มนุษย์ ให้ช่วยเหลือได้เฉพาะผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พ่ึง ซึ่งไม่ได้ครอบคลุมประชาชนทุกคนในพ้ืนที่ 
เป็นต้น ในส่วนของส่วนราชการเองก็ไม่ด าเนินการแก้ไขกฎหมาย เนื่องจากบางภารกิจยังคงต้องการ
เก็บไว้ด าเนินการเอง เช่น ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับอ านาจ หรือการจัดหารายได้ของส่วนราชการ หาก
แก้ไขกฎหมายเท่ากับเป็นการตัดทอนอ านาจและรายได้ของส่วนราชการเอง นอกจากนี้กฎหมายที่
แก้ไขแล้วอยู่ในระหว่าง การเสนอเพ่ือพิจารณา อาจติดปัญหาผู้บริหารในระดับรัฐมนตรีกระทรวงใช้
อ านาจในการล็อบบี้ชั้นนิติบัญญัติ ท าให้กฎหมายฉบับนั้นตกไป 

เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านการจัดให้มีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการถ่าย
โอนภารกิจ ควรออกกฎหมายให้เอ้ือการท างานใหม่ๆ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถท างาน
ร่วมกันได้ เช่น รูปแบบของบริษัทมหาชนท้องถิ่น หรือการออกกฎหมายที่เพ่ิมช่องทางการหารายได้ที่
ไม่ใช่ภาษี ในด้านการแก้ไขกฎหมายและแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ 3 ต้องทบทวนแผนปฏิบัติการฯ 
ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 ก่อน ภารกิจ ในอนาคตต้องระบุวิธีการปฏิบัติของส่วนราชการและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ชัดเจน ค านึงถึงความสอดคล้องกับระยะเวลาตามที่ก าหนดไว้ในแผนการ
กระจายอ านาจฯ และแผนปฏิบัติการฯ การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กระท าได้เท่าที่
จ าเป็น และมีกฎหมายให้อ านาจและหน้าที่ ให้กระท าได้ไว้โดยชัดแจ้ง เน้นการก ากับดูแลหลังการ
ด าเนินภารกิจ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการบริหารจัดการกิจการ 

(5) ข้อเสนอแนะ 
- จัดระบบความสัมพันธ์ใหม่ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเพ่ิม

ความเป็นอิสระ ลดการควบคุม และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท าบริการ
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สาธารณะตามบริบท และศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง รวมทั้งจัดสรรรายได้ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเป็นธรรม เพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จ 

- หากถ่ายโอนภารกิจแล้วอยากให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสบความส าเร็จ      
ควรปรับโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาด
เล็ก เข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดการประหยัดจากขนาด และมีศักยภาพเพียงพอที่จะรับการถ่ายโอนภารกิจ 
โดยคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจจัดสรรงบประมาณเป็น 
Adjustment Cost เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควบรวมเข้าด้วยกัน 

- สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างความร่วมมือในการบูรณาการการ
ท างานร่วมกัน เพ่ือให้สามารถจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนตามอ านาจหน้าที่และภารกิจที่
ได้รับการถ่ายโอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้
อย่างแท้จริง 

- ปรับโครงสร้างอัตราก าลังและบทบาทของส านักงานคณะกรรมการการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นกลไกขับเคลื่อนส าคัญในทางนโยบายการกระจาย
อ านาจที่เป็นตัวกลาง ในการประสานงานและเชื่อมโยงกับคณะรัฐมนตรี รวมทั้งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือผลักดันการกระจายอ านาจไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ 

- เพ่ิมบทบาท หน้าที่และอ านาจให้กับคณะอนุกรรมการอ านวยการการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด ให้มีหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยง ให้ค าปรึกษา แนะน าและ
แก้ไขปัญหา ที่เกิดจากการถ่ายโอนภารกิจ บุคลากรและงบประมาณ และติดตามประเมินผลการ
กระจายอ านาจ และรายงานผลให้คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้รับทราบต่อไป 
 
8. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาเรื่องการถ่ายโอนภารกิจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ความก้าวหน้าและ
ปัญหาอุปสรรคในการถ่ายโอน สรุปได้ว่า ความก้าวหน้าในการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2545 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 มีการถ่ายโอนแล้ว
ในหลายภารกิจ แต่ก็ยังไม่ครบถ้วน ด้านปริมาณภารกิจที่ต้องท าการถ่ายโอนจากส่วนราชการไปสู่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีจ านวนน้อยและเกิดการชะลอตัว ไม่เข้มข้นเหมือนช่วงแรกที่มีการ
กระจายอ านาจ ส าหรับภารกิจที่ต้องถ่ายโอนตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 มีจ านวน 6 
ด้าน ซึ่งภารกิจด้านที่มีการถ่ายโอนมากที่สุด คือ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น มีการถ่ายโอนครบถ้วนแล้ว และภารกิจด้านที่มีการถ่ายโอนน้อยที่สุด คือ ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีการถ่ายโอนเพียงบางส่วน จึงคงเหลือที่ยังไม่ถ่าย
โอนหรือทยอยถ่ายโอน ในด้านองค์ประกอบที่ต้องถ่ายโอนไปพร้อมกับภารกิจ เพ่ือให้เป็นไปตาม
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มาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้แก่ บุคลากร งบประมาณ และการจัดให้มีหรือแก้ไขกฎหมายเพ่ือรองรับการ
ด าเนินการตามภารกิจถ่ายโอน พบว่ายังไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร และไม่สอดคล้องกับภารกิจตามที่
ก าหนดไว้ในหลักการและเป้าหมายของแผนปฏิบัติการฯ ในส่วนร่างแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 
2562-2565 ได้ก าหนดให้มีการถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 ซึ่งถ่าย
โอนแล้วหรือทยอย ถ่ายโอน และน ามาปรับปรุงขอบเขต/ขั้นตอนการถ่ายโอน และภารกิจใหม่ที่
พิจารณาเห็นสมควรให้มีการถ่ายโอนเพ่ิมเติมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่ต้องถ่าย
โอนจ านวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 
โดยคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบร่างแผนการกระจายอ านาจฯ และแผนปฏิบัติการฯ 
ฉบับที่ 3 เสนอส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพ่ือพิจารณากลั่นกรองก่อน
เสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและรายงานต่อรัฐสภา เพ่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาตาม
ขั้นตอนของกฎหมาย ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  

ในด้านปัญหาและอุปสรรคของการถ่ายโอนภารกิจ สรุปได้ว่าจากการศึกษารายงานผล
การศึกษาความก้าวหน้าของการกระจายอ านาจในประเทศไทย โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือสนับสนุนการกระจายอ านาจและธรรมาภิบาลท้องถิ่น 
โดยสถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2552) รายงานการศึกษาฉบับ
สมบูรณ์ (Final Report) โครงการศึกษาวิจัย เพ่ือติดตามและประเมินผลการกระจายอ านาจของไทย 
โดยคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2557) และร่างแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562-2565 ประกอบกับการ
สัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญด้านการกระจายอ านาจ และผู้บริหารหน่วยงานที่มีหน้าที่ รับผิดชอบงาน
ด้านการกระจายอ านาจและการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความเห็นที่
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันว่า การถ่ายโอนไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านมาไม่ราบรื่น  
ซึ่งพบปัญหาและอุปสรรคของการขับเคลื่อนการด าเนินการถ่ายโอนภารกิจไปสู่เป้าหมายที่ก าหนด 
เช่น ปัญหาในเชิงโครงสร้างองค์กรกระจายอ านาจและนโยบายของรัฐบาลที่ยังคงต้องการรวมศูนย์
อ านาจไว้ที่ส่วนกลาง จึงไม่เร่งรัดด าเนินการกระจายอ านาจและภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ปัญหาจากส่วนราชการเจ้าของภารกิจไม่ให้ความส าคัญในการด าเนินการตามแผนการ
กระจายอ านาจฯ และแผนปฏิบัติการฯ ขาดการวางแผนรองรับการด าเนินการ และไม่ได้เตรียมความ
พร้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่
เพียงพอ และจัดสรรสัดส่วนรายได้ให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ท าให้
เกิดความไม่สอดคล้องระหว่างภารกิจกับงบประมาณ รวมไปถึงปัญหาบุคลากรจากส่วนกลางไม่ยอม
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ถ่ายโอน เนื่องจากทัศนคติที่มองว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงาน ขนาดเล็ก งบประมาณ
น้อย ความแตกต่างด้านประสิทธิภาพการท างาน ความรู้ความสามารถ สถานภาพ การเป็นข้าราชการ
ส่วนกลาง/ภูมิภาค/ท้องถิ่น เป็นต้น ส่วนราชการเองก็ต้องการถ่ายโอนเฉพาะภารกิจที่ไม่ต้องการ
ด าเนินการ หากเป็นภารกิจที่ยังต้องการด าเนินการก็จะเก็บเอาไว้ไม่ยอมถ่ายโอน รวมถึงไม่ได้แก้ไข
กฎหมายเพ่ือรองรับการถ่ายโอน โดยอาจอ้างถึงการตีความภารกิจว่าเป็นเรื่องความมั่นคง หรือเป็น
เรื่องทางเทคนิควิชาการ ท าให้บางภารกิจยังไม่สามารถถ่ายโอนได้ หรือการไม่ให้อ านาจเบ็ดเสร็จ หรือ
ให้แบบให้ไม่หมด หรือยังคงต้องอ้างอิงกฎหมายของส่วนราชการอ่ืนในการด าเนินการ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นก็ยังขาดการจ าแนกบทบาท อ านาจหน้าที่ในภารกิจที่ถ่ายโอนว่า เป็นภารกิจที่ต้อง
ด าเนินการภายใต้การจัดสรรงบประมาณ หรือภารกิจที่ต้องใช้อ านาจทางปกครอง หรือภารกิจที่
จ าเป็นต้องตราบทบัญญัติท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการ ขาดระบบการบริหารการจัดการที่ดีในการปรับตัว
เพ่ือรองรับภารกิจใหม่ ๆ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ขาดการวางแผนบุคลากร และ
งบประมาณเพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจที่รับโอนมา 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย 
จากแนวทางแก้ไขปัญหาเพ่ือให้การถ่ายโอนภารกิจไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสบ

ความส าเร็จ ผู้มีบทบาทและอ านาจหน้าที่ในทุกส่วนที่เกี่ยวข้องจะต้องมีความตั้งใจและจริงจังในการ
ด าเนินการ ดังนี้ 

1) รัฐบาล ต้องมีความชัดเจนว่าต้องการรวมอ านาจหรือกระจายอ านาจ หากต้องการกระจาย
อ านาจ ต้องให้ความส าคัญและผลักดันให้การกระจายอ านาจเป็นวาระแห่งชาติ เพ่ือให้เป็นไปตาม
แนวทางดังกล่าว จะต้องจัดแบ่งบทบาท อ านาจและหน้าที่ ระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง ราชการ
บริหารส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ชัดเจน เพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนในการ
ส่งผ่านภารกิจไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

2) ราชการส่วนกลาง ต้องเร่งรัดผลักดันการจัดให้มีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้
แล้วเสร็จเพื่อรองรับภารกิจที่ถ่ายโอนไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รับโอนภารกิจไปแล้ว จะได้มีบทบาท อ านาจและหน้าที่ในการด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงสนับสนุนการออกกฎหมายให้เอื้อการท างานใหม่ ๆ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
ท างานร่วมกันได้ เช่น รูปแบบของบริษัทมหาชนท้องถิ่น หรือการออกกฎหมายที่เพ่ิมช่องทางการหา
รายได้ที่ไม่ใช่ภาษี เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดหารายได้ส าหรับใช้ในการบริหาร
จัดการได้มากขึ้น อันจะช่วยลดการพ่ึงพาจากรัฐและเกิดความอิสระทางการคลัง  

3) โครงสร้างการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรได้รับการทบทวน และก าหนด
หลักเกณฑ์ โครงสร้างและการจัดสรรรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท ให้เป็น
ธรรมและเท่าเทียมกัน โดยหน่วยงานที่มีหน้าที่ประมาณการรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ควรปรับวิธีด าเนินการโดยใช้ข้อมูลรายได้จัดเก็บเองจริงย้อนหลังเป็นฐานในการประมาณการ การ
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ประมาณการรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บและแบ่งให้ ควรใช้อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) 
และอัตราเงินเฟ้อมาเป็นฐานในการประมาณการ การก าหนดเงินอุดหนุนที่จะต้องจัดสรรให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ควรใช้ GDP และอัตราเงินเฟ้อ และความจ าเป็นในการใช้จ่ายเงิน เช่น การปรับ
เงินเพ่ิมค่าครองชีพ การปรับเงินเดือนของบุคลากรท้องถิ่น ภารกิจตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่าย
โอนที่มากขึ้น การเพ่ิมข้ึนของอัตราเบี้ยยังชีพต่าง ๆ ฯลฯ มาเป็นฐานในการประมาณการ 

4) บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีไม่เพียงพอต่อการด าเนินภารกิจ ควรได้รับ
การแก้ไข ในหลักเกณฑ์การถ่ายโอนภารกิจ โดยให้ส่วนราชการตัดโอนอัตราก าลังให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามภารกิจที่ถ่ายโอนมาให้สอดคล้องกันระหว่างภารกิจ งบประมาณ และ
บุคลากร รวมถึงอาจใช้วิธีการสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้มีต าแหน่งและจ านวนบุคลากร
ครบตามกรอบอัตราก าลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจต้องปรับตัว โดยการควบรวมเข้าด้วยกัน เพ่ือให้เกิดการ
ประหยัดจากขนาดและมีศักยภาพเพียงพอที่จะด าเนินการภารกิจตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่าย
โอน นอกจากนี้ ควรสร้างความร่วมมือในการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้สามารถจัดท าบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 

ข้อเสนอแนะในกำรท ำวิจัยครั้งต่อไป 
ในการเก็บข้อมูลความก้าวหน้าในการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ผู้ศึกษาใช้การศึกษาข้อมูลจากรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการศึกษาวิจัย
เพ่ือติดตามและประเมินผลการกระจายอ านาจของไทย ซึ่งจัดท าโดยคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เสนอต่อส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (ส านักงานคณะกรรมการการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) เป็นหลัก เนื่องจากหากจัดเก็บข้อมูลจากรายงานประจ าปี
ของส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะเป็นข้อมูล
ติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเฉพาะในบางภารกิจ ซึ่งยังไม่ครอบคลุมทุก
ภารกิจที่ผู้ศึกษาสนใจค้นคว้า อย่างไรก็ตาม โครงการศึกษาวิจัย เพ่ือติดตามและประเมินผลการ
กระจายอ านาจของไทยที่กล่าวถึงข้างต้นนี้ เป็นข้อมูลความก้าวหน้าในการถ่ายโอนภารกิจตั้งแต่
เริ่มต้นจนถึงปี พ.ศ. 2557 เท่านั้น ดังนั้น ในปัจจุบันข้อมูลบางอย่างที่อ้างอิงอาจมีการเปลี่ยนแปลงใน
บางประเด็นไปจากเดิม 

การเก็บข้อมูลด้านปัญหาและอุปสรรคในการถ่ายโอน ผู้ศึกษาใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการ
สัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) จากผู้เชี่ยวชาญด้านการกระจายอ านาจ และผู้บริหาร
หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการกระจายอ านาจและการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแหล่งข้อมูลที่จัดเก็บ เป็นเพียงข้อมูลจากราชการส่วนกลาง ยังไม่ครอบคลุม
ถึงราชการส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันเนื่องมาจากเวลาค่อนข้ างจ ากัด และ
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ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2563 เกิดสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 
19 ท าให้ผู้ศึกษาไม่สามารถก าหนดขอบเขตด้านประชากรได้กว้างขวางมากนัก ดังนั้น เพ่ือต่อยอดการ
ท าวิจัยในอนาคต ควรกระจายกลุ่มตัวอย่างและจัดเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ 
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แนวทำงท่ีเหมำะสมในกำรป้องกันและปรำบปรำมอำชญำกรรมยำเสพติด  
ตำมแนวทำงของต ำรวจชุมชน กรณีศึกษำเขตพ้ืนที่  

สถำนีต ำรวจนครบำลดอนเมอืง 

วิชญ์ สุภโกศล* 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาสภาพปัญหายาเสพติด เพ่ือศึกษาแนวคิด
ต ารวจชุมชน และเพ่ือหาแนวทางที่เหมาะสม ในการป้องกันอาชญาและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมยา
เสพติด ตามแนวทางของต ารวจชุมชน ใช้รูปแบบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
เพ่ือการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งจาก เอกสาร โดยใช้เครื่องมือแบบการสัมภาษณ์แบบ  
เชิงลึก (In-depth Interview) จากข้าราชการต ารวจผู้ปฏิบัติงานการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อาชญากรรม สถานีต ารวจนครบาลดอนเมือง จ านวน 6 คน และผู้แทนชุมชน/ประชาชน ในพ้ืนที่ 
จ านวน 6 คน รวมผู้ให้ข้อมูลส าคัญท้ังสิ้น 12 คน 

ผลการศึกษา พบว่า สถานการณ์ยาเสพติดเขตพ้ืนที่ เป็นยาเสพติดประเภท 5 (น้ ากระท่อม) 
เป็นส่วนใหญ่ และมียาเสพติดตัวอ่ืนเข้ามามากขึ้น เช่น ประเภท 4 คูณ 100 , เป็นชุมทางของ 
การเดินทางยาเสพติดและผู้เสพยาเสพติด มีทั้งผู้เสพซึ่งส่วนมากจะเป็นกลุ่มเด็กวัยรุ่นและเยาวชน 
ส่วนใหญ่เป็นผู้ค้ารายย่อย และบุคคลที่เคยปฏิบัติถูกจับส่วนมากกลับมาท าซ้ า ปัญหาหลักที่พบในการ
ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด คือ ผู้เสพและผู้ค้ารายย่อยจะแฝงตัวอยู่ในชุมชนปะปนกับประชาชนทั่วไป  
ข้อจ ากัดของข้อกฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่ และปัญหาชุมชนแออัดท าการเข้าถึงตรวจสอบท าได้ยาก   

แนวทางด าเนินการต ารวจชุมชน ในปัจจุบัน ได้แก่ การใช้ชุดต ารวจชุมชนสัมพันธ์ ใช้นโยบาย
เชิงรุกเข้าถึงพ้ืนที่ ท ากิจกรรมประชาสัมพันธ์ กวาดล้างจับกุมทุกความผิด 

แนวทางที่ เหมาะสม ในการป้องกันอาชญาและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมยาเสพติด 
ตามแนวทางของต ารวจชุมชน คือ ควรมีการบูรณาการการท างานกับหน่วยงานต่าง ๆ การเข้าถึง
เข้าถึงชุมชน ส ารวจความต้องการของแต่ละชุมชน และการน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ 

ค ำส ำคัญ: แนวทางป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, ต ารวจชุมชน, สถานีต ารวจนครบาลดอนเมือง 
 
 

                                       
* ร้อยต ารวจเอก, นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   
118 หมู่ 3 ถนนเสรไีทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
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1. บทน ำ 
ในสังคมปัจจุบัน ปัญหาอาชญากรรม นับเป็นปัญหาส าคัญ ซึ่งเกิดขึ้นจากการอยู่ร่วมกันใน

สังคม ซึ่งในปัจจุบันปัญหาอาชญากรรม มีแนวโน้มของความรุนแรง และซับซ้อนมากขึ้นตามความ
เจริญของเทคโนโลยี และความทันสมัยของการสื่อสารแขนงต่าง ๆ รวมถึงเป็นผลมาจากสภาวการณ์
ทางการเมืองเศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งส่งผลต่อการด ารงชีวิตประจ าวันของประชาชน เป็นปัญหาสังคม 
โดยรวม เป็นเงื่อนไขน าไปสู่ปัญหาอาชญากรรมที่สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนและความเสียหายแก่รัฐเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชญากรรมยาเสพติด 

ในปัจจุบันสถานการณ์ยาเสพติดเป็นปัญหาที่ทั่วโลกให้ความส าคัญ และเป็นปัญหาหลักซึ่งมี
แนวโน้มที่จะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นปัญหาที่มีมาเป็นเวลานาน และทุกประเทศต่างตระหนักถึง
ผลจากปัญหาที่เกิดขึ้นและได้พยายามร่วมมือกันหยุดยั้งปัญหาที่เกิดขึ้นจากยาเสพติด ทั้งนี้ส านักงาน
ยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ ระบุว่า ในปี 2560 ทั่วโลกมีผู้ติดยาเสพติดประมาณ 
250 ล้านคน โดยที่ราว 29.5 ล้านคน หรือร้อยละ 0.6 ของประชากรผู้ใหญ่ทั่วโลกก าลังประสบปัญหา
และความทุกข์ทรมานสืบเนื่องมาจากการติดยาเสพติด โดยเฉพาะยาเสพติดประเภท ‘สารสกัดจาก
ฝิ่น’ ซึ่งมีความอันตรายมากที่สุด ซึ่งผู้ติดยาเสพติดร้อยละ 70 ได้รับผลกระทบด้านลบต่อสุขภาพ
สูงสุดจากยาเสพติดชนิดนี้ (ส านักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ  (UNODC), 
2017)  

โดยที่ต ารวจเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ทั้งในและนอกเวลาราชการ 
มีหน้าที่หลักในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม โดยการป้องกันอาชญากรรมต่าง ๆ  รวมถึง
ปัญหาอาชญากรรมยาเสพติด ซึ่งการป้องกันอาชญากรรมจึงน่าจะเป็นทางออกที่เหมาะสมมากกว่า
การปราบปรามอาชญากรรม ดังนั้นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ จึงมีบทบาทในการวางแผนในการ
ป้องกันอาชญากรรม เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของ
ตนเอง ดังนั้นเพ่ือให้ประชาชนหันมาร่วมมือและสนับสนุนกิจการของต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ
จึงได้พยายามที่จะแสวงหาความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่จากประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
เพ่ือให้ประชาชนมีความเข้าใจงานในหน้าที่ของต ารวจดีขึ้น รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนรู้จักป้องกัน
ตนเองและครอบครัวให้รอดพ้นจากอาชญากรรมและอุบัติภัยต่าง ๆ ยิ่งขึ้น (ทรงศักดิ์ รัศมี, 2551: 2-3) 
ดังนี้จึงท าให้เป็นจุดก าเนิดหลักการต ารวจชุมชน (Community Policing)   

แนวคิดการต ารวจชุมชนเป็นแนวคิดใหม่ในการปฏิบัติงานของต ารวจที่ปรับเปลี่ยนมาจาก
แนวคิด แบบดั้งเดิมที่เพียงมุ่งบังคับใช้กฎหมายหรือรับมือเฉพาะเหตุปัญหาอาชญากรรมมาเป็น
แนวทางที่มุ่งให้ ความส าคัญกับชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาที่สาเหตุแท้จริง เพ่ือหา
วิธีการที่เหมาะสมอย่างยั่งยืนร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ โดยส านักงานต ารวจแห่งชาติได้น าแนวคิด
ต ารวจชุมชนหรืองานชุมชนสัมพันธ์มาสนับสนุนในภารกิจงานที่ต ารวจ โดยให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใน
สังคมหรือชุมชนต่าง ๆ เกิดการรวมตัวกัน มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องต่อกัน ร่วมมือประสานการปฏิบัติ
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เพ่ือช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติงานต ารวจ และเป็นการด าเนินการอย่างเป็นกระบวนการ 
เพ่ือให้ต ารวจมีปฏิสัมพันธ์อันดีกับชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนมีความเข้าใจในปัญหาซึ่งกันและกัน 
ตลอดจนความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะปัญหาอาชญากรรมเพ่ือให้เกิดความสงบ
เรียบร้อยในชุมชนหรือสังคมนั้น ๆ (ส านักงานต ารวจแห่งชาติ, 2555)  

จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะนักศึกษาและเป็นเจ้าหน้าที่ต ารวจ มีความสนใจที่จะศึกษา
แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กรณีศึกษาเขตพ้ืนที่สถานีต ารวจนครบาลดอนเมือง 
ทั้งนี้เนื่องจากปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติ และผู้ศึกษาเห็นว่า 
การแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ผ่านมา เน้นการปราบปราม ซึ่งไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ดังนั้นการ
ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด จึงควรให้ความส าคัญการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยประชาชนต้อง
ให้ความส าคัญและตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น โดยไม่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 
โดยเจ้าหน้าที่ต ารวจให้การสนับสนุน สร้างความร่วมมือกับประชาชน (Partnership) (เกษมศานต์ 
โชติชาครพันธุ์, พันต ารวจโท, 2561) ซึ่งในการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาซึ่งจะช่วยในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพ่ือน าผลการศึกษาวิจัยดังกล่าวมา
ปรับปรุงในการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้เป็นรูปธรรมอย่างจริงจัง ในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบต่อไป และเพ่ือให้เกิดการพัฒนาการปฏิบัติงานต ารวจ การยกระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และน าไปสู่การปฏิบัติงานร่วมกัน ตลอดจนส่งผลต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม ซึ่งจะ
ส่งผลยังประโยชน์ให้แก่ประชาชน และประเทศชาติต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

2.1 เพ่ือศึกษาสภาพปัญหายาเสพติด ในเขตพ้ืนที่ สถานีต ารวจนครบาลดอนเมือง 
2.2 เพ่ือศึกษาแนวคิดต ารวจชุมชนในเรื่องการป้องกันอาชญากรรมยาเสพติด  
2.3 เพ่ือหาแนวทางท่ีเหมาะสม ในการป้องกันอาชญาและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมยาเสพติด 

ตามแนวทางของต ารวจชุมชน 
 

3. ค ำถำมกำรศึกษำ 
สถานีต ารวจนครบาลดอนเมืองควรมีแนวทางในการป้องกันอาชญากรรมยาเสพติด 

ตามแนวคิดต ารวจชุมชน อย่างไร 
 

4. กำรทบทวนวรรณกรรม และกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ  
4.1 กำรทบทวนวรรณกรรม  
1) แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกำรป้องกันปรำบปรำมอำชญำกรรม  
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ในการศึกษาการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม มีแนวคิดพ้ืนฐานทางวิชากร
หลากหลายแนวคิด ที่ควรจะน ามาศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางในการหาสาเหตุ และด าเนินการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอาชญากรรม ได้ตรงจุด ซึ่งมีนักวิชาการน าเสนอแนวคิดที่หลากหลาย ดังนี้ 

(1) แนวคิดและทฤษฎีทางด้านสังคมวิทยา (Sociology) มีนักวิชาการเสนอแนวคิด
การเก่ียวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ว่ามีพ้ืนฐานส่วนหนึ่งมาจากแนวคิดและทฤษฎี
ทางสังคมวิทยาที่อธิบายความถึงปรากฏการณ์และความสัมพันธ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นตามหลักเหตุและ
ผลอย่างเป็นระบบ สามารถท านายหรือพยากรณ์ปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้น  

(2) แนวคิดและทฤษฎีทางด้านอาชญาวิทยา (Criminology) เป็นแนวคิดเชิงปรัชญา
แนวใหม่ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ ซึ่งจากความหมายของ “กิจการต ารวจ” (Policing) 
นั้น เน้นการบังคับใช้กฎหมายและการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม แต่แนวคิดนี้เป็นแนวคิดที่มี
ความแตกต่างออกไปและเป็นหนึ่งในแนวคิดที่ได้รับอิทธิพลส าคัญจากทฤษฎีหน้าต่างแตก (Broken 
Windows Theory) และแนวคิดการไม่ทนต่อปัญหา (Zero Tolerance) 

2) แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับอำชญำกรรม 
สาเหตุหรือปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมของสังคมไทย พบว่า เกิดจากสภาพสังคมที่

เปลี่ยนไป ทั้งเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ชีวิต ความเป็นอยู่ และเทคโนโลยี เกิดจากความอ่อนแอ
ของกระบวนการยุติธรรม และการบังคับใช้กฎหมาย ผู้กระท าผิดจึงไม่เกรงกลัว จึงได้ใจและกล้าที่จะ
กระท าผิด เกิดจากจิตใจของผู้คนที่มักขาดสติ ไม่ใช้สติในการแก้ไขปัญหา ขาดศีลธรรม เกิดจาก
พ้ืนฐานการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัวที่แตกต่างกัน เกิดจากพฤติกรรมการเลียนแบบจากสื่อหรือคน
รอบข้าง เกิดจากความเหลื่อมล้ าในสังคมไทย และเกิดจากการใช้ยาเสพติด (นิด้าโพล, 2560) 

3) แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
แนวความคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน มีนักคิด นักวิชาการหลายท่านกล่าวถึง

แนวคิดนี้อย่างหลากหลาย เช่น Rogers and Shoemaker (1971) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน คือ พลังในการตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วยการมีส่วนร่วมในอ านาจอย่าง
กว้างขวาง และการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโดยมีการปรึกษากับพวกที่ได้รับผลกระทบ 
กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับตัวแปร 1) ความรู้เกี่ยวกับความ
จ าเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลง 2) การชักจูงและการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการ
ตัดสินใจ 3) การตัดสินใจที่จะยอมรับหรือปฏิเสธอันมีผลจากการประเมิน 4) การสื่อสารเกี่ยวกับการ
ตัดสินใจ 5) การกระท าตามการตัดสินใจ ส่วนนักวิชาการไทย คือ โกวิทย์ พวงงาม (2552: 30) ได้ให้
ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนว่าเป็นกระบวนการ การด าเนินงาน รวมพลังประชาชน
กับองค์กรภาครัฐหรือองค์กรเอกชนเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาของชุมชนโดยยึด
หลักการว่าสมาชิกในชุมชนนั้น ๆ จะต้องร่วมมือกันวางแผนและปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการหรือแก้ไขปัญหาของประชาชนในชุมชน นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของประชาชนครอบคลุม
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การมีส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่เริ่มต้นของการวางแผนไปจนถึงการลงมือปฏิบัติตามแผนและ
ประเมินผลนั้นหมายความว่าการวางโครงการใดก็ตามจะต้องเริ่มด้วยการปรึกษาหารือกันเพ่ือ
วิเคราะห์หรือชี้ชัด (Identify) ตัวปัญหาให้ได้ และประชาชนจะต้องมาร่วมกันจัดล าดับความส าคัญ
ของปัญหาและหาวิธีแก้ปัญหาที่เขาเห็นว่าเป็นไปได้ไปจนถึงการลงมือปฏิบัติ การประเมินผลแล้วเสร็จ
ก็เริ่มชี้ชัดปัญหาและวางโครงการใหม่เป็นวงจรอย่างนี้เรื่อยไปการที่ประชาชนจะกระท าสิ่งนี้ได้เขา
ต้องได้รับรู้หรือเข้าถึง 

4) แนวคิดเกี่ยวกับกำรต ำรวจชุมชน  
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (2555) ให้ความหมายว่า หมายถึง งานที่ต ารวจได้กระท าเพ่ือให้

บุคคลหรือกลุ่มบุคคลในสังคมหรือชุมชนต่าง ๆ เกิดการรวมตัวกัน มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องต่อกัน 
ร่วมมือประสานการปฏิบัติเพ่ือช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติงานต ารวจ และเป็นการด าเนินการ
อย่างเป็นกระบวนการ เพ่ือให้ต ารวจมีปฏิสัมพันธ์อันดีกับชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนมีความเข้าใจ
ในปัญหาซึ่งกันและกัน ตลอดจนความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะปัญหาอาชญากรรม
เพ่ือให้เกิดความสงบเรียบร้อยในชุมชนหรือสังคมนั้น ๆ  

 Fagin (2003) ให้ความหมายว่า หมายถึง การยึดถือหลักกระจายอ านาจในการส่งเสริมการ
ป้องกันอาชญากรรม มากกว่าที่จะใช้แนวทางการตรวจตราพ้ืนที่ สืบสวนหาข่าว และบังคั บใช้
กฎหมายในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม มุ่งเน้นส่งเสริมให้มีการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของ
ชุมชนและสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นมากกว่าการใช้อ านาจในการบังคับใช้กฎหมาย  และประยุกต์ใช้
แนวทางอ่ืนในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม แทนการจับกุม หรือการใช้ก าลังโดยมุ่งเน้นแก้ไข
สาเหตุหรือต้นตอที่มาของการกระท าผิดทางอาญา 

Community Policing Consortium ของประเทศสหรัฐอเมริกา (1996) ได้ก าหนดนิยาม
ของต ารวจชุมชน (Community Policing) ว่าหมายความถึง “รูปแบบการท างานของต ารวจที่มุ่งเน้น
สร้างความรู้สึกการเป็นเจ้าของชุมชนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ต ารวจชุมชนจะเน้นการร่วมมือกัน
ระหว่างต ารวจและชุมชนในการระบุปัญหาอาชญากรรมและการก่อความเดือดร้อนร าคาญและ
แสวงหาแนวทางร่วมกัน ตลอดจนร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว”  

5) งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ยุทธภูมิ ฝอยทอง (2556) ศึกษาการน าแนวคิดแบบต ารวจชุมชน (COMMUNITY POLICING) 

มาประยุกต์ใช้ในการป้องกันปัญหาอาชญากรรมในเขตเมือง: กรณีศึกษาชุมชนในเขตรับผิดชอบของ
สถานีต ารวจนครบาลบางขุนเทียน และบางบอน ผลจากการวิจัยครั้งนี้พบว่า สมมติฐานที่ก าหนด
เอาไว้ได้รับการยอมรับกล่าวคือ เมื่อได้ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางด้านพ้ืนที่ที่
คณะกรรมการชุมชนอาศัยอยู่ทั้งสองเขตกับปัจจัยทางด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์แบบ
ต ารวจชุมชน รวมทั้งปัจจัยทางด้านรูปแบบที่เหมาะสมของกลยุทธ์แบบต ารวจชุมชนที่ควรจะน ามาใช้
ในชุมชนในอนาคต โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of 
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variance) แล้วพบว่า กลุ่มตัวอย่างหรือคณะกรรมการชุมชนบางขุนเทียนมีค่าเฉลี่ยของความรู้ความ
เข้าใจกลยุทธ์หรือแนวคิดแบบต ารวจชุมชน รวมทั้งรูปแบบที่เหมาะสมของกลยุทธ์แบบต ารวจชุมชนที่
ควรจะน ามาใช้ในชุมชนมากกว่าคณะกรรมการชุมชนในเขตพ้ืนที่บางบอน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

มนัส ธิราขันธ์ (2557) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในเขตพ้ืนที่ต าบลเหมือง อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัย พบว่า การมีส่วนร่วม
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตพ้ืนที่ต าบลเหมือง อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด โดยด้านที่ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุด คือ ด้านการตัดสินใจ รองลงมา คือ ด้านการ
ด าเนินงาน ด้านการประเมินผล และด้านผลประโยชน์ตามล าดับ 

วิมล นามป้อง (2559) ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ
ต ารวจชุมชน และมวลชนสัมพันธ์ ของสถานีต ารวจภูธรนาดินด า อ าเภอเมือง จังหวัดเลย ผลการวิจัย
พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการต ารวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ 
ของสถานีต ารวจภูธรนาดินด า อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยภาพรวม มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือศึกษาปัญหาและ
เสนอความต้องการของชุมชน และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการประชุมวางแผน อยู่ในระดับมาก 
ส าหรับ ระดับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและกิจกรรมการ
พัฒนาชุมชน และระดับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการตรวจสอบและติดตามประเมินผล อยู่ในระดับ
ปานกลาง  

4.2 กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ  
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
5. ระเบียบวิธีกำรศึกษำและเก็บข้อมูล 

เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research)  
5.1 ประชำกรและผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 
1) ข้าราชการต ารวจผู้ปฏิบัติงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม สถานีต ารวจนคร

บาลดอนเมือง จ านวน 6 คน ประกอบด้วย ผู้ก ากับการ หรือรองผู้ก ากับการป้องกันปราบปราม 
(รอง ผกก. ป) จ านวน 1 คน สารวัตรงานป้องกันปราบปราม (สวป.) และ/หรือรองสารวัตรงานป้องกัน
ปราบปราม (รอง สวป.) จ านวน 2 คน ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปราม (ผบ.หมู่ ป.) จ านวน 3 คน  

สภาพปัญหายาเสพตดิในพ้ืนท่ี สถานี
ต ารวจนครบาลดอนเมือง 

แนวคิดต ารวจชุมชนในเรื่องการ
ป้องกันอาชญากรรมยาเสพตดิ 

แนวทำงที่เหมำะสมในกำรป้องกนัและ
แก้ไขปัญหำยำเสพติด 

 ตำมแนวทำงของต ำรวจชุมชน  
สถำนีต ำรวจนครบำลดอนเมือง 
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2) ผู้แทนชุมชน/ประชาชน ในพ้ืนที่ จ านวน 6 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ
และติดตามการบริหารงานต ารวจ (กต.ตร.) จ านวน 2 คน ประธานชุมชนหรือผู้แทน จ านวน 2 คน 
และปราชญ์ชาวบ้าน จ านวน 2 คน 

รวมผู้ให้ข้อมูลส าคัญท้ังสิ้น จ านวน 12 คน 

5.2 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
การเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการวิจัย ผู้วิจัยเลือกผู้ให้ข้อมูลโดยเจาะจงจาก

ข้าราชการต ารวจสถานีต ารวจนครบาลดอนเมือง และผู้ที่เกี่ยวข้องโดยใช้แบบสัมภาษณ์ แบบเชิงลึก 
(In-Depth Interview) เพ่ือเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

5.3 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการเรียบเรียงข้อมูลที่บันทึกจากการสัมภาษณ์ ด้วยวิธีการ

จดบันทึกและถอดเทปรายละเอียด กรอกแบบสัมภาษณ์ และสรุปถอดความในแต่ละประเด็นของ
ค าถามในเครื่องมือชุดการสัมภาษณ์เชิงลึก น ามาจ าแนกและจัดหมวดหมู่ออกให้เป็นระบบ 
(Typology and Taxonomy) ตามกรอบแนวคิดในการศึกษา จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
ส่วนประกอบ (Componential-Analysis) และเนื้อหา (Content Analysis) เพ่ือให้ได้ข้อมูลในการ
วิเคราะห์ แนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมยาเสพติดตามแนวทางของ
ต ารวจชุมชน น าข้อมูลมาเปรียบเทียบเพ่ือหาลักษณะร่วมที่เหมือนกันและแตกต่างกัน วิเคราะห์
สาเหตุและผล (Cause and effect analysis) จากนั้นจึงน าเสนอผลวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบการ
พรรณนา 

   
6. ผลกำรศึกษำ  

น าเสนอการสรุปผลการวิจัยที่ส าคัญตามล าดับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 

6.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภำษณ์  
พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส าคัญท้ัง หมด จ านวน 12 คน ประกอบด้วย ข้าราชการต ารวจผู้ปฏิบัติงาน

การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม สถานีต ารวจนครบาลดอนเมือง จ านวน 6 คน มีอายุ
ระหว่าง 29-39 ปี ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี จ านวน 4 คน มีอายุราชการ ระหว่าง 3 ปี 
4 เดือน ถึง 16 ปี 2 เดือน และมีประสบการณ์การต ารวจชุมชน ระหว่าง 2 ปี ถึง 9 ปี 5 เดือน และ
ผู้แทนชุมชน/ประชาชน ในพ้ืนที่ จ านวน 6 คน มีอายุระหว่าง 27-52 ปี ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ 
ปริญญาตรี และมีภูมิล าเนาในพื้นที่สถานีต ารวจนครบาลดอนเมือง ระหว่าง 5 ปี ถึง 25 ปี  
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6.2 สภำพปัญหำยำเสพติด ในเขตพื้นที่ สถำนีต ำรวจนครบำลดอนเมือง 
1) สถำนกำรณ์ยำเสพติด ในเขตพื้นที่สถำนีต ำรวจนครบำลดอนเมือง สรุปได้ว่า 

สถานการณ์ยาเสพติดเขตพ้ืนที่ สถานีต ารวจนครบาลดอนเมือง คือ ประชาชนในพ้ืนที่ส่วนใหญ่อาศัย
อยู่ในชุมชนแออัดริมคลองเปรมประชากรซึ่งเป็นที่พักของยาเสพติดของผู้ค้ารายย่อยและผู้เสพ 
ส่วนใหญ่ที่พบในพ้ืนที่ดอนเมืองจะเป็นยาเสพติดประเภท 5 น้ ากระท่อมซึ่งส่วนใหญ่ จะเป็นกลุ่มวัยรุ่น 
ในพ้ืนที่ สถานีดอนเมืองเป็นแหล่งแพร่ระบาดของยาเสพติดเนื่องจากสภาพพ้ืนที่มีเขตติดต่อกับสถานี
ต ารวจภูธรต่าง ๆ ของกองบัญชาการต ารวจภูธรภาค 1 รวมทั้งเป็นชุมทางของการเดินทางเข้ามายัง
กทม. ทั้งทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือท าให้มียาเสพติดและผู้เสพยาเสพติดเข้ามาใน
พ้ืนที่ของสนดอนเมืองเป็นจ านวนมาก ยาเสพติดในพ้ืนที่สนดอนเมืองมีท้ังผู้เสพและผู้ขาย จ านวนมาก  
เด็กวัยรุ่นเยาวชนติดยาเสพติดเป็นส่วนมาก และบุคคลที่เคยปฏิบัติถูกจับส่วนมากกลับมาท าซ้ า  
การแพร่ระบาดเปลี่ยนไปบ้างมียาเสพติดตัวอ่ืนเข้ามามากขึ้นเช่นประเภท 4 คูณ 100 โดยส่วนใหญ่
เป็นผู้ค้ารายย่อยและผู้เสพ และมีผู้จ าหน่ายรายย่อยและผู้เสพมีจ านวนมากพอสมควร 

2) ปัญหำหลักที่พบในกำรปฏิบัติงำนด้ำนยำเสพติด สรุปได้ว่า ผู้เสพและผู้ค้ารายย่อยจะ
แฝงตัวอยู่ในชุมชนปะปนกับประชาชนทั่วไป เมื่อมีการจับกุมมักจะแสดงพฤติกรรมกลบเกลื่อน
ความผิด มักจะพบส่วนประกอบ ของใบกระท่อม แต่ไม่สามารถจับกุมด าเนินคดีได้ อุปกรณ์และ
เครื่องมือไม่ทันสมัยในการ ใช้ปฏิบัติหน้าที่ ข้อจ ากัดของข้อกฎหมายท าให้ไม่สามารถท างานเชิงรุกได้
อย่างเต็มที่ ความเสี่ยง หลักคือไม่รู้ว่าใคร เสพยา หรือครอบครอง และปัญหาชุมชนแออัดท าให้
สภาพแวดล้อมเสี่ยงต่อการเสพติดมากขึ้นการเข้าถึงตรวจสอบท าได้ยาก  

3) ข้อเสนอแนะ ในกำรแก้ปัญหำ สรุปได้ว่า ข้อเสนอแนะ ในการแก้ปัญหา อาชญากรรมยา
เสพติด ตามแนวทางของต ารวจชุมชน กรณีศึกษาเขตพ้ืนที่ สถานีต ารวจนครบาลดอนเมือง  คือ 
ควรให้ต ารวจทุกนายที่ท างานเกี่ยวกับยาเสพติดมีอ านาจหน้าที่อย่างเด็ดขาด โดยปรับปรุงข้อ
กฎหมายเพิ่มเติม มีจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือที่ทันสมัยรวมถึงการแก้ไขข้อกฎหมายให้
เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติการเชิงรุกได้มากขึ้น ครอบครัวชุมชนผู้น าชุมชน ควรช่วยกัน ต ารวจชุมชนใน
แต่ละชุมชนเป็นหูเป็นตาให้เจ้าหน้าที่ การประชาสัมพันธ์ผู้น าชุมชนให้สร้างกิจกรรมทางชุมชนให้มี
ส่วนร่วมมากที่สุด และต ารวจสร้างความเป็นมิตรกับประชาชนในแต่ละชุมชนให้ทั่วถึง  รัฐควรมี
นโยบายให้การจับกุมที่ชัดเจน การตั้งจุดตรวจค้น สืบสวนหาข่าวแหล่งการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
จับกุมผู้ค้าทุกชนิด และมีค าสั่งให้ผู้ปฏิบัติท างานได้อย่างปลอดภัยในการแก้ปัญหายาเสพติด 

6.3 แนวคิดต ำรวจชุมชนในเรื่องกำรป้องกันอำชญำกรรมยำเสพติดในเขตพื้นที่ สถำนี
ต ำรวจนครบำลดอนเมือง 

1) แนวทำงด ำเนินกำรต ำรวจชุมชนของสถำนีต ำรวจนครบำลดอนเมือง ในปัจจุบัน สรุป
ได้ว่า การใช้ชุดต ารวจชุมชนสัมพันธ์เข้าไปให้ความรู้เกี่ยวกับภัยและโทษของยาเสพติดตามชุมชนและ
สถานศึกษาอยู่เป็นประจ า นโยบายเชิงรุกเข้าถึงพ้ืนที่เข้าพูดคุยเพ่ือให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับอันตราย
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ที่เกิดจากยาเสพติดแก่ประชาชน จัดชุดต ารวจชุมชนสัมพันธ์ในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวเนื่องกับชุมชน
และผู้น าชุมชน ตรวจเยี่ยมชุมชนเป็นประจ าประชาสัมพันธ์ประชาชนในพ้ืนที่เกี่ยวกับโทษตรวจสอบ
กลุ่มเสี่ยงบ่อย ๆ และมีการท ากิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้แก่ชุมชนเป็น
ประจ าว่ามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามออกตรวจร่วมกับต ารวจตามชุมชน กวาดล้างจับกุม
ทุกความผิดที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด มีการประชาสัมพันธ์ทุกชุมชนในพ้ืนที่ชุมชนให้ความร่วมมือเป็น
อย่างดี และมีการแจ้งข่าว 

2) ปัญหำอุปสรรค กำรด ำเนินกำรต ำรวจชุมชนของสถำนีต ำรวจนครบำลดอนเมือง 
ในปัจจุบัน สรุปได้ว่า ปัญหาอุปสรรค การด าเนินการต ารวจชุมชนของสถานีต ารวจนครบาลดอนเมือง  
ในปัจจุบัน คือ ประชาชนไม่ให้ความส าคัญ เพราะคิดว่าไม่ใช่เรื่องของตนเอง ถ้าเข้ามาให้ความร่วมมือ
กับเจ้าหน้าที่ต ารวจอาจจะได้รับอันตรายต่อตนเองและครอบครัว ก าลังพลมีน้อยไม่สามารถเข้าถึงได้
ทุกชุมชน งบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด ลักษณะชุมชนในพ้ืนที่ดอนเมืองเป็นชุมชนเมืองท าให้การ
เข้าถึงบุคคลเป็นไปอย่างจ ากัด เยาวชนให้ความร่วมมือน้อย วัยรุ่นในพ้ืนที่ไม่ค่อยให้ความสนใจ 
ขาดความร่วมมือกับชุมชน และสภาพแวดล้อมของชุมชนไม่เอ้ือต่อการแก้ปัญหา ส่วนใหญ่มี พ้ืนฐาน
ปัญหาทางครอบครัว ประกอบกับปัญหา คือ ด้านสถานที่ ค่าสาธารณูปโภค ที่จอดรถยานพาหนะ 
อุปกรณ์อ่ืน ๆ ขาดงบประมาณค่าน้ ามันเชื้อเพลิง เครื่องแบบบุคลากร และทรัพยากรในการปฏิบัติ
หน้าที่ไม่เพียงพอ  

3) ข้อเสนอแนะ ในกำรแก้ไขปัญหำอุปสรรค ในกำรด ำเนินกำรต ำรวจชุมชนของสถำนี
ต ำรวจนครบำลดอนเมือง สรุปได้ว่า ในการแก้ไขปัญหาอุปสรรค ในการด าเนินการต ารวจชุมชนของ
สถานีต ารวจนครบาลดอนเมือง คือ ควรก าจัดต้นทางของยาเสพติดผู้ค้ารายใหญ่และรายย่อยในพ้ืนที่
รวมถึงจุดพักยาเสพติด เปิดรับอาสาสมัคร เพ่ือมาให้ความรู้ท าให้เขาไปถ่ายทอดแก่ประชาชน 
เปิดอบรมผู้น าชุมชนเพ่ือให้เข้าใจและน าไปถ่ายทอดสมาชิกในชุมชน ควรจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนให้
มากขึ้น เช่นการจัดการแข่งขันกีฬา ผู้น าชุมชนต้องเข้มแข็งและให้ข้อมูลกับต ารวจมากขึ้น ท าความ
เข้าใจ ต่อหัวหน้าชุมชน เป็นกิจกรรมเชิงรุกประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น ควรติดต่ออาคารสถานที่ที่ไม่ได้
ใช้หรือบุคคลเพ่ือใช้สถานที่งบประมาณ และจัดตั้งชุดท างานเกี่ยวกับยาเสพติดโดยเฉพาะโดยไม่
เกี่ยวข้องกับภารกิจอ่ืน  

6.4 แนวทำงที่เหมำะสม ในกำรป้องกันอำชญำและแก้ไขปัญหำอำชญำกรรมยำเสพติด 
ตำมแนวทำงของต ำรวจชุมชน ในเขตพื้นที่ สถำนีต ำรวจนครบำลดอนเมือง 

1) แนวทำงในกำรป้องกันอำชญำและแก้ไขปัญหำอำชญำกรรมยำเสพติด ตำมแนวทำง
ของต ำรวจชุมชน ที่สำมำรถประยุกต์ใช้ในพื้นที่สถำนีต ำรวจนครบำลดอนเมือง ได้อย่ำงเหมำะสม  
สรุปได้ว่า แนวทางในการป้องกันอาชญาและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมยาเสพติด ตามแนวทางของ
ต ารวจชุมชน ที่ในพ้ืนที่สถานีต ารวจนครบาลดอนเมือง คือ ควรมีการบูรณาการการท างานกับ
หน่วยงานที่ท างานป้องกันปราบปรามยาเสพติด เนื่องจากแต่ละหน่วยงานจะมีความเชี่ยวชาญของ
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บุคลากรที่แตกต่างกันออกไป รวมถึงทรัพยากรในการท างานซึ่งจะท าให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดมี
ประสิทธิภาพสูงสุด การเข้าถึงเข้าถึงชุมชนเพื่อให้เกิดความอุ่นใจและเกิดความสัมพันธ์อันดีเพ่ือน าไปสู่
ความร่วมมือที่ดีของประชาชน ให้ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบจากยาเสพติด ให้ความส าคัญกับการแก้ไข
สถานการณ์ปัญหาระดับชุมชนโดยการใช้บังคับกฎหมายอย่างจริงจัง จัดกิจกรรมให้ประชาชนในพ้ืนที่ 
มีความใส่ใจและรู้ถึงโทษภัยของยาเสพติดให้มากขึ้น จริงจังมากขึ้น เข้าถึงบ้านกลุ่มเสี่ยง ท าแบบ
ส ารวจความต้องการของแต่ละชุมชน ให้ตรงความต้องการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ควรให้ประชาชน
เป็นหูเป็นตาให้ต ารวจ และการน าเทคโนโลยีมาใช้ 

2) ข้อเสนอแนะ อ่ืน ๆ เกี่ยวกับวิธีกำรต ำรวจชุมชน ที่เหมำะสมในพื้นที่สถำนีต ำรวจนคร
บำลดอนเมือง สรุปได้ว่า ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เกี่ยวกับวิธีการต ารวจชุมชนที่เหมาะสมในพ้ืนที่สถานี
ต ารวจนครบาลดอนเมือง คือ บูรณาการกับหน่วยงานอ่ืน ๆ เพ่ือความเด็ดขาดในการใช้บังคับ
กฎหมาย จัดการแข่งขันกีฬาให้กับกลุ่มเด็กเยาวชน เปิดโอกาสให้เด็กเยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานของชุมชน เพ่ิมเจ้าหน้าที่ประจ าในแต่ละชุมชนให้มาก ลงพ้ืนที่สร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ให้แก่องค์กร มีนโยบายเชิงรุกในการแก้ปัญหายาเสพติดสร้างความเป็นมิตรแก่ประชาชน เหมาะสมใน
ระดับหนึ่งเพราะมีพ้ืนที่กว้างพอสมควรบางจุดอยู่ห่างจากสถานีหลักให้ต ารวจชุมชน และเน้นลงพ้ืนที่
ให้ในสถานศึกษาโรงเรียน 
 
7. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

7.1 บทสรุป 
สถานีต ารวจนครบาลดอนเมือง ควรมีแนวทางในการป้องกันอาชญากรรมยาเสพติด 

ตามแนวคิดต ารวจชุมชน ดังนี้ 
1) ควรปรับปรุงข้อกฎหมายให้เหมาะสม 
2) จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ 
3) สร้างความเป็นมิตรกับประชาชนให้ทั่วถึง  
4) รัฐควรมีนโยบายให้การจับกุมที่ชัดเจน 
5) บูรณาการกับหน่วยงานอื่น ๆ  
6) เพ่ิมการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของชุมชน  
7) มีนโยบายเชิงรุกในการแก้ปัญหายาเสพติด 

7.2 ข้อเสนอแนะ 
1) ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาอุปสรรค การด าเนินการต ารวจชุมชนของสถานีต ารวจนครบาลดอน

เมือง ในปัจจุบัน คือ ประชาชนไม่ให้ความส าคัญ และเกรงอาจจะได้รับอันตรายต่อตนเองและ
ครอบครัว ดังนั้นจึงควรใช้นโยบายเชิงรุกเข้าถึงพ้ืนที่เพ่ือพูดคุยเพ่ือให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับอันตราย
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ที่เกิดจากยาเสพติดแก่ประชาชน และจัดชุดต ารวจชุมชนสัมพันธ์ในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวเนื่องกับ
ชุมชนและผู้น าชุมชน ตรวจเยี่ยมชุมชนเป็นประจ า เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ประชาชน 

ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาอุปสรรค การด าเนินการต ารวจชุมชนของสถานีต ารวจนครบาลดอน
เมือง ในปัจจุบัน ที่ส าคัญอีกข้อหนึ่ง คือ ปัญหาด้านงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด เช่น ค่าสาธารณูปโภค 
ที่จอดรถยานพาหนะ อุปกรณ์อ่ืน ๆ ขาดงบประมาณค่าน้ ามันเชื้อเพลิง เครื่องแบบบุคลากร และ
ทรัพยากรในการปฏิบัติหน้าที่ไม่เพียงพอ เป็นต้น ดังนั้นจึงควรก าหนดอัตราก าลังบุคลากรต ารวจ
ชุมชนเป็นการเฉพาะ มีการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมและเพียงพอในการท างาน  

ควรมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งอาจมี
แนวคิดท่ีตรงกับปัญหา สภาพแวดล้อมที่แท้จริง 

ควรจัดกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ระหว่างต ารวจกับประชาชนอย่างต่อเนื่อง  
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับควรเข้าร่วมปฏิบัติงานการต ารวจชุมชนเป็นบางครั้ง เพ่ือรับทราบ

ปัญหาในการปฏิบัติงาน และเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงอย่างใกล้ชิด 
2) ข้อเสนอแนะเชิงวิชำกำร 
ควรมีการศึกษาวิจัยเจาะลึกเกี่ยวกับแนวทางการสร้างความร่วมมือของประชาชนในการ

แก้ปัญหายาเสพติด  
ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดอัตราก าลังบุคลากร และงบประมาณที่เหมาะสม ในการ

ปฏิบัติงานต ารวจชุมชนเพ่ือแก้ปัญหายาเสพติด 
ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิบัติงาน

ต ารวจชุมชนเพ่ือแก้ปัญหายาเสพติด 
ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการบูรณาการการท างานกับหน่วยงานที่ท างานป้องกัน

ปราบปรามยาเสพติด  
ควรมีการศึกษาวิจัยเจาะลึกในเรื่องแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันและปราบปราม

อาชญากรรมยาเสพติด ตามแนวทางของต ารวจชุมชน ที่เหมาะสมในพื้นที่อ่ืน ๆ เพื่อเสนอ 
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บทบำทก ำนันผู้ใหญ่บ้ำนในกำรป้องกันแก้ไขปัญหำยำเสพติด พื้นที่อ ำเภอลำด
หลุมแก้ว จังหวัดปทุมธำน ี

ศศิณัฐ แสงภู* 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาเรื่อง บทบาทก านันผู้ใหญ่บ้าน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในเขต
อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth 
Interview) มีผู้ให้ข้อมูลหลักคือ ก านัน และผู้ใหญ่บ้าน ในเขตอ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ใช้วิธี
เลือกตัวอย่างแบบโควต้า ในการเลือกก านัน และผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งละ 3 คน 
เพ่ือเป็นตัวแทนในการให้ข้อมูลหลัก ซึ่งจะเลือกผู้ที่สะดวก และยินดีในการให้ข้อมูล จ านวน 24 คน  

ผลการศึกษาพบว่า ก านัน และผู้ใหญ่บ้าน มีบทบาท ทั้งในด้านการป้องกันการแพร่ระบาด
ของยาเสพติด ได้แก่ บทบาทในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด 
บทบาทด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหายาเสพติด บทบาทการสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้กับกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงบทบาทในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในชุมชนอัน
เป็นเหตุให้เกิดการมั่วสุมของผู้เสพยา หรือผู้ที่เคยเสพติดหันกลับมาเสพได้อีก ส่วนบทบาทด้านการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ก านันและผู้ใหญ่บ้าน มีบทบาทการน าผู้เสพไปบ าบัดรักษา บทบาทในการ
ประสานความร่วมมือและการส่งข่าวสารการกระท าผิดเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดให้เจ้าหน้าที่ต ารวจ 
มีบทบาทในการเฝ้าระวังและตรวจตราหมู่บ้านหรือชุมชนเป้าหมาย และมีบทบาทการจัดกิจกรรมเพ่ือ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

ค ำส ำคัญ: บทบาท, การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด, ก านันและผู้ใหญ่บ้าน  
 
1. บทน ำ 

ปัญหายาเสพติดเป็นภัยร้ายแรงในต่อสังคมไทยมาอย่างยาวนาน มีการแพร่ระบาดและขยาย
ไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ จากข้อมูลในอดีตสถิติการจับกุมยึดยาบ้าลักลอบล าเลียงต่อครั้งในปี 
2560 พบว่า มีจ านวนไม่ต่ ากว่า 1 ล้านเม็ด และจ านวนกว่า 54 คดี สามารถยึดยาบ้านได้ 147.5  
ล้านเมด็ ซึ่งมากกว่ายาบ้าที่จับยึดในช่วงปี 2556-2559 รวมกัน (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด, 2560) โดยมีรูปแบบการแพร่กระจายด้วยวิธีการที่หลากหลาย กลุ่มเยาวชนถือ
เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อโอกาสในการติดยาเสพติดมากกว่าคนกลุ่มอ่ืน เนื่องจากมีความอยากรู้อยาก

                                       
* คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 



651 
 

 

ลอง และเป็นวัยที่มีความคึกคะนองมากกว่าช่วงวัยอ่ืน ประกอบกับสภาพแวดล้อม สื่อ และค่านิยม
ต่าง ๆ เป็นแรงผลักดัน ประกอบกับสถานการณ์ราคายาเสพติดที่ลดลง ส่งผลให้หาซื้อยาเสพติด
ประเภทต่าง ๆ มาเสพได้ง่าย รัฐบาลได้มีการก าหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ แต่กลั บ
พบว่าสถานการณ์เชิงตัวยาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดมีแนวโน้มการเพ่ิมขึ้นของ ยาบ้า ยาไอซ์ และ  
สารเสพติด 4 คูณ 100 ซึ่งมีส่วนผสมมาจากพืชกะท่อม (ระบบ NCR และระบบติดตามและเฝ้าระวัง
ปัญหายาเสพติด) ซึ่งท าให้เกิดปัญหาสังคมตามมา เช่น ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาต่อสุขภาพร่างกาย 
และสุขภาพจิตของผู้เสพ อีกท้ังยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศชาติ 

ปัญหายาเสพติดนับวันยิ่งเป็นปัญหาที่เรื้อรังมายาวนานและทวีความรุนแรงมากขึ้น กว่าใน
อดีตที่ผ่านมาโดยยาเสพติดถือว่าเป็นตัวบ่อนท าลายความมั่นคงชองชาติทั้งทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ ซึ่งสาเหตุส าคัญของปัญหายาเสพติดในสังคมไทยมีที่มาจากการพัฒนาประเทศที่
มุ่งเน้นการแข่งขัน เพ่ือสร้างความมั่นคงทางรายได้ จึงท าให้ก่อเกิดความเป็นวัตถุนิยมมากขึ้นและ
น ามาซึ่งการเปลี่ยนพฤติกรรมการด าเนินชีวิตของคนในสังคม คือ มีการมุ่งเน้นการแข่งขันเพ่ือสร้าง
ความมัน่คงทางด้านรายได้ ท าให้คนไทยและสังคมไทยมีความเป็นวัตถุนิยมมากขึ้นอีกทั้งคนรุ่นใหม่ยัง
ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมตะวันตก ท าให้มีการแบ่งแยกระหว่างวัฒนธรรมคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่
วัฒนธรรมดั้งเดิมที่ดีงามของท้องถิ่นถูกทอดทิ้ง ก่อให้เกิดปัญหาด้านพฤติกรรมของคนในสังคมมี
ความเห็นแก่ตัวมากขึ้น ขาดสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ ขาดความเอ้ืออาทรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และ
ส่งผลให้วิถีชีวิตและค่านิยมที่ดีงามของคนไทยหายไปพร้อม ๆ กับความอ่อนแอของสถาบันครอบครัว
และชุมชน (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, 2560) 

จังหวัดปทุมธานีถือเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีอัตราการเกิดคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดจ านวนมาก 
เนื่องจากเป็นจังหวัดปริมณฑลและอยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีการแพร่ระบาดของยา
เสพติดและมีโรงงานอุตสาหกรรมจ านวนมาก มีประชาชนจากทั่วทุกภาคเดินทางเข้ามาหางานท าจึง
ท าให้ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดมีจ านวนมากถึงแม้จะมีหน่วยงานของรัฐส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) ภาค 1 ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ก็ตาม มีคดีมากมายที่
เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเกิดขึ้น ส่วนหนึ่งคงเกิดจากจังหวัดปทุมธานีนั้น เป็นเส้นทางในการล าเลียงยา
เสพติด จึงกลายเป็นอีกจังหวัดที่จะเห็นข่าวคราวเกี่ยวกับคดียาเสพติดเกิดขึ้นบ่อยมาก นักค้ายาเสพ
ติดจึงมักจะใช้เป็นแหล่งหลบซ่อนพักยาเสพติดก่อนจะล าเลียงส่งเข้าสู่พ้ืนที่จังหวัดอ่ืนนอกจากนี้ใน
ส่วนของผู้ผลิต และนักค้ายาเสพติดก็ใช้วิธีการขนส่งหรือจ าหน่ายยาเสพติดด้วยวิธีการและรูปแบบที่
ซับซ้อนมากขึ้น ท าให้เจ้าหน้าที่ต ารวจซึ่งมีก าลังพล ในการปฏิบัติหน้าที่จ านวนน้อยยากแก่การตรวจ
ค้น จับกุม จังหวัดปทุมธานีจึงเป็นพื้นที่ต้องเฝ้าระวังในการแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นพิเศษ  

นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ได้ก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ในหมูบ่้านซึ่งถือเป็นการใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดโดยได้เน้นบทบาทก านัน และผู้ใหญ่บ้าน โดยใช้
วิธีการผนึกก าลังของประชาชนในหมู่บ้านให้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานที่เรียกว่ากลุ่มพลังมวลชนใน
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หมู่บ้านลักษณะพหุพาคี โดยใช้กลไกขับเคลื่อนของก านันและผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นก านันผู้ ใหญ่บ้าน 
เพ่ือเป็นศูนย์กลางประสานความร่วมมือ ในหมู่บ้านเพ่ือเชื่อมโยงให้เกิดกระบวนการต่อต้านยาเสพติด
ที่มีอยู่และที่จะมีมากขึ้นในหมู่บ้าน ดังนั้น ก านัน และผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการ
ปกครองต าบล และหมู่บ้าน จึงมีหน้าที่ส าคัญในการสนับสนุนและส่งเสริม ประชาชนทั้งในด้านการ
ประกอบอาชีพ ความเป็นอยู่ ความสงบสุขต่าง ๆ ภายในต าบล หมู่บ้าน และให้ความช่วยเหลือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ทุกกระทรวง ทบวง กรม รวมทั้งหน่วยงานอ่ืน ๆ ซึ่งต้อง
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ต าบล หมู่บ้านของตน ตลอดจนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่  
ซึ่งถือว่าเป็นนโยบายส าคัญของทางรัฐบาลที่มอบหมายให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้านผู้เป็นบุคลากรหลักที่มี
หน้าที่ในการด าเนินการ ในเรื่องการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ดังนั้นการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด นับเป็นงานระดับภูมิภาคที่จะต้องอาศัยผู้น าชุมชนซึ่งเป็นก านัน และผู้ใหญ่บ้านเป็น
ผู้ปฏิบัติงานในการขับเคลื่อน เนื่องจากเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับประชาชนในพ้ืนที่มากที่สุดและทราบ
สถานการณ์ยาเสพติดในชุมชนหรือหมู่บ้านเป็นอย่างดี โดยมีหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจัดการ
ประชุมชี้แจงนโยบายของรัฐบาลและวิธีการปฏิบัติแก่ก านันและผู้ใหญ่บ้านเพ่ือสร้างความเข้าใจและ
ให้เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูล เพ่ือประสานความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจจากพลังมวลชนต่าง ๆ 
ให้มีการด าเนินการเพ่ือต่อต้านและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง ดังนั้นก านัน และผู้ใหญ่บ้าน
จะต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้งทางสภาพร่างกายและจิตใจในการปฏิบัติหน้าที่พร้อมที่จะเผชิญ
ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และมีความพร้อมในการปรับตัวต่อภารกิจให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเมืองการปกครองที่ไม่แน่นอนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
เพ่ือที่จะสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและมีความผิดพลาดอย่างน้อยที่สุด  

อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เป็นพ้ืนที่การแพร่ระบาดของยาเสพติด เนื่องจาก
ลักษณะของพ้ืนที่เป็นแหล่งรวมของประชากรที่เข้ามาหางานท าจากภาคต่าง ๆ ประกอบกับพ้ืนที่พัก
อาศัยยังมีความเป็นชุมชนที่มากกว่าพ้ืนที่การท าเกษตรกรรมการแพร่ระบาดของยาเสพติดจึง
แพร่กระจายไปยังกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน ทั้งในและนอกสถานศึกษา ในกลุ่ม
ของผู้ใช้แรงงานภาคอุตสาหกรรม และกลุ่มอาชีพรับจ้างทั่วไป มีนักค้ายาเสพติดรายส าคัญ และนักค้า
รายย่อยอยู่เป็นจ านวนมาก มีเครือข่ายการค้ายาเสพติดครอบคลุมในพ้ืนที่ยากต่อการปราบปราม 
ประกอบกับเจ้าหน้าที่มีก าลังไม่เพียงพอในการด าเนินงานอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องท าให้ด้านการ
ปราบปรามยาเสพติดไม่ได้ผลเท่าท่ีควร สถิติการจับกุมผู้ค้ายาเสพติดไม่ลดลง จ านวนผู้ติด/ผู้เสพที่เข้า
สู่กระบวนการบ าบัดรักษาในพ้ืนที่เ พ่ิมขึ้น ท าให้ไม่มีสถานที่รองรับการบ าบัดรักษาเพียงพอ 
(ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, 2560) 

ผู้ศึกษามีความสนใจท าการศึกษาบทบาทการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน และผู้ใหญ่บ้าน ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตพ้ืนที่อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เพ่ือศึกษาการ
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ปฏิบัติหน้าที่ของก านันและผู้ใหญ่บ้าน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพร้อมเสนอแนว
ทางการปรับปรุงแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตพ้ืนที่อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ซึ่งข้อค้นพบ
ที่ได้จะเป็นประโยชน์ในการน าไปปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน และ
ผู้ใหญ่บ้านในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ของตนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพ่ือให้
สามารถดึงความร่วมมือจากประชาชนและกลุ่มพลังมวลชนต่าง ๆ ให้มาร่วมกันด าเนินการป้องกัน 
แก้ไข และเอาชนะปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ให้ประสบผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาบทบาทก านันผู้ใหญ่บ้านในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพ้ืนที่อ าเภอ
ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 

2.2 เพ่ือเสนอแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาบทบาทของก านันผู้ใหญ่บ้านที่เหมาะสมใน
การปอ้งกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ้ืนที่อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 
 
3. ค ำถำมวิจัย  

3.1 ก านัน และผู้ใหญ่บ้าน ในเขตอ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี มีบทบาทในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างไร 

3.2 ก านัน และผู้ใหญ่บ้านมีข้อเสนอถึงแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาบทบาทในการปฏิบัติ
หน้าที่การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ส าหรับก านัน และผู้ใหญ่บ้าน ในพ้ืนที่อ าเภอลาดหลุมแก้ว 
จังหวัดปทุมธานี อย่างไร  
 
4. กรอบแนวคิด 

ผู้ศึกษาได้น าบทบาทก านันผู้ใหญ่บ้านในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดพ้ืนที่อ าเภอลาด
หลุมแก้วจังหวัดปทุมธานี ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
และด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด มาประยุกต์ใช้ในการก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา (ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, 2560) ดังนี้ 
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ภาพที่ 4.1 กรอบแนวคิด 
 
5. ทบทวนวรรณกรรม 

5.1 แนวคิด และทฤษฎีบทบำท 
แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทเป็นแนวคิดที่กล่าวถึงพฤติกรรมของมนุษย์ที่อยู่รวมกันในสังคม 

แต่ละคนมีการแสดงออกทางสังคมที่แตกต่างกัน ส าหรับการศึกษาปฏิบัติตามบทบาท  จ าเป็นต้องท า
ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทเสียก่อนในเบื้องต้น โดยผู้รู้หลายท่านได้นิยมของบทบาทที่สอดคล้องกัน 
โดยนิยามของเบอร์ โควิทซ์ (Berkowitz, 1972: 20) กล่าวว่าบทบาท หมายถึง พฤติกรรมที่คาดหวัง
ของผู้มีสถานภาพทางสังคม หมายรวมถึงการกระท าที่บุคคลในสถานภาพนั้นแสดงออก วรรณณี 
ภานุวัฒน์สุข (2543: 31) กล่าวว่า บทบาทคือการกระท าตามหน้าที่ ที่ก าหนดของบุคคล หรือ
พฤติกรรมที่คาดหวังและเห็นได้ ซึ่งเป็นการกระท าของบุคคล และทวี เขจรกุล (2547: 25-26) 
อธิบายว่า บทบาท หมายถึง พฤติกรรม หรือหน้าที่ที่บุคคลในต าแหน่งต่าง  ๆ แสดงออกมาตาม
ปทัสถานของสังคมที่ก าหนด และคาดหวังให้ บุคคลกระท าซึ่งบุคคลได้แสดงออกตามสถานภาพของ
ตนเอง ดังนั้น บทบาทจึงหมายถึงพฤติกรรมการท าหน้าที่ที่แสดงและบ่งบอกที่สามารถมองเห็นใน
สังคมต่อความคาดหวังของบุคคลที่เกี่ยวข้องในสภาพแวดล้อมของแต่ละบุคคล 

นักทฤษฎีบทบาทโดยมากเห็นพ้องกันว่า ข้อต่อระหว่างสังคมกับปัจเจกบุคคลคือ บทบาทซึ่ง
พิจารณาองค์ประกอบของบทบาทที่เน้นกันโดยมากมีอยู่ 3 ประการด้วยกัน (Turner J.H, 1996: 6) 
คือ 1) บทบาทตามใบสั่ง (Prescribed roles) เป็นบทบาทที่เน้นให้ปัจเจกบุคคลปฏิบัติตามความ
คาดหวังตามแต่ละสถานภาพ โลกสังคม (Social world) ถูกสมมติว่ามีใบสั่งจัดไว้ชัดเจน บุคคลจะรู้
ใบสั่งนั้นได้ด้วยอัตตา (Self) และความสามารถในการแสดงบทบาท อันจะมีผลต่อระดับ การคล้อย
ตามความต้องการ (ให้แสดงบทบาท) ของแต่ละสถานภาพ 2) บทบาทตามใจ (Subjective role) 
เป็นบทบาทที่ปัจเจกบุคคลผู้ครองสถานภาพนั้น แสดงออก หลังจากรับรู้และตีความหมาย ปรับความ
คาดหวังต่าง ๆ ที่ผ่านอัตตาตัวตนในโลกสังคม ถูกสร้างขึ้นด้วยการประเมินตามอัตวิสัยในสถานการณ์
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มีปฏิสัมพันธ์ และ 3) บทบาทจริง (Enacted roles) ในที่สุดแล้วความคาดหวังและการประเมินความ
คาดหวังตามอัตวิสัยของปัจเจกบุคคล ก็แสดงออกมาเป็นพฤติกรรม บทบาทนี้จึงเป็นพฤติกรรมจริง 
ที่เปิดเผยโลกสังคมเป็นเครือข่ายของพฤติกรรมที่เกี่ยวเนื่องกัน 

ดังนั้น จากทฤษฎีบทบาท ผู้ศึกษาใช้เป็นแนวทางส าหรับการศึกษาบทบาทของก านันและ
ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งนับว่าเป็นบทบาทตามใบสั่ง ซึ่งเป็นบทบาทที่ถูกก าหนดไว้ ในต าแหน่งของชุมชน 
โดยบทบาทของก านัน และผู้ใหญ่บ้าน จะมีทั้งบทบาทในการสร้างความสัมพันธ์ บทบาทในด้านข้อมูล 
และบทบาทในการตัดสินใจ ดังนั้นจึงศึกษาในรายละเอียดที่เป็นบทบาทเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในชุมชน รวมถึงศึกษาสภาพปัญหา เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาบทบาทเพ่ือแก้ไข
ปัญหาชุมชนได้อย่างเหมาะสม 

งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
สุรีย์ บุญญานุพงศ์ และคณะ (2552) ศึกษารูปแบบและกระบวนการด าเนินงานป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า การสร้างการรับรู้ให้คนใน
ชุมชนเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นในชุมชน รวมถึงผลกระทบที่คนในชุมชนจะได้รับ
ทั้งต่อชีวิต ทรัพย์สิน ครอบครัว เครือญาติ ชุมชนและสังคม จึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยกระตุ้นให้คนใน
ชุมชนเกิดความเข้าใจ ความส านึก และความตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาและความส าคัญของ
การเข้ามามีบทบาทในการป้องกันและแก้ไขปัญหาร่วมกันในฐานะเจ้าของปัญหา ซึ่งจะส่งผลให้การ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนเกิดข้ึนได้และเกิดผลอย่างยั่งยืน 

นราศักดิ์ ปานบุตร (2554) ท าการศึกษาการสร้างรั้วชุมชนในการป้องกันปัญหายาเสพติด 
โดยความร่วมมือของแกนน าในชุมชน บ้านบ่อแปดร้อย เทศบาลต าบลในเมือง อ าเภอสวรรคโลก 
จังหวัดสุโขทัย พบว่า ผู้น าชุมชนมีบทบาทในการให้ข้อมูลที่เป็นความรู้ และสถานการณ์ของยาเสพติด
กับที่ประชุมของหมู่บ้านโดยผู้ใหญ่บ้าน และทุกคนร่วมกันติดตามการใช้สารเสพติดของบุคคลเสี่ยง 
ส่งเสริมการติดตามเฝ้าระวังบุคคลภายนอกชุมชนที่ต้องสงสัยหรือมีพฤติกรรมอาจเกี่ยวข้องกับยาเสพ
ติดและให้ข้อมูลกับผู้น าชุมชน ร่วมกันสอดส่องดูแลติดตามพฤติกรรมกลุ่มของเยาวชนเพ่ือป้องกันให้
ใช้สารเสพติด และสนับสนุนกิจกรรม โดยสร้างลานกีฬาและอุปกรณ์ประเภทต่าง ๆ ในชุมชนทุกเภท
ทุกวัย 

ก าธร เอมสถิต (2548) ได้ศึกษาบทบาทของประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล ที่มีต่อการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตอ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยการแก้ไขปัญหายาเสพติดนั้น
ผู้น าชุมชน และประชาชนจะต้องมีบทบาทในเรื่องการประชุม ปรึกษาหารือ ร่วมคิด ร่วมวางแผนใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การติดตามผลการด าเนินงาน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด ให้ค าแนะน าเชิญชวนให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชี้แจงให้
ความรู้ในเรื่องยาเสพติดแก่ประชาชน การแจ้งข้อมูลผู้ติดยาเสพติด ให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทราบเพ่ือ
ด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ส ารวจข้อมูลที่เก่ียวข้องกับยาเสพติดที่เกิดขึ้นในชุมชน 
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สุภาพ ศรีนาม (2546) ศึกษาการสร้างชุมชนเข้มแข็งเพ่ือแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้
นโยบาย “พลังแผ่นดิน ขจัดสิ้นยาเสพติด”: ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนต าบลบางโพธิ์เหนือ 
อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี พบว่า กลุ่มผู้น าชุมชนที่มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดและให้ความส าคัญกับนโยบายและแผนงานให้ประสบความส าเร็จได้ 
 
6. ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษาเรื่อง “บทบาทก านันผู้ใหญ่บ้านในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในเขต
อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ผู้วิจัยเลือกระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
โดยเน้นการศึกษาด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-
Structured Interview) เป็นเครื่องมือส าคัญในการด าเนินการศึกษาวิจัย มีระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้ 

6.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือก านัน และผู้ใหญ่บ้านในพ้ืนที่อ าเภอลาดหลุมแก้ว 

จังหวัดปทุมธานี จ านวน 61 คน โดยใช้วิธีเลือกตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) ในการเลือก
ก านัน และผู้ใหญ่บ้านในการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งละ 3 คน เพื่อเป็นตัวแทนในการให้ข้อมูล
หลัก ซึ่งจะเลือกผู้ที่สะดวก และยินดีในการให้ข้อมูล จ านวน 24 คน 

6.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก เพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

แล้วที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นเอง ครอบคลุม 3 ส่วน ดังต่อไปนี้ 
1) บทบาทของก านันผู้ใหญ่บ้านในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
2) ปัญหาของการปฏิบัติงานของก านันผู้ใหญ่บ้านในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
3) แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา บทบาทของก านันผู้ใหญ่บ้านในการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด 

6.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการศึกษาครั้งนี้จะท าการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการด าเนินงาน ดังนี้ 
1) ขอหนังสือแนะน าตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย ถึงผู้น าชุมชนในเขตอ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัด

ปทุมธานี เพ่ือแจ้งจุดประสงค์และขออนุญาตในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิจัย  
2) ผู้ศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิด้วยตนเอง เนื่องจากผู้ศึกษาเคยรับราชการที่ท าการ

ปกครองอ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี จึงเป็นที่รู้จัก และคุ้นเคยกับผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ ดังนั้น 
จึงท าให้สามารถเข้าถึงกลุ่มตัวอย่างได้ง่าย สะดวก รวมถึงสามารถสร้างความไว้วางใจและท าให้ผู้ให้
ข้อมูลที่ส าคัญเต็มใจที่จะให้ข้อมูลตามความจริง นอกจากนั้นผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมต่าง ๆ และในการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่จนสามารถท าให้
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ตอบประเด็นการศึกษาได้อย่างสมบูรณ์ และน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และสรุปผลและรายงานผล
การศึกษา 

6.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
ในการศึกษาครั้งนี้ เมื่อผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์และตรวจสอบความ

ถูกต้องของข้อมูลแล้ว จากนั้นจึงน าข้อมูลมาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดในการศึกษา
ที่ได้ก าหนดไว้ 
 
7. ผลกำรศึกษำ 

7.1 บทบำทของก ำนันผู้ใหญ่บ้ำนในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
ด้ำนกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของยำเสพติด 
1) การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด ภายในชุมชนรับผิดชอบ

จะมีการจัดประชุม อบรม ประจ าศูนย์กลางของชุมชน อย่างสม่ าเสมอ โดยจะมีผู้เข้าร่วมเป็นคนใน
ชุมชนที่มีบุตรหลานอยู่ในวัยที่ เป็นกลุ่มเสี่ยง นอกจากนี้ยังมีการร่วมมือกับโรงเรียน รวมถึง
โรงพยาบาล เพ่ือให้ความรู้ ซึ่งจะมีการเป็นการบรรยายประกอบสื่อต่าง ๆ พร้อมจัดท ากิจกรรมกลุ่ม
ย่อยระดมความคิดเสนอปัญหา หาทางออกและแนวทางแก้ไข จากปัญหาสังคม และปัญหายาเสพติด
ท ากิจกรรมกลุ่มต่าง ๆ ร่วมกัน เน้นความสามัคคี การเสียสละ และการมีส่วนร่วม เป็นการขัดเกลา
จิตใจ โน้มน้าวใจให้ผู้เข้ารับการอบรมให้เกิดความรักประเทศชาติ รักชุมชน รักสังคม และรักตนเอง 
เพ่ือให้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ กิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้การท างานเป็นทีม 
การเข้าสังคม การแสดงความคิดเห็น ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออก
ในสิ่งที่ถูกต้อง  

2) การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหายาเสพติด ด าเนินการให้ข้อมูล
ข่าวสารเพ่ือการป้องกันยาเสพติด เป็นการให้ข่าวสารความรู้เกี่ยวกับโทษพิษภัยของยาเสพติด และ
วิธีการป้องกันยาเสพติด โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ สื่อบุคคล สื่อสิ่งพิมพ์ เสียงตามสาย และสื่อ
สังคมออนไลน์ของหมู่บ้าน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งข่าวสารหรือเนื้อหาข้อมูลที่ต้องการเผยแพร่ 
ไปยังผู้รับสารโดยถ่ายทอดเนื้อหาผ่านสื่อ และช่องทางเผยแพร่ต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้รับข่าวสารได้รับข้อมูล
พ้ืนฐานในการวิเคราะห์ทางเลือก ในการตัดสินใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ยาที่ถูกต้อง การตระหนักถึ ง
โทษพิษภัยของยาเสพติด  

3) การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับกลุ่มเป้าหมาย บทบาทก านันผู้ใหญ่บ้านเกี่ยวกับการสร้าง
ภูมิคุ้มกันในชุมชน โดยส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นในการให้ความรู้ ให้รับรู้ถึงโทษของยาเสพติด โดยข้อมูลที่ให้
จะต้องมีความถูกต้อง และเป็นจริง รวมถึงจัดให้มีกิจกรรมร่วมกันในชุมชนเพ่ือดูแลกันในสังคม เช่น
กิจกรรมท าความสะอาดชุมชน เดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งจะช่วยให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีของคนในชุมชน 
ท าให้เกิดการผ่อนคลาย ลดความเครียดลง ซึ่งจะช่วยให้เกิดภูมิคุ้มกันที่ดีภายในชุมชน  
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4) การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในชุมชนอันเป็นเหตุให้เกิดการมั่วสุมของผู้เสพยา 
หรือผู้ที่เคยเสพติดหันกลับมาเสพได้อีก บทบาทก านันผู้ใหญ่บ้านเกี่ยวกับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อมในชุมชน โดยทุกชุมชนจะเริ่มจากการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพ โดยการลด
จุดเสี่ยง รวมถึงการสอดส่องดูแลเป็นพิเศษในจุดที่มีการมั่วสุมยาเสพติด โดยในส่วนนี้ต้องอาศัยความ
ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ นอกจากการสร้างภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ดีแล้ว สภาพแวดล้อมทาง
สังคม หรือความสัมพันธ์ของคนในสังคมก็จะช่วยให้คนในชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดี ชุมชนน่าอยู่ 
สามารถพ่ึงพากันได้ในยามเดือดร้อน หรือมีปัญหา จะช่วยให้บุคคลในชุมชนไม่หันไปพ่ึงพายาเสพติด 
โดยการป้องกันในระยะยาวที่ดีคือ การสร้างจิตส านึกเกี่ยวกับยาเสพติด เพ่ือป้องกันตนเอง ครอบครัว 
ชุมชนให้ห่างไกลจากยาเสพติด  

ด้ำนกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติด  
1) การน าผู้เสพไปบ าบัดรักษา บทบาทก านันผู้ใหญ่บ้านเกี่ยวกับการน าผู้เสพไปบ าบัดรักษา

เริ่มต้นจากการค้นหาผู้เสพโดยร่วมมือกับอาสาสมัครประจ าชุมชน ทั้งในรูปแบบการตั้งจุดตรวจเพ่ือ
ค้นหาผู้เสพ และการสืบหาข้อมูลจากประชาชนที่อยู่ ในชุมชน โดยจะสนับสนุนให้ผู้เสพรักษาให้หาย
โดยการสร้างความเข้าใจ เชื่อใจ ในกระบวนการรักษา นอกจากนี้จะช่วยพูดคุยให้ครอบครัวเข้าใจถึง
การบ าบัดรักษาด้วย เนื่องจากครอบครัวก็จะมีส่วนช่วยในการพูดคุยกับตัวผู้เสพให้คล้อยตามได้ดี 
โดยการบ าบัดนี้จะมีทั้งการบ าบัดเบื้องต้นส าหรับผู้ที่ยังไม่ได้ติดยาเสพติดแบบรุนแรง โดยเน้นการ
พูดคุย แนะน า ให้เปลี่ยนพฤติกรรม ส่วนการบ าบัดรักษาผู้ที่ติดยาเสพติดนั้นจะด าเนินการส่งต่อให้กับ
โรงพยาบาลหรือศูนย์บ าบัดต่อไป โดยการบ าบัดรักษาจะต้องด าเนินการโดยเร็วที่สุด เพ่ือป้องกัน
ปัญหาที่จะขยายไปวงกว้าง  

2) การประสานความร่วมมือและการส่งข่าวสารการกระท าผิดเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดให้
เจ้าหน้าที่ต ารวจ บทบาทก านันผู้ใหญ่บ้านเกี่ยวกับการประสานความร่วมมือ โดยในการปฏิบัติหน้าที่
นั้นได้ประสานความร่วมมือทั้งจากประชาชนในชุมชน ซึ่งมีส่วนส าคัญในการรับรู้ และทราบข้อมูล 
เพ่ือให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ต่อมาคือการผสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ต ารวจเพ่ือการส่งต่อข้อมูล
อย่างรวดเร็ว การร่วมมือกับก านัน ผู้ใหญ่บ้านของชุมชนใกล้เคียง เพ่ือช่วยกันสอดส่อง และ
แลกเปลี่ยนข้อมูล โดยการปฏิบัติงานจะต้องร่วมมือกัน เพ่ือการค้นหาต้นตอของปัญหา ให้เกิดการ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน  

3) การเฝ้าระวังและตรวจตราหมู่บ้านหรือชุมชนเป้าหมาย บทบาทของก านันผู้ใหญ่บ้านการ
เฝ้าระวังและตรวจตราหมู่บ้านหรือชุมชนเป้าหมาย ก็ได้มีการตรวจสอบ สืบหาข้อมูลอยู่เป็นประจ า 
รวมถึงสนับสนุนให้ผู้คนในสังคมได้ดูแลกัน สร้างแรงจูงใจให้กับประชาชนในการเฝ้าระวังเพ่ือไม่ให้เกิด
เป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดข้ึน  

4) การจัดกิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหายาเสพติด บทบาทก านันผู้ใหญ่บ้านเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหายาเสพติด จะมีตั้งแต่การให้ความรู้โดยการประชุมที่ศูนย์กลางหมู่บ้าน 
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ที่ด าเนินการต่อเนื่องเป็นประจ า และกิจกรรมเกี่ยวกับกีฬา ที่จะมีต่อเนื่องทั้งปี  ทั้งกีฬาฟุตบอล 
กิจกรรมเต้นแอโรบิค เพ่ือให้ชุมชนมีวามสามัคคีและห่างไกลยาเสพติด 

7.2 แนวทำงกำรปรับปรุง พัฒนำบทบำทของก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำนในกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำยำเสพติด 

1) แนวทำงพัฒนำบทบำทกำรป้องกันปัญหำยำเสพติดของก ำนันผู้ใหญ่บ้ำน 
(1) การพัฒนาบทบาทของก านันผู้ใหญ่บ้าน เนื่องจากพ้ืนที่อ าเภอลาดหลุมแก้ว 

จังหวัดปทุมธานี มีสภาพเศรษฐกิจ สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ท าให้ประชาชนพ่ึงพาก านันและ
ผู้ใหญ่บ้านน้อยลง ท าให้การด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เช่น การอบรม ให้ความรู้ หรือ
การขอความร่วมมือในการสอดส่องดูแล และให้ข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติด ก็ขาดการร่วมมือจาก
ประชาชน ดังนั้นก านัน ผู้ใหญ่บ้านควรพัฒนาบทบาทที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน 
โดยส่งเสริมให้คนในชุมชนสร้างความสัมพันธ์ท ากิจกรรมร่วมกัน ให้ความส าคัญกับสมาชิกในชุมชนทุก
กลุ่ม มีการมอบบทบาทหน้าที่บางอย่างให้กับประชาชนในชุมชนอย่างหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไปในแต่
ละกิจกรรมของชุมชน เพ่ือสร้างความคุ้นเคย เกิดความรักในชุมชนของตน และความสัมพันธ์เกิดขึ้น
ในชุมชนอย่างเข้มแข็ง สอดคล้องกับที่ ชรัส บุญณสะ (2561) กล่าวว่าในการป้องกันยาเสพติดควร
มุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านซึ่งเป็นยุทธ์ศาสตร์การด าเนินงานที่ส าคัญ โดยส่งเสริมการ มี
ส่วนร่วมของประชาชน 

(2) การพัฒนาบทบาทการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหายาเสพ
ติดของก านันและผู้ใหญ่บ้าน เนื่องจากการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหายาเสพติด
ในสามารถเข้าถึงได้เพียงบางกลุ่ม และไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มเสี่ยง หรือครอบครัวของกลุ่มเสี่ยง จึงนับ
ได้ว่าการสื่อสารของก านันและผู้ใหญ่บ้านยังไม่มีประสิทธิภาพ จึงควรมีการพัฒนารูปแบบการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหายาเสพติดโดยการใช้เทคโนโลยีสื่อออนไลน์เข้ามาช่วยเพ่ือให้
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะเยาวชนในชุมชนได้มากยิ่งขึ้น รวมถึงผู้ปกครองที่อยู่
ต่างจังหวัด หรือในพ้ืนที่ห่างไกลได้ทราบสถานการณ์ยาเสพติดซึ่งจะช่วยให้ผู้ปกครองสามารถดูแลได้
มากขึ้น 

(3) การพัฒนาบทบาทก านันผู้ใหญ่บ้านในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม
ในชุมชนอันเป็นเหตุให้เกิดการมั่วสุมของผู้เสพยา ในส่วนที่เป็นเป็นหาของชุมชน คือ ครอบครัวที่พ่อ
แม่ผู้ปกครองไม่ได้อยู่อาศัยด้วย และในส่วนประชาชนที่อพยพเข้ามาอยู่ใหม่โดยส่วนใหญ่จะอยู่บ้าน
เช่า หอพัก และแคมป์คนงานซึ่งมีจ านวนมาก ท าให้เกิดเป็นแหล่งของปัญหายาเสพติดในชุมชน ดังนั้น 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้านควรมุ่งสร้างเครือข่ายความรวมมือเพ่ือให้บ้านเรือนที่อยู่ใกล้เคียงดูแลกัน ในส่วนของ
ผู้ที่ย้ายเข้ามาอยู่อาศัยนั้นควรให้ผู้เป็นเจ้าของบ้านเช่า หรือหอพักคอยติดตามสังเกตผู้เช่าอยู่เสมอเพ่ือ
ป้องกันยาเสพติดรวมถึงสิ่งผิดกฎหมายอื่น นอกจากนี้ก านัน และผู้ใหญ่บ้านควรสร้างความร่วมมือกับ
สถานประกอบการในพ้ืนที่ให้สอดส่องดูแลพนักงานอย่างสม่ าเสมอ 



660 
 

 

2) กำรพัฒนำบทบำทด้ำนกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
(1) ก านัน ผู้ใหญ่บ้านในพ้ืนที่อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานีควรได้รับการ

สนับสนุนในเรื่องอัตราก าลัง และงบประมาณ เนื่องจากปัญหาของพ้ืนที่ คือ มีผู้คนต่างถิ่ นอพยพเข้า
มาอยู่อาศัยเป็นจ านวนมากและยังเป็นพ้ืนที่ที่มีประชากรจากที่ อ่ืนหมุนเวียนเข้ามาอยู่ตลอดเวลา 
ท าให้บทบาทของก านันผู้ใหญ่บ้านในการจับตา ดูแลได้ไม่ทั่วถึง และยังขาดแคลน เครื่องมือ อุปกรณ์
ในการปราบปรามยาเสพติด ดังนั้นจึงควรได้รับการสนับสนุนในเรื่องอัตราก าลังเพ่ือให้สามารถดูแล
พ้ืนที่ได้อย่างทั่วถึงและตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งให้ค่าจ้างอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับที่ ชรัส 
บุญณสะ (2561) กล่าวว่าการปราบปรามบาเสพติด ควรสนับสนุนงบประมาณและอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ที่จ าเป็นและทันสมัยอย่างเพียงพอในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

(2) ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ควรมีการสังเกต ติดตาม และตรวจสอบเมื่อมีการแจ้งข้อมูล
ยาเสพติดไปยังผู้ใหญ่บ้านเจ้าของพ้ืนที่แล้วมีการด าเนินการหรือไม่ เพ่ือเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติ
หน้าที่ และการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ นอกจากนี้ควรลงโทษอย่างจริงจังเมื่อก านัน ผู้ใหญ่บ้านมีส่วน
เกี่ยวรู้ข้องยาเสพติด รวมถึงการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือหวังประโยชน์ส่วนตน 

(3) ก านัน ผู้ ใหญ่บ้านควรพัฒนาบทบาทในการการดูแลส่งต่อผู้ป่วยให้กับ
โรงพยาบาลและสถานบ าบัด เนื่องจากไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชน และครอบครัวผู้ป่วยในวิธี
เข้ารับการการบ าบัดแบบสมัครใจ ซึ่งเป็นวิธีการที่ดี ดังนั้น ก านัน ผู้ใหญ่บ้านควรเข้าถึงครอบครัวของ
ผู้ป่วยแล้วสร้างความเข้าใจในกระบวนการบ าบัดรักษา ซึ่งจะช่วยให้แก้ไขปัญหาผู้ป่วยได้อย่างทันกาล 
และประสบความส าเร็จในการบ าบัดรักษาได้ 
 
8. สรุปผลกำรศึกษำ 

8.1 บทบำทของก ำนันผู้ใหญ่บ้ำนในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด ในเขตอ ำเภอ
ลำดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธำนี  

1) ด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยพ้ืนฐานจะมีการการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหายาเสพติดผ่านช่องทางต่าง ๆ 
ได้แก่ สื่อบุคคล สื่อสิ่งพิมพ์ เสียงตามสาย และสื่อสังคมออนไลน์ของหมู่บ้าน ส่วนในการสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยการจัดให้มีกิจกรรมร่วมกันในชุมชนเพ่ือดูแลกันในสังคม ส่วนใน
ด้านการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในชุมชนอันเป็นเหตุให้เกิดการมั่วสุมของผู้เสพยานั้น
ก านันผู้ใหญ่บ้าน ด าเนินการโดยปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพ โดยการลดจุดเสี่ยง รวมถึงการ
สอดส่องดูแลเป็นพิเศษในจุดที่มีการมั่วสุมยาเสพติด การพัฒนาสภาพแวดล้อมทางสังคม หรือ
ความสัมพันธ์ของคนในสังคมก็จะช่วยให้คนในชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดี ชุมชนน่าอยู่ สามารถพ่ึงพากัน
ได้ในยามเดือดร้อน หรือมีปัญหา จะช่วยให้บุคคลในชุมชนไม่หันไปพ่ึงพายาเสพติด เพ่ือป้องกันตนเอง 
ครอบครัว ชุมชนให้ห่างไกลจากยาเสพติด  
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2) ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยก านันผู้ ใหญ่บ้านมีบทบาทในการน าผู้ เสพไป
บ าบัดรักษา เริ่มต้นจากการค้นหาผู้เสพ สร้างความเข้าใจให้กับผู้เสพ และครอบครัว เกิดความเชื่อใจ
ในกระบวนการรักษา แล้วด าเนินการส่งต่อให้กับโรงพยาบาลหรือศูนย์บ าบัดต่อไป นอกจากนั้นแล้ว
ก านันผู้ใหญ่บ้านเป็นตัวกลางในการประสานความร่วมมือจากประชาชนในชุมชน เพ่ือให้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ ส่งต่อข้อมูลอย่างรวดเร็ว รวมถึงการร่วมมือกับก านัน ผู้ใหญ่บ้านของชุมชนใกล้เคียง 
เพ่ือช่วยกันสอดส่อง และแลกเปลี่ยนข้อมูล ส่วนในการเฝ้าระวังและตรวจตราหมู่บ้านหรือชุมชน
เป้าหมายได้ด าเนินการอยู่เป็นประจ า รวมถึงการกระตุ้นสร้างแรงจูงใจให้กับประชาชนในการเฝ้าระวัง
ด้วย และในส่วนการด าเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหายาเสพติดก านัน และผู้ใหญ่บ้านมีบทบาท
ส่งเสริมการจัดกิจกรรม กิจกรรมเต้นแอโรบิค เพ่ือให้ชุมชนมีความสามัคคีและห่างไกลยาเสพติด 

8.2 ผลกำรศึกษำแนวทำงกำรปรับปรุง พัฒนำบทบำทของก ำนันผู้ใหญ่บ้ำนในกำร
ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด ประกอบด้วย ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ  

1) แนวทางพัฒนาบทบาทการป้องกันปัญหายาเสพติดของก านันผู้ใหญ่บ้าน โดยก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านควรพัฒนาบทบาทที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน ต่อมาคือการพัฒนารูปแบบการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหายาเสพติดโดยการใช้เทคโนโลยีสื่อออนไลน์เข้ามา
ช่วยเพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะเยาวชนในชุมชนได้มากยิ่งขึ้น และก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านควรมุ่งสร้างเครือข่ายความรวมมือ โดยเจ้าของบ้านเช่า หรือหอพักคอยติดตามสังเกตผู้เช่า
อยู่เสมอเพ่ือป้องกันยาเสพติด นอกจากนี้ควรสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการในพ้ืนที่ให้
สอดส่องดูแลพนักงานอย่างสม่ าเสมอ  

2) การพัฒนาบทบาทด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยก านัน ผู้ใหญ่บ้านควรได้รับการ
สนับสนุนในเรื่องอัตราก าลัง และงบประมาณอย่างเหมาะสม แนวทางต่อมาคือ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ควรมีการสังเกต ติดตาม และตรวจสอบเมื่อมีการแจ้งข้อมูลยาเสพติดไปยังผู้ใหญ่บ้านเจ้าของพ้ืนที่
แล้วมีการด าเนินการหรือไม่ เพื่อเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ และก านัน ผู้ใหญ่บ้านควรพัฒนา
บทบาทในการการดูแลส่งต่อผู้ป่วยให้กับโรงพยาบาลและสถานบ าบัด ควรเข้าถึงครอบครัวของผู้ป่วย
แล้วสร้างความเข้าใจในกระบวนการบ าบัดรักษา ซึ่งจะช่วยให้แก้ไขปัญหาผู้ป่วยได้อย่างทันกาล และ
ประสบความส าเร็จในการบ าบัดรักษาได้ 
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ทัศนคติของประชำชนต่อมำตรกำรของรัฐบำลในกำรลดกำรแพร่ระบำดของ 
โรคโควิด-19 กรณีศึกษำ อ ำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

ศิโรรัตน์ ค าผา* 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษา “ทัศนคติของประชาชนต่อมาตรการของรัฐบาลในการลดการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กรณีศึกษา อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว” โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรคโควิด -19 
ทัศนคติต่อมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ทัศนคติต่อมาตรการเยียวยา และเปรียบเทียบทัศนคติ
ของประชาชนต่อมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากโรคโควิด-19 ที่มี เพศ อายุ การศึกษา และอาชีพ ต่างกัน 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลการการศึกษาตั้ งแต่ เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2563  
โดยแจกแบบสอบถามโดยการสุ่มตามสัดส่วน จากกลุ่มตัวอย่างหัวหน้าครอบครัวหรือภรรยาจ านวน 395 
คน จาก 57 หมู่บ้าน ใน 12 ต าบล ในพ้ืนที่อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ผู้วิจัยได้ด าเนินการแจก
แบบสอบถาม จ านวนทั้งสิ้น 395 ชุด และสามารถเก็บคืนได้ 261 ชุด คิดเป็นร้อยละ 66.08  
 ผลการศึกษาการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนส่วนใหญ่ รับรู้เรื่องการเว้นระยะห่าง
ระหว่างกันอย่างน้อยต้องห่างกัน 1 เมตร ร้อยละ 96.6 พฤติกรรมของประชาชนต่อการป้องกันตนเอง
จากโรคโควิด-19 ส่วนใหญ่ คือใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน ร้อยละ 74.7 ทัศนคติของ
ประชาชนต่อมาตรการป้องกันส่วนใหญ่ เห็นด้วย กับมาตรการออกนอกบ้านต้องสวมหน้ากาก ร้อยละ 
91.2 และทัศนคติของประชาชนต่อมาตรการเยียวยาส่วนใหญ่ เห็นด้วยกับมาตรการช่วยเหลือค่า
ไฟฟ้า ร้อยละ 93.1 

เมื่อเปรียบเทียบทัศนคติของประชาชนต่อมาตรการป้องกันกับข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า อายุ 
ระดับการศึกษา และอาชีพที่แตกต่างกันมีทัศนคติต่อมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 และเมื่อเปรียบเทียบทัศนคติของประชาชนต่อมาตรการ
เยียวยากับข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพที่แตกต่างกันมีทัศนคติต่อ
มาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05  

ค ำส ำคัญ: โรคโควิด-19, ทัศนคต,ิ มาตรการ 

                                       
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์    
E-mail: sirorat.kh@gmail.com 
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1. บทน ำ 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั่วโลกในขณะนี้ ถือว่ามีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น 

จากรายงานของมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 พบว่า จ านวนผู้ป่วย
สะสมทั่วโลกรวม 4,478,584 ราย จ านวนผู้เสียชีวิตรวม 300,220 ราย ประเทศที่มีจ านวนผู้ป่วยโรค
โควิด-19 สูงสุด ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา รัสเซีย สหราชอาณาจักร สเปน และอิตาลี แต่ เมื่อ
เปรียบเทียบยอดผู้ป่วยในประเทศไทยถือว่ามีจ านวนผู้ป่วยผกผันกับจ านวนผู้ป่วยในหลาย ๆ ประเทศ
ทั่วโลก โดยจ านวนผู้ป่วยในประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 8-14 พฤษภาคม 2563 มีจ านวนผู้ป่วยในแต่ละ
วันไม่ถึง 10 ราย ซึ่งส่งผลให้มีจ านวนผู้ป่วยสะสมรวม 3,018 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้วจ านวน 
2,850 ราย คิดเป็นร้อยละ 94.43 ของผู้ป่วยทั้งหมด ผู้ป่วยที่ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล 112 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 3.71 ของผู้ป่วยทั้งหมด และเสียชีวิต 56 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.86 ของผู้ป่วยทั้งหมด 
(กรมควบคุมโรค) 
 จากจ านวนผู้ป่วยที่ลดลงอย่างต่อเนื่องนั้นบุคลากรทางการแพทย์ของประเทศไทยถือเป็น
กลุ่มที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาและหาแนวทางในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 
นอกจากบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้เตรียมความพร้อมรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคเป็นอย่างดี
แล้ว มาตรการต่าง ๆ ของทางภาครัฐ ก็ถือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้ลดการแพร่ระบาดของโรคลง 
โดยมาตรการของทางภาครัฐที่ออกมาเพ่ือให้ยอดผู้ป่วยโรคโควิด-19 ลดลง อาทิ ห้ามประชาชนใน
ประเทศออกนอกเคหสถานในยามวิกาล มาตรการปิดสถานที่ต่าง ๆ เช่น สปา นวดเพ่ือสุขภาพ 
กิจการเสริมสวย คลินิกเสริมความงาม สระว่ายน้ า สนามชนไก่ สถานที่จัดประชุมจัดนิทรรศการ 
ตลาดทุกประเภทยกเว้น แผงของสด แผงค่าที่จ าหน่ายอาหาร ห้างสรรพสินค้า ยกเว้นโซนซุปเปอร์
มาร์เก็ต สถานศึกษาท้ังโรงเรียน และมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นของภาครัฐหรือภาคเอกชน มาตรการ
ใส่หน้ากากอนามัยเมื่อออกนอกบ้าน มาตรการตรวจวัดไข้ก่อนเข้าสถานที่ต่าง ๆ มาตรการเว้น
ระยะห่างทางสังคม มาตรการปิดเมืองไม่ให้ผู้คนเข้าออก นอกจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคแล้ว รัฐบาลยังได้ออกมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด - 19 เช่น มาตรการ
ช่วยเหลือค่าไฟฟ้า และมาตรการช่วยเหลือเยียวยา 5,000 บาท จ านวน 3 เดือน เป็นต้น 
 มาตรการต่าง ๆ ที่ออกมานั้น ประชาชนบางพ้ืนที่หรือบางกลุ่มอาจจะมีทั้งเห็นด้วยและไม่
เห็นด้วยกับรัฐบาล ดังจะเห็นได้จากการแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เนื่องจาก
สภาพแวดล้อม สภาพสังคม และบริบทต่าง ๆ มีความแตกต่างกัน การบริหารจัดการพ้ืนที่แต่ละแห่ง
ย่อมแตกต่างกันไปตามบริบทของแต่ละพ้ืนที่ อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ถือเป็นอีกพ้ืนที่
หนึ่งที่มีความแตกต่างจากพ้ืนที่โดยทั่วไปของประเทศไทย ด้วยภูมิประเทศที่มีพ้ืนที่พรมแดนติดกับ
ต าบลปอยเปต จังหวัดบันทายมีชัย ประเทศกัมพูชา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
ท าให้คนไทยที่จะกลับเข้ามาต้องมีการเฝ้าระวังในพ้ืนที่ที่ทางอ าเภออรัญประเทศจัดเตรียมไว้ให้ 14 
วัน ก่อนจะกลับบ้านได้ 
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 อ าเภออรัญประเทศมีจ านวนผู้ติดเชื้อรวม 7 ราย (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ) 
แต่ละรายมีประวัติท างานและท่องเที่ยวในประเทศกัมพูชาทุกราย ด้วยภูมิศาสตร์ของพ้ืนที่ที่มีความ
แตกต่างกับพ้ืนที่อ่ืนในประเทศไทย ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจในการศึกษาถึงทัศนคติของประชาชนใน
พ้ืนที่ว่ามีความคิดเห็นอย่างไรต่อมาตรการของรัฐบาล เพ่ือจะได้น าข้อมูลมาปรับปรุงมาตรการการ
ด าเนินการให้สอดคล้องกับความต้องการในพ้ืนที่ รวมถึงใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนรับมือหากมีการ
ระบาดของโรคโควิด-19 อีกครั้ง หรือโรคอ่ืนที่มีลักษณะใกล้เคียงกันในอนาคต 
 
2. วัตถุประสงค์กำรศึกษำ 

2.1 เพ่ือศึกษาการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน พฤติกรรมการป้องกันตนเองจาก 
โรคโควิด-19 ทัศนคติต่อมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ทัศนคติต่อมาตรการเยียวยา และ
เปรียบเทียบทัศนคติของประชาชนต่อมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  

2.2 เพ่ือศึกษามาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 
 

3. ระเบียบวิธีวิจัย 
3.1 กลุ่มตัวอย่ำงและกำรเก็บข้อมูล 
กลุ่มตัวอย่างได้แก่ หัวหน้าครัวเรือนหรือภรรยา จ านวน 395 คน โดยใช้ตารางส าเร็จรูปของ 

Taro Yamane และสุ่มตามสัดส่วน ได้จ านวนหมู่บ้าน 57 หมู่บ้าน 12 ต าบล ในพ้ืนที่อ าเภออรัญ
ประเทศ จังหวัดสระแก้ว 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม เนื่องจากช่วงเวลาที่ผู้ศึกษาด าเนินการ
เก็บข้อมูลอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนอยู่บ้าน
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ขอความอนุเคราะห์จากปลัดอ าเภออรัญประเทศ น า
แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ จ านวน 395 ชุด แจกให้แก่ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพ้ืนที่ เพ่ือให้ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านน าไปแจกให้กับหัวหน้าครอบครัวหรือภรรยา ในหมู่บ้านตามสัดส่วนที่ก าหนดไว้ 
โดยจ านวนแบบสอบถามที่ได้รับความร่วมมือในการตอบกลับจ านวนทั้งหมด 261 ชุด คิดเป็นร้อยละ 
66.08 
   
4. ผลกำรศึกษำ 

4.1ข้อมูลส่วนบุคคล 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 53.6 เป็นผู้ชาย มีอายุระหว่าง 40-49 ปี ร้อยละ 53.2 ระดับ

การศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 45.2 ประกอบอาชีพ เกษตรกร ร้อยละ 65.1 
รายละเอียดตามตารางที่ 4.1  
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ตารางที่ 4.1 ข้อมูลส่วนบุคคล  
(n=261) 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

1. เพศ 
         ชาย 
         หญิง 
2. อำย ุ
         30-39 ปี 
         40-49 ปี 
         50-59 ปี 
3. ระดับกำรศึกษำ 
         ประถมศึกษาหรือต่ ากว่า 
         มัธยมศึกษาตอนต้น 
         มัธยมศึกษาตอนปลาย 
         อนุปริญญา 
         ปริญญาตรี 
4. อำชีพ 
         ธุรกิจส่วนตัว 
         รับจ้างรายวัน 
         เกษตรกร 
         ค้าขาย 
         อื่น ๆ 

 
140 
121 

 
61 
139 
61 
 

27 
94 
118 
10 
12 
 

10 
22 
165 
57 
2 

 
53.6 
46.4 

 
23.4 
53.2 
23.4 

 
10.3 
36.0 
45.2 
3.8 
4.6 

 
3.8 
8.4 
65.1 
21.8 
0.8 

 
4.2 กำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำร 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ติดตามข่าวสารบ่อย ร้อยละ 64.8 เห็นว่าโรคโควิด -19 

เป็นโรคที่น่ากลัว ร้อยละ 95.4 ต้องใส่หน้ากาก ล้างมือ เว้นระยะห่างระหว่างกัน ร้อยละ 93.1 การกักตัว
ผู้ที่มาจากพ้ืนที่เสี่ยงต้องกักตัวอย่างน้อย 14 วัน ร้อยละ 81.6 การเว้นระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย 
1 เมตร ร้อยละ 96.6 ทราบว่ามีมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ร้อยละ 59.0  ทราบว่าอ าเภอ 
อรัญประเทศมีสถานที่กักตัวส าหรับคนไทยที่กลับมาจากประเทศกัมพูชา ร้อยละ 50.6 ทราบว่ามีผู้ติด
เชื้อโควิด-19 ในอ าเภอ ร้อยละ 46.0 รายละเอียดตามตารางที่ 4.2 
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ตารางที่ 4.2 การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  
(n=261) 

กำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำร จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโรคโควิด-19 
1. กำรติดตำมข่ำวสำร 
         ติดตามบ่อย 
         ติดตามบ้าง 
         ไม่ติดตาม 
2. ควำมคิดเห็นต่อโรค 
         น่ากลัว 
         ไม่น่ากลัวเหมือนไข้หวัดธรรมดา 
         เฉย ๆ 
ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับมำตรกำรป้องกัน 
3. กำรลดกำรแพร่ระบำด ต้องใส่หน้ำกำก ล้ำงมือ เว้น
ระยะห่ำง 
         ใช่ 
         ไม่ใช่ 
         ไม่แน่ใจ 
4. มำจำกพ้ืนที่เสี่ยงกักตัวอย่ำงน้อยกี่วัน 
         7 วัน 
         14 วัน 
         15 วัน 
         28 วัน 
         ไม่ทราบ 
5. กำรเว้นระยะห่ำงระหว่ำงกันอย่ำงน้อย 
         1 เมตร 
         3 เมตร 
         5 เมตร 
         7 เมตร 
ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับมำตรกำรเยียวยำ 
6. ท่ำนทรำบหรือไม่ว่ำมีมำตรกำรช่วยเหลือค่ำไฟฟ้ำ 
         ทราบ 
         ไม่ทราบ 
         ไม่แน่ใจ 
กำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรในพื้นที่อ ำเภออรัญประเทศ 
7. ท่ำนทรำบหรือไม่ว่ำมีสถำนที่กักตัวในอ ำเภอ 
         ทราบ 

 
 

169 
87 
5 
 

249 
12 
- 
 
 
 

243 
10 
8 
 

14 
213 

- 
- 

34 
 

252 
9 
- 
- 
 
 

154 
57 
50 
 
 

132 

 
 

64.8 
33.3 
1.9 

 
95.4 
4.6 
- 
 
 
 

93.1 
3.8 
3.1 

 
5.4 
81.6 

- 
- 

13.0 
 

96.6 
3.4 
- 
- 
 
 

59.0 
21.8 
19.2 

 
 

50.6 
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กำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำร จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

         ไม่ทราบ 
         ไม่แน่ใจ 
8. ท่ำนทรำบหรือไม่ว่ำมีผู้ติดเชื้อในอ ำเภอ 
         ทราบ 
         ไม่ทราบ 
         ไม่แน่ใจ 

76 
53 
 

120 
46 
95 

29.1 
20.3 

 
46.0 
17.6 
36.4 

 
พฤติกรรม 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ออกจากบ้านเฉลี่ยสัปดาห์ละ 4-6 วัน ร้อยละ 37.5 ใส่หน้ากาก
อนามัยทุกครั้ง ร้อยละ 74.7 และล้างมือบ้างบางครั้งหลังจากสัมผัสสิ่งของ ร้อยละ 70.5 รายละเอียด
ตามตารางท่ี 4.3 

ตารางที่ 4.3 พฤติกรรมของประชาชนต่อการป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19   
(n=261) 

พฤติกรรม จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
 1. ออกจำกบ้ำนเฉลี่ยต่อสัปดำห์ 
          1-3 วัน 
          4-6 วัน 
          ทุกวัน 
          ไม่ออกจากบ้านเลย 
2. ใส่หน้ำกำกอนำมัยออกจำกบ้ำน 
         ใส่ทุกครั้ง 
         ใส่บ้างบางครั้ง 
         ไม่ใส่เลย 
3. เมื่อออกจำกบ้ำนล้ำงมือบ่อยแค่ไหน 
         ล้างทุกครั้งหลังจากสัมผัสสิ่งของ 
         ล้างบ้างบางครั้งหลังจากสัมผัสสิ่งของ 
         ไม่ล้างเลย 

 
82 
98 
81 
- 
 

195 
66 
- 
 

66 
194 
11 

 
31.4 
37.5 
31.0 

- 
 

74.7 
25.3 

- 
 

25.3 
70.5 
4.2 

 
ทัศนคติต่อมำตรกำรป้องกัน 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เห็นด้วยกับมาตรการป้องกัน เรียงจากมากไปน้อย ได้แก่  

การออกนอกบ้านต้องสวมหน้ากาก ร้อยละ 91.2 การล้างมือบ่อย ๆ ร้อยละ 88.1 มาตรการงดจัด
กิจกรรมทางศาสนา ร้อยละ 87.0 การเว้นระยะห่างระหว่างกัน ร้อยละ 85.8 มาตรการตรวจวัดไข้ 
ล้างมือ ก่อนเข้าไปในสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ ร้อยละ 83.5 มาตรการปิดสถานที่ต่าง ๆ ร้อยละ 
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80.9 มาตรการห้ามออกจากบ้านเวลากลางคืน ร้อยละ 76.2 และมาตรการน าคนไทยที่กลับจาก
ประเทศเพ่ือนบ้านมาเฝ้าระวังในพ้ืนที่ ร้อยละ 46.4 รายละเอียดตามตารางที่ 4.4 

ตารางที่ 4.4 ทัศนคติของประชาชนต่อมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด 
ทัศนคติต่อมำตรกำร 

ป้องกันกำรแพร่ระบำด 
ระดับควำมเห็น (ร้อยละ) 

เห็น
ด้วย 

ค่อนข้ำง
เห็นด้วย 

เฉย ๆ ค่อนข้ำง 
ไม่เห็นด้วย 

ไม่ 
เห็นด้วย 

รวม 

1. การน าคนไทยที่กลับจากประเทศเพื่อนบ้าน
มาเฝ้าระวังในพื้นที่ 

46.4 27.2 8.4 10.3 7.7 100.0 

2. การงดจัดกิจกรรมทางศาสนา 87.0 9.2 2.3 1.5 - 100.0 

3. การออกนอกบ้านต้องสวมหน้ากาก 91.2 8.8 - - - 100.0 
4. ท่านมีความเห็นอย่างไรต่อการล้างมือบ่อย ๆ 88.1 11.9 - - - 100.0 
5. การเว้นระยะห่างระหว่างกัน 85.8 14.2 - - - 100.0 
6. การห้ามออกจากบ้านเวลากลางคืน 76.2 7.7 0.4 15.3 0.4 100.0 
7. การปิดสถานที่ต่าง ๆ 80.9 13.0 6.1 - - 100.0 

8. มาตรการตรวจวัดไข้ ล้างมือ ก่อนเข้าไปใน
สถานท่ีที่เสี่ยง 

83.5 12.3 4.2 - - 100.0 

 

กำรลงทะเบียนผู้ที่ได้รับผลกระทบจำกโรคโควิด-19 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ลงทะเบียนเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 

ร้อยละ 66.7 ได้รับการอนุมัติ ร้อยละ 24.1 ส่วนใหญ่กรอกข้อมูลในระบบ 2 ครั้ง ร้อยละ 71.4 
ผู้ที่ได้รับการอนุมัติแล้วได้รับเงินเรียบร้อยแล้ว ร้อยละ 73.8 ส่วนใหญ่ได้รับเงินเดือนพฤษภาคม  
ร้อยละ 61.9 ส่วนใหญ่เห็นว่าการลงทะเบียนออนไลน์ไม่สะดวกต่อผู้ที่ ไม่มีสมาร์ทโฟนและ
อินเตอร์เน็ต ร้อยละ 69.0 แต่ผู้ลงทะเบียนส่วนใหญ่ลงทะเบียนด้วยตนเอง ร้อยละ 48.9 รายละเอียด
ตามตารางท่ี 4.5 

ตารางที่ 4.5 การลงทะเบียนเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ 
(n=261) 

มำตรกำรเยียวยำ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
 1. ท่ำนลงทะเบียนเยียวยำหรือไม่ 
         ลงทะเบียน 
         ไม่ลงทะเบียน 
2. ท่ำนได้รับอนุมัติหรือไม่ 
         ได้รับ 
         ไม่ได้รับ 
         ไม่แน่ใจ 

 
174 
87 

 
42 

127 
5 

 
66.7 
33.3 

 
24.1 
73.0 
2.9 
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มำตรกำรเยียวยำ จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

3. กว่ำที่ท่ำนจะได้รับกำรอนุมัติ กรอกข้อมูลกี่คร้ัง 
         ครั้งเดียว 
         2 ครั้ง 
         3 ครั้ง 
         4 ครั้ง 
         มากกว่า 4 ครั้ง 
4. ท่ำนได้รับเงินแล้วหรือยัง 
         ได้รับแล้ว 
         ยังไม่ได้รับ 
         ไม่แน่ใจ 
5. ท่ำนได้รับเงินเดือนไหน 
         เมษายน 
         พฤษภาคม 
         ไม่ทราบ 
6. ระบบลงทะเบียนรับเงินเยียวยำทำงออนไลน์เป็นอย่ำงไร 
         สะดวกสามารถลงทะเบียนเองได้ 
         ไม่สะดวกต่อผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนและอินเตอร์เน็ต 
         ยุ่งยากไม่มีเจ้าหน้าที่แนะน า 
         เฉย ๆ 
7. ท่ำนให้ใครเป็นผู้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยำ 
         ลงทะเบียนเอง 
         ให้ลูกลงทะเบียนให้ 
         ให้ญาติลงทะเบียนให้ 
         ให้คนอื่นลงทะเบียนให้ 

 
7 

30 
3 
2 
- 
 

31 
10 
1 
 

5 
26 
11 

 
41 

120 
13 

- 
 

85 
37 
50 
2 

 
16.7 
71.4 
7.1 
4.8 

- 
 

73.8 
23.8 
2.4 

 
11.9 
61.9 
26.2 

 
23.6 
69.0 
7.4 

- 
 

48.9 
21.3 
28.7 
1.1 

 
ทัศนคติของประชำชนต่อมำตรกำรเยียวยำ 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยกับมาตรการช่วยเหลือเยียวยา 5,000 บาท ร้อยละ 

90.0 และค่อนข้างไม่เห็นด้วยกับคุณสมบัติของผู้ที่ไม่ได้รับเงินเยียวยา 5 ,000 บาท เช่น มีอาชีพ
เกษตรกร รับจ้างก่อสร้าง ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ร้อยละ 51.0 ค่อนข้างเห็นด้วยกับสังคม
ออนไลน์ที่มีผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้วไม่ได้รับเงินเยียวยา และให้ความเห็นว่ามาตรการดังกล่าวไม่เป็นธรรม 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ร้อยละ 65.4 เห็นด้วยกับมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ร้อยละ 93.1 และ
เห็นด้วยกับการเพ่ิมจ านวนหน่วยการให้ใช้ไฟฟ้าฟรีจาก 90 หน่วย เป็น 150 หน่วย ร้อยละ 89.3  
รายละเอียดตามตารางที่ 4.6 
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ตารางที่ 4.6 ทัศนคติของประชาชนต่อมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19             
ทัศนคติต่อมำตรกำร 

เยียวยำ 
ระดับควำมเห็น ควำมถี่ (ร้อยละ) 

เห็นด้วย ค่อนข้ำง
เห็นด้วย 

เฉย ๆ ค่อนข้ำง 
ไม่เห็นด้วย 

ไม่ 
เห็นด้วย 

รวม 

1. มาตรการช่วยเหลือเยียวยา 5,000 บาท 
ของผู้ที่ได้รับผลกระทบ 

90.0 10.0 - - - 100.0 

2. คุณสมบัติของผู้ที่ ไม่ได้รับเ งินเยียวยา 
5,000 บาท 

30.7 11.0 - 51.0 7.3 100.0 

3. จากสังคมออนไลน์ที่มีผู้ที่ได้รับผลกระทบ
แล้วไม่ได้รับเงินเยียวยา และให้ความเห็นว่า
ไม่เป็นธรรม 

33.0 65.4 0.8 0.8 - 100.0 

4. มาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า 93.1 1.5 5.4 - - 100.0 

5. การเพิ่มจ านวนหน่วยการให้ใช้ไฟฟ้าฟรี
จาก 90 หน่วย เป็น 150 หน่วย 

89.3 7.3 3.4 - - 100.0 

 
กำรเปรียบเทียบทัศนคติของประชำชนต่อมำตรกำรป้องกันแพร่ระบำดของโรคโควิด-19  
เปรียบเทียบทัศนคติต่อมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำด จ ำแนกตำมเพศ 
เพศมีความสัมพันธ์กับทัศนคติด้านมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 

โดยสัมพันธ์กับมาตรการน าไทยที่กลับมาจากประเทศเพ่ือนบ้านมาเฝ้าระวังในประเทศ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยเพศชายเห็นด้วย (ร้อยละ 74.3) มากกว่าเพศหญิง (ร้อยละ 72.7)  

เพศมีความสัมพันธ์กับมาตรการงดจัดกิจกรรมทางศาสนา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
โดยเพศหญิงเห็นด้วย (ร้อยละ 100.0) มากกว่าเพศชาย (ร้อยละ 92.9)  

เพศมีความสัมพันธ์กับมาตรการปิดสถานที่ต่าง ๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยเพศ
หญิงเห็นด้วย (ร้อยละ 99.2) มากกว่าเพศชาย (ร้อยละ 89.3) รายละเอียดตามตารางที่ 4.7 

ตารางที่ 4.7 เปรียบเทียบทัศนคติต่อมาตรการป้องกัน จ าแนกตามเพศ 
มำตรกำรป้องกัน เพศ รวม Chi - Square 

ชำย หญิง 
กำรน ำคนไทยท่ีกลับจำกประเทศเพ่ือนบ้ำนมำเฝ้ำระวังในพื้นที่ 
         เห็นด้วย 
         ค่อนข้างเห็นด้วย 
         เฉย ๆ 
         ค่อนข้างไม่เห็นด้วย 
         ไม่เห็นด้วย 

 
74.3 
0.0 
12.9 
0.0 
12.9 

 
72.7 
0.0 
3.3 
0.0 
24.0 

 
73.6 
0.0 
8.4 
0.0 
18.0 

 
X2=11.495 
df=2, p=.003 
  

กำรงดจัดกิจกรรมทำงศำสนำ     



672 
 

 

มำตรกำรป้องกัน เพศ รวม Chi - Square 

ชำย หญิง 
         เห็นด้วย 
         ค่อนข้างเห็นด้วย 
         เฉย ๆ 
         ค่อนข้างไม่เห็นด้วย 
         ไม่เห็นด้วย 

92.9 
0.0 
4.3 
0.0 
2.9 

100.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

96.2 
0.0 
2.3 
0.0 
1.5 

X2=8.987 
df=2, p=.011 

กำรปิดสถำนที่ต่ำง ๆ  
         เห็นด้วย 
         ค่อนข้างเห็นด้วย 
         เฉย ๆ 
         ค่อนข้างไม่เห็นด้วย 
         ไม่เห็นด้วย 

 
89.3 
0.0 
10.7 
0.0 
0.0 

 
99.2 
0.0 
0.8 
0.0 
0.0 

 
93.9 
0.0 
6.1 
0.0 
0.0 

 
X2=11.027 
df=1, p=.001 

  
เปรียบเทียบทัศนคติต่อมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำด จ ำแนกตำมอำยุ 
อายุมีความสัมพันธ์กับทัศนคติด้านมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 

โดยสัมพันธ์กับมาตรการงดจัดกิจกรรมทางศาสนา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยอายุ 30-39 ป ี
เห็นด้วยมากที่สุด (ร้อยละ 100.0) รองลงมา อายุ 40-49 ปี (ร้อยละ 99.3) และอาย 50-59 ปี 
(ร้อยละ 85.2) ตามล าดับ 

อายุมีความสัมพันธ์กับมาตรการห้ามออกนอกบ้านเวลากลางคืน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 
0.05 โดยอายุ 40-49 ปี เห็นด้วยมากที่สุด (ร้อยละ 91.4) รองลงมา อายุ  50-59 ปี (ร้อยละ 80.3) 
และอายุ 30-39 ปี (ร้อยละ 70.5) ตามล าดับ  

อายุมีความสัมพันธ์กับมาตรการปิดสถานที่ต่าง ๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยอายุ 
40-49 ปี เห็นด้วยมากที่สุด (ร้อยละ 99.3) รองลงมา อายุ 30-39 ปี (ร้อยละ 98.4) และอายุ 59-59 ปี 
(ร้อยละ 77.0) ตามล าดับ รายละเอียดตามตารางที่ 4.8 

ตารางที่ 4.8 เปรียบเทียบทัศนคติต่อมาตรการป้องกัน จ าแนกตามอายุ 
มำตรกำรป้องกัน อำย ุ รวม Chi - Square 

30-39 ปี 40-49 ปี 50-59 ปี 
กำรงดจัดกิจกรรมทำงศำสนำ 
         เห็นด้วย 
         ค่อนข้างเห็นด้วย 
         เฉย ๆ 
         ค่อนข้างไม่เห็นด้วย 
         ไม่เห็นด้วย 

 
100.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

 
99.3 
0.0 
0.7 
0.0 
0.0 

 
85.2 
0.0 
2.3 
0.0 
6.6 

 
96.2 
0.0 
2.3 
0.0 
1.5 

 
X2=26.245 
df=4, p=.000 
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มำตรกำรป้องกัน อำย ุ รวม Chi - Square 

30-39 ปี 40-49 ปี 50-59 ปี 
ห้ำมออกจำกบ้ำนเวลำกลำงคืน 
         เห็นด้วย 
         ค่อนข้างเห็นด้วย 
         เฉย ๆ 
         ค่อนข้างไม่เห็นด้วย 
         ไม่เห็นด้วย 

 
70.5 
0.0 
0.0 
0.0 
29.5 

 
91.4 
0.0 
0.7 
0.0 
7.9 

 
80.3 
0.0 
1.6 
0.0 
18.0 

 
83.9 
0.0 
0.8 
0.0 
15.3 

 
X2=16.682 
df=4, p=.002 

กำรปิดสถำนที่ต่ำง ๆ  
         เห็นด้วย 
         ค่อนข้างเห็นด้วย 
         เฉย ๆ 
         ค่อนข้างไม่เห็นด้วย 
         ไม่เห็นด้วย 

 
98.4 
0.0 
1.6 
0.0 
0.0 

 
99.3 
0.0 
0.7 
0.0 
0.0 

 
77.0 
0.0 
23.0 
0.0 
0.0 

 
93.9 
0.0 
6.1 
0.0 
0.0 

 
X2=39.202 
df=2, p=.000 

  
เปรียบเทียบทัศนคติต่อมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำด จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ 
ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับทัศนคติด้านมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

โดยสัมพันธ์กับมาตรการน าคนไทยที่กลับจากประเทศเพ่ือนบ้านมาเฝ้าระวังในพ้ืนที่  อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 โดยระดับการศึกษาระดับอนุปริญญา เห็นด้วยมากที่สุด (ร้อยละ 90.0) รองลงมา 
ระดับประถมศึกษาหรือต่ ากว่า (ร้อยละ 88.9) ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ร้อยละ 85.1) ระดับ
ปริญญาตรี (ร้อยละ 75.0) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ร้อยละ 59.3) ตามล าดับ 

ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับมาตรการงดจัดกิจกรรมทางศาสนา อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ 0.05 โดยระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ร้อยละ 100) ระดับประถมศึกษาตอน
ปลาย (ร้อยละ 100) ระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 100) และระดับอนุปริญญา (ร้อยละ 100) เห็นด้วย
มากที่สุด รองลงมาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ร้อยละ 89.4) ตามล าดับ 

ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับมาตรการห้ามออกจากบ้านเวลากลางคืน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 โดยระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ร้อยละ 93.6) เห็นด้วยมากที่สุด 
รองลงมาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 91.7) ระดับประถมศึกษาหรือต่ ากว่า (ร้อยละ 85.2)  ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ร้อยละ 78.0) และระดับอนุปริญญา (ร้อยละ 50.0) ตามล าดับ 

ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับมาตรการปิดสถานที่ต่าง ๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
โดยระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 100.0) เห็นด้วยมากทีสุด รองลงมา ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ร้อยละ 96.6) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ร้อยละ 94.7) ระดับอนุปริญญา (ร้อยละ 90.0) 
และระดับประถมศึกษาหรือต่ ากว่า (ร้อยละ 77.8) ตามล าดับ รายละเอียดตามตารางที่ 4.9 
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ตารางที่ 4.9 เปรียบเทียบทัศนคติต่อมาตรการป้องกัน จ าแนกตามระดับการศึกษา 
มำตรกำรป้องกัน ระดับกำรศึกษำ รวม Chi - Square 

ประถม/ 
ต่ ำกว่ำ 

ม.ต้น ม.ปลำย อนุ- 
ปริญญำ 

ปริญญำ
ตรี 

กำรน ำคนไทยที่กลับจำก
ประเทศเพื่อนบ้ำนมำเฝ้ำ
ระวังในพื้นที่ 
         เห็นด้วย 
         ค่อนข้างเห็นด้วย 
         เฉย ๆ 
         ค่อนข้างไม่เห็นด้วย 
         ไม่เห็นด้วย 

 
 
 

88.9 
0.0 
0.0 
0.0 
11.1 

 
 
 

85.1 
0.0 
6.4 
0.0 
8.5 

 
 
 

59.3 
0.0 
11.0 
0.0 
29.7 

 
 
 

90.0 
0.0 
10.0 
0.0 
0.0 

 
 
 

75.0 
0.0 
16.7 
0.0 
8.3 

 
 
 

73.6 
0.0 
8.4 
0.0 
18.0 

 
 
 
X2=27.608 
df=8, 
p=.001 

กำรงดจัดกิจกรรมทำงศำสนำ 
         เห็นด้วย 
         ค่อนข้างเห็นด้วย 
         เฉย ๆ 
         ค่อนข้างไม่เห็นด้วย 
         ไม่เห็นด้วย 

 
100.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

 
89.4 
0.0 
6.4 
0.0 
4.3 

 
100.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

 
100.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

 
100.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

 
96.2 
0.0 
2.3 
0.0 
1.5 

 
X2=18.474 
df=8, 
p=.018 

ห้ำมออกจำกบ้ำนเวลำ
กลำงคืน 
         เห็นด้วย 
         ค่อนข้างเห็นด้วย 
         เฉย ๆ 
         ค่อนข้างไม่เห็นด้วย 
         ไม่เห็นด้วย 

 
 

85.2 
0.0 
3.7 
0.0 
11.1 

 
 

93.6 
0.0 
0.0 
0.0 
6.4 

 
 

78.0 
0.0 
0.0 
0.0 
22.0 

 
 

50.0 
0.0 
10.0 
0.0 
40.0 

 
 

91.7 
0.0 
0.0 
0.0 
8.3 

 
 

83.9 
0.0 
0.8 
0.0 
15.3 

 
 
X2=31.936 
df=8, 
p=.000 

กำรปิดสถำนที่ต่ำง ๆ 
         เห็นด้วย 
         ค่อนข้างเห็นด้วย 
         เฉย ๆ 
         ค่อนข้างไม่เห็นด้วย 
         ไม่เห็นด้วย 

 
77.8 
0.0 
22.2 
0.0 
0.0 

 
94.7 
0.0 
5.3 
0.0 
0.0 

 
96.6 
0.0 
3.4 
0.0 
0.0 

 
90.0 
0.0 
10.0 
0.0 
0.0 

 
100.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

 
93.9 
0.0 
6.1 
0.0 
0.0 

 
X2=14.841 
df=4, p=.005 

 
เปรียบเทียบทัศนคติต่อมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำด จ ำแนกตำมอำชีพ 

 อาชีพมีความสัมพันธ์กับทัศนคติด้านมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 
โดยสัมพันธ์กับมาตรการน าคนไทยที่กลับจากประเทศเพ่ือนบ้านมาเฝ้าระวังในพ้ืนที่ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 โดยอาชีพอ่ืน ๆ เห็นด้วยมากที่สุด (ร้อยละ 100.0) รองลงมา อาชีพธุรกิจส่วนตัว 
(ร้อยละ 90.0) อาชีพเกษตรกร (ร้อยละ 76.5) อาชีพรับจ้างรายวัน (ร้อยละ 72.7) และอาชีพค้าขาย 
(ร้อยละ 61.4) ตามล าดับ 
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อาชีพมีความสัมพันธ์กับมาตรการการงดจัดกิจกรรมทางศาสนา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 
0.05 โดยอาชีพธุรกิจส่วนตัว ค้าขาย และอาชีพอ่ืน ๆ เห็นด้วยมากที่สุด (ร้อยละ 100.0) รองลงมา 
อาชีพเกษตรกร (ร้อยละ 96.5) และอาชีพรับจ้างรายวัน (ร้อยละ 81.8) ตามล าดับ 

อาชีพมีความสัมพันธ์กับมาตรการห้ามออกจากบ้านเวลากลางคืน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 
0.05 โดยอาชีพรับจ้างรายวัน และอาชีพอ่ืน ๆ เห็นด้วยมากที่สุด (ร้อยละ 100.0) รองลงมา อาชีพ
ค้าขาย (ร้อยละ 93.0) อาชีพเกษตรกร (ร้อยละ 80.0) และอาชีพธุรกิจส่วนตัว (ร้อยละ 60.0) 
ตามล าดับ 

อาชีพมีความสัมพันธ์กับมาตรการตรวจวัดไข้ ล้างมือ ก่อนเข้าไปในสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่
เชื้อ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยอาชีพธุรกิจส่วนตัว อาชีพรับจ้างรายวัน และอาชีพอ่ืน ๆ 
เห็นด้วยมากที่สุด (ร้อยละ 100.0) รองลงมา อาชีพเกษตรกร (ร้อยละ 99.4) อาชีพค้าขาย (ร้อยละ 
82.5) ตามล าดับ รายละเอียดตามตารางท่ี 4.10 

ตารางที่ 4.10 เปรียบเทียบทัศนคติต่อมาตรการป้องกัน จ าแนกตามอาชีพ 
มำตรกำรป้องกัน อำชีพ รวม Chi - Square 

ธุรกิจ
ส่วนตัว 

รับจ้ำง
รำยวัน 

เกษตรกร ค้ำขำย อื่น ๆ 

กำรน ำคนไทยท่ีกลับจำก
ประเทศเพ่ือนบ้ำนมำเฝ้ำ
ระวังในพื้นที่ 
         เห็นด้วย 
         ค่อนข้างเห็นด้วย 
         เฉย ๆ 
         ค่อนข้างไม่เห็นด้วย 
         ไม่เห็นด้วย 

 
 

90.0 
0.0 
10.0 
0.0 
0.0 

 
 

72.7 
0.0 
0.0 
0.0 
27.3 

 
 

76.5 
0.0 
10.6 
0.0 
12.9 

 
 

61.4 
0.0 
5.3 
0.0 
33.3 

 
 

100.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

 
 

73.6 
0.0 
8.4 
0.0 
18.0 

 
 
X2=18.638 
df=8, p=.017 

กำรงดจัดกจิกรรมทำงศำสนำ 
         เห็นด้วย 
         ค่อนข้างเห็นด้วย 
         เฉย ๆ 
         ค่อนข้างไม่เห็นด้วย 
         ไม่เห็นด้วย 

 
100.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

 
81.8 
0.0 
0.0 
0.0 
18.2 

 
96.5 
0.0 
3.5 
0.0 
0.0 

 
100.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

 
100.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

 
96.2 
0.0 
2.3 
0.0 
1.5 

 
X2=47.244 
df=8, p=.000 

ห้ำมออกจำกบ้ำนเวลำกลำงคืน 
         เห็นด้วย 
         ค่อนข้างเห็นด้วย 
         เฉย ๆ 
         ค่อนข้างไม่เห็นด้วย 
         ไม่เห็นด้วย 

 
60.0 
0.0 
10.0 
0.0 
30.0 

 
100.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

 
80.0 
0.0 
0.6 
0.0 
19.4 

 
93.0 
0.0 
0.0 
0.0 
7.0 

. 
100.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

 
83.9 
0.0 
0.8 
0.0 
15.3 

 
X2=23.611 
df=8, p=.003 
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มำตรกำรป้องกัน อำชีพ รวม Chi - Square 

ธุรกิจ
ส่วนตัว 

รับจ้ำง
รำยวัน 

เกษตรกร ค้ำขำย อื่น ๆ 

ตรวจวัดไข้ ล้ำงมอื กอ่นเข้ำ
ไปในสถำนที่เสี่ยงต่อกำร 
แพร่เชื้อ                       
         เห็นด้วย 
         ค่อนข้างเห็นด้วย 
         เฉย ๆ 
         ค่อนข้างไม่เห็นด้วย 
         ไม่เห็นด้วย 

 
 
 

100.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

 
 
 

100.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

 
 
 

99.4 
0.0 
0.6 
0.0 
0.0 

 
 
 

82.5 
0.0 
17.5 
0.0 
0.0 

 
 
 

100.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

 
 
 

95.8 
0.0 
4.2 
0.0 
0.0 

 
 
 
X2=32.120 
df=4, p=.000 

 

กำรเปรียบเทียบทัศนคติของประชำชนต่อมำตรกำรเยียวยำผู้ที่ได้รับผลกระทบจำก 
โรคโควิด-19 

เปรียบเทียบทัศนคติต่อมำตรกำรเยียวยำผู้ที่ได้รับผลกระทบ จ ำแนกตำมเพศ 
 เพศมีความสัมพันธ์กับทัศนคติด้านมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 โดย
สัมพันธ์กับมาตรการเพ่ิมจ านวนหน่วยการใช้ไฟฟ้าฟรีจาก 90 หน่วย เป็น 150 หน่วย  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยเพศชาย (ร้อยละ 92.9) เห็นด้วยมากกว่าเพศหญิง (ร้อยละ 85.1) 
รายละเอียดตามตารางที่ 4.11 

ตารางที่ 4.11 เปรียบเทียบทัศนคติต่อมาตรการเยียวยา จ าแนกตามเพศ 
มำตรกำรป้องกัน เพศ รวม 

ชำย หญิง 

เพ่ิมจ ำนวนหน่วยกำรใช้ไฟฟ้ำฟรีจำก 90 หน่วย เป็น 150 หน่วย 
         เห็นด้วย 
         ค่อนข้างเห็นด้วย 
         เฉย ๆ 
         ค่อนข้างไม่เห็นด้วย 
         ไม่เห็นด้วย 

 
92.9 
2.9 
4.3 
0.0 
0.0 

 
85.1 
12.4 
2.5 
0.0 
0.0 

 
89.3 
7.3 
3.4 
0.0 
0.0 

X2=9.163, df=2, p=.010 
 

เปรียบเทียบทัศนคติต่อมำตรกำรเยียวยำผู้ที่ได้รับผลกระทบ จ ำแนกตำมอำยุ 
อายุมีความสัมพันธ์กับทัศนคติด้านมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 

โดยสัมพันธ์กับมาตรการช่วยเหลือเยียวยา 5,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยอายุ
ระหว่าง 40-49 ปี (ร้อยละ 91.4) เห็นด้วยมากที่สุด รองลงมาอายุระหว่าง 40-49 ปี (ร้อยละ 99.3) 
และอายุระหว่าง 50-59 ปี (ร้อยละ 85.2) ตามล าดับ 
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อายุมีความสัมพันธ์กับผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้วไม่ได้รับเงินเยียวยามองว่าไม่เป็นธรรม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยอายุระหว่าง 30-39 ปี (ร้อยละ 100.0) เห็นด้วยมากที่สุด รองลงมา
อายุระหว่าง 50-59 ปี (ร้อยละ 80.3) และอายุระหว่าง 30-39 ปี (ร้อยละ 70.5) ตามล าดับ 

อายุมีความสัมพันธ์กับการเพ่ิมจ านวนหน่วยการให้ใช้ไฟฟ้าฟรีจาก 90 หน่วย เป็น 150 
หน่วย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยอายุระหว่าง 40-49 ปี (ร้อยละ 99.3) เห็นด้วยมากที่สุด 
รองลงมาอายุระหว่าง 30-39 ปี (ร้อยละ 98.4) และอายุระหว่าง 50-59 ปี (ร้อยละ 77.0) ตามล าดับ 
รายละเอียดตามตารางที่ 4.12 

ตารางที่ 4.12 เปรียบเทียบทัศนคติต่อมาตรการเยียวยา จ าแนกตามอายุ 
มำตรกำรป้องกัน อำย ุ รวม Chi - Square 

30-39 ปี 40-49 ปี 50-59 ปี 
มำตรกำรช่วยเหลือเยียวยำ 5,000 บำท 
         เห็นด้วย 
         ค่อนข้างเห็นด้วย 
         เฉย ๆ 
         ค่อนข้างไม่เห็นด้วย 
         ไม่เห็นด้วย 

 
100.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

 
99.3 
0.0 
0.7 
0.0 
0.0 

 
85.2 
0.0 
2.3 
0.0 
6.6 

 
96.2 
0.0 
2.3 
0.0 
1.5 

 
X2=26.245 
df=4, p=.000 

ผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้วไม่ได้รับเงินเยียวยำ
มองว่ำไม่เป็นธรรม                             
         เห็นด้วย 
         ค่อนข้างเห็นด้วย 
         เฉย ๆ 
         ค่อนข้างไม่เห็นด้วย 
         ไม่เห็นด้วย 

 
 

70.5 
0.0 
0.0 
0.0 
29.5 

 
 

91.4 
0.0 
0.7 
0.0 
7.9 

 
 

80.3 
0.0 
1.6 
0.0 
18.0 

 
 

83.9 
0.0 
0.8 
0.0 
15.3 

 
 
X2=16.682 
df=4, p=.002 

กำรเพ่ิมจ ำนวนหน่วยกำรให้ใช้ไฟฟ้ำฟรีจำก 
90 หน่วย เป็น 150 หน่วย         
         เห็นด้วย 
         ค่อนข้างเห็นด้วย 
         เฉย ๆ 
         ค่อนข้างไม่เห็นด้วย 
         ไม่เห็นด้วย 

 
 

98.4 
0.0 
1.6 
0.0 
0.0 

 
 

99.3 
0.0 
0.7 
0.0 
0.0 

 
 

77.0 
0.0 
23.0 
0.0 
0.0 

 
 

93.9 
0.0 
6.1 
0.0 
0.0 

 
 
X2=39.202 
df=2, p=.000 

 

เปรียบเทียบทัศนคติต่อมำตรกำรเยียวยำผู้ที่ได้รับผลกระทบ จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ 
 ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับทัศนคติด้านมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรค
โควิด-19 โดยสัมพันธ์กับผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้วไม่ได้รับเงินเยียวยามองว่าไม่เป็นธรรม อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 50.0) เห็นด้วยมากที่สุด 
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รองลงมาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ร้อยละ 46.6) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ร้อยละ 22.3) ระดับ
อนุปริญญา (ร้อยละ 20.0) ระดับประถมศึกษาหรือต่ ากว่า (ร้อยละ 7.4) ตามล าดับ 
 ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับการเพ่ิมจ านวนหน่วยการให้ใช้ไฟฟ้าฟรีจาก 90 หน่วย 
เป็น 150 หน่วย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 
100.0) เห็นด้วยมากที่สุด รองลงมาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ร้อยละ 93.2) ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น (ร้อยละ 90.4) ระดับประถมศึกษาหรือต่ ากว่า (ร้อยละ 77.8) และระดับอนุปริญญา (ร้อยละ 
50.0) รายละเอียดตามตารางที่ 4.13 

ตารางที่ 4.13 เปรียบเทียบทัศนคติต่อมาตรการเยียวยา จ าแนกตามระดับการศึกษา 
มำตรกำรป้องกัน ระดับกำรศึกษำ รวม Chi - Square 

ประถม/
ต่ ำกว่ำ 

ม.ต้น ม.ปลำย อนุ- 
ปริญญำ 

ปริญญำ
ตรี 

ผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้วไม่ได้รับ
เงินเยียวยำมองว่ำไม่เป็นธรรม                 
         เห็นด้วย 
         ค่อนข้างเห็นด้วย 
         เฉย ๆ 
         ค่อนข้างไม่เห็นด้วย 
         ไม่เห็นด้วย 

 
 

7.4 
88.9 
0.0 
3.7 
0.0 

 
 

22.3 
76.6 
0.0 
1.1 
0.0 

 
 

46.6 
51.7 
1.7 
0.0 
0.0 

 
 

20.0 
80.0 
0.0 
0.0 
0.0 

 
 

50.0 
50.0 
0.0 
0.0 
0.0 

 
 

33.0 
65.5 
0.8 
0.8 
0.0 

 
 
X2=31.667  
df=12, p=.002 

กำรเพิ่มจ ำนวนหน่วยกำรให้ใช้
ไฟฟ้ำฟรีจำก 90 หน่วย เป็น 150 
หน่วย         
         เห็นด้วย 
         ค่อนข้างเห็นด้วย 
         เฉย ๆ 
         ค่อนข้างไม่เห็นด้วย 
         ไม่เห็นด้วย 

 
 
 

77.8 
22.2 
0.0 
0.0 
0.0 

 
 
 

90.4 
1.1 
8.5 
0.0 
0.0 

 
 
 

93.2 
5.9 
0.8 
0.0 
0.0 

 
 
 

50.0 
50.0 
0.0 
0.0 
0.0 

 
 
 

100.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

 
 
 

89.3 
7.3 
3.4 
0.0 
0.0 

 
 

X2=53.001 
df=8, p=.000 

  

เปรียบเทียบทัศนคติต่อมำตรกำรเยียวยำผู้ที่ได้รับผลกระทบ จ ำแนกตำมอำชีพ 
อาชีพมีความสัมพันธ์กับทัศนคติด้านมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 

โดยสัมพันธ์กับคุณสมบัติของผู้ที่ไม่ได้รับเงินเยียวยา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยอาชีพ
เกษตรกร (ร้อยละ 57.1) ค่อนข้างไม่เห็นด้วยมากที่สุด รองลงมาอาชีพค้าขาย (ร้อยละ 45.6) อาชีพ
ธุรกิจส่วนตัว (ร้อยละ 40.0) และอาชีพรับจ้างรายวัน (ร้อยละ 27.3) ตามล าดับ 

อาชีพมีความสัมพันธ์กับการเพ่ิมจ านวนหน่วยการให้ใช้ไฟฟ้าฟรีจาก 90 หน่วย เป็น 150 
หน่วย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยอาชีพอ่ืน ๆ (ร้อยละ 100.0) เห็นด้วยมากที่สุด รองลงมา
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อาชีพค้าขาย (ร้อยละ 98.2) อาชีพรับจ้างรายวัน (ร้อยละ 95.5) เกษตรกร (ร้อยละ 87.1) และธุรกิจ
ส่วนตัว (ร้อยละ 60.0) ตามล าดับ รายละเอียดตามตารางที่ 4.14 

ตารางที่ 4.14 เปรียบเทียบทัศนคติต่อมาตรการเยียวยา จ าแนกตามอาชีพ 
มำตรกำรป้องกัน อำชีพ รวม Chi - Square 

ธุรกิจ
ส่วนตัว 

รับจ้ำง
รำยวัน 

เกษตรกร ค้ำขำย อื่น ๆ 

คุณสมบัติของผู้ที่ไม่ได้รับเงินเยียวยำ 
         เห็นด้วย 
         ค่อนข้างเห็นด้วย 
         เฉย ๆ 
         ค่อนข้างไม่เห็นด้วย 
         ไม่เห็นด้วย 

 
50.0 
0.0 
0.0 
40.0 
10.0 

 
27.3 
31.8 
0.0 
27.3 
13.6 

 
25.3 
9.4 
0.0 
57.1 
8.2 

 
42.1 
10.5 
0.0 
45.6 
1.8 

 
100.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

 
30.7 
11.1 
0.0 
51.0 
7.3 

 
X2=28.065 
df=12, p=.005 

กำรเพิ่มจ ำนวนหน่วยกำรให้ใช้ไฟฟ้ำ
ฟรีจำก 90 หน่วย เป็น 150 หน่วย         
         เห็นด้วย 
         ค่อนข้างเห็นด้วย 
         เฉย ๆ 
         ค่อนข้างไม่เห็นด้วย 
         ไม่เห็นด้วย 

 
 

60.0 
40.0 
0.0 
0.0 
0.0 

 
 

95.5 
4.5 
0.0 
0.0 
0.0 

 
 

87.1 
7.6 
5.3 
0.0 
0.0 

 
 

98.2 
1.8 
0.0 
0.0 
0.0 

 
 

100.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

 
 

89.3 
7.3 
3.4 
0.0 
0.0 

 
 
X2=24.005 
df=8, p=.002 

 
ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถำม 

 ข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่างต่อมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เสนอว่า 
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นอย่างมาก จึงต้องการให้รัฐบาล
ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนเพื่อให้มีรายได้เลี้ยงครอบครัว จากมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ
ที่ผ่านมาการช่วยเหลือยังไม่ครอบคลุมทุกสาขาอาชีพประชาชนจึงต้องการให้ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบให้ครอบคลุม และจากการลงทะเบียนเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบส่งผลให้ประชาชนบาง
กลุ่มท่ีไม่มีสมาร์ทโฟนหรืออินเตอร์เน็ต ไม่ได้รับการเยียวยา หากมีมาตรการช่วยเหลืออ่ืน ๆ ต้องการ
ให้มีการลงทะเบียนเยียวยาช่องทางอ่ืนที่ไม่ใช่การลงทะเบียนออนไลน์ 

สรุป 
จากการศึกษาทัศนคติของประชาชนต่อมาตรการของรัฐบาลในการลดการแพร่ระบาดของ

โรคโควิด-19 ข้างต้น พบว่า การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ของประชาชนผู้ตอบ
แบบสอบถามในพ้ืนที่ อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เรียงจากมากไปน้อย พบว่า ส่วนใหญ่
ทราบว่าการเว้นระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย 1 เมตร และเห็นว่าโรคโควิด-19 เป็นโรคที่น่ากลัว 
คิดว่าการลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต้องใส่หน้ากาก ล้างมือ เว้นระยะห่างระหว่าง การกัก
ตัวผู้ที่มาจากพ้ืนที่เสี่ยงหรือจากต่างประเทศต้องกักตัวอย่างน้อย 14 วัน การติดตามข้อมูลข่าวสาร
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เกี่ยวกับโรคโควิด-19 ติดตามบ่อย และส่วนใหญ่ทราบว่ารัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า 
ทราบว่าอ าเภออรัญประเทศมีสถานที่กักตัวส าหรับคนไทยที่กลับมาจากประเทศกัมพูชา และทราบว่า
มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในอ าเภออรัญประเทศ  

พฤติกรรมการป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19 ของผู้ตอบแบบสอบถามในพ้ืนที่อ าเภออรัญ
ประเทศ จังหวัดสระแก้ว เรียงจากมากไปน้อย ส่วนใหญ่ พบว่าออกจากบ้านเฉลี่ยสัปดาห์ละ 4 -6 วัน 
ก่อนออกจากบ้านใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง และเมื่อออกจากบ้านล้างมือบ้างบางครั้งหลังจากสัมผัส
สิ่งของ  

ทัศนคติของประชาชนต่อมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่วนใหญ่เห็น
ด้วยกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพ้ืนที่อ าเภออรัญประเทศ เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า การออกนอกบ้านต้องสวมหน้ากาก จากการตอบค าถามเห็นได้ว่าประชากรส่วน
ใหญ่ให้ความส าคัญกับการสวมหน้ากากออกนอกบ้าน อาจเนื่องมาจากการสวมหน้ากากเป็นวิธี
ป้องกันโรคโควิด-19 ที่กระทรวงสาธารณสุขออกมารณรงค์ให้ประชาชนสวมหน้ากากเป็นวิ ธีการลด
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และสื่อมวลชนต่างแจ้งเตือนให้กับประชาชนให้ทราบถึงการป้องกัน
ตนเองและผู้อ่ืนด้วยการสวมหน้ากากอนามัย รวมถึงตามร้านค้าหรือสถานที่ต่าง ๆ หากท่านใดไม่สวม
หน้ากากก็จะไม่สามารถเข้าไปใช้บริการได้ ส่วนมาตรการอีก 7 ข้อ พบว่าส่วนใหญ่เห็นด้วยกับ
มาตรการ โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ล้างมือบ่อย ๆ การงดจัดกิจกรรมทางศาสนา 
เว้นระยะห่างระหว่างกัน ตรวจวัดไข้ ล้างมือ ก่อนเข้าไปในสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ เชื้อ การปิด
สถานที่ต่าง ๆ ห้ามออกจากบ้านเวลากลางคืน และน าคนไทยที่กลับจากประเทศเพ่ือนบ้านมาเฝ้า
ระวังในพ้ืนที่ ตามล าดับ 
 ทัศนคติของประชาชนต่อมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ 
โรคโควิด-19 ส่วนใหญ่ เห็นด้วยกับมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ในพ้ืนที่
อ าเภออรัญประเทศ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าเห็นด้วยกับมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า 
อาจเนื่องมาจากมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าเป็นมาตรการที่ประชาชนทุกครัวเรือนต่างได้รับ
เหมือนกัน หากครัวเรือนใดใช้มิเตอร์ไฟฟ้าไม่เกิน 5 แอมป์  และใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วย 
จะสามารถใช้ไฟฟ้าฟรี แต่หากให้เกินก็จะได้รับส่วนลดตามที่ได้ก าหนดไว้ และประชาชนยังเห็นด้วย
กับมาตรการเยียวยาอืน่ เรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่การช่วยเหลือเยียวยา 5,000 บาท และการ
เพ่ิมจ านวนหน่วยการให้ใช้ไฟฟ้าฟรีจาก 90 หน่วยเป็น 150 หน่วย ค่อนข้างเห็นด้วย ว่าผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบแต่ไม่ได้รับการอนุมัตินั้นไม่เป็นธรรม และค่อนข้างไม่เห็นด้วยกับคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับเงิน
เยียวยา 5,000 บาท  

การเปรียบเทียบทัศนคติของประชาชนต่อมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
และมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 จ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล พบว่า 
ประชาชนที่มี เพศ อายุ อาชีพ และการศึกษาต่างกัน มีทัศนคติต่อมาตรการป้องกันและมาตรการ
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เยียวยาแตกต่างกัน แต่ไม่แตกต่างกันทุกมาตรการ มีเพียงบางมาตรการเท่านั้น ที่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

ข้อเสนอแนะจากประชาชนต่อมาตรการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพ่ือให้
หน่วยงานทีเกี่ยวข้องน าไปใช้ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการให้ส่งเสริม
อาชีพ ให้มีรายได้ มากท่ีสุด นอกจากนี้ยังได้มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ อีก คือ ต้องการให้ช่วยเหลือ
ผู้ที่ได้รับผลกระทบให้ครอบคลุม และต้องการให้มีการลงทะเบียนเยียวยาช่องทางอ่ืนที่ไม่ใช่การ
ลงทะเบียนออนไลน์ 
 
5. ข้อเสนอแนะ 

5.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย 
จากการศึกษาเรื่องการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ประชาชนกลุ่มตัวอย่างรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ

โรคโควิด-19 เป็นอย่างดี ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงยังคงต้องมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การ
ป้องกันตัวเองและผู้อ่ืนจากโรคอย่างต่อเนื่อง รวมถึงต้องประชาสัม พันธ์การปรับตัวสู่วิถีชีวิตใหม่ 
เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วขึ้นอีกครั้ง 

ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมของประชาชนที่มีการป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19 แต่จากการ
ท าวิจัยเป็นการศึกษาขณะที่มีการระบาดของโรคอยู่ แต่สถานการณ์ในขณะนี้อยู่ในระหว่างการผ่อน
ปรนข้อจ ากัดต่าง ๆ ประชาชนบางกลุ่มอาจไม่มีการป้องกันตนเองมากนัก จึงอาจต้องมีการจัดตั้งกลุ่ม
ในพ้ืนที่ชุมชนขึ้นเพ่ือคอยดูแลสอดส่องพฤติกรรมของประชาชนในพ้ืนที่  

5.2 ข้อเสนอในกำรศึกษำครั้งต่อไป 
1) ควรท าการวิจัยในรูปแบบอ่ืนควบคู่ไปด้วย เช่นการสัมภาษณ์เชิงลึก เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่จะ

สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข หรือวางแผนให้เข้ากับบริบทของพ้ืนที่ 
2) ในการศึกษาครั้งต่อไปอาจศึกษาให้ครอบคลุมถึงบุคลากร หรือหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ในการส่งผลให้มาตรการของรัฐบาลประสบผลส าเร็จ เช่น บุคลากรทางการแพทย์ ทหาร ต ารวจ 
ฝ่ายปกครอง เป็นต้น  

3) ในขณะที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาวิจัย การระบาดของโรคยังคงด าเนินอยู่ หากโรคระบาดนี้มี
ยารักษาหรือวัคซีนรักษาโรค การศึกษาถึงมาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาลที่ได้ด าเนินการเป็นสิ่งที่น่าสนใจ
เป็นอย่างยิ่ง 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อควำมตัง้ใจที่จะลำออก โอน ยำ้ย  
ของบุคลำกรโรงพยำบำลกลำง ส ำนักกำรแพทย์ 

ศิระภาคย์ ไพสิฐพรพล* 
 

บทคัดย่อ 

ปัญหาบุคลากรทางการแพทย์ลาออก โอน ย้ายของโรงพยาบาลกลาง ส านักการแพทย์ 
โดยรวมมีค่อนข้างน้อยท าให้บุคลากร ส่วนใหญ่ไม่ได้มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงสถานที่ท างาน 
แต่มีการเสนอให้ปรับปรุงระบบการท างาน โดยมีข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการท างานในหลายด้าน 
เช่น การมีอ านาจในการตัดสินใจอย่างเต็มที่ในงานที่รับผิดชอบ ต้องการปฏิบัติงานโดยเน้นการท างาน
เป็นทีม การติดต่อประสานงานกับบุคลากรในทุกระดับ โดยสะดวก ง่าย และรวดเร็ว ส่งผลให้เกิด
ความผูกพันในองค์การ และส่งผลให้บุคลากรไม่ลาออก โอน ย้าย ไปปฏิบัติงานยังหน่วยงานอ่ืน  
ควรส่งเสริมให้บุคลากรเล็งเห็นความส าคัญของการช่วยเหลือประชาชนเกี่ยวกับด้านสุขภาพ 
ควรส่งเสริมให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นธรรม มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบผล
การปฏิบัติงานได้ 
       มีประเด็นที่น่าสนใจคือ บุคลากรส่วนใหญ่ค่อนข้างไม่เห็นด้วยว่าเงินเดือนที่ได้รับเหมาะสมกับ
ความรู้ความสามารถ แสดงให้เห็นว่าค่าตอบแทนไม่ค่อยเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ดังนั้น โรงพยาบาลกลาง ส านักการแพทย์ ควรพิจารณาอัตรา
เงินเดือนให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของบุคลากร ดังนั้น หากบุคลากรกรมีความสุขในการ
ปฏิบัติงาน จะท าให้บุคลากรอยู่กับองค์กรได้นาน และไม่มีผลต่อการลาออก โอน ย้าย ของบุคลากร 
ดังนั้น โรงพยาบาลกลาง ส านักการแพทย์ ควรส่งเสริมให้บุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
สร้างบรรยายกาศในการปฏิบัติงานให้มีความสุข สนุกในการท างานสร้างบรรยากาศ และภูมิทัศน์ที่ดี
ภายในองค์การ จะส่งให้บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์การได้มากขึ้น 

ค ำส ำคัญ: บุคลากรทางการแพทย์, ปัญหาการท างาน, โรงพยาบาล, สวัสดิการ 
 
 
 
 
 

                                       
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร ์
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1. บทน ำ  
ปัจจุบันสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจาก

ความผันผวนของสภาพเศรษฐกิจ สถานการณ์ทางการเมือง การเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งผลกระทบให้แต่ละองค์การต้องมีการปรับเปลี่ยนนโยบายและกลยุทธ์ในการบริหาร 
โครงสร้างและอัตราก าลัง รวมถึงรูปแบบการให้บริการของหน่วยงาน เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น ซึ่งการปฏิบัติงานภายใต้สภาวการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงสูง และสภาพแวดล้อมที่ไม่แน่นอน 
อาจส่งผลให้เกิดทัศนคติที่ไม่ดีต่อการท างานจนท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสถานที่ปฏิบัติงาน หรือ 
การลาออกได้  

ในปัจจุบันการบริการของโรงพยาบาลก็ประสบปัญหาที่ เกิดจากผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกัน ส่งผลให้การบริหารงานของโรงพยาบาลต้องมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยในปัจจุบันได้น าระบบคุณภาพที่เกี่ยวกับโรงพยาบาลโดยตรงเข้ามาพัฒนางาน อันได้แก่ 
ระบบมาตรฐานการรับรองสถานพยาบาล (Hospital Accreditation) หรือ HA เข้ามาใช้การปรับปรุง
คุณภาพโรงพยาบาล ซึ่งการน าระบบต่าง ๆ มาใช้ส่งผลกระทบทั้งในด้านบวกและด้านลบต่อองค์การ 
ผลกระทบในด้านบวก ยกตัวอย่างเช่น องค์การสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
บนสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง มีนโยบายการปฏิบัติงานที่เข้มงวด รัดกุม และมีเป้าหมายที่
ชัดเจน ส่งผลให้บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานมากขึ้น เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์สูงสุด
ขององค์การ ส่วนผลกระทบในด้านลบนั้น บุคลากรผู้ปฏิบัติงานภายในองค์การอาจมีความกดดันใน
การปฏิบัติงาน ซึ่งอาจส่งผลให้บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์การลดลง เกิดความเหนื่อยล้าในการ
ปฏิบัติงาน ขาดความกระตือรือร้นในการท างานและเกิดความไม่พึงพอใจในงาน และเมื่อมีโอกาสที่
ดีกว่าบุคลากรก็อาจจะลาออกเพ่ือไปสู่องค์การที่ให้ทั้งความก้าวหน้า ผลตอบแทนและสภาพสังคมที่
ดีกว่า  

บุคลากรทางด้านสุขภาพเป็นทรัพยากรที่มีความส าคัญในระบบสุขภาพ เป็นปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จ หรือความล้มเหลวของการด าเนินงานด้านสุขภาพ ดังนั้นจึงควรได้รับความสนใจอย่าง
ต่อเนื่องและจริงจัง ส าหรับสถานการณ์ปัจจุบันบุคลากรทางด้านสุขภาพของประเทศไทยหลายสาขา
ยังขาดแคลนอยู่เป็นจ านวนมาก ท าให้สัดส่วนบุคลากรทางด้านสุขภาพต่อจ านวนประชากรไม่
เหมาะสม ส่งผลให้มีภารกิจที่เพ่ิมมากขึ้น ประกอบกับปัจจัยอ่ืน ๆ อาทิเช่น ค่าตอบแทนไม่เหมาะสม 
ไม่สอดคล้องกับภาระงานซึ่งหนัก ลักษณะงานที่เสี่ยงต่อการติดโรค และการต้องปฏิบัติงานในยาม
วิกาล ท าให้บุคลากรทางด้านสุขภาพเหล่านั้น ลาออกจากราชการเป็นจ านวนมาก 

นอกจากนี้การลาออก โอน ย้าย ของบุคลากรทางการแพทย์ ถือเป็นต้นทุน และส่งผลกระทบ
ต่อการปฏิบัติงานของโรงพยาบาล ถึงแม้ว่าหน่วยงานจะมีการสัมภาษณ์สาเหตุของการลาออก 
โอน ย้าย เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น แต่ขั้นตอนนี้สายเกินไปเพราะบุคลากรที่มี
ความสามารถ มีประสิทธิภาพได้ลาออกจากองค์การไปแล้ว การท าให้โรงพยาบาลไม่ต้องสูญเสีย
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บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ท าให้ประหยัดทั้งเวลา และค่าใช้จ่ายในการรับการอบรมบุคลากร
ใหม่ ส่งผลให้โรงพยาบาลมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว และมั่นคง มีภาพลักษณ์ที่ดี เนื่องจากไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงบุคลากรบ่อยครั้ง บุคลากรมีขวัญและก าลังใจดี เกิดความรู้สึกมั่นคง และมีความพึงพอใจ 
ท าให้บุคลากรเต็มใจ และทุ่มเทก าลังกาย ก าลังใจ ในการท างานส่งผลถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ของโรงพยาบาล ด้วยปัญหา และเหตุผลดังกล่าว จึงมีแนวคิดในการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจ
ลาออก โอน ย้าย ของบุคลากรสังกัดโรงพยาบาลกลาง ส านักการแพทย์ โดยข้อมูลจากการศึกษาใน
ครั้งนี้จะสามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือลดอัตราการลาออกของ
บุคลากร อันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของโรงพยาบาลกลาง ส านักการแพทย์ ในอนาคตได้ 
 
2. วัตถุประสงค์กำรศึกษำ  

 2.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจที่จะลาออก โอน ย้าย ของบุคลากรโรงพยาบาล
กลาง ส านักการแพทย์ 
 2.2 เพ่ือศึกษาถึงแนวโน้มของความตั้งใจที่จะลาออก โอน ย้าย ของบุคลากรโรงพยาบาล
กลาง ส านักการแพทย์ 
 
3. ค ำถำมส ำหรับกำรศึกษำ  
 3.1 ปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลต่อความตั้งใจที่จะลาออก โอน ย้าย ของบุคลากรโรงพยาบาลกลาง 
ส านักการแพทย์ 
 3.2 ความตั้งใจลาออกของบุคลากรโรงพยาบาลกลาง ส านักการแพทย์ มีแนวโน้มเป็นอย่างไร 
 
4. งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  

มาริษา สมบัติบูรณ์ และคณะ (2546) ท าการศึกษาอุบัติการณ์ลาออกทางการพยาบาลและ
ผู้ช่วยพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช จากการศึกษาพบว่า อุบัติการณ์ลาออกพบมากที่สุดในกลุ่ม
บุคลากรที่มีอายุน้อย อายุงานไม่เกิน 5 ปี และได้รับเงินเดือนน้อยและเมื่อจ าแนกลักษณะการจ้าง 
พบว่า กลุ่มที่ลาออกมากที่สุด คือ มีลักษณะการจ้างแบบชั่วคราว รองลงมาคือข้าราชการ สาเหตุการ
ลาออกส่วนใหญ่มาเหตุร่วมและเป็นสาเหตุที่เกี่ยวเนื่องกัน โดยสาเหตุการลาออกอันดับแรก คือ 
การย้ายกลับภูมิล าเนา รองลงมา คือ สาเหตุเงินเดือนหรือค่าตอบแทนน้อย และภาระงานหนัก  

กุลธิดา สุดจิตร์ (2549) ได้ศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจที่จะลาออกจากงานของ
พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลรัฐ กุรงเทพมหานคร พบว่า  พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลรัฐ 
กรุงเทพมหานคร มีความตั้งใจที่จะลาออกหรือเปลี่ยนงานแน่นอน คิดเป็นร้อยละ 23.70 มีความคิดที่
จะลาออก โอน ย้ายหรือเปลี่ยนงาน คิดเป็นร้อยละ 57.10 และไม่เคยคิดที่จะลาออก โอน ย้าย หรือ
เปลี่ยนงานคิดเป็นร้อยละ 19.1 ส่วนปัจจัยด้านองค์การที่พยากรณ์ความตั้งที่จะลาออกจากงานของ
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พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลรัฐ กุรงเทพมหานคร คือโอกาสในการเลือกงานและการท างานเกิน
บทบาท 

สุพรรษา พุ่มพวง (2559) ได้ศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อแนวโน้มการลาออกของพนักงาน
โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร พบว่า พนักงานที่มีเพศ และอายุ
ต่างกัน มีแนวโน้มการลาออกที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และปัจจัยด้านลักษณะงานมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับแนวโน้มการลาออก ส่วนปัจจัยด้านค่าตอบแทน และสวัสดิการ,  
ด้านผู้บังคับบัญชา และองค์การ มีความสัมพันธ์ทางลบกับแนวโน้มการลาออกของพนักงาน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งสามารถตีความได้ว่า หากพนักงานมีความพึงพอใจในค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ที่ได้รับ มีความรู้สึกเชิงบวกต่อผู้บังคับบัญชา และองค์การ จะส่งผลให้พนักงานมีแนวโน้มการลาออก
ลดลง 

กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 
 

         ตัวแปร                  ตัวแปรตำม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.1 กรอบแนวคิดในการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจที่จะลาออก โอน ย้าย ของบุคลากร

โรงพยาบาลกลาง ส านักการแพทย์ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. สถานภาพสมรส 
4. ระดับการศึกษา 
5. ระยะเวลาปฏิบตัิงาน 
 

 

ควำมตั้งใจที่จะลำออก โอน ย้ำย ของ
บุคลำกรโรงพยำบำลกลำง ส ำนัก

กำรแพทย์ 

ปัจจัยด้ำนองค์กำร 
1. การรวมอ านาจ 
2. การเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
3. การติดต่อสื่อสาร 
4. การส่งเสริมสนับสนุน 

ปัจจัยจูงใจ 
1. ผลการปฏิบัติงาน 
2. โอกาสความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน 
3. ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
4. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
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5. ระเบียบวิธีวิจัย  
 การศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจที่จะลาออก โอน ย้าย ของบุคลากรโรงพยาบาล
กลาง ส านักการแพทย์ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Data) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
แบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจที่จะลาออก โอน ย้าย ของ
บุคลากรโรงพยาบาลกลาง ส านักการแพทย์ 

5.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นายแพทย์ จ านวน 109 คน พยาบาลวิชาชีพ จ านวน 537 คน  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ข้าราชการในสังกัดโรงพยาบาลกลาง ส านักการแพทย์ 

โดยนายแพทย์ 109 คน และพยาบาลวิชาชีพใช้สูตรของทาโร ยามาเน่  (Yamane, 1967; อ้างถึงใน 
สุจิตรา บุณยรัตพันธุ์, 2562: 176) ได้กลุ่มตัวอย่างท้ังสิ้น 229 คน ดังนี้ 

     n = 
 

      

   n   =   ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
   N   =   ขนาดของประชากร 
                      e    =   ความคลาดเคลื่อนที่นอมรับได้ ของข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากการ 
    สุ่มตัวอย่างที่ก าหนดให้ 5 เปอร์เซ็นต ์
 แทนค่า 

                     n    =    
   

            
 

                           =    229 คน 
ค านวณได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างบุคลากร จ านวน 229 คน  
โดยไม่รวมถึงแพทย์และพยาบาลวิชาชีพที่บรรจุใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2563 และ

แพทย์และพยาบาลวิชาชีพผู้เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2567 

5.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้ศึกษาจัดท าขึ้นเพ่ือ

สอบถามข้าราชการในสังกัดโรงพยาบาลกลาง ส านักการแพทย์ จ านวน 338 คน ใช้ถามเกี่ยวกับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจที่จะลาออก โอน ย้าย ของบุคลากรโรงพยาบาลกลาง ส านัก
การแพทย์ ซึ่งเป็นค าถามแบบปลายปิดและปลายเปิด โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย  

ส่วนที่ 1 สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน โดยเป็นแบบสอบถามที่ค าถามมีการก าหนดให้เลือกตอบ โดยใช้
ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) และข้อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal 
Scale)   
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ส่วนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านองค์การ และปัจจัยจูงใจ โดยปัจจัยด้านองค์การ 
มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ การรวมอ านาจ การเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน การติดต่อสื่อสาร และการส่งเสริม
สนับสนุน ส่วนปัจจัยจูงใจ มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ ผลการปฏิบัติงาน โอกาสความก้าวหน้าในหน้าที่  
การงาน ค่าตอบแทนและสวัสดิการ และความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน โดยมีระดับการวัดข้อมูล
ประเภทอัตราภาค (Interval Scale) มีลักษณะค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) โดยใช้มาตรวัดแบบให้คะแนน มีระดับมาตราส่วน 4 ระดับ ตามวิธีของ Krech and 
Crutchfield (1948; อ้างถึงใน สุจิตรา บุณยรัตพันธุ์, 2562: 129)  

ส่วนที่ 3 สอบถามความตั้งใจที่จะลาออก โอน ย้าย ของบุคลากรโรงพยาบาลกลาง ส านัก
การแพทย์ โดยที่ยังไม่มีพฤติกรรมการลาออกจริง วัดข้อมูลประเภทอัตราภาค ( Interval Scale) 
มีลักษณะค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยใช้มาตรวัดแบบให้คะแนน 
มีระดับมาตราส่วน 4 ระดับ ตามวิธีของ Krech and Crutchfield (1948; อ้างถึงใน สุจิตรา  
บุณยรัตพันธุ์, 2562: 129)  

ส่วนที่ 4 สอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นเพ่ิมเติม เกี่ยวกับปัจจัยอ่ืน ๆ ที่มี
ผลต่อความตั้งใจที่จะลาออก โอน ย้าย ของบุคลากรโรงพยาบาลกลาง ส านักการแพทย์ ซึ่งเป็น
ลักษณะค าถามปลายเปิด วัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal scale) 
 
6. ผลกำรศึกษำ  

1) ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถำม ได้แก่ เพศ อำยุ สถำนภำพสมรส ระดับ 
 

กำรศึกษำ ระยะเวลำกำรปฏิบัติงำน 
ข้อมูลส่วนบุคคล จ ำนวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 

2. ระดับกำรศึกษำ   
     ต่ ากว่าปริญญาตรี 0 0.00 

ปริญญาตรี 314 93.73 

ปริญญาโท 21 6.27 
ปริญญาเอก 0 0.00 

     อื่น ๆ 0 0.00 
รวม 335 100.00 

3. สถำนภำพสมรส   

ข้อมูลส่วนบุคคล จ ำนวน (คน)  คิดเป็นร้อยละ 

1. เพศ   
     ชาย 54 16.12 

     หญิง 281 83.88 
รวม 335 100.00 
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ข้อมูลส่วนบุคคล จ ำนวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 

     โสด 202 60.30 
     สมรส-มีบุตร 78 23.28 

     สมรส-ไม่มีบุตร 54 16.12 
     หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ 1 0.30 

รวม 335 100.00 
4. ระยะเวลำที่ปฏิบัติรำชกำรในโรงพยำบำลกลำง ส ำนักกำรแพทย์ 
     น้อยกว่า 1 ป ี 0 0.00 

     1-2 ปี 0 0.00 
     3-4 ปี 84 25.07 

     5-6 ปี 23 6.87 
     7-8 ปี 18 5.37 
     มากกว่า 8 ปีข้ึนไป 210 62.69 

รวม 335 100.00 
5. ต ำแหน่ง   
     แพทย์ 108 32.24 
     พยาบาล 227 67.76 

รวม 335 100.00 
 

2) ควำมคิดเห็นต่อปัจจัยที่ มีผลต่อควำมตั้งใจที่จะลำออก โอน ย้ำย ของบุคลำกร
โรงพยำบำลกลำง ส ำนักกำรแพทย์ 

ปัจจัยด้านองค์การ 
ปัจจัยด้านองค์การ มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการรวมอ านาจ การเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

การติดต่อสื่อสาร และการส่งเสริมสนับสนุน 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อควำมต้ังใจ 

ที่จะลำออก โอน ย้ำยของบุคลำกร 
เห็นด้วย 

(%) 
ค่อนข้ำง 
เห็นด้วย 

(%) 

ค่อนข้ำงไม ่
เห็นด้วย 

(%) 

ไม่เห็น
ด้วย 
(%) 

รวม 
(%) 

1. ปัจจัยด้ำนกำรรวมอ ำนำจ      

 ท่านมีอ านาจในการตัดสินใจอย่างเต็มที่ใน
งานท่ีรับผิดชอบ 

40.30 45.97 13.73 0.00 100 

 งานทุกอย่างในหน่วยงานของท่านถูก
ก าหนดโดยผู้บริหาร 

31.34 50.45 15.52 2.69 100 

 ท่านมีโอกาสเสนอแนะความคิดเห็นในการ
ท างาน 

37.91 38.21 23.28 0.60 100 

 ท่านรู้สึกอึดอัดที่ไม่สามารถแสดงความ 6.27 32.54 34.33 26.86 100 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อควำมต้ังใจ 
ที่จะลำออก โอน ย้ำยของบุคลำกร 

เห็นด้วย 
(%) 

ค่อนข้ำง 
เห็นด้วย 

(%) 

ค่อนข้ำงไม ่
เห็นด้วย 

(%) 

ไม่เห็น
ด้วย 
(%) 

รวม 
(%) 

คิดเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะในการท างานอย่าง
เต็มที่ 

 ̅=2.92, S.D.=0.78 รวม 28.96 41.79 21.72 7.54 100 

2. ปัจจัยด้ำนควำมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน      

 ท่านได้รับความร่วมมือและสนับสนุนการ
ท างานจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างดี 

36.12 50.44 12.84 0.60 100 

 ท่านรู้สึกว่าท่านเป็นส่วนหนึ่งของทีมในการ
ปฏิบัติงาน 

44.78 48.07 7.06 0.00 100 

 ผู้ร่วมงานยอมรับในความสามารถของท่าน 45.67 45.37 8.66 0.30 100 

 เพื่อนร่วมงานในหน่วยงานของท่านมีความ
สมัครสมานสามัคคีกัน 

27.76 52.24 19.40 0.60 100 

 ̅=3.26, S.D.=0.66 รวม 38.58 49.04 12.01 0.37 100 
 

3. ปัจจัยด้ำนกำรติดต่อสื่อสำร      

 ท่านได้รับข้อมูลในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 22.09 59.40 18.51 0.00 100 

 ท่านพอใจในการติดต่อประสานงานกับ
บุคลากรทุกระดับ 

28.36 66.56 4.78 0.30 100 

 ท่ านและ เพื่ อนร่ วม งานมี ก ารพู ดคุ ย
แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารระหว่างกันอยู่เสมอ 

27.46 63.58 8.06 0.90 100 

 ท่ า นและผู้ บั งคั บบัญชามี ก ารพู ดคุ ย
แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารระหว่างกันอยู่เสมอ 

20.00 57.01 22.69 0.30 100 

 ̅=3.10, S.D.=0.61 รวม 24.48 61.64 13.51 0.37 100 

4. ปัจจัยด้ำนกำรส่งเสริมสนับสนุน      

 หน่วยงานของท่านสนับสนุนให้ท่านศึกษา
ต่อ ดูงานหรืออบรมทางวิชาการอยู่เสมอ 

14.63 78.80 6.27 0.30 100 

 งานที่ท่านท ามีความส าคัญ มีเกียรติ และ
เป็นที่ยอมรับของสังคม 

78.21 20.00 1.79 0.00 100 

 ท่านมีโอกาสที่จะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานให้ดีขึ้น 

28.36 67.76 3.88 0.00 100 

 หน่วยงานของท่านได้มีการส่งเสริมให้มีการ
ฝึกอบรม เพื่ อพัฒนาและยกระดับความรู้
ความสามารถอยู่เสมอ 

25.37 71.05 3.58 0.00 100 

 ̅=3.33, S.D.=0.48 รวม 36.44 59.40 3.88 0.08 100 

 ̅=3.15, S.D.=0.63 รวม 32.16 52.97 12.78 2.09 100 
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ปัจจัยจูงใจ 
ปัจจัยจูงใจ มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ ผลการปฏิบัติงาน โอกาสความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ และความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อควำมต้ังใจ 
ที่จะลำออก โอน ย้ำยของบุคลำกร 

เห็นด้วย 
(%) 

ค่อนข้ำง 
เห็นด้วย 

(%) 

ค่อนข้ำงไม ่
เห็นด้วย 

(%) 

ไม่เห็น
ด้วย 
(%) 

รวม 
(%) 

1. ปัจจัยด้ำนผลกำรปฏิบัติงำน      

 ผลการปฏิบัติงานของท่านเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ได้รับ 

64.18 33.13 2.69 0.00 100 

 ท่านคิดว่าผลการปฏิบัติงานของท่านอยู่ใน
ระดับดี 

66.56 30.75 2.69 0.00 100 

 ท่านได้รับการประเมินจากหัวหน้างานให้มี
ผลการปฏิบัติงานในระดับดี 

37.31 53.43 8.96 0.30 100 

 ท่านได้รับความเป็นธรรมในการประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

32.24 58.21 9.25 0.30 100 

 ̅=3.44, S.D.=0.58 รวม 50.07 43.88 5.90 0.15 100 

2. ปัจจัยด้ำนโอกำสควำมก้ำวหน้ำในหน้ำที่
กำรงำน 

     

 ท่านได้รับการพิจารณาความดีความชอบ
อย่างยุติธรรม 

28.36 62.38 8.96 0.30 100 

 ท่านเคยได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงาน
ที่ส าคัญของหน่วยงานท่าน 

44.18 50.15 5.37 0.30 100 

 ท่ านมี โอกาส ได้ เ ลื่ อนต าแหน่ ง  และ
เงินเดือนตามความรู้ความสามารถ 

23.28 38.51 37.31 0.90 100 

 ท่านรู้สึกท้อ แม้ว่างานที่ท่านท าอยู่ ใน
ปัจจุบันจะมีความก้าวหน้าเป็นล าดับก็ตาม 

6.87 38.51 24.78 29.84 100 

 ̅=2.91, S.D.=0.73 รวม 25.67 47.39 19.10 7.84 100 

3. ปัจจัยด้ำนค่ำตอบแทนและสวัสดิกำร      

 เงินเดือนที่ท่านได้รับคุ้มค่ากับงานที่ท่าน
รับผิดชอบอยู่ในปัจจุบัน 

5.07 43.28 42.39 9.26 100 

 เงินเดือนที่ท่านได้รับเหมาะสมกับความรู้
ความสามารถ ตลอดจนประสบการณ์ของท่าน 

10.15 36.42 44.47 8.96 100 

 ค่าตอบแทนอื่น ๆ ที่ท่านได้รับ เช่น โบนัส 
ค่าล่วงเวลา สวัสดิการ ประกันอุบัติเหตุ ฯลฯ 
มีความเหมาะสม 

14.33 37.61 42.39 5.67 100 

 หากเปรียบเทียบกับองค์การอื่นที่มีลักษณะ 7.76 35.82 39.40 17.02 100 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อควำมต้ังใจ 
ที่จะลำออก โอน ย้ำยของบุคลำกร 

เห็นด้วย 
(%) 

ค่อนข้ำง 
เห็นด้วย 

(%) 

ค่อนข้ำงไม ่
เห็นด้วย 

(%) 

ไม่เห็น
ด้วย 
(%) 

รวม 
(%) 

งานคล้ายกัน ท่านคิดว่าเงินเดือนที่ท่านได้รับ
เหมาะสมแล้ว 

 ̅=2.47, S.D.=0.79 รวม 9.34 38.28 42.16 10.22 100 
 

4. ปัจจัยด้ำนควำมพึงพอใจในกำรปฏิบัติงำน      

 ท่านพึงพอใจในงานเพราะรู้สึกสนุกสนาน
กับงานท่ีท าอยู่ในปัจจุบัน 

20.00 68.65 10.45 0.90 100 

 ท่านพึงพอใจในงานเพราะได้ใช้ความรู้
ความสามารถท่ีท่านมีอย่างเต็มที่ และเหมาะสม 

32.54 64.18 2.98 0.30 100 

 ท่านตั้งใจที่จะทุ่มเทความรู้ความสามารถ 
เพื่อความเจริญก้าวหน้าให้กับองค์การที่ท่าน
ปฏิบัติงานอยู่ 

35.22 58.51 5.97 0.30 100 

 ท่านรู้สึกกระตือรือร้น และเต็มใจเข้ามามี
ส่วนร่วมในการแก้ปัญหา 

29.25 64.48 5.67 0.60 100 

 ̅=3.22, S.D.=0.57 รวม 29.25 63.96 6.27 0.52 100 

 ̅=3.01, S.D.=0.67 รวม 28.58 48.38 18.36 4.68 100 

 
3) ควำมตั้งใจที่จะลำออก โอน ย้ำย ของบุคลำกรโรงพยำบำลกลำง ส ำนักกำรแพทย์ 
ความตั้งใจที่จะลาออก โอน ย้าย ของบุคลากรโรงพยาบาลกลาง ส านักการแพทย์ โดยที่ยังไม่

มีพฤติกรรมการลาออกจริง 
ควำมต้ังใจที่จะลำออก โอน ย้ำยของบุคลำกร ใช่ 

(%) 
ไม่ใช่ 
(%) 

ไม่แน่ใจ 
(%) 

รวม 
(%) 

 ท่านมีความตั้งใจที่จะท างานอยู่ที่โรงพยาบาลกลาง 
ส านักการแพทย์จนเกษียณอายุราชการ 

35.82 14.63 49.55 100 

 การลาออก โอน ย้าย ไม่เคยอยู่ในความคิด 31.34 31.94 36.72 100 

 มีความคิดที่จะลาออก โอน ย้าย อยู่เสมอ ถ้ามีโอกาส 5.37 63.58 31.04 100 

 ไม่มีโครงการที่จะลาออก โอน ย้าย 47.76 22.39 29.85 100 

 การท าเรื่องลาออก โอน ย้าย เป็นเรื่องยุ่งยาก 6.27 32.24 61.49 100 

 ภายใน 1-2 ปี ท่านมีแนวโน้มที่จะลาออกจากงาน 2.09 71.94 25.97 100 

 ท่านไม่เคยคิดที่จะลาออกโอนย้าย หรือเปลี่ยนงานเลย 28.36 40.30 31.34 100 

 ̅=1.84, S.D.=0.72          รวม 22.43 39.57 38.00 100 
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ผลการศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจที่จะลาออก โอน ย้าย 
ของบุคลากรโรงพยาบาลกลาง ส านักการแพทย์ โดยแบ่งหัวข้อการน าเสนอ เป็น 3 หัวข้อ ดังนี้ 

1) สรุปผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี มีสถานภาพโสด และด ารงต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 

2) สรุปผลความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจที่จะลาออก 
โอน ย้าย ของบุคลากรโรงพยาบาลกลาง ส านักการแพทย์ บุคลากรส่วนใหญ่ค่อนข้างเห็นด้วยกับ
ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจที่จะลาออก โอน ย้าย ของบุคลากรโรงพยาบาลกลาง ส านักการแพทย์ 
ร้อยละ 50.67 โดยปัจจัยด้านองค์การ คิดเป็นร้อยละ 52.97 และปัจจัยจูงใจ ร้อยละ 48.38 
ตามล าดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสรุปผลได้ดังนี้ 

(1) บุคลากรส่วนใหญ่ค่อนข้างเห็นด้วยกับปัจจัยด้านองค์การ โดยเรียงล าดับจาก
มากไปน้อย ได้แก่ ปัจจัยด้านการติดต่อสื่อสาร รองลงมาได้แก่ ปัจจัยการส่งเสริมสนับสนุน และปัจจัย
ด้านความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และน้อยที่สุด ได้แก่ ปัจจัยด้านการรวมอ านาจ 

- บุคลากรส่วนใหญ่ค่อนข้างเห็นด้วยกับปัจจัยด้านการรวมอ านาจ โดยเรียงล าดับ
จากมากไปน้อย ได้แก่ งานทุกอย่างในหน่วยงานของท่านถูกก าหนดโดยผู้บริหาร รองลงมา ได้แก่ 
ท่านมีอ านาจในการตัดสินใจอย่างเต็มที่ในงานที่รับผิดชอบ และน้อยที่สุดได้แก่ ท่านมีโอก าส
เสนอแนะความคิดเห็นในการท างาน  

- บุคลากรส่วนใหญ่ค่อนข้างเห็นด้วยกับปัจจัยด้านความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
โดยเห็นด้วยว่าผู้ร่วมงานยอมรับในความสามารถของท่าน และค่อนข้างเห็นด้วย โดยเรียงล าดับจาก
มากไปน้อย ได้แก่ เพ่ือนร่วมงานในหน่วยงานของท่านมีความสมัครสมานสามัคคีกัน รองลงมา ได้แก่ 
ท่านได้รับความร่วมมือและสนับสนุนการท างานจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างดี และน้อยที่สุดได้แก่ 
ท่านรู้สึกว่าท่านเป็นส่วนหนึ่งของทีมในการปฏิบัติงาน 

- บุคลากรส่วนใหญ่ค่อนข้างเห็นด้วยกับปัจจัยด้านการติดต่อสื่อสาร โดยเรียงล าดับ
จากมากไปน้อย ได้แก่ ท่านพอใจในการติดต่อประสานงานกับบุคลากรทุกระดับ รองลงมา ได้แก่ 
ท่านและเพ่ือนร่วมงานมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารระหว่างกันอยู่เสมอ และท่านได้รับ
ข้อมูลในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน น้อยที่สุด ได้แก่ ท่านและผู้บังคับบัญชามีการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูล 
ข่าวสารระหว่างกันอยู่เสมอ  

- บุคลากรส่วนใหญ่ค่อนข้างเห็นด้วยกับปัจจัยด้านการส่งเสริมสนับสนุน โดยเห็น
ด้วยว่างานที่ท่านท ามีความส าคัญ มีเกียรติ และเป็นที่ยอมรับของสังคม และค่อนข้างเห็นด้วย 
โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ หน่วยงานของท่านสนับสนุนให้ท่านศึกษาต่อ ดูงานหรืออบรม
ทางวิชาการอยู่เสมอ รองลงมา ได้แก่ หน่วยงานของท่านได้มีการส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม เพ่ือพัฒนา
และยกระดับความรู้ความสามารถอยู่เสมอ และน้อยที่สุดได้แก่ ท่านมีโอกาสที่จะศึกษาหาความรู้
เพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานให้ดีขึ้น 
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(2) บุคลากรส่วนใหญ่ค่อนข้างเห็นด้วยกับปัจจัยจูงใจ โดยเห็นด้วยกับปัจจัยด้านผล
การปฏิบัติงาน และค่อนข้างเห็นด้วยกับปัจจัย โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ปัจจัยด้านความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงาน รองลงมา ได้แก่ ปัจจัยด้านโอกาสความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และ
ค่อนข้างไม่เห็นด้วยกับปัจจัยด้านค่าตอบแทน และสวัสดิการ 

- บุคลากรส่วนใหญ่เห็นด้วยกับปัจจัยด้านผลการปฏิบัติงาน โดยเรียงล าดับจากมาก
ไปน้อย ได้แก่ ท่านคิดว่าผลการปฏิบัติงานของท่านอยู่ในระดับดี รองลงมาได้แก่ ผลการปฏิบัติงาน
ของท่านเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้รับ และค่อนข้างเห็นด้วย โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ท่าน
ได้รับความเป็นธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน รองลงมา ได้แก่ ท่านได้รับการประเมินจาก
หัวหน้างานให้มีผลการปฏิบัติงานในระดับดี  

- บุคลากรส่วนใหญ่ค่อนข้างเห็นด้วยกับปัจจัยด้านโอกาสความก้าวหน้าในหน้าที่ 
การงาน โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ท่านได้รับการพิจารณาความดีความชอบอย่างยุติธรรม 
รองลงมา ได้แก่ ท่านเคยได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานที่ส าคัญของหน่วยงานท่าน และท่านมี
โอกาสได้เลื่อนต าแหน่งเงินเดือนตามความรู้ความสามารถ และน้อยที่สุด ได้แก่ ท่านรู้สึกท้อ แม้ว่า
งานที่ท่านท าอยู่ในปัจจุบันจะมีความก้าวหน้าเป็นล าดับก็ตาม  

- บุคลากรส่วนใหญ่ค่อนข้างไม่เห็นด้วยกับปัจจัยค่าตอบแทน และสวัสดิการ 
โดยบุคลากรส่วนใหญ่ค่อนข้างเห็นด้วยว่าเงินเดือนที่ท่านได้รับคุ้มค่ากับงานที่ท่านรับผิดชอบอยู่ใน
ปัจจุบัน และค่อนข้างไม่เห็นด้วย โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ เงินเดือนที่ท่านได้รับเหมาะสม
กับความรู้ความสามารถ ตลอดจนประสบการณ์ของท่าน รองลงมา ได้แก่ ค่าตอบแทนอื่น ๆ 
ที่ท่านได้รับ เช่น โบนัส ค่าล่วงเวลา สวัสดิการ ประกันอุบัติเหตุ ฯลฯ มีความเหมาะสม และน้อย
ที่สุด ได้แก่ หากเปรียบเทียบกับองค์การอ่ืนที่มีลักษณะงานคล้ายกัน ท่านคิดว่าเงินเดือนที่ท่านได้รับ
เหมาะสมแล้ว  

- บุคลากรส่วนใหญ่ค่อนข้างเห็นด้วยกับปัจจัยด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
โดยบุคลากรส่วนใหญ่ค่อนข้างเห็นด้วย โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ท่านพึงพอใจในงาน
เพราะรู้สึกสนุกสนานกับงานที่ท าอยู่ในปัจจุบัน รองลงมา ได้แก่ ท่านรู้สึกกระตือรือร้น และเต็มใจเข้า
มามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา และท่านพึงพอใจในงานเพราะได้ใช้ความรู้ความสามารถที่ท่านมีอย่ าง
เต็มที่ และเหมาะสม และน้อยที่สุด ได้แก่ ท่านตั้งใจที่จะทุ่มเทความรู้ความสามารถ เพ่ือความ
เจริญก้าวหน้าให้กับองค์การที่ท่านปฏิบัติงานอยู่ 

3) สรุปผลความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อความตั้งใจที่จะลาออก โอน ย้าย 
ของบุคลากรโรงพยาบาลกลาง ส านักการแพทย์ บุคลากรส่วนใหญ่ไม่มีความตั้งใจที่จะลาออก โอน ย้าย 
ของบุคลากรโรงพยาบาลกลาง ส านักการแพทย์ รองลงมา ได้แก่ ไม่แน่ใจว่าจะลาออก โอน ย้าย 
ของบุคลากรโรงพยาบาลกลาง และน้อยที่สุด ที่มีความตั้งใจที่จะลาออก โอน ย้าย ของบุคลากร
โรงพยาบาลกลาง ส านักการแพทย์ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่ไม่มีโครงการที่จะ
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ลาออก โอน ย้าย และบุคลากรเห็นว่าไม่แน่ใจ โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ การท าเรื่อง
ลาออก โอน ย้าย เป็นเรื่องยุ่งยาก รองลงมา ได้แก่ ท่านมีความตั้งใจที่จะท างานอยู่ที่โรงพยาบาล
กลาง ส านักการแพทย์ จนเกษียณอายุราชการ และน้อยที่สุด ได้แก่ การลาออก โอน ย้าย ไม่เคยอยู่
ในความคิด และบุคลากรเห็นว่าไม่ใช่ เรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ภายใน 1-2 ปี ท่านมีแนวโน้ม
ที่จะลาออกจากงาน รองลงมา ได้แก่ มีความคิดที่จะลาออก โอน ย้าย อยู่เสมอ ถ้ามีโอกาส และน้อย
ที่สุด ได้แก่ ท่านไม่เคยคิดที่จะลาออกโอนย้าย หรือเปลี่ยนงานเลย  
 
7. อภิปรำยผล 

1) ควำมคิดเห็นของบุคลำกรต่อปัจจัยที่มีผลต่อควำมตั้งใจที่จะลำออก โอน ย้ำย ของ
บุคลำกรโรงพยำบำลกลำง ส ำนักกำรแพทย์ 

จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจที่จะลาออก โอน ย้าย ของบุคลากรโรงพยาบาลกลาง 
ส านักการแพทย์ พบว่า โดยรวมค่อนข้างเห็นด้วย เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัย พบว่าบุคลากรค่อนข้าง
เห็นด้วยกับปัจจัยด้านองค์การ ได้แก่  ปัจจัยด้านการติดต่ อสื่อสาร ทั้ งนี้อาจเป็นเพราะว่า 
การติดต่อสื่อสารเป็นสิ่งส าคัญในการปฏิบัติงาน หากในหน่วยงานไม่มีการติดต่อสื่อสารที่ดีจะส่งผลให้
การปฏิบัติงานไม่ประสบความส าเร็จ และเกิดความยุ่งยากในการปฏิบัติงาน เมื่อพิจารณาเป็นราย
ปัจจัย พบประเด็นที่ควรน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 

(1) ปัจจัยด้านการรวมอ านาจ จากการศึกษา มีประเด็นที่น่าสนใจคือ บุคลากรส่วน
ใหญ่เห็นด้วยกับการมีอ านาจในการตัดสินใจอย่างเต็มที่ในงานที่รับผิดชอบ แสดงให้เห็นว่าหาก
บุคลากรมีอ านาจเต็มที่ในการตัดสินใจในหน้าที่ที่รับผิดชอบ จะส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วย
ความราบรื่น และได้รับความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้อยากปฏิบัติงานอยู่ในองค์การนั้น ๆ 
ดังนั้น โรงพยาบาลกลาง ส านักการแพทย์ ควรมอบอ านาจในการตัดสินใจให้กับบุคลากรในการ
ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบอย่างเต็มที่ เพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างเต็มก าลัง และเต็มความสามารถ 
อีกท้ังยังสามารถสร้างความเชื่อม่ันให้กับบุคลากรด้วยว่าจะน าพาองค์การของตนเองไปสู่เป้าหมายที่ได้
ก าหนดไว้ 

(2) ปัจจัยด้านความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จากการศึกษา มีประเด็นที่น่าสนใจคือ 
บุคลากรส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการเป็นส่วนหนึ่งของทีมในการปฏิบัติงาน แสดงให้เห็นว่า บุคลากรของ
โรงพยาบาลกลาง ส านักการแพทย์ ต้องการปฏิบัติงานโดยเน้นการท างานเป็นทีม และเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน โดยแสดงออกถึงความเป็นอัตลักษณ์ ให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนที่
อยู่ในทีม ดังนั้น โรงพยาบาลกลาง ส านักการแพทย์ ควรส่งเสริมให้มีการปฏิบัติงานเป็นทีม และ
ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานเป็นทีมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และสนับสนุนให้ทุกคนในทีมแลกเปลี่ยน
ความคิดเป็นและแนวทางการปฏิบัติงานแก่กันและกัน และควรส่งเสริมในการสร้างจิตส านึกเพ่ือให้
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บุคลากรภายในทีมยอมรับความคิดเห็นของกันและกัน จึงจะท าให้หน่วยงานเกิดความสามัคคี และ
เกิดความผูกพันต่อองค์การ  

(3) ปัจจัยด้านการติดต่อสื่อสาร จากการศึกษา มีประเด็นที่น่าสนใจคือ บุคลากร
ส่วนใหญ่ค่อนข้างเห็นด้วยกับความพอใจในการติดต่อประสานงานกับบุคลากรทุกระดับ แสดงให้เห็น
ว่า การติดต่อประสานงานกับบุคลากรในทุกระดับ โดยสะดวก ง่าย และรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดความ
ผูกพันในองค์การ และส่งผลให้บุคลากรไม่ลาออก โอน ย้าย ไปปฏิบัติงานยังหน่วยงานอ่ืน  ดังนั้น 
โรงพยาบาลกลาง ส านักการแพทย์ ควรจะให้มีการพบปะ และพูดคุยกันระหว่างบุคลากรระดับ
ปฏิบัติการ และผู้บริหาร เพ่ือแสดงออกถึงความผูกพันในองค์การ และความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน
ของการปฏิบัติภารกิจของบุคลากรภายในโรงพยาบาลกลาง ส านักการแพทย์ 

(4) ปัจจัยการส่งเสริมสนับสนุน จากการศึกษา มีประเด็นที่น่าสนใจคือ บุคลากร
ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับงานที่ท ามีความส าคัญ มีเกียรติ และเป็นที่ยอมรับของสังคม แสดงให้เห็นว่า 
บุคลากรของโรงพยาบาลกลาง ส านักการแพทย์ มีความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงาน และเห็นว่าการ
ปฏิบัติงานด้านสุขภาพมีเกียรติ เป็นที่ยอมรับของสังคม และยังมีความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงานใน
สายงานอาชีพที่ได้ช่วยเหลือประชาชน ดังนั้น โรงพยาบาลกลาง ส านักการแพทย์ ควรส่งเสริมให้
บุคลากรเล็งเห็นความส าคัญของการช่วยเหลือประชาชนเกี่ยวกับด้านสุขภาพ เน้นให้บุคลากรเป็นที่
ยอมรับของสังคม และเชิดชูเกียรติของแพทย์ และพยาบาล ให้เกิดความภาคภูมิใจในหน้าที่ปฏิบัติงาน
ดังกล่าว อันจะเป็นการดึงดูดให้บุคลากรไม่ลาออก โอน ย้าย และปฏิบัติงานอยู่ในโรงพยาบาลกลาง 
ส านักการแพทย์ ต่อไป 

(5) ปัจจัยด้านผลการปฏิบัติงาน จากการศึกษา มีประเด็นที่น่าสนใจคือ บุคลากร
ส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดี แสดงให้เห็นว่า หากผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรอยู่ในระดับที่ดี จะสามารถท าให้บุคลากรอยู่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลกลาง ส านักการแพทย์ 
ดังนั้น ควรส่งเสริมให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นธรรม มีความโปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานได้  

(6) ปัจจัยด้านโอกาสความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน จากการศึกษา มีประเด็นที่
น่าสนใจคือ บุคลากรส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าเคยได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานที่ส าคัญของหน่วยงาน 
แสดงให้เห็นว่า การได้รับมอบหมายงานให้รับผิดชอบงานที่ส าคัญภายในองค์การ เป็นสิ่งที่บุคลากรมี
ความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงาน และท าให้ต้องการปฏิบัติงานอยู่โรงพยาบาลกลาง ส านักการแพทย์ 
ต่อไป ดังนั้น โรงพยาบาลกลาง ส านักการแพทย์ ควรพิจารณามอบหมายงานที่มีความส าคัญต่อ
องค์การให้กับบุคลากรในทุกระดับ เพ่ือสร้างความภาคภูมิใจให้กับบุคลากร และสร้างความผูกพันธ์
ให้กับบุคลากรภายในองค์การ 
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(7) ปัจจัยด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ จากการศึกษา มีประเด็นที่น่าสนใจคือ 
บุคลากรส่วนใหญ่ค่อนข้างไม่เห็นด้วยว่าเงินเดือนที่ได้รับเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ตลอดจน
ประสบการณ์ของตน แสดงให้เห็นว่า ค่าตอบแทนไม่ค่อยเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ดังนั้น โรงพยาบาลกลาง ส านักการแพทย์ ควรพิจารณาอัตรา
เงินเดือนให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของบุคลากร อีกทั้งควรน าเรื่องของประสบการณ์มา
ประกอบในการพิจารณาค่าตอบแทนด้วย หรืออาจเพ่ิมค่าตอบแทนด้านประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานให้กับบุคลากร เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และเชี่ยวชาญในงาน
ที่ปฏิบัติอยู่ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลกลาง ส านักการแพทย์ ตลอดไป 

(8) ปัจจัยด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน จากการศึกษา มีประเด็นที่น่าสนใจ
คือ บุคลากรส่วนใหญ่ค่อนข้างเห็นด้วยกับความรู้สึกสนุกกับงานที่ท าอยู่ในปัจจุบัน แสดงให้เห็นว่า 
หากบุคลากรกรมีความสนุกในการปฏิบัติงาน จะท าให้บุคลากรอยู่กับองค์การได้นาน และไม่มีผลต่อ
การลาออก โอน ย้าย ของบุคลากร ดังนั้น โรงพยาบาลกลาง ส านักการแพทย์ ควรส่งเสริมให้บุคลากร
มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน สร้างบรรยากาศในการปฏิบัติงานให้มีความสุข สนุกในการท างาน
สร้างบรรยากาศ และภูมิทัศน์ที่ดีภายในองค์การ จะส่งให้บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์การได้มากข้ึน  

2) ควำมคิดเห็นของบุคลำกรต่อควำมตั้งใจที่จะลำออก โอน ย้ำย ของบุคลำกรโรงพยำบำล
กลำง ส ำนักกำรแพทย์ 

จากการศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรต่อความตั้งใจที่จะลาออก โอน ย้าย ของบุคลากร
โรงพยาบาลกลาง ส านักการแพทย์ พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่ไม่มีความตั้งใจที่จะลาออก โอน ย้ายโดย
ภายใน 1-2 ปี ยังไม่มีแนวโน้มที่จะลาออกจากงาน และไม่มีความคิดที่จะลาออก โอน ย้าย ถ้ามี
โอกาส อีกทั้งยังไม่มีโครงการที่จะลาออก โอน ย้าย ด้วย แสดงให้เห็นว่าแพทย์ และพยาบาลวิชาชีพ
ของโรงพยาบาลกลาง ส านักการแพทย์ มีความผูกพันกับองค์การ และมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลกลาง ส านักการแพทย์ จึงยังไม่มีแนวโน้มที่จะลาออก โอน ย้าย 
 
8. ข้อเสนอแนะ 

8.1 ข้อเสนอแนะในกำรน ำผลกำรวิจัยไปใช้ 
 จากผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจที่จะลาออก โอน ย้าย ของบุคลากรโรงพยาบาล
กลาง ส านักการแพทย์ ที่พบว่าปัจจัยด้านองค์การ ด้านการติดต่อสื่อสาร เป็นปัจจัยที่ส าคัญที่มีผลต่อ
ความตั้งใจลาออก โอน ย้าย ของบุคลากรโรงพยาบาลกลาง ส านักการแพทย์ ซึ่งผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะ 
เพ่ิมเติมดังนี ้

1) ผู้บริหารควรให้ความส าคัญในการสร้างความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงานในหน่วยงาน 
ส่งเสริมให้คนในสังคมยอมรับและเห็นความส าคัญของหน้าที่ของแพทย์ และพยาบาลวิชาชี 
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2) พิจารณาค่าตอบแทนต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

3) ผู้บริหารควรน าปัจจัยด้านอ่ืน ๆ ที่มีผลต่อความตั้งใจลาออก โอน ย้าย มาพิจารณา
เพ่ิมเติม เช่น การท างานเกินบทบาท เป็นต้น  

8.2 ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป 
1) ควรศึกษาปัจจัยอ่ืนเพ่ิมเติมจากการศึกษาครั้งนี้ เพราะองค์การแต่ละแห่งย่อมมีลักษณะ

บางประการที่แตกต่างกัน 
2) ควรมีการศึกษาเชิงลึกของปัจจัยองค์การด้านอ่ืน ๆ ที่มีผลต่อความตั้งใจที่จะลาออก โอน 

ย้าย ของนายแพทย์ และพยาบาลวิชาชีพ นอกเหนือจากท่ีได้ศึกษามาแล้ว 
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กำรศึกษำอุปสรรคในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของพนักงำนสอบสวน 
กรณีศึกษำ ในเขตพ้ืนที่กองบังคับกำรต ำรวจนครบำล 5 

สถาพร บุญสมบัติ* 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาอุปสรรคที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน
สอบสวน โดยเลือกศึกษาปัญหาหรืออุปสรรคด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ ด้านความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการอ านวยความยุติธรรม ด้านการเปลี่ยนแปลงปรับปรุง กฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนด้านแรงกดดันจากการถูกแทรกแซงการท างานของผู้บังคับบัญชา  
โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์พนักงานสอบสวนในสังกัดกองบังคับการต ารวจนครบาล 5 ในประเด็นค าถาม
ที่ตั้งไว้ เพ่ือให้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือปัญหาที่เกิดจากประสบการณ์การท างานจริง  

ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่าปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว จนไม่สามารถเพ่ิมทักษะหรือความรู้ในการใช้เทคโนโลยีให้ตามทัน ปัญหาความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท างานของพนักงานสอบสวนที่จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือกัน 
ปัญหากฎหมาย กฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอด รวมทั้งปัญหาจากการถูกแทรกแซงการท างาน
จากผู้บังคับบัญชา ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลต่อการท างานด้านงานสอบสวน และยังเป็นปัญหาที่ส่งผลให้
เกิดปัญหากับการท างานของพนักงานสอบสวนตามมาอีกด้วย ดังนั้น จึงควรที่จะหาวิธีการเพ่ือที่จะ
พัฒนาศักยภาพของพนักงานสอบสวนให้มีความรอบรู้ ความช านาญเรื่องการใช้เทคโนโลยีในการ
สอบสวน ผู้บังคับบัญชาควรแสวงหาความร่วมมือ หรือความสัมพันธ์ที่ดีต่อหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือจะ
ช่วยในการสนับสนุนงานด้านการสอบสวน และควรที่จะสร้างขวัญและก าลังใจให้กับพนักงาน
สอบสวนเพื่อเป็นการจูงใจให้พนักงานสอบสวนตั้งใจท างานสอบสวน และลด หรือเลิกกฎระเบียบที่ไม่
จ าเป็น ผ่อนปรนกฎระเบียบที่เคร่งครัดมากเกินไปเพ่ือให้การท างานของพนักงานสอบสวนเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ค ำส ำคัญ: พนักงานสอบสวน, ประสิทธิภาพการท างาน, เทคโนโลยี, การปฏิบัติงาน, บก.น5 
 

 
 
 

                                       
* ร้อยต ารวจเอก, นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
118 หมู่ที ่3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
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1. บทน ำ 
ตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันประเทศไทยมีอาชญากรรมเกิดขึ้นในทุก  ๆ วัน อีกทั้ง

อาชญากรรมที่เกิดขึ้นนั้นมีการพัฒนาการกระท าความผิดที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เทคโนโลยีถูกน ามาใช้
ในการก่ออาชญากรรม ผู้กระท าความผิดน าความรู้ทางเทคโนโลยี และโซเชียลมีเดียมาใช้ในการก่อ
อาชญากรรมมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ เจ้าหน้าที่ต ารวจต้องจ าเป็นต้องมีการพัฒนาศักยภาพความรู้
ความสามารถให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป เพ่ือที่จะได้สามารถรับมือกับปัญหาอาชญากรรมที่
เกิดขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอบสวนหรือที่เรียกว่าพนักงานสอบสวน ซึ่งมีบทบาทใน
การรวบรวมพยานหลักฐานในคดี และมีความเห็นทางคดี จากนั้นน าตัวผู้กระท าความผิดเข้าสู่
กระบวนการยุติธรรมในล าดับต่อไป  

เนื่องด้วยงานของพนักงานสอบสวนนั้นเป็นงานที่มีความยุ่งยาก สลับซับซ้อน ต้องใช้ความ
ระมัดระวังในการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานในการพิสูจน์ความผิด หรือความบริสุทธิ์ของผู้ที่ถูก
กล่าวหา และเป็นขั้นตอนของการที่จะไปกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของผู้ถูกกล่าวหา ในปัจจุบันจ านวน
พนักงานสอบสวนที่ปฏิบัติงานสอบสวนนั้นมีจ านวนไม่เพียงพอต่อปริมาณคดีที่เกิดขึ้น ส่งผลให้
พนักงานสอบสวนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่นั้นต้องรับผิดชอบคดีเพ่ิมมากขึ้น ท าให้พนักงานสอบสวนพบกับ
ปัญหางานล้นมือ การติดต่อประสานงานระหว่างหน่ วยงานเพ่ือขอความร่วมมือก็เป็นเรื่องที่
ยากล าบาก เพราะแต่ละหน่วยงานก็ต่างคนต่างอยู่ และประกอบกับกฎระเบียบที่ทางผู้บังคับบัญชาได้
ออกมาเพ่ือเป็นการเร่งรัดการท างานของพนักงานสอบสวน โดยไม่ได้ค านึงถึงปริมาณงานที่พนักงาน
สอบสวนรับผิดชอบอยู่ และเทคโนโลยีที่ปรับเปลี่ยนไป ท าให้พนักงานสอบสวนเกิดความเครียดในการ
ท างาน และเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้พนักงานสอบสวนย้ายสายงานหลีกเลี่ยงงานสอบสวน ส านวนการ
สอบสวนค้างสะสม และตลอดจนปัญหาเรื่องการถูกแทรกแซงการท างานจากผู้บังคับบัญชา 
นอกจากนี้การปรับต าแหน่งก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุหลักที่ท าให้พนักงานสอบสวนย้ายออกนอกสายงาน
เพ่ือหาโอกาสในการปรับเลื่อนต าแหน่งในสายงานอ่ืน 

หากส านักงานต ารวจแห่งชาติไม่หามาตรการหรือวิธีการใด ๆ ที่จะรักษาพนักงานสอบสวนให้
อยู่ในสายงานสอบสวนได้ ย่อมจะส่งผลกระทบต่อการท างานของพนักงานสอบสวนอย่างแน่นอน 
ดังนั้น ส านักงานต ารวจแห่งชาติต้องมีการปรับเปลี่ยนทั้งกฎ ระเบียบ หรือแม้กระทั่งข้อบังคับต่าง ๆ 
ให้เหมาะส าหรับการท างานด้านการสอบสวนและการพัฒนางานสอบสวนให้ดีขึ้น ให้พนักงาน
สอบสวนซึ่งเป็นผู้ท าหน้าที่พ้ืนฐานในการบ าบัดทุกข์ของประชาชนได้มีขวัญก าลังใจในการท างาน  
การท างานที่ดี มีความเจริญในหน้าที่การท างานด้านงานสอบสวน มีความภูมิใจ รักในงาน และได้รับ
สิทธิประโยชน์ตามที่ควรแก่การได้รับ เพ่ือดึงดูดใจของพนักงานสอบสวนให้ท างานอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถเพ่ือรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในสังคม 
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2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
2.1 เพ่ือศึกษาและอธิบายถึงอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวน ในเขตพ้ืนที่

กองบังคับการต ารวจนครบาล 5  
2.2 เพ่ืออธิบายถึงความส าคัญของอุปสรรคที่มีผลท าให้การท างานของพนักงานสอบสวน 

กองบังคับการต ารวจนครบาล 5 ลดต่ าลง หรือสูงขึ้น 
2.3 เพ่ือศึกษาหาวิธีการหรือนโยบายเพ่ือส่งเสริมการสร้างประสิทธิภาพการท างานของ

พนักงานสอบสวน กองบังคับการต ารวจนครบาล 5  
 

3. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้น าอุปสรรคภายนอก 

ได้แก่ ปัญหาทางด้านเทคโนโลยี ด้านความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ด้านกฎหมายกฎระเบียบ และ
ปัญหาด้านการถูกแทรกแซงการท างานของพนักงานสอบสวน มาเป็นค าถามเพ่ือการศึกษาว่าอุปสรรค
ดังกล่าวนั้นส่งผลต่อการท างานของพนักงานสอบสวนอย่างไร โดยใช้วิธีวิจัย เชิ งคุณภาพ 
(Quantitative Research) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากพนักงานสอบสวน 
ในสังกัดกองบังคับการต ารวจนครบาล 5 จ านวน 10 คน เพ่ือศึกษาแนวคิด ความรู้สึก ข้อเสนอแนะ 
หรือปัญหาเกี่ยวกับอุปสรรคภายนอกที่มีผลกระทบต่อการท างานของพนักงานสอบสวน โดยผลที่ได้
จากการศึกษาอุปสรรคดังกล่าว คือ ปัญหาที่เกิดขึ้นกับการท างานของพนักงานสอบสวน เพ่ือน าไปสู่
การแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นต่อไป 

3.1 แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
1) แนวคิดปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน 
Manik and Sidharta (2017: 65-73) ได้ท าการศึกษา “Mars Model” และพิสูจน์ได้ว่า

ทฤษฎีดังกล่าวสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรได้ “Mars Model” ประกอบด้วย 4 
ปัจจัยหลัก ดังนี้ 

(1) แรงจูงใจ (Motivation) แรงขับเคลื่อนภายในที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตาม
ทิศทางที่ก าหนด (Direction) ความเอาใจใส่ในงาน (Intensity) และความอดทนเพ่ือให้งานบรรลุ
เป้าหมาย (Endurance) 

(2) ความสามารถ (Ability): อาจหมายถึงทัศนคติ ความฉลาด หรือความสามารถ
ทางกายภาพ สติปัญญา และสภาพร่างกายที่ดีสามารถส่งผลให้การปฏิบัติงานส าเร็จลุล่วงอย่าง
ง่ายดาย 

(3) การตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตน (Role Perceptions): ส่งผลให้พนักงาน
เข้าใจในงานที่ได้รับมองหมายมากขึ้นและท างานชิ้นนั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี เมื่อพนักงานเข้าใจบทบาท
หน้าที่ของตน พวกเขาก็จะเข้าใจว่าต้องปฏิบัติและปรับการท างานอย่างไร 
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(4) ปัจจัยทางสถานการณ์ (Situation Factors): ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ท างานและผลการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถเป็นได้ทั้งปัจจัยที่เกิดจากภายนอก (External factors) เช่น 
เทคโนโลยี เศรษฐกิจ หรือสังคม และปัจจัยที่เกิดภายใน ( Internal factors) เวลาในการท างานที่
จ ากัด เพื่อนร่วมงาน งบประมาณ หรือสิ่งอ านวยความสะดวกในการท างาน 

Frederick Hertzberg (1968; อ้างถึงใน Jayaram และ Kotwani, 2012) ได้ศึกษาการ
บริหารงานในแบบวิทยาศาสตร์โดยได้น าเอาการบริหารงานแบบวิทยาศาสตร์ และความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ปฏิบัติงานมาศึกษาร่วมกันเพ่ือให้ได้ปัจจัยส าคัญที่จะท าให้บุคคลปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นเขาจึงได้ศึกษาวิจัยถึงทัศนคติของบุคคลที่พอใจในการท างาน และไม่พอใจในการ
ท างานพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความพอใจในการท างานนั้นประกอบด้วย 6 ปัจจัยดังนี้ 

(1) การที่สามารถท างานได้บรรลุผลส าเร็จ (Achievement) 
(2) การที่ได้รับการยกย่องนับถือเมื่อท างานส าเร็จ (Recognition) 
(3) ลักษณะเนื้อหาของงานเป็นสิ่งที่น่าสนใจ (Work itself) 
(4) การที่ได้มีความรับผิดชอบมากขึ้น (Responsibility) 
(5) ความก้าวหน้าในการท างาน (Advancement) 
(6) การที่ได้รับโอกาสพัฒนาความรู้และความสามารถในการท างาน (Possibility of 

growth) 
ส่วนปัจจัยที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของงานที่เป็นส่วนที่ท าให้เกิดความไม่พึงพอใจ ประกอบด้วย 

8 ปัจจัย ดังนี้ 
(1) นโยบายและการบริหารองค์กร (Policy and Administration) 
(2) การควบคุมการบังคับบัญชา (Supervision) 
(3) สภาพการท างาน (Work Conditions) 
(4) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลทุกระดับในหน่วยงาน (Relation with Pee and 

Subordinate) 
(5) ค่าตอบแทน (Salary) 
(6) สถานภาพ (Status) 
(7) การกระทบกระเทือนต่อชีวิตส่วนตัว (Personal Life) 
(8) ความปลอดภัย (Security) 

2) แนวคิดทฤษฎีแรงจูงใจ          
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับแรงจูงใจ แรงจูงใจ คือพลังผลักดันให้คนมีพฤติกรรมและยัง

ก าหนดทิศทางและเป้าหมายของพฤติกรรมนั้นด้วย คนที่มีแรงจูงใจสูงจะใช้ความพยายามในการ
กระท าไปสู่เป้าหมายโดยไม่ลดละ แต่คนมีมีแรงจูงใจต่ าจะไม่แสดงพฤติกรรม หรือไม่ก็ล้มเลิกการ
กระท าก่อนบรรลุเป้าหมาย มีผู้ให้ความหมายของแรงจูงใจไว้หลากหลาย ดังนี้   
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แรงจูงใจมีการก าหนดในรูปแบบแตกต่างกัน โดยทั่วไปแรงจูงใจเป็นสิ่งส าคัญอย่างหนึ่งที่
ส่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรมของมนุษย์และประสิทธิภาพในการท างาน อย่างไรก็ตามในด้านของการ
จัดการและจิตวิทยา แรงจูงใจได้ถูกน ามาใช้เพื่อสื่อถึงปัจจัยส าคัญที่ผลักดันให้พนักงานท างานได้อย่าง
เต็มศักยภาพและผลงานที่ได้เป็นไปตามที่คาดหวัง นอกจากนี้แรงจูงใจยังเป็นทัศนคติเชิงบวกที่มักจะ
ใช้ในลักษณะที่มีจุดประสงค์เพ่ือเข้าถึงความต้องการพิเศษ (เปมิกา ทองเดช, 2559) 

ชาญศิลป วาสบุญมา (2546 : 26) กล่าวว่า แรงจูงใจในการท างาน หมายถึง พลังทั้งจาก
ภายในและภายนอกซึ่งช่วยกระตุ้นพฤติกรรมให้บุคคลท า ในสิ่งต่าง ๆ ให้ส าเร็จตามเป้าหมาย 
ด้วยความเต็มใจและเป็นตามกระบวนการจูงใจของแต่ละบุคคล   

ธิดา สุขใจ (2548: 8) กล่าวว่า แรงจูงใจในการท างาน หมายถึง สิ่งใด ๆ ที่เป็นแรงผลักดัน
หรือกระตุ้นให้บุคคลปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมด้วยความเต็มใจ เพ่ือที่จะน ามาซึ่งการท างานที่มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งมูลเหตุจูงใจที่ส าคัญ คือ ความต้องการความพึงพอใจในการท างานจะน ามาซึ่งการ
ปฏิบัติที่ดีของบุคลากรท าให้บุคลากรมีความและจงรักภักดีต่อองค์การ ซึ่งจะเป็นเงื่อนไขส าคัญต่อ
ความส าเร็จขององค์การในระยะยาว 

ศุภลักษณ์ ตรีสุวรรณ (2548: 14) กล่าวว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง แรงผลักดัน
ทั้งจากภายนอกและภายในซึ่งช่วยกระตุ้นทิศทางหรือแนวทางของพฤติกรรมให้บุคคลกระท าสิ่งต่างๆ 
ให้ส าเร็จตามเป้าหมายด้วยความเต็มใจ และเป็นไปตามแรงจูงใจของบุคคล   

ศิริพร จันทศรี (2550: 10) กล่าวว่า แรงจูงใจ หมายถึง ปัจจัยหรือสิ่งต่าง ๆ ที่มากระตุ้นหรือ
ชักน าให้บุคคลแสดงพฤติกรรมเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์หรือเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ ตนเอง
ต้องการ แรงจูงใจจะมีทั้งแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอก บุคคลที่มีแรงจูงใจภายในจะมี
ความสุขในการกระท าสิ่งต่างๆ เพราะมีความพึงพอใจโดยตัวของเขาเองไม่ได้ หวังรางวัลหรือค าชม 
ส่วนบุคคลที่มีแรงจูงใจภายนอกจะท าอะไรต้องได้รับการยอมรับจากผู้อ่ืน หวังรางวัลหรือผลตอบแทน       

3) งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
สรไกร พูลเพ่ิม (ม.ป.ป.) ศึกษาเรื่อง ปัญหาของผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสอบสวน ในส านักงาน

ต ารวจแห่งชาติ โดยในการศึกษาปัญหาของผู้ปฎิบัติหน้าที่ด้านสอบสวนในครั้งนี้ มีจุดประสงค์ 
เพ่ือศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นกับพนักงานสอบสวนและหาวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้น  

จากการศึกษาพบแนวทางการแก้ปัญหาดังนี้  
1) จัดอัตราก าลังพลด้านบุคลากร และงบประมาณที่เพียงพอและสอดคล้องกับค่าใช้จ่ายที่

เกิดขึ้นจริงในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสอบสวน ขณะเดียวกันก็จะต้องเพ่ิมระบบบริหาร
บุคลากรและงบประมาณที่ท าให้มั่นใจได้ว่าสามารถสนับสนุนความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานของ  
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสอบสวนได้         
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2) ปรับปรุงจ านวนก าลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสอบสวนของสถานีต ารวจต่าง ๆ ตามระเบียบ
ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ เพ่ือท าให้ปริมาณงานด้านสอบสวนสอดคล้องกับจ านวนผู้ปฏิบัติหน้าที่
ด้านสอบสวน       

3) ออกกฎ ระเบียบ หรือค าสั่งต่าง ๆ ที่รับรองความเป็นอิสระในการใช้อ านาจเกี่ยวกับการ 
สอบสวนและรับผิดชอบส านวนของผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสอบสวน เพ่ือป้องกันการถูกแทรกแซงการ
ปฏิบัติหน้าที่   

4) ปรับปรุงค่าตอบแทนต่างๆ ของผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสอบสวนให้เหมาะสมภาระหน้าที่งาน
ด้านสอบสวน โดยเทียบเคียงกับผู้ปฏิบัติหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมอ่ืน ๆ เช่น ข้าราชการอัยการ 
เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติ หน้าที่ด้านสอบสวนมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่    

5) กระจายอ านาจการสอบสวนไปให้หน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ เพ่ือช่วยลดปริมาณ
งานของผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสอบสวน ท าให้การสอบสวนคดีมีประสิทธิภาพมากขึ้น   

6) ส่งเสริมการท างานแบบบูรณาการระหว่างผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสอบสวนกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เนื่องจากการปฏิบัติงานด้านสอบสวนต้องอาศัยผู้มีความรู้ความช านาญหลายสาขาวิชาชีพ 
ไม่ควรปล่อยให้ หน้าที่การสอบสวนเป็นความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสอบสวน   

7) เพ่ิมศักยภาพในการท างานของผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสอบสวนให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
เพ่ือให้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสอบสวนมืออาชีพที่ได้รับการยอมรับจากประชาชน  

8) การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในระบบงานสอบสวนเพ่ือลดปริมาณงาน
ของผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสอบสวน ซึ่งท าให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสอบสวนสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้น    

9) จัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสอบสวนอยู่เสมอ ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่
ด้านสอบสวนมีศักยภาพและความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือเป็นที่พ่ึงพาของประชาชนได้ตาม
นโยบาย ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
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ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิด 

 
4. ผลกำรศึกษำ         

จากการวิเคราะห์ผลการศึกษา สามารถสรุปผลการศึกษาอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของ
พนักงานสอบสวน ได้ดังนี้ 

4.1 เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป 
จากการศึกษาพบว่า การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีมีผลโดยตรงต่อการท างานของพนักงาน

สอบสวน ซึ่งมีท้ังด้านดีและไม่ดี ในส่วนของด้านดีนั้น การพัฒนาของเทคโนโลยีจะช่วยให้การจัดระบบ
สารบบข้อมูลทางอาชญากรรมเป็นระบบมากยิ่งขึ้น สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว มีการจัดท า
ระบบที่ช่วยในการสืบสวนสอบสวน เช่น ระบบ Crime, Polis ซึ่งเป็นระบบที่เชื่อมข้อมูลกับ
ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรของกรมการปกครอง เชื่อมระบบฐานข้อมูลรถของกรมการขนส่ง และเชื่อม
ฐานข้อมูลประวัตินักโทษของทางกรมราชทัณฑ์ เป็นต้น ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่ใช้ในการ
สอบสวนสืบสวนติดตามจับกุมผู้กระท าความผิด จะช่วงเสริมให้การสอบสวนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
แต่ด้านผลเสีย เมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปจะท าให้เกิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีตามมาด้วย
เช่นกัน ซึ่งอาชญากรรมที่ใช้เทคโนโลยีในการกระท าความผิดนั้น มีข้อจ ากัดและปัญหาอยู่หลายอย่าง 
เช่น ปัญหาด้านการติดตามตัวตนผู้กระท าความผิดที่แท้จริง ปัญหาเรื่องพยานหลักฐานที่หายากและ
ซับซ้อน ปัญหาพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้เพียงพอในการสอบสวนความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรม
ทางเทคโนโลยี เป็นต้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อการท างานของพนักงานสอบสวนทั้งสิ้น 

 
 

-การเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาของเทคโนโลยีที่ไปอย่าง
รวดเร็ว ส่งผลการท างานของพนักงานสอบสวนเป็นไปด้วย
ความยุ่งยากและล าบาก 

-หากไม่มีความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน จะส่งผลให้การ
ท างานของพนักงานสอบสวนไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ 
หรือไม่ส าเร็จตามเป้าหมายได้ 
-หากไม่มีการปรับตัวและการเรียนรู้กฎหมายต่าง  ๆ ที่
ออกม า ให ม่ จ ะ ท า ใ ห้ ก า ร บั ง คั บ ใ ช้ กฎ หม า ย ไ ม่ มี
ประสิทธิภาพ 

-การแทรกแซงการท างานของพนักงานสอบสวน จะส่งผล
ต่อกระทบต่อการท างานของพนักงานสอบสวน และ
กระทบต่อกระบวนการยุติธรรม  

อุปสรรคที่มีผลต่อกำรท ำงำน
ของพนักงำนสอบสวน 
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4.2 ควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำน 
จากการศึกษาพบว่า ความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม 

ได้แก่ อัยการ ศาล ต้องมีปฏิสัมพันธ์การท างานร่วมกันโดยไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ โดยพนักงาน
สอบสวนมีความจ าเป็นที่ต้องพ่ึงพาพนักงานอัยการในการขอค าปรึกษาในการรวบรวมพยานหลักฐาน 
และพนักงานอัยการก็ต้องพ่ึงพาพนักงานสอบสวนในการท าการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานให้
สมบูรณ์ ดังนั้น เพ่ือการอ านวยความยุติธรรมให้เกิดขึ้นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานจ าเป็นที่ต้องมี
เป็นอย่างยิ่ ง และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการรวบรวมพยานหลักฐานต่าง  ๆ 
ที่ประกอบการสอบสวนนั้น มีส่วนช่วยให้เสริมสร้างการสอบสวนให้สมบูรณ์ด้วยพยานหลักฐานที่มีอยู่ 
เช่น การส่งผลการตรวจสอบข้อมูล การให้ข้อมูลที่จะใช้เป็นพยานหลักฐาน รวมทั้งข้อมูลอ่ืน  ๆ 
ที่จ าเป็น เมื่อพยานหลักฐานถูกน าเข้าสู่การสอบสวนด้วยความรวดเร็วก็จะท าให้ประชาชนผู้ได้รับ
ความเดือดร้อนกลับมาได้รับความเป็นธรรมที่รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วย  

4.3 กำรเปลี่ยนแปลงของกฎหมำย กฎระเบียบ 
จากการศึกษาพบว่า การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อบังคับ นั้นมีผลต่อการ

ท างานของพนักงานสอบสวน เนื่องจาก การท างานของพนักงานสอบสวนนั้นต้องบังคับใช้ กฎหมาย
อย่างเคร่งครัด ดังนั้น เมื่อมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ทางกฎหมายอย่างไร เช่น เพ่ิมฐานความผิด 
ยกเว้นความผิด เพิ่มโทษ ลดโทษ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้มีความส าคัญต่อการท างานของพนักงานสอบสวน 
เนื่องด้วยการท างานนั้นพนักงานสอบสวนมีหน้าที่ต้องน ากฎหมายไปบังคับใช้กับผู้กระท าความผิด 
หากไม่มีการศึกษาเพ่ิมเติม หรือไม่มีความพร้อมในการบังคับใช้กฎหมายแล้ว จะส่งผลให้งานสอบสวน
ไม่บรรลุผลส าเร็จ หรือบรรลุผลแต่ไม่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น ควรที่จะต้องท าการศึกษาเพ่ิมเติม 
หาความรู้เพ่ิมเติมสม่ าเสมอ เพราะกฎหมายนั้นเปรียบดังอาวุธของพนักงานสอบสวนที่ใช้ในการ
ลงโทษผู้กระท าความผิด ก็สมควรที่จะพัฒนาความรู้ทางด้านกฎหมายอยู่เสมอเพ่ือการท างาน
สอบสวนที่มีประสิทธิภาพ    

4.4 กำรบังคับบัญชำและควำมก้ำวหน้ำในกำรท ำงำน         
จากการศึกษาพบว่า การท างานของพนักงานสอบสวนนั้นมีความต้องการความอิสระในการ

ท างาน หากมีการแทรกแซงการท างาน โดยใช้อ านาจการบังคับบัญชามากดดัน ก็จะท าให้พนักงาน
สอบสวนมีความเครียดในการท างาน ไม่อยากที่จะท างานด้านการสอบสวนต่อไป และย้ายหนีงาน
สอบสวนไป จนท าให้เกิดปัญหาพนักงานสอบสวนขาดแคลน และเป็นปัญหาในด้านต่าง ๆ ตามมาอีก 
ดังนั้น สิ่งที่ผู้บังคับบัญชาควรจะท านั้น คือ การแทรกแซงในด้านดี ได้แก่ เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ 
เสนอแนะ สนับสนุนการท างาน ไม่ว่าจะเป็นด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในงานสอบสวน 
หาสวัสดิการ หรือสิ่งตอบแทนให้กับพนักงานสอบสวนเพ่ือเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่งาน
สอบสวนต่อไป สิ่งที่พนักงานสอบสวนในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาต้องการจากผู้บังคับบัญชา คือการเอา
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ใจใส่ดูแล การได้รับการสนับสนุนในด้านต่าง ๆ เช่น การเจริญเติบโตในหน้าที่การงาน มีชีวิตความ
เป็นอยู่ดีกว่าเดิม ไม่เครียดจากการท างาน และแรงกดดันจากภายนอก เป็นต้น 

 
5. สรุปผล อภิปรำยและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลกำรศึกษำ 
1) การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ในปัจจุบันนั้น ส่งผลอย่างไรต่อการท างานของ

พนักงานสอบสวนอย่างไร โดยผู้ให้ข้อมูลมีมุมมองอุปสรรคดังกล่าว เห็นว่ามีทั้งส่วนที่เป็นผลด้านดี 
และผลด้านผลเสีย 

ผลในด้านดี คือ มองว่าการที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงโดยพัฒนาไปในทางที่ก้าวหน้าขึ้น
นั้น ส่งผลให้ส านักงานต ารวจแห่งชาตินั้นพัฒนาโปรแกรม หรือระบบที่ทันสมัยขึ้น เช่นระบบ Crime, 
Polis และระบบอ่ืน ๆ ที่ใช้ส าหรับการสืบสวนสอบสวน ช่วยให้พนักงานสอบสวนนั้นสามารถที่จะ
ตรวจสอบข้อมูลบุคคล ข้อมูลคนร้ายได้รวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถที่จะท าการสอบสวนเสร็จสิ้นได้โดยเร็ว 
และติดตามจับกุมตัวคนร้ายได้โดยเร็ว 

ผลในด้านเสีย คือ มองว่าการที่เทคโนโลยีถูกพัฒนาอย่างรวดเร็วจะส่งผลต่อการท างาน 
เนื่องจากพนักงานสอบสวนมีข้อจ ากัดในการฝึกอบรม หรือเรียนรู้ทักษะเพ่ิมเติมในการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่จึงเป็นสิ่งส าคัญ ดังนั้นหากไม่เรียนรู้จะท าให้การสอบสวนคดีเกี่ยวกับอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยีเป็นไปด้วยความล าบาก หากมีความรู้ความเข้าใจในระบบและขั้นตอนของเทคโนโลยีที่
เกิดขึ้น จะท าให้พนักงานสอบสวนมองขั้นตอนการรวบรวมพยานหลักฐานในความผิดเกี่ยวกับการใช้
เทคโนโลยีอย่างเข้าใจ จะช่วยให้งานสอบสวนมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเทคโนโลยีที่พัฒนาเหล่านั้น
จะส่งผลต่อปริมาณคดีที่เป็นความผิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีในมากขึ้น ท าให้พนักงานสอบสวนมีปริมาณ
งานที่มากข้ึนกว่าเดิม และการรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนั้นมีความ
ยุ่งยากและซับซ้อน และเป็นไปด้วยความล าบาก ท าให้ประสิทธิภาพของการสอบสวนในคดีเกี่ยวกับ
อาชญากรรมทางเทคโนโลยียังไม่สามารถท่ีจะท าการสอบสวนได้อย่างต่อเนื่อง 

2) ความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม หรือหน่วยงานอ่ืน  ๆ 
ที่สนับสนุนงานสอบสวนมีส่วนที่จะช่วยเสริมประสิทธิภาพการท างานของพนักงานสอบสวนอย่างไร 
โดยผู้ให้ข้อมูลมีมุมมองในอุปสรรคดังกล่าว เห็นว่า ความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
พนักงานสอบสวน ซึ่งได้แก่  อัยการ และศาล ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ต้องประสา นงานโดยตรง 
โดยพนักงานสอบสวนจะต้องรวบรวมพยานหลักฐานในคดีแ ล้วส่ งให้กับอัยการพิจารณา
พยานหลักฐานในคดีว่ามีเพียงพอหรือไม่หรือถูกต้องหรือไม่ จากนั้นอัยการจะเป็นผู้ฟ้องคดีต่อศาล
เพ่ือให้ศาลไต่พิจารณาความผิดของผู้ต้องหา และเป็นผู้ก าหนดโทษที่จะลงแก่ผู้กระท าความผิด 
โดยความร่วมมือระหว่างอัยการกับพนักงานสอบสวนนั้นมีความจ าเป็นที่ต้องท างานประสานกัน
ตลอดเวลา เพ่ือที่อัยการจะได้ให้ค าปรึกษาแก่พนักงานสอบสวนในการรวบรวมพยานหลักฐานในคดี 
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เพ่ือที่จะท าให้ส านวนการสอบสวนนั้นมีความสมบูรณ์มากขึ้น และมีมุมมองต่อหน่วยงานที่สนับสนุน
การสอบสวน มีทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ซึ่งพนักงานสอบสวนมีความจ าเป็นที่จะต้องรวบรวม
พยานหลักฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในคดี เช่น กรมการปกครองในการตรวจสอบทะเบียนราษฎร์ 
กรมการขนส่งในการตรวจสอบทะเบียนรถ เป็นต้น หากมีความร่วมมือในการตรวจสอบและส่งข้อมูล
มาประกอบการสอบสวนด้วยความรวดเร็ว ก็จะท าให้การสอบสวนนั้นเสร็จสิ้นโดยเร็ว ไม่เป็นคดีที่ค้าง
เกินก าหนดเวลาสอบสวน จะท าให้เกิดประสิทธิภาพในงานสอบสวนมากยิ่งขึ้น 

3) การเปลี่ยน ปรับปรุง แก้ไขกฎหมายใหม่ ๆ อยู่ตลอดเสมอ ส่งผลต่อการท างานของ
พนักงานสอบสวนอย่างไร โดยผู้ให้ข้อมูลมีมุมมองในอุปสรรคดังกล่าว คือ การเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง 
แก้ไขกฎหมายอยู่ตลอดเวลานั้น มีความส าคัญต่อการท างานของพนักงานสวนโดยตรง เนื่องจาก
กฎหมายนั้นเปรียบเสมือนอาวุธของพนักงานสอบสวนที่ จะใช้ในการลงโทษผู้กระท าความผิด 
หากพนักงานสอบสวนขาดความเข้าใจ ขาดความรู้ในกฎหมายใหม่ ๆ จะท าให้การบังคับใช้กฎหมาย
นั้นไม่มีประสิทธิภาพ เช่น เมื่อมีกฎหมายใหม่ออกมายกเลิกกฎหมายเก่าแล้ว แต่พนักงานสอบสวนยัง
ไม่รู้ แต่กลับแจ้งข้อกล่าวหาในกฎหมายเก่าอยู่ จะท าให้ผู้ถูกกล่าวหานั้นเสียสิทธิในเรื่องต่าง ๆ และถูก
ด าเนินคดีโดยที่ไม่มีความผิด จะกลายเป็นข้อสังเกตว่าการท างานของพนักงานสอบสวนนั้นไม่มี
ประสิทธิภาพและประชาชนจะขาดความเชื่อมั่นศรัทธา  

4) การที่พนักงานสอบสวนถูกแทรกแซงการท างานจากผู้บังคับบัญชา ผู้มีส่วนได้เสีย หรือมี
ผลประโยชน์ต่างตอบแทนส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานสอบสวนอย่างไร  โดยผู้ให้
ข้อมูลนั้นมีมุมมองในอุปสรรคดังกล่าว คือ ในเรื่องของการแทรกแซงการท างานของผู้บังคับบัญชานั้น
มีผลต่อการท างานของพนักงานสอบสวนโดยตรง ตัวอย่างเช่น การถูกแทรกแซงในด้านไม่ดี โดยการ
เข้ามากดดันการท างาน หรือมาสั่งให้พนักงานสอบสวนกระท าการในเรื่องที่ไม่ถูกต้อง ผิดขั้นตอนการ
สอบสน จะท าให้การสอบสวนไม่เป็นไปด้วยความยุติธรรม แต่หากเป็นการแทรกแซงในด้านดี โดยการ
เข้ามาช่วยให้ค าปรึกษาในการสอบสวน เข้ามาช่วยติดต่อประสานงานหน่วยงานอ่ืน ๆ หรือเข้ามาเป็น
ก าลังใจหรือสนับสนุนการท างานในด้านต่าง ๆ จะท าให้พนักงานสอบสวนมีก าลังใจในการท างานงาน 
และสามารถท างานสอบสวนออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

5.2 อภิปรำยผล 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “อุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวน ในเขตพ้ืนที่กอง

บังคับการต ารวจนครบาล 5” ผู้ศึกษาจะได้อภิปรายใน 4 ประเด็น คือ 1) การเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีในปัจจุบัน 2) ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 3) การเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย 
และ 4) การถูกแทรกแซงการท างาน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

1) อุปสรรคในด้านการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีมีผลต่อการท างานของพนักงานสอบสวน 
จากการสัมภาษณ์ พบว่าการที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงไป โดยมีการพัฒนาไปในทางที่ก้าวหน้า
ขึ้นนั้น ส่งผลให้ส านักงานต ารวจแห่งชาตินั้นพัฒนาโปรแกรม หรือระบบที่ทันสมัยขึ้น เช่นระบบ 
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Crime Polis และระบบอื่น ๆ ที่ใช้ส าหรับการสืบสวนสอบสวน ช่วยให้พนักงานสอบสวนนั้นสามารถ
ที่จะตรวจสอบข้อมูลบุคคล ข้อมูลคนร้ายได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และใช้เวลาไม่นานเหมือนแต่ก่อน สามารถ
ที่จะท าการสอบสวนเสร็จสิ้นได้โดยเร็ว และติดตามจับกุมตัวคนร้ายได้โดยเร็ว แต่การที่เทคโนโลยีถูก
พัฒนาอย่างรวดเร็วก็ส่งผลต่อการท างานของพนักงานสอบสวน เนื่องจากพนักงานสอบสวนด้วย
เช่นกัน เนื่องจากมีข้อจ ากัดในการฝึกอบรม หรือเรียนรู้ทักษะเพ่ิมเติมในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
ดังนั้นหากไม่เรียนรู้จะท าให้การสอบสวนคดีเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเป็นไปด้วยความ
ล าบาก หากมีความรู้ความเข้าใจในระบบและขั้นตอนของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น จะท าให้พนักงาน
สอบสวนมองขั้นตอนการรวบรวมพยานหลักฐานในความผิดเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีอย่างเข้าใจ 
จะช่วยให้งานสอบสวนมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งตรงกับการเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาผู้ปฏิบัติหน้าที่
ด้านสอบสวน ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (สรไกร พูลเพ่ิม, 2560) ที่เสนอว่า ควรเพ่ิมศักยภาพในการ
ท างานของผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสอบสวนให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพ่ือให้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้าน
สอบสวนมืออาชีพที่ได้รับการยอมรับจากประชาชน และการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วย
ในระบบงานสอบสวนเพื่อลดปริมาณงานของผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสอบสวน ซึ่งท าให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้าน
สอบสวนสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้น  

2) อุปสรรคในด้านความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม หรือ
หน่วยงานอ่ืน ๆ ที่สนับสนุนงานสอบสวนมีส่วนที่จะช่วยเสริมประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน
สอบสวน จากการสัมภาษณ์ พบว่า ความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับพนักงาน
สอบสวน ซึ่งได้แก่ อัยการ และศาล ซึ่งเป็นหน่วยงานที่พนักงานสอบสวนต้องประสานงานโดยตรง 
เนื่องจากพนักงานสอบสวนจะต้องรวบรวมพยานหลักฐานในคดีแล้วส่งให้กับอัยการพิจารณา
พยานหลักฐานในคดีว่ามีเพียงพอหรือไม่หรือถูกต้องหรือไม่ จากนั้นอัยการจะเป็นผู้ฟ้องคดีต่อศาล
เพ่ือให้ศาลไต่พิจารณาความผิดของผู้ต้องหา และเป็นผู้ก าหนดโทษที่จะลงแก่ผู้กระท าความผิด 
โดยความร่วมมือระหว่างอัยการกับพนักงานสอบสวนนั้นมีความจ าเป็นที่ต้องท างานประสานกัน
ตลอดเวลา เพ่ือที่อัยการจะได้ให้ค าปรึกษาแก่พนักงานสอบสวนในการรวบรวมพยานหลักฐานในคดี 
จะท าให้ส านวนการสอบสวนนั้นมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ส่วนหน่วยงานอื่นที่เป็นหน่วยสนับสนุนการ
ท างานของพนักงานสอบสวน ในการที่ต้องรวบรวมพยานหลักฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมา
ประกอบส านวนการสอบสวน ถ้ามีความร่วมมือในการตรวจสอบและส่งข้อมูลมาประกอบการ
สอบสวนด้วยความรวดเร็ว ก็จะท าให้การสอบสวนนั้นเสร็จสิ้นโดยเร็ว ไม่เป็นคดีที่ค้ างเกินกรอบ
ระยะเวลาสอบสวนตามที่ระเบียบก าหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางแก้ไขปัญหาของวิทยานิพนธ์ 
หัวข้อ การตรวจสอบความจริงในคดีอาญาขั้นก่อนฟ้อง กรณีศึกษาความสัมพันธ์ของพนักงาน
สอบสวนกับพนักงานอัยการ (องอาจ มีคุณสมบัติ, 2549) โดยมีแนวทางว่า ส่งเสริมให้เกิดองค์ความรู้
ทางกฎหมายและแนวทางการสอบสวนคดีในแต่ละประเภทความผิดอย่าจริงจังและสม่ าเสมอ 
โดยเฉพาะองค์ความรู้ทางเทคนิคเกี่ยวกับการรวบรวมพยานหลักฐาน เพ่ือให้พนักงานสอบสวนและ
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พนักงานอัยการทราบถึงพยานหลักฐานส าคัญที่ใช้ประกอบการพิจารณาสั่งคดีแต่ละประเภท และโดย
เหตุที่กระบวนการยุติธรรมจะต้องด าเนินการโดยองค์กรหลายฝ่ายในการปฏิบัติงานจึงต้องท างานเป็น
กระบวนการ ซึ่งหมายถึงองค์กรต่าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรมต้องปฏิบัติโดยสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน 
เพราะไม่มีองค์กรใดองค์กรหนึ่งสามารถที่จะปฏิบัติงานได้ส าเร็จโดยล าพังเพียงฝ่ายเดียว ฉะนั้นจึง
เสนอแนะว่าควรให้พนักงานอัยการเข้ามาเป็นที่ปรึกษาในการสอบสวนคดีซึ่งส่งผลดีอย่างเห็นได้ชัด 

3) อุปสรรคในด้านการเปลี่ยน ปรับปรุง แก้ไขกฎหมายใหม่ ส่งผลต่อการท างานของพนักงาน
สอบสวน จากการสัมภาษณ์พบว่า การเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย มีความส าคัญต่อการ
ท างานของพนักงานสวนโดยตรง เนื่องจากกฎหมายนั้นเปรียบเสมือนอาวุธของพนักงานสอบสวนที่จะ
ใช้ในการลงโทษผู้กระท าความผิด หากพนักงานสอบสวนขาดความเข้าใจ ขาดความรู้ในกฎหมายใหม่ ๆ 
จะท าให้การบังคับใช้กฎหมายนั้นไม่มีประสิทธิภาพ เช่น เมื่อมีกฎหมายใหม่ออกมายกเลิกกฎหมาย
เก่าแล้ว แต่พนักงานสอบสวนยังไม่รู้ แต่กลับแจ้งข้อกล่าวหาในกฎหมายเก่าอยู่ จะท าให้ผู้ถูกกล่าวหา
นั้นเสียสิทธิในเรื่องต่าง ๆ และถูกด าเนินคดีโดยที่ไม่มีความผิด จะกลายเป็นข้อสังเกตว่าการท างาน
ของพนักงานสอบสวนนั้นไม่มีประสิทธิภาพและประชาชนจะขาดความเชื่อมั่นศรัทธาในระบบการ
สอบสวนและตัวพนักงานสอบสวน ท าให้การบังคับใช้กฎหมายไม่เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ
สอดคล้องกับปาฐกถาพิเศษ (ละเอียด บัญสว่าง, 2550) เรื่อง “พนักงานสอบสวนในอุดมคติ”  
ใจความตอนหนึ่งว่า “...เรามีกฎหมายก าหนดโทษทางคดีอาญามากขึ้นจนไม่มีใครจ าได้ว่ามีกี่ฉบับกัน
แน่ในปัจจุบันนี้ ภาระต่าง ๆ เหล่านั้นก็มาอยู่กับต ารวจทั้งสิ้น จะรู้หรือไม่รู้ก็ต้องปฏิบัติหน้าที่เพ่ือที่จะ
เอาตัวผู้กระท าผิดมาลงโทษให้ได้แต่เมื่อคนท าผิดกันทั่วทุกหัวระแหง ย่อมเป็นการเหลือบ่ากว่าแรงที่
ต ารวจจะจับกุมได้ทั่วถึง อันเป็นผลให้การบังคับการตามกฎหมายก็ย่อหย่อนลง เวลารัฐบาลจะออก
กฎหมายอะไรออกมาสักฉบับหนึ่ง รัฐบาลจะจาระไนถึงผลเสียหายที่ไม่มีกฎหมายฉบับนั้น และ 
ก็ยืนยันว่ามีความพร้อมที่จะบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย ครั้นกฎหมายออกมาแล้วรัฐบาลไม่เคย
พร้อม เราออกกฎหมายมาใช้บังคับกับคนทั่วประเทศพร้อม ๆ กับตั้งกองขึ้นมากองหนึ่งมีผู้อ านวยการ
กองคนหนึ่ง แล้วก็มีเจ้าหน้าที่อีกสัก 10-15 คน เป็นเบื้องต้นแล้วก็หวังว่าต ารวจทั้งประเทศจะไปจับ
คนที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนั้น แต่ต ารวจเองกว่าจะรู้ว่ากฎหมายนั้นว่าอย่างไร อาจจะต้องผ่านไปถึง 
6 เดือน 1 ปี ด้วยซ้ าไป คนส่วนกลางอาจจะรู้แต่คนต่างจังหวัดยากที่จะรู้ได้ สังคมเราจึงวิปริตขึ้นทุก
ที….”  

4) อุปสรรคในด้านพนักงานสอบสวนถูกแทรกแซงการท างานจากผู้บังคับบัญชา ผู้มีส่วน 
ได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ต่างตอบแทนส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานสอบสวนจาก
การสัมภาษณ์ พบว่าการแทรกแซงการท างานของผู้บังคับบัญชานั้นมีผลต่อการท างานของพนักงาน
สอบสวนโดยตรง ตัวอย่างเช่น การถูกแทรกแซงในด้านไม่ดี โดยการเข้ามากดดันการท างาน หรือมา
สั่งให้พนักงานสอบสวนกระท าการในเรื่องที่ไม่ถูกต้อง ผิดขั้นตอนการสอบสวน จะท าให้การสอบสวน
ไม่เป็นไปด้วยความยุติธรรม แต่หากเป็นการแทรกแซงในด้านดี โดยการเข้ามาช่วยให้ค าปรึกษาในการ
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สอบสวน เข้ามาช่วยติดต่อประสานงานหน่วยงานอ่ืน ๆ หรือเข้ามาเป็นก าลังใจหรือสนับสนุนการ
ท างานในด้านต่าง ๆ จะท าให้พนักงานสอบสวนมีขวัญและก าลังใจในการท างานงาน และสามารถ
ท างานสอบสวนออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และในส่วนตัวพนักงานสอบสวนต้องตั้งมั่น
อย่าในความสุจริตไม่เห็นแก่ผลประโยชน์หรือสิ่งยั่วยุที่จะท าให้การสอบสวนเกิดความเสียหาย และ
เพ่ือรักษาความยุติธรรมให้กับผู้เสียหาย ซึ่งสอดคล้องกับการเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาผู้ปฏิบัติหน้าที่
ด้านสอบสวน ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (สรไกร พูลเพ่ิม, 2560) ที่ว่าควรปรับปรุงค่าตอบแทนต่าง ๆ 
ของผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสอบสวนให้เหมาะสมภาระหน้าที่งานด้านสอบสวน โดยเทียบเคียงกับผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมอื่น ๆ เช่น ข้าราชการอัยการ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสอบสวนมีขวัญ
ก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ และสอดคล้องกับปาฐกถาพิเศษ (ละเอียด บัญสว่าง, 2550) เรื่อง 
“พนักงานสอบสวนในอุดมคติ” ใจความตอนหนึ่งว่า “...ระเบียบและระบบบริหารในการท างานของ
องค์กรไม่เอ้ือที่จะให้พนักงานสอบสวนท างานโดยอิสระ มีการควบคุมกันเป็นล าดับชั้นกันขึ้นไป ยิ่งมี
คดีใหญ่มากเท่าใดผู้บังคับบัญชาระดับสูงก็ลงมาเล่นด้วยมากเท่านั้น ดูเสมือนหนึ่งว่าไม่ไว้ใจความรู้
ความสามารถ แต่เราจะพบความจริงว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่ลงมาควบคุม บางคนก็ไม่เคยผ่านงานสอบสวน
หรือผ่านก็ผ่านในบางครั้งแล้วจะไปสอบสวนอะไรเป็น จะมาคุมการสอบสวนได้อย่างไร...” 

5.3 ข้อเสนอแนะ  
ผู้ศึกษาได้จัดท าข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ไว้ทั้งหมด 2 เรื่อง คือ ข้อเสนอแนะจากการ

วิจัย และข้อเสนอเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1) ข้อเสนอแนะจำกกำรวิจัย 

(1) ในการปรับตัวของพนักงานสอบสวนเพ่ือให้เข้ากับสถานการณ์ของเทคโนโลยีที่
พัฒนาอย่างรวดเร็ว พนักงานสอบสวนต้องหมั่นศึกษาท าความเข้าใจขั้นตอนการท างานของเทคโนโลยี
ต่าง ๆ ซึ่งถูกน ามาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการกระท าความผิด เพ่ือที่จะสามารถรวบรวมพยานหลักฐาน
คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีให้มีความสมบูรณ์มากที่สุด และในส่วนของผู้บังคับบัญชาควรที่จะเอา
ใจใส่ดูแลพนักงานสอบสวน จัดฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพ เสริมทักษะให้แก่พนักงานสอบสวน เช่น 
จัดฝึกอบรมการรวบรวมพยานหลักฐาน การสอบสวน คดีที่ใช้เฟสบุ๊ค ไลน์ หรือสื่อโซเซียลต่าง  ๆ 
ในการกระท าความผิด และจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการท างานสนับสนุนพนักงาน
สอบสวน  

(2) ในส่วนของความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม หรือ
หน่วยสนับสนุนการท างานของพนักงานสอบสวนนั้น ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานควรที่จะเป็นแกนน า
หลักในการเข้าติดต่อสานความสัมพันธ์ สร้างความร่วมมือหรือข้อตกลงระหว่างหน่วยงานไว้ เพ่ือที่จะ
ได้เพ่ิมความสะดวกรวดเร็วในการท างาน และสร้างความสัม พันธ์ระหว่างหน่วยงานที่ดีต่อกัน 
ทั้งหน่วยงานกับหน่วยงาน บุคคลกับบุคคล เช่น การจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างหน่วยงาน การให้
ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านอื่น ๆ นอกเหนือจากงานในหน้าที่ 
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(3) ในส่วนของกฎหมาย กฎระเบียบที่ถูกปรับเปลี่ยนนั้น พนักงานสอบสวนควรที่
หมั่นศึกษาทบทวนกฎหมาย กฎระเบียบอยู่เสมอเพ่ือไม่ให้หลงลืม และในส่วนของผู้บังคับบัญชาควรที่
จะจัดอบรมด้านกฎหมายใหม่ ๆ ที่บังคับใช้ภายหลังให้แก่พนักงานสอบสวนเพ่ือเป็นแนวทางเดียวกัน
ในการบังคับใช้กฎหมาย เช่น การจัดสอบวัดความรู้ทางกฎหมาย โดยมีรางวัลตอบแทน ควรลด
กฎระเบียบในการท างานของพนักงานสอบสวนที่เคร่งครัด หรือเกินความจ าเป็นออกบ้าง เพ่ือลด
ความยุ่งยากในการท างานและลดความตึงเครียดในการท างานด้านการสอบสวนของพนักงาน
สอบสวน 

(4) ในส่วนของการแทรกแซงการท างานของพนักงานสอบสวนนั้น ผู้บังคับบัญชาไม่
สมควรที่จะเข้าไปแทรกแซงเพ่ือบังคับให้พนักงานสอบสวนท าตามใจผู้บังคับบัญชา ควรให้อิสระใน
การสอบสวนคดี รวบรวมพยานหลักฐานอย่างตรงไปตรงมา เพื่อพิสูจน์ความผิด และความบริสุทธิ์ของ
ผู้ต้องหา ผู้บังคับบัญชาควรเป็นผู้ที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือแทนที่จะเข้าไปกดดันการท างาน  
ควรเข้ามาช่วยเหลือในการประสานงานในด้านต่าง ๆ ให้กับพนักงานสอบสวน และเข้ามาเป็นกันชน
ให้กับพนักงานสอบสวนเมื่อพนักงานสอบสวนต้องเจอแรงกดดันจากภายนอก และควรที่สิทธิ
ประโยชน์ สิ่งตอบแทน หรือสิ่งจูงใจในการท างานให้กับพนักงานสอบสวนได้ทัดเทียมกับเจ้าหน้าที่
ต ารวจในสายงานอ่ืน ให้พนักงานสอบสวนรู้สึกว่างานสอบสวนนั้นเป็นงานที่ส าคัญและผู้บังคับบัญชา
ให้ความส าคัญอยู่เสมอ 

2) ข้อเสนอแนะเพื่อกำรวิจัยครั้งต่อไป 
(1) ควรมีการศึกษาวิจัยถึงอุปสรรคภายในที่มีผลต่อการท างานของพนักงาน

สอบสวนควบคู่ไปกับอุปสรรคภายนอกที่มีผลต่อการท างานสอบสวนด้วย เพ่ือที่จะได้ผลการวิจัย
อุปสรรคที่มีต่อการท างานของพนักงานสอบสวนในทุก ๆ ด้าน 

(2) ควรมีการศึกษาถึงความต้องการของพนักงานสอบสวนจากการท างานในสาย
งานสอบสวน เพ่ือที่จะเป็นการค้นหาสิ่งที่พนักงานสอบสวนมีความต้องการที่แท้จริง 

(3) ควรมีการศึกษาถึงสาเหตุหรือปัจจัยที่ท าให้พนักงานสอบสวนไม่อยากท างานใน
สายงานสอบสวนว่ามีความสัมพันธ์กับอุปสรรคภายในและอุปสรรคภายนอกหรือไม่ 
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สิ่งแวดลอ้มทีส่่งผลต่อกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร  
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 

สมพร ขุมเพชร์* 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยเรื่อง สิ่ งแวดล้อมที่ส่ งผลต่อการปฏิบัติ งานของบุคลากรส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพ่ือศึกษาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบ
ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร 2) เพ่ือศึกษาความแตกต่างของสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน
กับผลการปฏิบัติงานของบุคลากรต่อสถานที่ตั้งหน่วยงานและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมที่ส่งผล
ต่อการปฏิบัติงานกับผลการปฏิบัติงานของบุคลากร และ 3) เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับผู้บริหารในการ
วางแผนและหาแนวทางในการปรับปรุง แก้ไข สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคลากรส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จ านวน 196 คน ซึ่งกระจายอยู่ 2 พ้ืนที่ทั้งราชด าเนินนอกและรามอินทรา แล้วน ามา
วิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบความ
คิดเห็นบุคลากรต่อสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงาน จ าแนกตามสถานที่ตั้ง  
และทดสอบหาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมน่าจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร 
  จากผลการศึกษา พบว่าส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง อายุระหว่าง 31-40 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี 
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ต่ ากว่า 5 ปี ประเภทบุคลากรเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ และสถานที่ตั้ง
หน่วยงานอยู่ราชด าเนินนอก ส่วนใหญ่เห็นด้วยค่อนข้างมากต่อสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าบุคลากรส่วนใหญ่เห็นด้วยค่อนข้างมากต่อสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อ
การปฏิบัติงานด้านจิตใจ และด้านกายภาพ และเห็นด้วยปานกลางต่อสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงานด้านสังคม ส่วนผลการปฏิบัติงานของบุคลากรส่วนใหญ่เห็นด้วยค่อนข้างมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าบุคลากรส่วนใหญ่เห็นด้วยค่อนข้างมากต่อผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ด้านการรับรู้ลักษณะงานของบุคลากร และเห็นด้วยปานกลางต่อผลการปฏิบัติงานของบุคลากรด้าน
การมีส่วนร่วม  

ด้านผลการทดสอบความคิดเห็นบุคลากรต่อสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานและผลการ
ปฏิบัติงาน จ าแนกตามสถานที่ตั้ง สรุปได้ว่า บุคลากรที่มีสถานที่ตั้งหน่วยงานราชด าเนินนอกมีความ

                                       
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240  
E-mail: sam.somporn@gmail.com 
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พึงพอใจต่อสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพน้อยกว่าบุคลากรที่มีสถานที่ตั้งหน่วยงานรามอินทรา อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 3.60 และ 3.96 ตามล าดับ) แต่สิ่งแวดล้อมด้าน
สังคม และด้านจิตใจนั้น บุคลากรทั้ง 2 สถานที่ตั้ง มีความพึงพอใจไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ  และผลการปฏิบัติงานของบุคลากรพบว่าทั้ง 2 สถานที่ตั้งพึงพอใจต่อผลการ
ปฏิบัติงานด้านการรับรู้ลักษณะงานและด้านการมีส่วนร่วม ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ การทดสอบหาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมน่าจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร  สรุป
ได้ว่า สิ่งแวดล้อมมีผลต่อความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานของบุคลากร  

ข้อเสนอแนะ ผู้บริหารหน่วยงานส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาควรจะท าการพัฒนา 
หรือปรับปรุงแก้ไขในเรื่องของปัจจัยสิ่งแวดล้อมด้านภายภาพให้ดีขึ้น เนื่องจากผลการศึกษาบุคลากร
เห็นด้วยกับปัจจัยสิ่งแวดล้อมท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงานด้านกายภาพ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่ดีจึงส่งผลให้บุคลากรฯ มีผลต่อการ
ปฏิบัติงานที่สูงขึ้น 

ค ำส ำคัญ: สิ่งแวดล้อม, การปฏิบัติงานของบุคลากร, ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 
1. บทน ำ 

องค์การจะประสบผลส าเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดได้นั้น สิ่งแวดล้อมขององค์การ 
คือปัจจัยที่ส าคัญต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นอย่างมาก เพราะสิ่งแวดล้อมการปฏิบัติงาน
หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ล้อมรอบตัวผู้ปฏิบัติงานในขณะที่ปฏิบัติงาน เช่น เพ่ือนร่วมงาน เครื่องใช้
ส านักงาน อุปกรณ์ต่าง ๆ อุณหภูมิ อากาศ เสียง แสงสว่าง ความร้อน เป็นต้น การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
ในหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพนับว่ามีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นหน่วยงานจะต้องมีการระดม
ทรัพยากรในด้านต่าง ๆ คือ บุคลากร งบประมาณ วัสดุสิ่งของเครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนเทคนิควิธีการ
บริหารต่าง ๆ เมื่อพิจารณาจากทรัพยากรทางการบริหารทั้ง  4 ประการดังกล่าว จะเห็นได้ว่า
ทรัพยากรบุคคล ถือเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนองค์การ เพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายขององค์การและ
พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร สิ่งแวดล้อมจึงมีความส าคัญที่สัมพันธ์กันในทุก ๆ ด้าน เพราะ
บุคลากรไม่สามารถจะปฏิบัติงานอย่างหนึ่งอย่างใดได้ประสบความส าเร็จ หากขาดปัจจัยของ
สิ่งแวดล้อมท่ีอยู่รอบตัวเรา  

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นองค์การที่ผลิตและพัฒนาก าลังคนอย่างมี
คุณภาพเพ่ือตอบสนองความต้องการก าลังคนของประเทศและภาคเอกชน โดยอาศัยอ านาจตามความ
ในมาตรา 8 และมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2546 ก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยแบ่งสถานที่ตั้งของหน่วยงาน
ออกเป็น 2 แห่ง ได้แก่ 
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1) สถานที่ตั้งถนนราชด าเนินนอก (ภายในกระทรวงศึกษาธิการ) มีอ านาจหน้าที่และมีภารกิจ
เกี่ยวกับการจัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ โดยค านึงถึงคุณภาพและความ
เป็นเลิศทางวิชาชีพ ด้านจัดท าข้อเสนอแนวนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานและหลักสูตรการ
อาชีวศึกษาทุกระดับ การด าเนินการและประสานงานเกี่ยวกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ  
ก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดงบประมาณและสนับสนุนทรัพยากร จัดระบบ ส่งเสริม และ
ประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารมาใช้ในการ
อาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน
และสถานประกอบการ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน สภาพของสถานที่ตั้งเนื่องจากอยู่กลางเมืองมีข้อจ ากัดด้านพ้ืนที่ค่อนข้างคับแคบ แออัด 
จึงไม่เหมาะกับการจัดประชุมหรือกิจกรรมในกรณีที่มีบุคลากรจ านวนมาก ๆ  

2) สถานที่ตั้งรามอินทรา มีอ านาจหน้าที่และภารกิจเกี่ยวกับพัฒนาครูและบุคลากรการ
อาชีวศึกษา ฝึกอบรมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และพัฒนาครูฝึกในสถาน
ประกอบการด้านอาชีพวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการอาชีวศึกษาเพ่ือ
ประกอบการเสนอแนะแนวนโยบาย แผนงาน โครงการ ความต้องการก าลังคนด้านอาชีวศึกษาและ
ฝึกอบรมวิชา.ส่งเสริม ผลิต พัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทางการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีการอาชีวศึกษาและคุณภาพของนักเรียน นักศึกษา ลักษณะสถานที่ตั้งมีขนาด
ใหญ่กว่าราชด าเนินนอก (พ้ืนที่กว่า 33 ไร่) เนื่องด้วยเป็นศูนย์ประชุมพัฒนาครูและทดสอบแข่งวัน
การพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีของนักเรียนนักศึกษา รองรับบุคลากรจ านวนมาก มีโรงแรมที่พักเพ่ือ
รองรับการประชุม มีสถานที่จอดรถที่เพียงพอจึงจ าเป็นต้องมีสถานที่ตั้งที่รามอินทราซึ่งเตรียมไว้
ส าหรับการจัดประชุมพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะ  

บุคลากรส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงเป็นบุคลากรกลุ่มหลักที่มีความส าคัญต่อ
วิทยาลัยทั่วประเทศ เพราะชาติบ้านเมืองจะมีความเจริญมั่นคงอยู่ได้ก็เพราะประชาชนในชาติได้รับ
การพัฒนาอย่างถูกวิธี การพัฒนาคนจะด าเนินไปอย่างถูกต้องก็เพราะมีระบบการศึกษาที่ดี และระบบ
การศึกษาจะด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ก็เพราะมีครูและบุคลากรที่มีคุณภาพ ดังนั้นคุณภาพชีวิต
การท างานของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงเป็นเรื่องส าคัญที่ผู้บริหารควรให้
ความสนใจ ซึ่งการที่บุคลากรจะมีคุณภาพชีวิตการท างานที่ดีได้นั้น องค์การจะต้องมีบรรยากาศการ
ปฏิบัติงานที่ดีด้วย ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพสูง เป็นผลมาจากกระบวนการจัดการศึกษาในยุคที่
กระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคมโลกมีสูง อันเนื่องมาจากความเจริญทางด้านเทคโนโลยีท าให้มนุษย์
ต้องพัฒนาและเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ บุคลากรเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์และพันธกิจของ
องค์การให้บรรลุเป้าหมายของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
ซึ่งสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานเป็นสิ่งที่สะท้อนความรู้สึกที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และมีสิ่งแวดล้อมในสถานที่ปฏิบัติงานยังไม่สมบูรณ์ 
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ทางด้านกายภาพ ด้านสังคม และด้านจิตใจ อาจก่อให้เกิดความเสียหายและขาดการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องขององค์การ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์การพัฒนาปรับปรุงปัจจัย
สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ให้สอดคล้องต่อความต้องการและความจ าเป็นของบุคลากร จากสภาพของ
สิ่งแวดล้อมข้างต้นจะเห็นได้ว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรคือสิ่งส าคัญเพราะเป็น
เรื่องท่ีมีความละเอียดอ่อน เนื่องจากความแตกต่างของมนุษย์ซึ่งสาเหตุของสิ่งแวดล้อมเหล่านี้สามารถ
ปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้นได้ ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยเป็นบุคลากรในส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจึงสนใจศึกษาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ตลอดจนเพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับผู้บริหารส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาใน
การวางแผนและหาแนวทางในการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมที่อ านวยต่อการปฏิบัติของบุคลากร ในการใช้
ประกอบการพิจารณาก าหนดแนวทางนโยบาย และวางแผนในการปรับปรุงพัฒนาสิ่งแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงาน ท าให้เกิดขวัญและก าลังใจ มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน ตลอดจนลดปัญหาและอุปสรรค
ที่อาจจะเกิดขึ้น ท าให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้องค์การ
สามารถด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามพันธกิจที่ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่อง ยกระดับศักยภาพของ
องค์การให้เจริญก้าวหน้าทันต่อการเปลี่ยนของเทคโนโลยี และมีความได้เปรียบเชิงการแข่งขันกับ
องค์การคู่แข่งในสังคม และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและผู้รับบริการต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

2.1 เ พ่ือศึกษาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

2.2 เพ่ือศึกษาความแตกต่างของสถานที่ตั้งหน่วยงานและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมที่
ส่งผลต่อการปฏิบัติงานกับผลการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

2.3 เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับผู้บริหารในการวางแผนและหาแนวทางในการปรับปรุง แก้ไข 
สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
บุคลากรส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 
3. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 

การศึกษาวิจัยเรื่อง สิ่ งแวดล้อมที่ส่ งผลต่อการปฏิบัติ งานของบุคลากรส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จากทฤษฎีเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานและแนวคิดเรื่องสิ่งแวดล้อมที่
ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของ โดยผู้วิจัยจะอธิบายดังต่อไปนี้ 
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ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 
 

จากการทบทวนแนวคิด และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้รวบรวมปัจจัยที่คาดว่าจะมี
ความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 

สิ่งแวดล้อม หมายถึง ปัจจัยและองค์ประกอบที่แวดล้อมผู้ปฏิบัติงานในองค์การซึ่งมี
ผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงานในส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ และสังคม แบ่งออกเป็น สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ สิ่งแวดล้อมทางสังคม และสิ่งแวดล้อมทาง
จิตใจ ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาจากงานวิจัยของ กนกพร พงษ์เสาร์ (2549: 16) และณัฎฐาสิริ ยิ่งรู้ (2555: 
14) โดยมีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของสิ่งแวดล้อมไว้ดังนี้ 

Jones (1994) และ สิริอร วิชชาวุธ (2544: 141) กล่าวว่า สิ่งแวดล้อมการปฏิบัติงานที่มีผล
ต่อการปฏิบัติงาน แบ่งเป็น 3 ประเภทคือ 

1) สิ่งแวดล้อมทางกายภาพในการปฏิบัติงาน หมายถึง สิ่งที่อยู่รอบ ๆ ตัวของผู้ปฏิบัติงาน 
เช่น อุปกรณ์ส านักงาน ความสะอาด แสงสว่าง อุณหภูมิ สถานที่ตั้ง เป็นต้น 

2) สิ่งแวดล้อมทางสังคม หมายถึง ผู้คนที่อยู่รอบบุคคลทั่วไปและมีอิทธิพลต่อบุคคลนั้น  
จะมีกิจกรรมร่วมกันหรือไม่มีก็ได้ 

3) สิ่งแวดล้อมด้านจิตใจในการปฏิบัติงาน เช่น ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ เพ่ือนร่วมงาน 
วัฒนธรรมองค์การ เป็นสิ่งที่ท าให้บุคลากรมีความพอใจในการปฏิบัติงานต่างกัน  

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อาย ุ
- ระดับการศึกษา 
- ระยะเวลาที่ปฏิบตัิงาน 
- ประเภทบุคลากร 
- สถานท่ีตั้งของหน่วยงาน 

   

ผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร  
 

1) ด้านการรับรูล้ักษณะงาน 
2) ด้านการมีส่วนร่วม 
 
 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อกำรปฏิบัตงิำน 
1) สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
2) สิ่งแวดล้อมทางสังคม 
3) สิ่งแวดล้อมทางจิตใจ 
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จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า สิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานหมายถึง การรับรู้ของบุคคล  
ที่มีต่อสิ่งที่อยู่รอบตัวคนปฏิบัติงานทั้งมีชีวิต และไม่มีชีวิต ที่ส่งเสริมและเอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเอง 

ผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร 
การรับรู้ลักษณะงาน หมายถึง สิ่งที่ควบคุมด้านแรงจูงใจในการ ปฏิบัติงาน ไม่ใช่ตัวบุคคลแต่

เป็นสิ่งแวดล้อมที่ปฏิบัติงาน การใช้งานและสร้างสถานที่ปฏิบัติงานให้เหมาะสมสามารถส่งเสริม
แรงจูงใจในบุคลากร ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาจากงานวิจัยของ บัญญัติ นิลศิริ (2557) และณัฎฐาสิริ ยิ่งรู้ 
(2555: 14) โดยมีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของสิ่งแวดล้อมไว้ดังนี้. ได้ให้ความหมายการ
รับรับรู้ลักษณะงาน โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ 

1) การรับรู้ลักษณะงานของบุคลากร คือผลที่เกิดจากการปฏิบัติงานจริง หมายถึง บุคลากร
สามารถรับรู้ได้ว่างานของตนมีประสิทธิภาพ 

2) ระดับของความต้องการความก้าวหน้าของบุคลากร คือ มีความต้องการความก้าวหน้าและ
ความรับผิดชอบต่องานที่ปฏิบัติ สามารถควบคุมและก าหนดผลที่เกิดได้ ท าให้บุคลากรปฏิบัติงาน
อย่างคิดวิเคราะห์  

3) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน คือ บุคลากรรับรู้ถึงความส าคัญของงานที่ตนปฏิบัติว่ามี
ความส าคัญมากหรือน้อยแค่ไหน 

การมีส่วนร่วม หมายถึง การท างานร่วมกับคณะหรือเพ่ือนร่วมงาน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์
ด้วยความตั้งใจ (ความร่วมมือร่วมใจ) ได้ให้นิยามของการมีส่วนร่วมว่าเป็นการเก่ียวข้อง ทางจิตใจและ
อารมณ์ ของบุคคลหนึ่งในสถานการณ์กลุ่ม ซึ่งผลของความเกี่ยวข้องของดังกล่าวเป็นเหตุเร้าใจให้เกิด
การกระท า  ซึ่ งบรรลุจุดหมายของกลุ่มนั้น กับท าให้ เกิดความรู้สึกรับผิดชอบร่วมกับกลุ่ม 
จากความหมายดังกล่าว การมีส่วนร่วมจึงประกอบด้วยปัจจัย 3 ประการ ดังนี้ 

1) ความเกี่ยวข้องทางจิตและอารมณ ์
2) การกระท าโดยยินยอมมากกว่ากระท าโดยการสั่งการ และยินยอม ก็จะมีความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์และมีการสื่อสารสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนั้นกลับกลุ่ม 
3) การร่วมกันรับผิดชอบ มีความรู้สึกรับผิดชอบร่วมกับกลุ่มเพ่ือต้องการเห็นผลส าเร็จของงาน 
กลุ่มเป้ำหมำยและกำรเก็บข้อมูล 
การศึกษาวิจัยเรื่อง สิ่ งแวดล้อมที่ส่ งผลต่อการปฏิบัติ งานของบุคลากรส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยเก็บข้อมูลจากบุคลากรทุกคน คือ บุคลากรส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาท่ีปฏิบัติงานในระดับต่ ากว่าผู้อ านวยการส านัก/หน่วย/ศูนย์/กลุ่ม ลงมา 
ภายในส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ปฏิบัติงานประจ าอยู่ส่วนกลาง คือ ข้าราชการพล
เรือนสามัญ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และจ้างเหมาบริการ ใช้วิธีการเลือกหน่วยตัวอย่างแบบ
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เจาะจง ได้จ านวนตัวอย่างทั้งหมด 196 คน ซึ่งกระจายอยู่ 2 พ้ืนที่ ทั้งราชด าเนินนอกและรามอินทรา 
โดยได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาทั้ง 196 คน 

เนื่องจากระหว่างการด าเนินการเก็บข้อมูลเป็นช่วงที่อยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งรัฐบาลได้มีนโยบายได้มีการปฏิบัติงานที่บ้าน และ
รณรงค์ให้ประชาชนอยู่บ้านเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าว ในส่วนของส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึ ง ได้ปรับ เวลากา รปฏิบัติ งานตามกระทรวงศึกษาธิการ 
โดยกระทรวงศึกษาธิการก าหนดปรับลดเวลา และวันท างานของบุคลากรทั้งหมดขององค์การหลักใน
การก ากับของกระทรวงศึกษาธิการ และให้ทุกหน่วยงานจัดบุคลากรหมุนเวียนมาปฏิบัติงาน 
ณ สถานที่ท างาน ผู้วิจัยจึงได้เข้าไปยังหน่วยงานเพ่ือเก็บข้อมูลทุกวันด้วยตนเองทุกวัน จนครบตาม
จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการ ดังนี้ 

1) ผู้ศึกษาได้ประสานขอความอนุเคราะห์ทางสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ท าหนังสือ
เพ่ือขออนุญาตเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาพร้อมนี้ผู้วิ จัยได้แนบแบบสอบถาม
ประกอบการพิจารณาอนุญาตให้แจกแบบสอบถามการวิจัยเพ่ือเก็บข้อมูลจากบุคลากรส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในวันที่ 21 เมษายน 2563 ทั้งนี้ผู้วิจัยได้รับอนุญาตจากเลขาธิการคระ
กรรมการการอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ให้แจกแบบสอบถามเพ่ือเก็บข้อมูลบุคลากร
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยใช้แบบสอบถามฉบับที่แนบและมิได้ให้แก้ไขถ้อยค าของ
แบบสอบถามแต่อย่างใด 

2) น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ จ านวน 196 ฉบับ พร้อมทั้งหนังสือขอความร่วมมือในการ
ตอบแบบสอบถาม ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการศึกษา วิธีการตอบแบบสอบถาม ไปมอบให้บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานเป็นรายบุคคล ระยะเวลาในการเก็บแบบสอบถามประมาณ 6 วันท าการ โดยสลับวันไป
เก็บข้อมูลตามสถานที่ตั้งของหน่วยงานราชด าเนินนอก และรามอินทรา   

3) ติดตามขอรับแบบสอบถามคืนเมื่อครบก าหนด 
4) น าแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล คือการตอบ

แบบสอบถามครบถ้วน  
ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลเป็นระยะเวลา 6 วันท าการ ในระหว่างวันที่ 1-12 พฤษภาคม 

2563 โดยได้แจกแบบสอบถามจ านวนทั้งสิ้น 196 ฉบับ และสามารถเก็บคืนได้ 196 ฉบับ คิดเป็น 
ร้อยละ 100 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลได้แก่ แบบสอบถาม เพ่ือรวบรวมความคิดเห็นของกลุ่ม
ตัวอย่าง ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ 

ตอนที่ 1 แบบสอบถำมเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม ประกอบด้วยค าถาม
เกี่ยวข้องกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานอยู่ ณ  
สอศ. ประเภทบุคลากร และสถานที่ตั้งของหน่วยงาน (ราชด าเนินนอกและรามอินทรา) 
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ตอนที่ 2 แบบสอบถำมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อกำรปฏิบัติงำน เป็นค าถามปลายปิด
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในองค์การ ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้นตามกรอบแนวคิดของ กนกพร พงษ์เสาร์ (2549: 16) 
และณัฎฐาสิริ ยิ่งรู้ (2555: 14) โดยผู้วิจัยได้น ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับงานวิจัยนี้ โดยแบบสอบถาม
จะครอบคลุมสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงาน 3 ด้าน คือ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ สิ่งแวดล้อมทางสังคม 
และสิ่งแวดล้อมทางจิตใจ  

1) ค าถาม ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ จ านวน 5 ข้อ ประกอบด้วย 
- หน่วยงานมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยตามมาตรฐานที่ก าหนด 
- ห้องท างานของท่านมีแสงสว่างเพียงพอเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
- อุปกรณ์เครื่องมือและสิ่งของที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานยังขาดแคลนอยู่ 
- ท าเลที่ตั้งของหน่วยงานมีความเหมาะสม 
- สภาพแวดล้อมโดยทั่วไปมีความเหมาะสมกับงานที่ท่านปฏิบัติอยู่ 

 2) ค าถาม สิ่งแวดล้อมด้านสังคม ประกอบด้วย ด้านสัมพันธภาพ และด้านการสนับสนุน 
(1) ค าถาม ด้านสัมพันธภาพ จ านวน 3 ข้อ ประกอบด้วย 
- บุคลากรในหน่วยงานของท่าน เมื่อพบปะกันจะยิ้มทักทายกัน 
- เมื่อได้รับค าชมเชย หรือได้สิ่งตอบแทนพิเศษ เพ่ือนร่วมงานไม่เคยกล่าวแสดง

ความยินดี 
- เมื่อท่านได้รับความเดือดร้อนในเรื่องการงานและเรื่องส่วนตัวท่านจะได้รับความ

ช่วยเหลือจากเพ่ือนร่วมงาน 
(2) ค าถาม ด้านการสนับสนุน จ านวน 6 ข้อ ประกอบด้วย 
- ท่านได้รับการสนับสนุนให้พัฒนาความรู้ ความสามารถในสายงานเป็นอย่างดี เช่น 

การส่งไปฝึกอบรมหรือศึกษาดูงาน 
- หน่วยงานเปิดโอกาสและสนับสนุนให้ท่านไปศึกษาต่ออย่างเหมาะสม 
- ผู้ร่วมงานไม่เคยให้ค าแนะน าแก่ท่านเมื่อเกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน 
- ผู้บังคับบัญชาให้ค าแนะน าช่วยเหลือการท างานของท่านอยู่เสมอ 
- ท่านได้รับความรู้และแนวคิดใหม่ ๆ จากผู้บังคับบัญชาเสมอ 
- เมื่อท่านปฏิบัติงานได้ผลดี ท่านจะได้รับค ายกย่อง ชมเชย จากผู้บังคับบัญชา 

3) ค าถาม สิ่งแวดล้อมทางจิตใจ ประกอบด้วย ด้านความมีอิสระในการปฏิบัติงาน และด้าน
บรรยากาศแบบประชาธิปไตย 

(1) ค าถาม ด้านความมีอิสระในการปฏิบัติงาน จ านวน 4 ข้อ ประกอบด้วย 
- ท่านมีอิสระที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายตามหลักวิชาการและทฤษฎีที่ถูกต้อง

เหมาะสม    
- ในการปฏิบัติงานท่านมีอิสระในการก าหนดวิธีการท างานในความรับผิดชอบของตนเอง  
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- ท่านไม่ได้รับสิทธิในการตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานได้ด้วยตัว
ท่านเอง    

- ผู้บังคับบัญชาเปิดโอกาสให้ท่านน าแนวความคิดของท่านไปใช้ในการปฏิบัติงาน  
(2) ค าถาม ด้านบรรยากาศแบบประชาธิปไตย จ านวน 5 ข้อ ประกอบด้วย 
- ผู้บังคับบัญชาของท่านรับฟังความคิดเห็นที่มีเหตุผลของบุคลากรในหน่วยงาน  
- ในการประชุมบุคลากรในหน่วยงาน ทุกคนมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
- ในหน่วยงานของท่านตัดสินปัญหาโดยยึดเสียงข้างมากที่ถูกต้องตามหลักการและ

เหตุผล    
- ผู้บังคับบัญชาของท่านไม่ให้สิทธิหรือโอกาสในการศึกษาต่อ ดูงานหรือฝึกอบรมแก่

บุคลากร    
- ผู้บังคับบัญชาของท่านให้สิทธิหรือโอกาสในการศึกษาต่อ ดูงาน หรือฝึกอบรม 

แก่บุคลากรอย่างเท่าเทียมกันทุกคน 
- หน่วยงานของท่านมีเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการที่มีความยุติธรรม 
หมำยเหตุ: มีข้อค าถามเชิงบวกข้อที่ 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 

18, 19, 20, 21, 23, 24 
มีข้อค าถามเชิงลบข้อที่ 3, 7, 11, 17, 22 

ตอนที่ 3 แบบสอบถำมเกี่ยวกับผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร  เป็นค าถามปลายปิด
เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้นตามกรอบแนวคิดของ ณัฐฐาสิริ ยิ่งรู้ 
(2555) และบัญญัติ  นิ ลศิ ริ  (2557) โดยผู้ วิ จั ย ได้น ามาปรับ ใช้ ให้ เหมาะสมกับงานวิจั ยนี้ 
โดยแบบสอบถามจะครอบคลุมสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานโดยแบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านการ
รับรู้ลักษณะงานของบุคลากร และด้านการมีส่วนร่วม 

1) ค าถาม ด้านการรับรู้ลักษณะงานของบุคลากร จ านวน 5 ข้อ ประกอบด้วย 
(1) ท่านสามารถเรียนรู้ เข้าใจ และปฏิบัติงานตามค าสั่งได้ในเวลาอันจ ากัด 
(2) ท่านไม่สามารถใช้ความรู้ ความสามารถที่ท่านเรียนมาในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที ่
(3) ท่านได้รับการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 
(4) ท่านสามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
(5) ท่านไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตรงตามแนวทางที่หน่วยงานของท่านก าหนด 

2) ค าถาม ด้านการมีส่วนร่วม จ านวน 7 ข้อ ประกอบด้วย 
(6) หน่วยงานของท่านมีการก าหนดนโยบายและเป้าหมายในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน

และสามารถปฏิบัติตามได ้
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(7) ท่านมีโอกาสแสดงความคิดเห็นในการก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน 

(8) ท่านไม่ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเอง และสามารถสร้างความก้าวหน้าในสาย
อาชีพของท่าน    

(9) ท่านได้รับโอกาสในการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน เพ่ืองานที่มี
ความผิดชอบสูงขึ้น    

(10) ท่านมีโอกาสแสดงความคิดเห็นในการแก้ปัญหาของหน่วยงานที่ท่านสังกัดอยู่
เพียงใด    

(11) ท่านคิดว่างานที่ท่านที่ได้รับมอบหมายประสบความส าเร็จตามที่มุ่งหวังมาก
น้อยเพียงใด 

หมำยเหตุ: มีข้อค าถามเชิงบวกข้อที่ 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11 มีข้อค าถามเชิงลบข้อ
ที่ 2, 5, 8 

การตอบแบบสอบถามในตอนที่ 2 และตอนที่ 3 มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
ที่เป็นแบบสอบถามปลายปิด โดยมีเกณฑ์การแสดงความคิดเห็น 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert Scale) 
ธานินทร์ ศิลป์จารุ (2550: 76) ดังนี้ มาก, ค่อนข้างมาก, ปานกลาง, ค่อนข้างน้อย และน้อย 

 ค ำถำมเชิงบวก ค ำถำมเชิงลบ 
ระดับ ให้คะแนน ให้คะแนน 

มาก 5 1 
ค่อนข้างมาก 4 2 

ปานกลาง 3 3 
ค่อนข้างน้อย 2 4 

น้อย 1 5 

 
สถิติที่ใช้ในกำรทดสอบ โดยใช้สถิติดังต่อไปนี้ 
1) สถิติเชิงพรรณนา เพ่ือใช้หาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
2) สถิติทดสอบ Independent Samples t-test เพ่ือทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย

ของประชากร 2 กลุ่ม ที่เป็นอิสระต่อกัน และก าหนดนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
3) สถิติทดสอบการวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Correlation) เพ่ือทดสอบ

หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว ก าหนดนัยส าคัญทางสถิติที่รับ 0.05 
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4. ผลกำรศึกษำ 
การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาเรื่อง สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของ

บุคลากรส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้วิจัยได้น าเสนอข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถามของ
บุคลากรในส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ านวน 196 คน น าข้อมูลมาวิเคราะห์และเสนอ
ผลการวิเคราะห์โดยใช้ตารางที่ประกอบค าบรรยายเสนอตามล าดับ ดังนี้ 

4.1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของบุคลากรส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ านวน 196 คน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
อยู่ ณ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประเภทบุคลากร และสถานที่ตั้งของหน่วยงานที่
ปฏิบัติงานอยู่ โดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ จากผลการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่เป็น
ผู้หญิง อายุระหว่าง 31-40 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ต่ ากว่า 5 ปี ประเภท
บุคลากรเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ และสถานที่ตั้งหน่วยงานอยู่ราชด าเนินนอก 

4.2 สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อกำรปฏิบัติงำน  
การวิเคราะห์ข้อมูลสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงาคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่ 1) ด้ายกายภาพ 2) ด้านสังคม และ3) ด้านจิตใจ โดยใช้สถิติพรรณนา
หาค่าร้อยละ ซึ่งมีผลการศึกษาตามตารางที่ 4.1 

ตารางที่ 4.1 สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อกำรปฏิบัตงิำน 
มำก 
(%) 

ค่อนข้ำง 
มำก 
(%) 

ปำน
กลำง 
(%) 

ค่อน 
ข้ำงน้อย 

(%) 

น้อย 
(%) 

รวม 
(%) 

1.ด้านกายภาพ (5 ข้อ) 23.06 40.00 27.24 6.33 3.37 100.00 

2.ด้านสังคม (9 ข้อ) 22.41 31.91 32.37 8.93 4.38 100.00 
3.ด้านจิตใจ (10 ข้อ) 18.47 41.84 30.82 6.79 2.09 100.00 

( ̅=3.65, S.D.=0.601) รวม 20.90 37.74 30.65 7.49 3.21 100.00 

 

จากตารางที่ 4.1 บุคลากรส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาส่วนใหญ่ เห็นด้วย
ค่อนข้างมาก กับสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ 37.74 และเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่าบุคลากรส่วนใหญ่เห็นด้วยค่อนข้างมากต่อสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานด้าน
จิตใจ คิดเป็นร้อยละ 41.84 และเห็นด้วยค่อนข้างมากต่อสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานด้าน
กายภาพ คิดเป็นร้อยละ 40.00 และเห็นด้วยปานกลาง กับสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานด้าน
สังคม คิดเป็นร้อยละ 32.37 
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4.3 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร 
การวิเคราะห์ข้อมูลผลการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาใน

ครั้งนี้ ได้แก่ 1) ด้ายการรับรู้ลักษณะงานของบุคลากร 2) ด้านการมีส่วนร่วม โดยใช้สถิติพรรณนาค่า
ร้อยละ ซึ่งมีผลการศึกษาตามตารางที่ 4.2 

ตารางที่ 4.2 ผลของการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ผลของกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร มำก 

(%) 
ค่อน 

ข้ำงมำก 
(%) 

ปำน 
กลำง 
(%) 

ค่อนข้ำง 
น้อย 
(%) 

น้อย 
(%) 

รวม 
(%) 

1.ด้านการรับรู้ลักษณะงานของบุคลากร (5 ข้อ) 20.71 41.73 27.24 7.86 2.45 100.00 

2.ด้านการมสี่วนร่วม (6 ข้อ) 13.27 38.01 40.39 6.12 2.21 100.00 

( ̅=3.63, S.D.=0.536) รวม 16.65 39.70 34.42 6.91 2.32 100.00 

 

จากตารางที่ 4.2 บุคลากรส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาส่วนใหญ่ เห็นด้วย
ค่อนข้างมากกับผลการปฏิบัติงานของบุคลากร คิดเป็นร้อยละ 39.70 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่าบุคลากรส่วนใหญ่เห็นด้วยค่อนข้างมากกับผลการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านการรับรู้ลักษณะ
งานของบุคลากร คิดเป็นร้อยละ 41.73 และเห็นด้วยปานกลางกับผลการปฏิบัติงานของบุคลากรด้าน
การมีส่วนร่วม ในระดับ คิดเป็นร้อยละ 40.39  

4.4 ผลกำรทดสอบ 
1) การทดสอบความคิดเห็นของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่มีปัจจัย

ส่วนบุคคลด้านสถานที่ตั้งหน่วยงานแตกต่างกัน มีสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน และผลการ
ปฏิบัติงานแตกต่างกัน สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได้ดังนี้ 

สถิติทดสอบใช้ Independent Samples t-test เพ่ือทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย
ของประชากร 2 กลุ่ม ที่เป็นอิสระต่อกัน และก าหนดนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการทดสอบ
รายละเอียดดังตารางที่ 4.3 และ 4.4 
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ตารางที่ 4.3 ความคิดเห็นของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเกี่ยวต่อสิ่งแวดล้อมที่
ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน จ าแนกตามสถานที่ตั้งของหน่วยงาน  

สิ่งแวดล้อมท่ีส่งผลต่อกำร
ปฏิบัติงำน 

สถำนที่ตั้ง     n      ̅     S.D     t    Sig. 

ด้านกายภาพ (5 ข้อ) ราชด าเนินนอก 126 3.60 0.602 -4.199 0.000* 

รามอินทรา 70 3.96 0.529 

ด้านสังคม (9 ข้อ) ราชด าเนินนอก 126 3.57 0.664 -0.394 0.694 

รามอินทรา 70 3.61 0.638 

ด้านจิตใจ (10 ข้อ) ราชด าเนินนอก 126 3.67 0.619 -0.398 0.691 

รามอินทรา 70 3.70 0.599 

   

จากตารางที่ 4.3 บุคลากรที่มีสถานที่ตั้งหน่วยงานราชด าเนินนอกมีความพึงพอใจต่อ
สิ่งแวดล้อม ด้านกายภาพน้อยกว่าบุคลากรที่มีสถานที่ตั้งหน่วยงานรามอินทรา อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 3.60 และ 3.96 ตามล าดับ) แต่สิ่งแวดล้อมด้านสังคม และ 
ด้านจิตใจ นั้น บุคลากรทั้ง 2 สถานที่ตั้ง มีความพึงพอใจไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

ตารางที่ 4.4 ความคิดเห็นของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเกี่ยวผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร จ าแนกตามสถานที่ตั้งของหน่วยงาน   

ผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร สถำนที่ตั้ง n  ̅ S.D t Sig. 

ด้านการรับรู้ลักษณะงาน  (5 ข้อ) ราชด าเนินนอก 126 3.74 0.555 1.248 0.213 

รามอินทรา 70 3.64 0.499 

ด้านการมีส่วนร่วม (6 ข้อ) ราชด าเนินนอก 126 3.63 0.727 1.729 0.085 

รามอินทรา 70 3.45 0.545 

 

จากตารางที่ 4.4 บุคลากรส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั้ง 2 สถานที่ตั้ง มีพึง
พอใจต่อผลการปฏิบัติงานด้านการรับรู้ลักษณะงานและด้านการมีส่วนร่วม ไม่มีความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ 

สรุปได้ว่า บุคลากรส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ปฏิบัติงานตามสถานที่ตั้งของ
หน่วยงานที่ราชด าเนินและรามอินทรา มีความพึงพอใจต่อสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานด้าน
กายภาพ ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ซึ่งบุคลากรที่มีสถานที่ตั้งของหน่วยงานที่รามอินทรามี
ความพึงพอใจต่อสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพสูงกว่าบุคลากรที่มีสถานที่ตั้งของหน่วยงานที่ราชด าเนิน
นอก ส่วนด้านสังคมและด้านจิตใจมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน ส าหรับผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรทั้งสถานที่ตั้งราชด าเนินนอกและรามอิน ทั้งด้านการรับรู้ลักษณะงานของบุคลากร และด้าน
การมีส่วนร่วมของบุคลากรมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
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2) การทดสอบระหว่างปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้านการรับรู้ลักษณะงาน สามารถ
เขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได้ดังนี้ 

สถิติทดสอบ ใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Correlation) เพ่ือทดสอบ
หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว ก าหนดนัยส าคัญทางสถิติที่รับ 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐาน
รายละเอียดดังตารางที่ 4.5 

ตารางที่ 4.5 แสดงผลความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานต่อผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร ด้านการรับรู้ลักษณะงาน 

สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อกำรปฏิบัตงิำน ผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร 
ด้ำนกำรรับรู้ลักษณะงำน 

r Sig. (2-tailed) 

1. ด้านกายภาพ 0.300 0.000** 
2. ด้านสังคม 0.591 0.000** 
3. ด้านจิตใจ 0.621 0.000** 

สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อกำรปฏิบัตงิำน โดยรวม 0.629 0.000** 
   

จากตารางที่ 4.5 ผลการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงาน กับผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ด้านการรับรู้ลักษณะงาน พบว่า สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อ
การปฏิบัติงานโดยรวม มีค่า Sig. น้อยกว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ สรุปได้ว่า สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อ
การปฏิบัติงานโดยรวมมีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (ด้านการรับรู้ลักษณะงาน) 
ซึ่งมีระดับความสัมพันธ์กัน (r=0.629)  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงตามล าดับความสัมพันธ์จากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านจิตใจ  
(r=0.621) รองลงมา ด้านสังคม (r=0.591) และสุดท้าย ด้านกายภาพ (r=0.300) 

3) การทดสอบระหว่างปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้านการมีส่วนร่วม สามารถเขียนเป็น
สมมติฐานทางสถิติได้ดังนี้ 

สถิติทดสอบ ใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Correlation) เพ่ือทดสอบ
หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว ก าหนดนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับบ 0.05 ผลการทดสอบ
สมมติฐานรายละเอียดดังตารางที่ 6 
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ตารางที่ 5.6 ผลการวิเคราะห์หาค่าความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการปฏิบัติ งานต่อผล
การปฏิบัติงานของบุคลากร ด้านการมีส่วนร่วม 

สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อกำรปฏิบัตงิำน ผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร (ด้ำนกำรมีส่วนร่วม) 

r Sig. (2-tailed) 
1. ด้านกายภาพ 0.223 0.002** 
2. ด้านสังคม 0.522 0.000** 

3. ด้านจิตใจ 0.591 0.000** 
สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อกำรปฏิบัตงิำน  โดยรวม 0.566 0.000** 

   

จากตารางที่ 3.6 ผลการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงาน กับผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ด้านการมีส่วนร่วม พบว่า สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงานโดยรวม มีค่า Sig. น้อยกว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ สรุปได้ว่า สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงานโดยรวมมีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ด้านการมีส่วนร่วม ซึ่งมีระดับ
ความสัมพันธ์กัน (r=0.566)  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงตามล าดับความสัมพันธ์จากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านจิตใจ  
(r=0.591) รองลงมา ด้านสังคม (r=0.522) และสุดท้าย ด้านกายภาพ (r=0.223) 

4) การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมที่น่าจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   

ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมน่าจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งจากศึกษาด้วยการวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
พบว่า r=0.672 ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับน้อยกว่า 0.05 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า สิ่งแวดล้อมมีผลต่อ
ความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานของบุคลากร 

 
6. ข้อสรุป อภิปรำยและข้อเสนอแนะ 

6.1 สรุป อภิปรำยผลกำรวิจัย 
ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล จากการศึกษากลุ่มเป้าหมายจ านวน 196 คน พบว่าบุคลากร

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง อายุระหว่าง 31-40 ปี ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ต่ ากว่า 5 ปี ประเภทบุคลากรส่วนใหญ่เป็นข้าราชการพลเรือน
สามัญ และปฏิบัติงานอยู่สถานที่ตั้งหน่วยงานราชด าเนินนอก  

สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน จากการศึกษาพบว่า บุคลากรส่วนใหญ่เห็นด้วย
ค่อนข้างมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน มีข้อสรุปดังนี้  

- ด้านกายภาพ และด้านจิตใจ จากการศึกษาพบว่า บุคลากรส่วนใหญ่เห็นด้วยค่อนข้างมาก  
- ด้านสังคม จากการศึกษาพบว่า บุคลากรส่วนใหญ่เห็นด้วยปานกลาง  
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ผลการปฏิบัติงานของบุคลากร จากการศึกษาพบว่า บุคลากรส่วนใหญ่เห็นด้วยค่อนข้างมาก 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน มีข้อสรุปดังนี้   

- ด้านการรับรู้ลักษณะงาน จากการศึกษาพบว่า บุคลากรส่วนใหญ่เห็นด้วยค่อนข้างมาก  
- ด้านการมีส่วนร่วม จากการศึกษาพบว่า บุคลากรส่วนใหญ่เห็นด้วยปานกลาง  
ความแตกต่างของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่

ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน จ าแนกตามสถานที่ตั้งของหน่วยงาน จากการศึกษาพบว่า บุคลากรส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ปฏิบัติงานตามสถานที่ตั้งของหน่วยงานที่ราชด าเนินนอกและราม
อินทรา มีความคิดเห็นต่อสิ่งแวดล้อมท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงานดังนี้ 

- ด้านกายภาพ ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งบุคลากรที่มีสถานที่ตั้งของหน่วยงานที่
รามอินทรามีความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพสูงกว่าบุคลากรที่มีสถานที่ตั้งของ
หน่วยงานที่ราชด าเนินนอก  

- ด้านสังคม และด้านจิตใจ มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน  
ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทั้งที่ปฏิบัติงานตามสถานที่ตั้งราชด าเนินนอกและรามอินทรา 

โดยรวมและรายด้าน ทั้งด้านการรับรู้ลักษณะงานของบุคลากรและด้านการมีส่วนร่วมของบุคลากร 
สรุปได้ว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมที่น่าจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จากการศึกษา พบว่า ค่า r=0.672 ซึ่งมีผลน้อยกว่านัยส าคัญทางสถิติ
ที่ ดังนั้นจึงสรุปได้ดังนี้ 

- ด้านการรับรู้ลักษณะงานของบุคลากร จากการศึกษาพบว่า สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงานโดยรวม มีค่า Sig. น้อยกว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ สรุปได้ว่า สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงานโดยรวมมีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ด้านการรับรู้ลักษณะงานของ
บุคลากร ซึ่งมีระดับความสัมพันธ์กัน r=0.629  

- ด้านการมีส่วนร่วม จากการศึกษาพบว่า สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานโดยรวม มีค่า 
Sig. น้อยกว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ สรุปได้ว่า สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานโดยรวมมี
ความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ด้านการมีส่วนร่วม ซึ่งมีระดับความสัมพันธ์กัน  
r=0.566  

5.2 ข้อเสนอแนะ 
จากผลการศึกษาเรื่อง สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการปฏิบัติ งานของบุคลากรส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีข้อเสนอแนะในการน าเสนอผลการศึกษาเพ่ือน าไปใช้ในองค์การเป็น
แนวทางในการปรับปรุง ให้บุคลากรส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีสิ่งแวดล้อมในองค์การ
ที่เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน เป็นตัวแปรส าคัญที่
ส่งผลให้เกิดผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งบุคลากรส่วนใหญ่เห็นด้วยค่อนข้างมาก ดังนั้น บริหาร
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หน่วยงานของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ควรท าการพัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไข ในเรื่อง
ของปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานดังกล่าวให้ดีขึ้น เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรส านัก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น  ด้านผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากร เป็นตัวแปรตามจากปัจจัยสิ่งแวดล้อมในองค์การ ทั้งด้านการรับรู้ลักษณะงานของบุคลากรและ
ด้านการมีส่วนร่วมของบุคลากร ซึ่งบุคลากรส่วนใหญ่เห็นด้วยค่อนข้างมาก ดังนั้น ผู้บริหารหน่วยงาน
ของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ควรท าการพัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไข ในเรื่องดังกล่าวให้
ดีขึ้น เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เกิดการพัฒนาสมรรถนะและ
เกิดความเจริญเติมโตในหน้าที่และสายงานซึ่งจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น ปัจจัยส่วนบุคคลด้าน
สถานที่ตั้งของหน่วยงานมีค่าความแตกต่างกับสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน บุคลากร
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีความเห็นเกี่ยวกับ สิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ แตกต่างกัน 
โดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ บุคลากรมีความเห็นต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งบุคลากร
ที่มีสถานที่ตั้งของหน่วยงานที่รามอินทรามีความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพสูงกว่า
บุคลากรที่มีสถานที่ตั้งของหน่วยงานที่ราชด าเนินนอก สุดท้ายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมที่
น่าจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จากการศึกษา 
สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานโดยรวมมีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ดังนั้น
ผู้บริหารส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาควรท าการพัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไข ในเรื่องของ
ปัจจัยสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพให้ดีขึ้น และส่งเสริมให้บุคลากรส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา มีสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่ดี จึงส่งผลให้บุคลากรฯ มีผลต่อการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น  
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กำรประเมินโครงกำรขบัเคลื่อนโรงเรียนจัดกำรเรียนรู้สะเต็มศึกษำ 
ของโรงเรียนแกนน ำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

ประถมศึกษำปทุมธำนี เขต 2 

สัณฑวัฒน์ รับพร* 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) เพ่ือประเมินโครงการขับเคลื่อนโรงเรียน
จัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของโรงเรียนแกนน า สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 2 และ 2) เพ่ือเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงการด าเนินงานโครงการขับเคลื่อน
โรงเรียนจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของโรงเรียนแกนน า สังกั ดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยมีกรอบการวิจัยตามโมเดล CIPP ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนแกนน า จ านวน 10 โรงเรียน แบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 คือ 
กลุ่มผู้บริหารโรงเรียน จ านวน 10 คน กลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี จ านวน 65 คน กลุ่มที่ 3 คือ กลุ่มผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6 
จ านวน 353 คน และกลุ่มที่ 4 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6 จ านวน 353 คน รวมทั้งสิ้น 
781 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา 

ผลการศึกษาตามมิติการประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริบท ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ 
และด้านผลผลิต สรุปได้ดังนี้  

1) ด้านบริบท พบว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการสอดคล้องกับนโยบายของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและของโรงเรียน ซึ่งมีความชัดเจน น าไปสู่การปฏิบัติได้ 
กิจกรรมในโครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการด าเนินการโครงการซึ่งโครงการดังกล่าว
สามารถท าให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ และน าความรู้ไปใช้แก้ไขปัญหาที่พบในชีวิตประจ าวันได้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

 2) ด้านปัจจัยน าเข้า พบว่า ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจัดการเรียนการสอนสะ
เต็มศึกษา การบูรณาการความรู้กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี เพ่ือจัดการเรียนการ
สอน สามารถเชื่อมโยงเนื้อหาการเรียนการสอนกับการแก้ปัญหาที่พบเห็นจริงในชีวิตประจ าวันของ

                                       
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
E-mail: santawat.r@gmail.com 
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นักเรียนได้ นอกจากนี้ โรงเรียนยังมีความพร้อมของวัสดุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา เช่น 
สารเคมี คอมพิวเตอร์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบน้ า ไฟฟ้า ที่เอ้ือต่อการทดลอง ระบบอินเทอร์เน็ต และ
ไวไฟ เป็นต้น มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

3) ด้านกระบวนการ พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนให้ความสนใจต่อโครงการขับเคลื่อนโรงเรียน
จัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของโรงเรียนแกนน า สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 2 จึงมีการด าเนินการงานตามแผนที่ก าหนดไว้ โดยมีการด าเนินโครงการที่ครอบคลุม 4 
ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนการเตรียมการ ขั้นตอนการด าเนินการ ขั้นตอนการประเมินผล และขั้นตอน
การปรับปรุงผลการด าเนินงาน เพ่ือให้การด าเนินโครงการมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

4) ด้านผลผลิต พบว่า นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์หลังจากได้รับการเรียนรู้สะเต็ม
ศึกษาโดยนักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา 
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนักเรียนให้
ความสนใจและสนุกสนานไปกับกิจกรรมการเรียนรู้ และเข้าใจในวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ซึ่งการ
จัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาสามารถพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียนไปในทางที่ดีขึ้น เนื่องจากเป็นการ
จัดการเรียนรู้ที่ให้ความส าคัญกับการให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การให้
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับชีวิตจริง การได้รับการฝึกฝนทักษะชีวิตต่าง ๆ รวมทั้งการ
แสวงหาความรู้ การคิดวิเคราะห์ การจัดการความรู้ ท าให้สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

ค ำส ำคัญ: การประเมินโครงการ, แบบจ าลองซิปป์, สะเต็มศึกษา 
 
1. บทน ำ 

ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคมตลอดจนการด าเนินชีวิต การพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และพัฒนาทักษะ
มนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้
เจริญก้าวหน้า ซึ่งประเทศไทยต้องเตรียมผลิตก าลังคนให้มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 อันเป็น
ทักษะที่จ าเป็นในการด ารงชีวิตและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือสร้างอาชีพ และเตรียมพร้อมก าลังคนที่มี
คุณภาพเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ เพ่ือการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่จะช่วยน าพาประเทศให้มี
ขีดความสามารถในการยกระดับเศรษฐกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้ก้าวข้าม
จากประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลางสู่ระดับสูงได้ 

ประเทศไทยจึงให้ความส าคัญกับการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ดังที่ปรากฏอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 
2561-2580) (2561: 18-37) ในยุทธศาสตร์ที่  2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน และ



736 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ มีเป้าหมายเพ่ิมผลิตภาพการผลิตโดยใช้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมและพัฒนาคนไทยให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) (2559: 82) ในยุทธศาสตร์ที่ 
3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน มีเป้าหมายให้เน้นการพัฒนาและใช้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น ประกอบกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2560-2579 (2560: 100-118) ในยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านการวิจัยและ
นวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
ศักยภาพคนทุก ๆ ช่วงวัย และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีเป้าหมายในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้
มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะที่จ าเป็น ให้สามารถปรับตัว และรู้เท่าทันต่อกระแสความเปลี่ยนแปลงเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพและความสามารถของแต่ละบุคคลตามความถนัด ความต้องการและความสนใจ  
ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้จัดการ
เรียนการสอนสะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics Education: 
STEM Education) ที่ เป็นการบูรณาการวิทยาศาสตร์  (Science) เทคโนโลยี  (Technology) 
วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) ในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัย ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ผู้เรียนมี
ความรู้ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการท างานเป็นทีม ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะ
การแก้ปัญหา ทักษะการสื่อสาร และความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งทักษะดังกล่าวนี้เป็นทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ที่ผู้เรียนพึงมี ที่เน้นการน าความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง การเตรียมพร้อมเข้าศึกษา
ต่อ และประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพ นอกจากนี้ผู้เรียนยังได้ความรู้แบบองค์รวมที่สามารถน าไป
เชื่อมโยงหรือประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 
2557: 4-7) 

แม้ว่าประเทศไทยได้น านโยบายการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษามาใช้ระยะหนึ่งแล้ว
ด้วยความร่วมมือจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) จัดตั้งศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติ ศูนย์สะเต็มศึกษาน าร่อง 
ซึ่งต่อมาขยายผลท าให้เกิดเครือข่ายสะเต็มศึกษาในประเทศ แต่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ไม่เป็นไปตามที่สังคมคาดหวัง ดังนั้น จากสภาพปัญหาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะประเมินโครงการ
ขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของโรงเรียนแกนน า สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 

 
 
 
 



737 
 

 

2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
2.1 เพ่ือประเมินโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของโรงเรียนแกนน า 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
2.2 เพ่ือเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงการด าเนินงานโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการ

เรียนรู้สะเต็มศึกษาของโรงเรียนแกนน า สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
 

3. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 
การศึกษาครั้งนี้ เป็นการประเมินโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของ

โรงเรียนแกนน า สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยใช้รูปแบบการ
ประเมินแบบจ าลองซิปป์ (CIPP Model) ซึ่งประกอบด้วยมิติการประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริบท 
(Context) ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Product) 
(Stufflebeam and Shinkfield, 2007: 326; อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี และคณะ, 2562: 15-16) 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้บริหารโรงเรียน จ านวน 10 คน ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จ านวน 65 คน ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 จ านวน 2,867 คน และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จ านวน 2,867 
คน ซึ่งมาจากโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 จ านวน 10 โรงเรียน รวมประชากรทั้งสิ้น 5,809 คน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ กลุ่มตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนแกนน า จ านวน 10 
โรงเรียน แบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 คือ กลุ่มผู้บริหารโรงเรียน จ านวน 10 คน กลุ่มที่ 2 คือ กลุ่ม
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จ านวน 65 คน 
โดยกลุ่มที่ 3 และกลุ่มที่ 4 ท าการประมาณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการค านวณของ Taro 
Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ระดับความคลาดเคลื่อน 0.05 แล้วท าการสุ่มแบบชั้นภูมิ 
ได้กลุ่มผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จ านวน 353 คน และกลุ่มนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 จ านวน 353 คน รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 781 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และจากการทบทวน
แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาสามารถก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาและ
กรอบการประเมินโครงการ ได้ดังภาพที่ 3.1 และตารางท่ี 3.1 
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ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

ตารางที่ 3.1 กรอบการประเมินโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของโรงเรียน
แกนน า สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 

วัตถุประสงค ์
กำรประเมิน 

ประเด็น/ตัวบ่งชี้ เคร่ืองมือ กลุ่มเป้ำหมำย กำร
วิเครำะห์ 

1. เพื่อประเมินด้าน
บริบท (Context) 
ของโครงการ 

ความสอดคล้องของ
นโยบาย วัตถุประสงค์กับ
กิจกรรมของโครงการ 

- แบบสอบถาม 
 

- ผู้บริหารโรงเรียน 
- ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์  
  คณิตศาสตร์ เทคโนโลย ี

 ̅, S.D. 

2. เพื่อประเมินด้าน
ปัจจัยน าเข้า (Input) 

2.1 ความรูค้วามเข้าใจ
เกี่ยวกับการจดัการเรียนรู้
สะเต็มศึกษา 

- แบบสอบถาม 
 
 

- ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์    
  คณิตศาสตร์ เทคโนโลย ี

 ̅, S.D. 
 
 

2.2 ความพร้อมของวัสดุ
อุปกรณ์ในการจดัการ
เรียนรูส้ะเต็มศึกษา 

- แบบสอบถาม 
 

- ผู้บริหารโรงเรียน 
- ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์   
  คณิตศาสตร์ เทคโนโลย ี

 ̅, S.D. 
 

3. เพื่อประเมินด้าน
กระบวนการ 
(Process) 

3.1 การด าเนินการ
ขับเคลื่อนการจัดการ
เรียนรูส้ะเต็มศึกษา 

- แบบสอบถาม 
 
 

- ผู้บริหารโรงเรียน 
- ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลย ี

 ̅, S.D. 
 
 

กำรประเมินด้ำนบริบท  
• นโยบายของส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, โรงเรียน 
• วัตถุประสงค์ของโครงการ 
• กิจกรรมของโครงการ 
• เป้าหมายของโครงการ 

ประเมินด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ  
• รูปแบบการจัดการเรียนรู ้
• บุคลากร 
• วัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน 

กำรประเมินด้ำนกระบวนกำร  
• การวางแผน 
• การด าเนินงานตามกิจกรรม 
• การนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงาน 

กำรประเมินด้ำนผลผลิต   
• ความสามารถของนักเรียนด้านการสือ่สาร 

ด้านการคิด ด้านการแก้ปัญหา ด้านทักษะ
ชีวิต และด้านการใช้เทคโนโลยี 

• ความพึงพอใจ ความคิดเห็น 
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วัตถุประสงค ์
กำรประเมิน 

ประเด็น/ตัวบ่งชี้ เคร่ืองมือ กลุ่มเป้ำหมำย กำร
วิเครำะห์ 

3.2 การด าเนินการของ
โรงเรียนศูนย์ฝึกอบรม
และให้ค าปรึกษา
หลักสตูรฝึกอบรมสะเต็ม
ศึกษาประจ าจังหวัด 

- แบบสอบถาม 
 
 

- ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์  
  คณิตศาสตร์ เทคโนโลย ี

 ̅, S.D. 
 
 

4. เพื่อประเมินด้าน
ผลผลติ (Product) 

4.1 ผลสัมฤทธ์ิในการ
จัดการเรียนรู้สะเต็ม
ศึกษา 
 

- แบบสอบถาม 
 
 
 

- ผู้บริหารโรงเรียน 
- ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์    
  คณิตศาสตร์ เทคโนโลย ี
- นักเรียน 

 ̅, S.D. 
 
 
 

4.2 ความพึงพอใจต่อ
โครงการขับเคลื่อนการ
จัดการเรียนรู้สะเต็ม
ศึกษา 

- แบบสอบถาม 
 
 
 

- ผู้บริหารโรงเรียน 
- ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์  
  คณิตศาสตร์ เทคโนโลย ี
- นักเรียน 

 ̅, S.D. 
 
 
 

4.3 ความคิดเห็นต่อ
โครงการขับเคลื่อนการ
จัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 

- แบบสอบถาม - ผู้ปกครองนักเรียน  ̅, S.D. 

 

4. ผลกำรศึกษำ 
ผลการประเมินโครงการประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ ด้านบริบท (Context) ด้านปัจจัย

น าเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Product) ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
รายละเอียดดังนี้ 

ตารางที่ 4.1 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยภาพรวมของการประเมินโครงการขับเคลื่อน
โรงเรียนจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของโรงเรียนแกนน า สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 พิจารณาเป็นรายด้านและโดยภาพรวม 

ที ่ รำยกำรประเมิน กลุ่มเป้ำหมำยที่เก็บข้อมูล  ̅ S.D. แปลผล 
1 ด้านบริบท - ผู้บริหารโรงเรียน 

- ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลย ี

4.05 0.55 มาก 

2 ด้านปัจจัยน าเข้า - ผู้บริหารโรงเรียน 
- ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลย ี

3.84 0.70 มาก 

3 ด้านกระบวนการ - ผู้บริหารโรงเรียน 
- ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ 

3.82 0.62 มาก 
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ที ่ รำยกำรประเมิน กลุ่มเป้ำหมำยที่เก็บข้อมูล  ̅ S.D. แปลผล 

คณิตศาสตร์ เทคโนโลย ี
4 ด้านผลผลิต - ผู้บริหารโรงเรียน 

- ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลย ี
- ผู้ปกครองนักเรียน 
- นักเรียน 

3.81 0.71 มาก 

ค่ำเฉลี่ยรวม 3.88 0.65 มำก 
 

จากตารางที่ 4.1 พบว่า ผลการประเมินโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการเรียนรู้สะเต็ม
ศึกษาของโรงเรียนแกนน า สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  

ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅=3.88) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีการขับเคลื่อนมาก

ที่สุด คือ ด้านบริบท ( ̅=4.05) รองลงมาได้แก่ด้านปัจจัยน าเข้า ( ̅=3.84) และด้านกระบวนการ 

( ̅=3.82) ตามล าดับ ส่วนด้านที่มีการขับเคลื่อนน้อยที่สุด คือ ด้านผลผลิต ( ̅=3.81) 
โดยผลการประเมินโครงการจ าแนกรายด้าน ปรากฏดังตารางที่ 2-10 

ตารางที่ 4.2 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านบริบท 
ที ่ รำยกำรประเมิน  ̅ S.D. แปลผล 

1 โครงการก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและของโรงเรียน 

4.04 0.60 มาก 

2 วัตถุประสงค์ของโครงการมีความชัดเจน 4.11 0.48 มาก 

3 วัตถุประสงค์ของโครงการน าไปสู่การปฏิบัติได้ 4.12 0.49 มาก 

4 วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการความสอดคล้องและเหมาะสม 4.13 0.47 มาก 

5 โครงการท าให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 

4.08 0.63 มาก 

6 โครงการท าให้นักเรียนสามารถน าความรู้ไปใช้แก้ไขปัญหาท่ีพบในชีวิตประจ าวัน 4.08 0.63 มาก 

7 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักใน
การจัดการเรียนการสอน STEM Education สอดคล้องกับนโยบายและ
วัตถุประสงค์ในการด าเนินงานของโครงการ 

4.03 0.46 มาก 

8 กิจกรรมการพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมและให้ค าปรึกษาหลักสูตรฝึกอบรม STEM 
Education ประจ าจังหวัด สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ในการ
ด าเนินงานของโครงการ 

3.95 0.54 มาก 

9 กิจกรรมนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและ
วัตถุประสงค์ในการด าเนินงานของโครงการ 

3.91 0.64 มาก 

ค่ำเฉลี่ยรวม 4.05 0.55 มำก 

หมำยเหตุ: เก็บข้อมูลจากผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี 
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จากตารางที่ 4.2 พบว่า ผลการประเมินโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการเรียนรู้สะเต็ม
ศึกษาของโรงเรียนแกนน า สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ด้านบริบท 

ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅=4.05) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกรายการ 
โดยรายการที่มีผลการประเมินสูงที่สุด คือ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการความสอดคล้อง

และเหมาะสม ( ̅=4.13) รองลงมาได้แก่ วัตถุประสงค์ของโครงการน าไปสู่การปฏิบัติได้ ( ̅=4.12) 

และวัตถุประสงค์ของโครงการมีความชัดเจน ( ̅=4.11) ตามล าดับ ส่วนรายการที่มีผลการประเมิน
น้อยที่สุด คือ กิจกรรมนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและ

วัตถุประสงค์ในการด าเนินงานของโครงการ ( ̅=3.91) 

ตารางที่ 4.3 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านปัจจัยน าเข้า ประเด็นความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครูผู้สอน 

ที ่ รำยกำรประเมิน  ̅ S.D. แปลผล 
1 แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ในกลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ เทคโนโลย ี

3.88 0.70 มาก 

2 จุดประสงค์ส าคัญและลักษณะการจัดการเรยีนรู้สะเต็มศึกษา 3.91 0.55 มาก 
3 การบูรณาการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ เทคโนโลยี 4.05 0.60 มาก 
4 การเช่ือมโยงเนื้อหาการสอนกับการแก้ปัญหาที่พบเห็นจริงใน

ชีวิตประจ าวัน 
4.15 0.71 มาก 

5 การจัดการเรยีนรู้ที่เน้นการน าองคค์วามรู้ไปพัฒนาเป็นนวัตกรรม 4.14 0.70 มาก 
6 การสอนให้นักเรียนสามารถออกแบบแก้ปัญหาเองได้ 3.91 0.65 มาก 
7 การจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการจัดท ากิจกรรมสะเต็มศึกษา 3.91 0.61 มาก 

8 การใช้วิศวกรรมศาสตร์เพื่อจัดการเรียนรูร้ะดับประถมศึกษา 3.54 0.54 มาก 
9 เทคนิคการจดักิจกรรมที่ส่งเสรมิทักษะการคิดขั้นสูง 3.63 0.70 มาก 

10 การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรยีนรู้ 3.94 0.56 มาก 
11 การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนสะเตม็ศึกษา 3.88 0.72 มาก 

ค่ำเฉลี่ยรวม 3.90 0.65 มำก 
หมำยเหตุ: เก็บข้อมูลจากครูผูส้อนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี 

จากตารางที่ 4 พบว่า ผลการประเมินโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
ของโรงเรียนแกนน า สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ด้านปัจจัย
น าเข้า ประเด็นความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของครูผู้สอน ในภาพรวมอยู่

ในระดับมาก ( ̅=3.90) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความรู้ความเข้าใจของครูผู้สอนอยู่ในระดับ
มากทุกรายการ โดยรายการที่มีความรู้ความเข้าใจสูงที่สุด คือ การเชื่อมโยงเนื้อหาการสอนกับการ

แก้ปัญหาที่พบเห็นจริงในชีวิตประจ าวัน ( ̅=4.13) รองลงมาได้แก่ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการน าองค์
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ความรู้ไปพัฒนาเป็นนวัตกรรม ( ̅=4.14) และการบูรณาการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

เทคโนโลยี  ( ̅=4 .05) ตามล าดับ ส่วนรายการที่มีความรู้ ความเข้าใจน้อยที่สุด คือ การใช้

วิศวกรรมศาสตร์เพื่อจัดการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา ( ̅=3.54) 

ตารางที่ 4.4 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านปัจจัยน าเข้า ประเด็นความพร้อมของวัสดุ 
อุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 

ที ่ รำยกำรประเมิน  ̅ S.D. แปลผล 
1 อุปกรณ์ส าหรับการทดลอง 3.75 0.72 มาก 

2 สารเคม ี 4.48 0.79 มาก 
3 คอมพิวเตอร ์ 3.87 0.86 มาก 

4 โปรแกรมพื้นฐาน 3.75 0.70 มาก 
5 อุปกรณ์ส าหรับการค านวณ ช่ัง ตวง วัด 3.69 0.73 มาก 
6 ระบบอินเทอร์เนต็ และ WIFI 3.89 0.88 มาก 
7 ระบบน้ า ไฟฟ้า ท่ีเอื้อต่อการทดลอง 3.97 0.77 มาก 

8 ห้องทดลองวิทยาศาสตร ์ 3.79 0.68 มาก 
9 สื่ออิเล็กทรอนิกส์/สื่อออนไลน ์ 3.97 0.73 มาก 
10 ซอฟแวร์ฝึกทักษะ 3.45 0.66 ปานกลาง 

ค่ำเฉลี่ยรวม 3.76 0.75 มำก 
หมำยเหตุ: เก็บข้อมูลจากผู้บรหิารโรงเรียน และครผูู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ เทคโนโลยี 
 

จากตารางที่ 4.4 พบว่า ผลการประเมินโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการเรียนรู้สะเต็ม
ศึกษาของโรงเรียนแกนน า สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ด้านปัจจัย
น าเข้า ประเด็นความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก ( ̅=3.76) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า รายการที่มีความพร้อมสูงที่สุด คือ สารเคมี (  ̅= 

4.48) รองลงมา ได้แก่ ระบบน้ า ไฟฟ้า ที่เอ้ือต่อการทดลอง ( ̅=3.97) และสื่ออิเล็กทรอนิกส์/สื่อ

ออนไลน์ ( ̅=3.97) ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ส่วนรายการที่มีความพร้อมน้อยที่สุด คือ ซอฟแวร์ฝึกทักษะ 

( ̅=3.45) 
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ตารางที่ 4.5 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านกระบวนการ ประเด็นการด าเนินการขับเคลื่อน
การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของโรงเรียน 

ที ่ รำยกำรประเมิน  ̅ S.D. แปลผล 

1 มีการปรับหลักสูตรสถานศึกษา 4.01 0.74 มาก 
2 มีการก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษา 3.95 0.52 มาก 
3 มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ครูและบุคลากรทุกคน 4.16 0.57 มาก 

4 มีการจัดเตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการส่งเสรมิการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 3.93 0.53 มาก 
5 มีการบูรณาการตัวช้ีวัดในกลุม่สาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี 4.13 0.60 มาก 

6 มีการจัดสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมการเรยีนรู้สะเต็มศึกษา 3.84 0.59 มาก 
7 มีการนิเทศ ตดิตามเตรียมการสอนสะเต็มศึกษา 4.03 0.61 มาก 

8 มีการพัฒนาสื่อ และเทคโนโลยีเพือ่การเรียนรู้สะเตม็ศึกษา 4.04 0.60 มาก 
9 มีการส่งเสรมิให้นักเรยีนพัฒนาผลงานเชิงวิศวกรรม 3.92 0.63 มาก 
10 มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใหแ้ก่ครูผูส้อน 3.87 0.66 มาก 

ค่ำเฉลี่ยรวม 3.99 0.61 มำก 

หมำยเหตุ: เก็บข้อมูลจากผู้บรหิารโรงเรียน และครผูู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ เทคโนโลยี 

 
จากตารางที่ 4.5 พบว่า ผลการประเมินโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการเรียนรู้สะเต็ม

ศึกษาของโรงเรียนแกนน า สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
ด้านกระบวนการ ประเด็นการด าเนินการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของโรงเรียน 

ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅=3.99) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการด าเนินการขับเคลื่อนการ
จัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมากทุกรายการ โดยรายการที่มีการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สูงที่สุด คือ 

มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ครูและบุคลากรทุกคน ( ̅=4.16) รองลงมาได้แก่ มีการบูรณาการ

ตัวชี้วัดในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี (  ̅=4.13) และมีการพัฒนาสื่อ และ

เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ( ̅=4.04) ตามล าดับ ส่วนรายการที่มีการขับเคลื่อนการจัดการ

เรียนรู้น้อยที่สุด คือ มีการจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ( ̅=3.84) 
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ตารางที่ 4.6 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านกระบวนการ ประเด็นการด าเนินการของ
โรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมและให้ค าปรึกษาหลักสูตรฝึกอบรมสะเต็มศึกษาประจ าจังหวัด 

ที ่ รำยกำรประเมิน  ̅ S.D. แปลผล 

1 การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาจาก สสวท. 3.72 0.67 มาก 
2 การอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้สะเต็มศึกษาจากโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมฯ  3.75 0.71 มาก 
3 การให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 3.74 0.62 มาก 

4 การนิเทศ ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 3.68 0.56 มาก 
5 การให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 3.71 0.70 มาก 

6 การประสานความร่วมมอืจากหน่วยงานภายนอกที่มีความถนัดเฉพาะด้านเข้าร่วม
พัฒนาโรงเรียนแกนน า 

3.69 0.64 มาก 

7 การให้บริการค าปรึกษาเป็นรายบุคคล/กลุ่ม  3.62 0.58 มาก 
8 การให้บริการเจ้าหน้าท่ีที่มีความช านาญเฉพาะด้าน 3.55 0.64 มาก 
9 การติดตาม การดูแล และอ านวยความสะดวกแก่โรงเรียนแกนน าอย่างต่อเนื่อง 3.63 0.55 มาก 
10 การจัดสรรงบประมาณ เพื่อจัดซื้อ/จัดหา วัสดุ อุปกรณ์และสื่อประกอบจัดการ

เรียนรู้สะเต็มศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด 
3.35 0.76 ปาน

กลาง 

ค่ำเฉลี่ยรวม 3.64 0.64 มำก 
หมำยเหตุ: เก็บข้อมูลจากครูผูส้อนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี 

 

จากตารางที่ 4.6 พบว่า ผลการประเมินโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการเรียนรู้สะเต็ม
ศึกษาของโรงเรียนแกนน า สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
ด้านกระบวนการ ประเด็นการด าเนินการของโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมและให้ค าปรึกษาหลักสูตร

ฝึกอบรมสะเต็มศึกษาประจ าจังหวัดในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅=3.64) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า รายการที่มีการด าเนินการของโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมฯ สูงที่สุด คือ การอ านวยความสะดวกใน

การเรียนรู้สะเต็มศึกษาจากโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมฯ ( ̅=3.75) รองลงมาได้แก่ การให้ค าปรึกษา

เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ( ̅=3.74) และการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการ

เรียนรู้สะเต็มศึกษาจาก สสวท. ( ̅=3.72) ตามล าดับ ส่วนรายการที่มีการด าเนินการของโรงเรียนศูนย์
ฝึกอบรมฯ น้อยที่สุด คือ การจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดซื้อ/จัดหา วัสดุ อุปกรณ์และสื่อประกอบ

จัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด ( ̅=3.35) 
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ตารางที่ 4.7 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านผลผลิต ประเด็นผลสัมฤทธิ์ในการจัดการเรียนรู้
สะเต็มศึกษา 

ที ่ รำยกำรประเมิน  ̅ S.D. แปลผล 

1 ด้ำนควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร 3.59 0.72 มำก 

1.1 นักเรียนอธิบายความคิดเห็นของตนเองที่แตกต่างจากเพื่อนได ้ 3.50 0.70 มาก 
1.2 นักเรียนบอกเหตุผลในการเลือกที่จะเช่ือหรือไม่เช่ือข้อมูลต่าง ๆ 3.61 0.66 มาก 
1.3 ก่อนพูดหรือเขียนเรื่องใด ๆ นักเรยีนจะค านึงถึงผลกระทบที่มตี่อตนเองและ

สังคม 
3.67 0.78 มาก 

2 ด้ำนควำมสำมำรถในกำรคิด 3.63 0.73 มำก 

2.1 นักเรียนสามารถสรุปความรู้ทีไ่ด้จากการสืบค้นหรือทดลอง 3.63 0.70 มาก 
2.2 นักเรียนน าเสนอความคดิเห็นใหม ่ๆ และต่างไปจากผู้อื่น 3.56 0.74 มาก 
2.3 นักเรียนน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปสร้างผลงานท่ีมีประโยชน์ 3.71 0.76 มาก 
3 ด้ำนควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ 3.60 0.72 มำก 

3.1 นักเรียนวิเคราะหส์าเหตุของปัญหาในแง่มุมต่าง ๆ ไดห้ลากหลาย 3.59 0.70 มาก 
3.2 นักเรียนแก้ไขปญัหาที่พบได ้ 3.61 0.72 มาก 

3.3 นักเรียนแสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อใช้ในการแก้ปัญหา 3.61 0.73 มาก 
4 ด้ำนควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต 4.05 0.70 มำก 

4.1 นักเรียนมีน้ าใจกับเพื่อนในกลุ่ม 4.13 0.69 มาก 

4.2 นักเรียนรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนและผู้อื่น 4.08 0.68 มาก 
4.3 นักเรียนหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ทีส่่งผลกระทบต่อตนเองและสังคม 3.93 0.75 มาก 

5 ด้ำนควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี 3.77 0.79 มำก 
5.1 นักเรียนใช้เทคโนโลยสีารสนเทศน าเสนองานได ้ 3.75 0.83 มาก 

5.2 นักเรียนเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับงาน 3.75 0.76 มาก 
5.3 นักเรียนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 3.81 0.79 มาก 

ค่ำเฉลี่ยรวมทั้งหมด 3.73 0.73 มำก 
หมำยเหตุ: เก็บข้อมูลจากผู้บรหิารโรงเรียน ครผูู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ เทคโนโลยี และนกัเรียน 

 

จากตารางที่ 4.7 พบว่า ผลการประเมินโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการเรียนรู้สะเต็ม
ศึกษาของโรงเรียนแกนน า สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  
ด้านผลผลิต ประเด็นผลสัมฤทธิ์ในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

( ̅=3.73) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านความสามารถ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้าน

ความสามารถที่มีผลสัมฤทธิ์สูงที่สุด คือ ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต (  ̅=4.05) รองลงมา

ได้แก่ ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ( ̅=3.77) และด้านความสามารถในการคิด ( ̅=3.63) 
ตามล าดับ ส่วนด้านความสามารถที่มีผลสัมฤทธิ์น้อยที่สุด คือ ด้านความสามารถในการสื่อสาร 

( ̅=3.59) 
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เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกรายการ รายการที่มีผลสัมฤทธิ์สูงที่สุดคือ 

นักเรียนมีน้ าใจกับเพ่ือนในกลุ่ม ( ̅=4.13) รองลงมาได้แก่ นักเรียนรับฟังความคิดเห็นของเพ่ือนและ

ผู้อ่ืน ( ̅=4.08) และนักเรียนหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและสังคม  

( ̅=3.93) ตามล าดับ ส่วนรายการที่มีผลสัมฤทธิ์น้อยที่สุด คือ นักเรียนอธิบายความคิดเห็นของตนเอง

ที่แตกต่างจากเพ่ือนได้ ( ̅=3.50) 

ตารางที่ 4.8 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านผลผลิต ประเด็นความพึงพอใจต่อโครงการของ
ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน 

ที ่ รำยกำรประเมิน  ̅ S.D. แปลผล 
1 ความเหมาะสมของเนื้อหาสะเตม็ศึกษาในแต่ละระดับชั้น 3.99 0.51 มาก 

2 รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา 3.89 0.51 มาก 
3 การน าองค์ความรูด้้านสะเตม็ศึกษาไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 4.00 0.66 มาก 
4 การประชาสัมพันธ์นโยบายสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 3.88 0.64 มาก 
5 การสนับสนุนสื่อ เทคโนโลยี ประกอบการจดัการเรียนรูส้ะเตม็ศึกษา 3.79 0.58 มาก 
6 การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจแกบุ่คลากรในสถานศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด 3.88 0.68 มาก 
7 กระบวนการนเิทศ ติดตามการจัดการเรยีนรู้สะเต็มศึกษา 3.97 0.64 มาก 
8 การสนับสนุนงบประมาณการด าเนินงาน 3.60 0.64 มาก 

9 ทักษะการเรียนรู้ของนกัเรียนหลังจากได้รับการเรยีนรูส้ะเตม็ศึกษา 3.93 0.66 มาก 
10 ความสามารถในการบรูณาการความรู้วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ เทคโนโลยี 

หลังจากได้รับการเรยีนรูส้ะเต็มศึกษา 
4.04 0.65 มาก 

ค่ำเฉลี่ยรวม 3.90 0.61 มำก 
หมำยเหตุ: เก็บข้อมูลจากผู้บรหิารโรงเรียน และครผูู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ เทคโนโลยี 

 

จากตารางที่ 4.8 พบว่า ผลการประเมินโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการเรียนรู้สะเต็ม
ศึกษาของโรงเรียนแกนน า สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  
ด้านผลผลิต ประเด็นความพึงพอใจต่อโครงการของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน ในภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก ( ̅=3.90) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกรายการ โดยรายการที่
ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนมีความพึงพอใจสูงที่สุด คือ ความสามารถในการบูรณาการความรู้

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี หลังจากได้รับการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ( ̅=4.04) รองลงมาได้แก่ 

การน าองค์ความรู้ด้านสะเต็มศึกษาไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ( ̅=4.00) และความเหมาะสมของเนื้อหา

สะเต็มศึกษาในแต่ละระดับชั้น ( ̅=3.99) ตามล าดับ ส่วนรายการที่ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนมี

ความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ การสนับสนุนงบประมาณการด าเนินงาน ( ̅=3.60) 
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ตารางที่ 4.9 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านผลผลิต ประเด็นความพึงพอใจต่อโครงการของ
นักเรียน 

ที ่ รำยกำรประเมิน  ̅ S.D. แปลผล 

1 บรรยากาศในการเรียนน่าสนุกสนาน น่าเรียน 3.99 0.80 มาก 
2 มีอิสระในการเรียนรู้ 3.93 0.77 มาก 
3 นักเรียนกล้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็นกับครูและเพื่อน 3.77 0.84 มาก 

4 กิจกรรมมีความน่าสนใจท้าทายให้อยากเรียนรู้ 3.94 0.75 มาก 
5 กิจกรรมช่วยให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายและชัดเจน 3.95 0.75 มาก 

6 กิจกรรมช่วยให้นักเรียนกล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออก 3.96 0.75 มาก 
7 กิจกรรมช่วยให้นักเรียนอยากมีส่วนร่วมในกิจกรรม 4.01 0.73 มาก 

8 กิจกรรมช่วยให้นักเรียนได้ค้นพบความรู้จักตนเอง 3.92 0.76 มาก 
9 กิจกรรมสอดคล้องกับกระบวนการเทคโนโลยี 3.76 0.73 มาก 
10 นักเรียนท างานได้อย่างมีระบบและรอบคอบ 3.74 0.75 มาก 
11 นักเรียนคิดอย่างมีเหตุผล 3.76 0.72 มาก 

12 นักเรียนสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 4.01 0.78 มาก 
ค่ำเฉลี่ยรวม 3.90 0.76 มำก 

หมำยเหตุ: เก็บข้อมูลจากนักเรียน 
 

จากตารางที่ 4.9 พบว่า ผลการประเมินโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการเรียนรู้สะเต็ม
ศึกษาของโรงเรียนแกนน า สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  

ด้านผลผลิต ประเด็นความพึงพอใจต่อโครงการของนักเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  ̅=3.90) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกรายการ โดยรายการที่นักเรียนพึงพอใจสูงที่สุด คือ 

กิจกรรมช่วยให้นักเรียนอยากมีส่วนร่วมในกิจกรรม ( ̅=4.01) และนักเรียนสามารถน าความรู้ไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน ( ̅=4.01) ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน รองลงมาได้แก่ บรรยากาศในการเรียนน่า

สนุกสนาน น่าเรียน ( ̅=3.99) และกิจกรรมมีความน่าสนใจท้าทายให้อยากเรียนรู้  (  ̅=3.94) 
ตามล าดับ ส่วนรายการที่นักเรียนพึงพอใจน้อยที่สุด คือ นักเรียนท างานได้อย่างมีระบบและรอบคอบ 

( ̅=3.74) 
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ตารางที่ 4.10 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านผลผลิต ประเด็นความคิดเห็นต่อโครงการของ
ผู้ปกครองนักเรียน 

ที ่ รำยกำรประเมิน  ̅ S.D. แปลผล 

1 การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาท าให้นักเรียน เรียนเก่งข้ึน 3.85 0.73 มาก 
2 นักเรียนกล้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็นกับผู้ปกครอง 3.75 0.72 มาก 
3 นักเรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 3.88 0.69 มาก 

4 นักเรียนน าความรู้มาใช้ประโยชน์ได้จริง 3.71 0.72 มาก 
5 นักเรียนมีเหตุผลทางความคิดประกอบเสมอ 3.69 0.76 มาก 

6 นักเรียนท างานได้อย่างมีระบบและรอบคอบ 3.56 0.81 มาก 
7 นักเรียนรู้จักและอยากช่วยเหลือผู้อื่นมากข้ึน 3.90 0.71 มาก 

8 นักเรียนเกิดความมั่นใจในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 3.83 0.72 มาก 
9 นักเรียนแก้ไขปัญหาโดยใช้ความรู้ประกอบ 3.64 0.69 มาก 
10 นักเรียนสื่อสารด้วยภาษาเชิงเหตุผล 3.61 0.73 มาก 

ค่ำเฉลี่ยรวม 3.74 0.73 มำก 

หมำยเหตุ: เก็บข้อมูลจากผู้ปกครองนักเรียน 
 

จากตารางที่ 4.10 พบว่า ผลการประเมินโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการเรียนรู้สะเต็ม
ศึกษาของโรงเรียนแกนน า สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  
ด้านผลผลิต ประเด็นความคิดเห็นต่อโครงการของผู้ปกครองนักเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

( ̅=3.74) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกรายการ โดยรายการที่ผู้ปกครอง

นักเรียนพึงพอใจสูงที่สุด คือ นักเรียนรู้จักและอยากช่วยเหลือผู้อ่ืนมากขึ้น ( ̅=3.90) รองลงมาได้แก่ 

นักเรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน ( ̅=3.88) และการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาท าให้

นักเรียน เรียนเก่งขึ้น ( ̅=3.85) ตามล าดับ ส่วนผู้ปกครองนักเรียนพึงพอใจน้อยที่สุด คือ นักเรียน

ท างานได้อย่างมีระบบและรอบคอบ ( ̅=3.56) 
จากการรวบรวมข้อมูลพบปัญหา อุปสรรค ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ สรุปได้ ดังนี้ 
1) กลุ่มผู้บริหารโรงเรียนและกลุ่มครูผู้สอน ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของงบประมาณที่ไม่เพียงพอ

ต่อการจัดการเรียนสะเต็มศึกษาการจัดท าโครงการและห้องปฏิบัติการสะเต็มศึกษา 
2) กลุ่มผู้ปกครองนักเรียน ส่วนใหญ่อยากให้ครูผู้สอนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกด้วย

ความคิดอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งมีช่องทางการติดต่อระหว่างครูผู้สอนและผู้ปกครองนักเรียนที่
หลากหลายมากข้ึน 

3) กลุ่มนักเรียน ส่วนใหญ่อยากให้ครูผู้สอนไม่ท าให้บรรยากาศในห้องเคร่งเครียดเกินไป 
เพราะจะท าให้นักเรียนไม่กล้าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับครูผู้สอน และเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถาม
มากขึ้น เนื่องจากบางครั้งนักเรียนยังไม่ค่อยเข้าใจแต่ไม่กล้าถามครูผู้สอน 
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5. อภิปรำยผล 
ผลการประเมินโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาของโรงเรียนแกนน า 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะว่า การด าเนินการโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษามีรูปแบบขั้นตอนที่
ชัดเจน เป็นระบบ และมีความพร้อมด้านทรัพยากร ส่งผลให้ด้านผลลิตประสบความส าเ ร็จตาม
เป้าหมาย โดยผลการประเมินโครงการสามารถจ าแนกเป็นรายด้าน ดังนี้ 

1) ด้านบริบท ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินที่ก าหนด ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะว่าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ก าหนดวัตถุประสงค์และ
กิจกรรมของโครงการสอดคล้องกับกรอบแนวทางการใช้งบประมาณด าเนินการโครงการขับเคลื่อน
การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (2560: 1-4) ที่ต้องการคัดเลือกโรงเรียนแกนน าเพื่อขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวจากส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาท่ัวประเทศ และคัดเลือกโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมและให้ค าปรึกษาหลักสูตรฝึกอบรม
สะเต็มศึกษาประจ าจังหวัด และจัดสรรงบประมาณให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ในการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว อาทิ ค่าใช้จ่ายในการจัด
ประชุมปฏิบัติการให้กับครูในโรงเรียนแกนน า ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สะเต็มศึกษา 
ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลรายงานความก้าวหน้าการด าเนินโครงการ 

2) ด้านปัจจัยน าเข้า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินที่ก าหนด 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า โรงเรียนมีครูผู้สอนที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้สะเต็ม
ศึกษาโดยครูผู้สอนสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาเป็นไปตามแนวทางการจัดการ
เรียนรู้สะเต็มศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สอดคล้องกับงานวิจัยของจ ารัส อินทลาภาพร (2558: 70-71) 
ได้ท าการศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาส าหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษา 
ผลการวิจัยพบว่าการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลตามแนวสะเต็มศึกษา สิ่งที่ครูผู้สอนควรปฏิบัติ 
คือ ศึกษาสาระส าคัญและการบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และ
วิศวกรรมศาสตร์ แล้วจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นปัญหาเป็นฐาน โดยให้นักเรียนท างานร่วมกันเป็น
กลุ่ม และประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง โดยโรงเรียนแกนน าฯ มีความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์
ในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา อาจเป็นเพราะผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน และหน่วยงานต้นสังกัด
ให้ความส าคัญในเรื่องของวัสดุ อุปกรณ์ สื่อเทคโนโลยี เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับนักเรียนสามารถ
ลงมือปฏิบัติได้จริง และมีแหล่งสืบค้นข้อมูล กล่าวคือ โรงเรียนมีความพร้อมทั้ง ด้านบุคลากร 
งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่ สอดคล้องกับแนวคิดของ Stufflebeam and Shinkfield 
(2007: 326) ที่กล่าวว่า การประเมินปัจจัยน าเข้า เป็นการประเมินพิจารณาถึงความพร้อมของปัจจัย
เบื้องต้นต่าง ๆ ว่าเหมาะสม และมีความเพียงพอของทรัพยากรเพ่ือใช้ในการด าเนินโครงการ นอกจากนี้ 
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ผลจากการวิเคราะห์พบว่า โรงเรียนมีความพร้อมเรื่องซอฟแวร์ฝึกทักษะการเรียนรู้สะเต็มศึกษามี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดอาจเป็นเพราะธรรมชาติของการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา เป็นรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นการฝึกปฏิบัติจริง และส่งเสริมให้นักเรียนแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน จึงท าให้โรงเรียนมี
ความพร้อมเรื่องซอฟแวร์ฝึกทักษะการเรียนรู้สะเต็มศึกษาน้อย และพบว่า ครูผู้สอนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการใช้วิศวกรรมศาสตร์เพ่ือจัดการเรียนรู้ระดับประถมศึกษามีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
สอดคล้องกับงานวิจัยของรัฏฏิกา ตั้งพุทธิพงศ์ (2559: 111) ที่ได้ท าการวิเคราะห์กระบวนการ
ขับเคลื่อนนโยบายสะเต็มศึกษาจากระดับชาติสู่ห้องเรียน พบว่า ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สะเต็มศึกษา แต่ยังไม่พร้อมน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนจริง ครูผู้สอนมีความรู้แต่ขาดทักษะ
สะเต็มศึกษา จึงไม่สามารถน าความรู้สะเต็มไปประยุกต์ใช้กับการจัดกิจกรรมในลักษณะของการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม 

3) ด้านกระบวนการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินที่
ก าหนด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารโรงเรียนให้ความสนใจต่อโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการ
เรียนรู้สะเต็มศึกษาของโรงเรียนแกนน า สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
เขต 2 จึงมีการด าเนินการงานตามแผนที่ก าหนดไว้ โดยมีการด าเนินโครงการที่ครอบคลุม 4 ขั้นตอน 
ได้แก่ ขั้นตอนการเตรียมการ ขั้นตอนการด าเนินการ ขั้นตอนการประเมินผล และขั้นตอนการ
ปรับปรุงผลการด าเนินงาน เพื่อให้การด าเนินโครงการมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
สอดคล้องกับบทความวิชาการของจ าเนียร สุขหลาย และคณะ (2540: 205) เรื่อง แบบจ าลอง CIPP 
ที่กล่าวว่า การด าเนินโครงการให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ ท าให้โครงการสามารถด าเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ผลจากการวิเคราะห์พบว่า โรงเรียนให้ความส าคัญกับการปรับ
หลักสูตรสถานศึกษา การบูรณาการตัวชี้วัด การสร้างความรู้ความใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้สะเต็ม
ศึกษาให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง การนิเทศ ติดตามเตรียมการสอนสะเต็มศึกษา แต่ผลการประเมิน
โครงการพบว่า ค่าเฉลี่ยด้านการจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้สะเต็มศึกษามีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการให้ความส าคัญกับการวางแผนการปฏิบัติงานในเชิงระบบ โดยเน้นใน
ด้านของการพัฒนาสื่อ และเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้สะเต็มศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม จึงส่งผลให้ขาด
การจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา เพราะรูปแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้สะ
เต็มศึกษาเน้นให้ปฏิบัติในสถานการณ์จริง 

4) ด้านผลผลิต ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน ผู้ปกครองนักเรียน 
และนักเรียน ล้วนมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
หลังจากได้รับการเรียนรู้สะเต็มศึกษา โดยนักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถ  
ในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนักเรียนให้ความสนใจและสนุกสนานไปกับกิจกรรมการเรียนรู้ เข้าใจ
ในวัตถุประสงค์ของกิจกรรม และอาจเกิดจากปัจจัยอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมจากการศึกษาใน
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ครั้งนี้ที่ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวัง เช่น การเรียนเสริมนอกเวลาของนักเรียน  
พ้ืนฐานความรู้ของนักเรียน ความเข้าใจและการเลี้ยงดูของครอบครัว เป็นต้น ซึ่งอาจเป็นส่วนหนึ่งที่
ส่งผลนักเรียนมีพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น โดยการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาเป็นการจัดการเรียนรู้ที่
ให้ความส าคัญกับการให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การให้ประสบการณ์การเรียนรู้ที่
สัมพันธ์กับชีวิตจริง การได้รับการฝึกฝนทักษะชีวิตต่าง ๆ รวมทั้งการแสวงหาความรู้ การคิดวิเคราะห์ 
การจัดการความรู้ ท าให้นักเรียนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน สอดคล้องกับ 
แนวคิดของกมลฉัตร กล่อมอ่ิม (2559: 334-345) จากบทความวิชาการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการสะเต็มศึกษาส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู ที่กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาที่บูรณา
การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ที่เน้นให้นักเรียนน าความรู้ไปใช้
แก้ปัญหาในชีวิตจริง โดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะและสมรรถนะที่
สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ท าให้เกิดทักษะด้านความรู้ ความรับผิดชอบ ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
ทักษะการมีมนุษยสัมพันธ์ ทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี เป็นต้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินชีวิตและประกอบอาชีพของนักเรียนในอนาคต ประกอบกับผลจากการวิเคราะห์พบว่า 
นักเรียนมีความสามารถในด้านการสื่อสารน้อยที่สุด อาจเป็นเพราะว่า ลักษณะการจัดการเรียนรู้สะ
เต็มศึกษาสามารถพัฒนานักเรียนได้ทั้งด้านสติปัญญา อารมณ์ จิตใจ สังคม รวมทั้งกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้แนวใหม่ที่เพ่ิงน ามาใช้ในประเทศไทย จึงส่งผลให้
ครูผู้สอนมีภาวะวิตกกังวล และคาดหวังผลส าเร็จสูง จึงกระทบต่อบรรยากาศในห้องเรียน 
ซึ่งสอดคล้องกับผลการประเมิน ประเด็นความคิดเห็น/ความพึงพอใจต่อโครงการของกลุ่มผู้ปกครอง
นักเรียนและกลุ่มนักเรียน รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหา อุปสรรค ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
ที่พบจากกลุ่มดังกลา่ว ที่เสนอความเห็นอยากให้ครูผู้สอนไม่ท าให้บรรยากาศในห้องเคร่งเครียดเกินไป 
เพราะจะท าให้นักเรียนไม่กล้าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับครูผู้สอน โดยครูผู้สอนควรเปิดโอกาสให้
นักเรียนได้แสดงออกด้วยความคิดอย่างสร้างสรรค์มากขึ้น นอกจากนี้ ผลการวิเคราะห์พบว่า ผู้บริหาร
โรงเรียนและครูผู้สอนมีความพึงพอใจต่อโครงการเรื่องการสนับสนุนงบประมาณด าเนินงานน้อยที่สุด 
อาจเป็นเพราะว่า โรงเรียนได้รับงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหลัก ซึ่งไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน  
จึงจ าเป็นต้องขอรับงบประมาณเพ่ิมเติมจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สอดคล้องกับ นุชนภา 
ราชนิยม (2558: 121-125) ที่ได้ท าการศึกษาสภาพ ปัญหาและความพร้อมของการจัดการเรียนการ
สอนรูปแบบสะเต็มศึกษาในระดับประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร และรัฏฏิกา ตั้งพุทธิพงศ์ (2559: 
67-68) ที่ได้ท าการวิเคราะห์กระบวนการขับเคลื่อนนโยบายสะเต็มศึกษาจากระดับชาติสู่ห้องเรียน  
ซ่ึงพบว่า การขาดแคลนหรือไม่ให้ความส าคัญกับการจัดสรรงบประมาณจะกลายเป็นอุปสรรคที่ส าคัญ
ในการด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายสะเต็มศึกษา 

 



752 
 

 

6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะในกำรน ำผลกำรวิจัยไปใช้ 
จากผลการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการเรียนรู้สะเต็ม

ศึกษาของโรงเรียนแกนน า สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 และ
สังกัดอ่ืน ๆ ดังนี้ 

1) หน่วยงานต้นสังกัดและผู้บริหารโรงเรียนควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอนมีความรู้ 
ความเข้าใจเพ่ิมขึ้นเกี่ยวกับทักษะสะเต็มศึกษา โดยเฉพาะการน ากระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร์  
มาประยุกต์ใช้จัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษา เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการแก้ปัญหา และความสามารถในการคิด ความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยี และความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตมากขึ้น 

2) จัดประชุมปฏิบัติการหรืออบรมบุคลากรที่อยู่ประจ าโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมและให้
ค าปรึกษาหลักสูตรฝึกอบรมประจ าจังหวัดให้มีความเชี่ยวชาญการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษามากขึ้น 
เพ่ือให้บริการข้อมูลและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาได้ครอบคลุมทุกประเด็น 
สร้างความเข้มแข็งเรื่องการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาให้แก่โรงเรียนในสังกัดและผู้ที่สนใจ 

3) หน่วยงานต้นสังกัดควรสนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอ และเหมาะสมตามบริบทของ
โรงเรียน เพ่ือให้โรงเรียนสามารถด าเนินโครงการได้อย่างราบรื่น เช่น การจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนการด าเนินงานเพิ่มเติมส าหรับโรงเรียนประถมศึกษา หรือโรงเรียนขยายโอกาส 

4) ครูผู้สอนควรบูรณาการการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษากับวิชาอ่ืน ๆ เพ่ือให้มีสื่อการเรียน
การสอนที่มีความหลากหลาย และน่าสนใจมากขึ้น นอกจากนี้ ครูผู้สอนไม่ควรท าให้บรรยากาศการ
เรียนการรู้เคร่งเครียดจนเกินไป เพราะนักเรียนจะไม่กล้าแสดงความคิดเห็น และไม่สนใจการเรียน 
ครูผู้สอนจึงควรเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถาม หรือมีช่องทางการติดต่อสื่อสารนอกห้องเรียนกับ
นักเรียนมากข้ึน 

5) โรงเรียนควรด าเนินการวิจัยในชั้นเรียนที่มุ่งเปรียบเทียบคุณภาพผู้เรียนจากการด าเนินการ
ทดลองระหว่างกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาในรายวิชาวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี กับกลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 

6.2 ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป 
จากผลการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการเรียนรู้สะเต็ม

ศึกษาของโรงเรียนแกนน า สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ดังนี้ 
1) ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการรวบรวมข้อมูลและสัมภาษณ์

ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน เพ่ือศึกษาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สามารถอธิบายผลการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็ม
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ศึกษาของโรงเรียนแกนน า สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เข ต 2 
ที่ละเอียดและเป็นประโยชน์มากขึ้น 

2) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียน
และหลังเรียนของนักเรียน 

3) ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้สะเต็มศึกษาและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
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The Study of Core Competencies in work performance 
development of support personnel at Taksin Hospital Medical 

Service Bangkok 

Sirapakorn Apichaimataruk* 
 

Abstract 

The purposes of this independent Study of Core Competencies in job performance 
development of support personnel at Taksin Hospital Medical Service Bangkok. 
The objectives of this study were 1) study the core competencies of support personnel 
in Taksin Hospital. Medical office 2) to be a guideline for the development of the work of 
support personnel to work efficiently in working in Taksin Hospital Medical office 
Bangkok. 

The study results found Core Competencies Integrity, Service mind, Achievement 
Motivation, Teamwork, Expertise At a high level Same as Job Performance, Job 
Characteristic The results of the hypothesis testing showed that it relates to the 
effectiveness of the work and in the positive direction. Include Expertise, Achievement 
Motivation, Integrity, Service mind the variables that were excluded from the 
equation and were not statistically significant at the 0.05 level were Teamwork 

Keywords: Core Competencies, Work development 
 

1. บทน ำ 
องค์การนั้นประกอบด้วยทุน คน เครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยีและอ่ืน ๆ ส่วนประกอบ

เหล่านี้ต่างก็มีคุณค่าในตัวเอง ซึ่งแต่ละองค์การย่อมมีความแตกต่างกัน บางองค์การประสบ
ความส าเร็จ แต่บางองค์การก็ล้มเหลว ซึ่งปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบส าคัญที่สุดที่ท าให้องค์การแตกต่าง
กันก็คือ คน องค์การใดมี คน หรือที่เรียกกันสมัยใหม่ว่า ทรัพยากรมนุษย์ที่ดี พร้อมก้าวไปสู่เป้าหมาย
ขององค์การ องค์การนั้นก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะประสบความส าเร็จและก้าวไปสู่ความยิ่งใหญ่ 
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แต่หากองค์การใดมีคนที่ด้อยคุณภาพ ทรัพยากรมนุษย์ที่ไม่ดี โอกาสที่องค์การจะประสบผลส าเร็จก็
จะน้อยลง คน จึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่างยิ่ง (บุญอนันต์ พินัยทรัพย์, 2561: 3) 

เมื่อคนเป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่างยิ่ งที่จะน าพาองค์การสู้ความส าเร็จและยิ่ งใหญ่นั้น               
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงมีความส าคัญ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เหมาะสม มีความทันสมัย 
ทั้งในแง่ของเทคโนโลยี อุปกรณ์ ตลอดจนวิธีการและทัศนคติของบุคลากร รวมถึงการยอมรับของ
บุคลากรและการส่งเสริมของผู้บริหาร ก็จะท าให้งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ก่อเกิดประโยชน์กับ
บุคลากรและองค์การได้อย่างยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นการท าให้บุคลากรมีพลังมากขึ้น ท าให้องค์ การมี
บรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และมีการสร้างนวัตกรรมใหม่ ส่ง เสริมความเข้มแข็งให้บุคลากร 
ช่วยเพิ่มโอกาสในการเติบโตของบุคลากร สร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพในองค์การ เพ่ิมการมี
ส่วนร่วมของบุคลากร ท าให้บุคลากรรู้สึกถึงความภูมิใจในความส าเร็จของตนเอง ทีมงาน ตลอดจน
องค์การในการปฏิบัติงาน ช่วยในการรวบรวมข้อมูลของบุคลากรในการวางแผน ด้านนโยบายต่าง ๆ 
ของผู้บริหาร บุคลากรให้ความส าคัญกับการท างานมากขึ้น และช่วยเพ่ิมศักยภาพของบุคลากร 
ทีมงาน และองค์การ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การนั้น ไม่เพียงเป็นผลดีต่อบุคลากร แต่ยังมี
ผลไปยังทีมงาน และองค์การด้วย (พลอย สืบวิเศษ, 2561: 15-16) 

ปัจจุบันพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และ
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 ก าลังมีการปรับปรุง
แก้ไขเพ่ือให้สอดคล้องกับบทบาท อ านาจหน้าที่ มีความครอบคลุมการท ากิจการสาธารณะ 
ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน ซึ่งจะท าให้มีการจัดโครงสร้างการปกครองและ 
การบริหารที่สอดรับกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชนที่เพ่ิมข้ึน สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
ภารกิจตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) และยุทธศาสตร์การพัฒนาของกระทรวงมหาดไทย 
นอกจากนี้การก าหนดกรอบอัตราก าลัง การจัดคนเข้าท างาน การรักษา และพัฒนาเสริมศักยภาพ
บุคลากรในองค์การก็ต้องมีการด าเนินการให้สอดคล้องกับภารกิจที่เป็นงานประจ ายุทธศาสตร์  
การพัฒนาของกรุงเทพมหานคร โดยยึดหลักแนวคิดที่เน้นคนเป็นตัวจักรส าคัญต่อผลผลิตของงาน               
ให้ความส าคัญกับทรัพยากรมนุษย์ในเชิงกลยุทธ์ (Strategic HR) มากขึ้น ทรัพยากรบุคคลเป็นหัวใจที่
ท าให้องค์การอยู่รอดได้ โดยมีบทบาทเป็นผู้ปฏิบัติงานและร่วมรับผิดชอบต่อความส าเร็จหรือล้มเหลว
ของหน่วยงานหรือองค์การ (กรุงเทพมหานคร, 256213) 

ดังที่กล่าวข้างต้นนั้น ผู้วิจัยมุ่งหวังที่จะท าการวิจัยในเรื่องของคนที่ปฏิบัติงานแล้วประสบ
ผลส าเร็จซึ่งเกี่ยวข้องกับสมรรถนะนั้นมากน้อยเพียงใด เพ่ือน าผลการวิจัยเพ่ือเป็นแนวทางในการ
พัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนในโรงพยาบาลตากสิน เนื่องจากหาก
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บุคลากรที่ปฏิบัติงานมีพฤติกรรมการท างานที่สามารถแสดงออกมาในรูปแบบที่ก่อให้เกิดความส าเร็จ
ต่อหน้าที่ที่รับผิดชอบนั้นย่อมเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญอันจะท าให้การท างานมีประสิทธิภาพและเป็นผลที่ดี
ต่อองค์การสืบไป 

 
2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาสมรรถนะหลักของบุคลากรสายสนับสนุนในโรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ 
กรุงเทพมหานคร  

2.2 เป็นแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ให้ท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 

 
3. ขอบเขตของงำนวิจัย 

3.1 ขอบเขตทางเนื้อหา เนื้อหาในการวิจัย สมรรถนะหลัก (Core Competency) ของบุคลากร
ที่ท างานสายสนับสนุนในโรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ดังนี้  คือ 
1) คุณธรรมและจริยธรรม 2) การบริการที่ดี 3) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 4) ท างานเป็นทีม 5) การสั่งสม
ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 

3.2 ขอบเขตทางด้านพ้ืนที่และประชากรเป้าหมาย คือ บุคลากรที่ท างานสายสนับสนุนใน
โรงพยาบาลตากสิน จ านวน 260 คน ซึ่งไม่นับรวมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์  

 
3. ทบทวนวรรณกรรม  

แนวคิดสมรรถนะ ในเรื่องของแนวคิดสมรรถนะนั้น เริ่มจากการศึกษาวิจัยของ ศาสตราจารย์ 
ดร.เดวิด ซี แมคคลีแลนด์ (Prof. Dr. David C. McClelland) ศาสตราจารย์ทางด้านจิตวิทยาสังคม 
แห่งมหาวิทยาลัยฮาเวิร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นนักวิชาการท่ีมีชื่อเสียงมากในงานวิจัยทางด้าน
สมรรถนะในการท างานและแรงจูงใจ McClelland พยายามชี้ให้เห็นว่า ปัจจัยหลักที่ส าคัญทางด้าน
ความฉลาด และผลการศึกษา ไม่มีอิทธิพลหรือผล ต่อการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคลในหน่วยงาน 
เห็นได้จาก คนที่มีความฉลาดมากกว่ายังท างานแย่กว่าคนที่มีความฉลาดน้อยกว่า ซึ่งความจริงแล้วคน
ที่มคีวามฉลาดมากน่าจะท างานได้ดีกว่าคนที่มีความฉลาดน้อยกว่า ซึ่ง McClelland เห็นว่า ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการปฏิบัติงานที่แท้จริงก็คือ ปัจจัยทางด้านสมรรถนะหรือขีดความสามารถในการท างาน 
นั่นเอง 

McClelland ใช้วิธีการสังเกตการท างานของคนที่ประสบความส าเร็จในงานที่ท ากับผู้ ที่
ประสบความส าเร็จน้อย ในแต่ละวันซึ่งวิธีนี้ใช้เวลามากเกินไปและไม่สะดวกในการปฏิบัติ เขาจึง
พัฒนาวิธีการที่เรียกว่า Behavioral Event Interview (BEI) โดยให้ผู้ที่ปฏิบัติงานนั้น เล่าเหตุการณ์
เขารู้สึกว่าเขาประสบความส าเร็จสูงสุด 3 เหตุการณ์ และคิดว่าเขารู้สึกล้มเหลว 3 เหตุการณ์ 
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หลังจากนั้น ก็มีการถามต่อไปว่า อะไรที่ท าให้เกิดเหตุการณ์นั้น ๆ มีใครเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์
ดังกล่าว เขามีความคิดเห็นอย่างไร รู้สึกอย่างไร และต้องการอะไรที่จะจัดการกับเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์นั้น ๆ แล้วเขาควรต้องท าอย่างไร และจะเกิดอะไรขึ้นจากพฤติกรรมที่เขาได้แสดงออกมา 
เพ่ือค้นหาลักษณะของพฤติกรรมของผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดีแล้ววิเคราะห์การทดสอบ ตามข้อมูลที่
เก็บรวบรวมมา เปรียบเทียบความแตกต่างกับผู้ที่ประสบผลส าเร็จในการปฏิบัติงานสูงกับผู้ประสบ
ผลส าเร็จในการปฏิบัติงานต่ า หลังจากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาถอดรหัสด้วยวิธีการที่เรียกว่า การวิเคราะห์
เนื้อหาจากค าพูด (Content Analysis of Verbal Expression) แล้วน าข้อมูลที่ถอดรหัสมาแล้ว 
มาวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติ เพ่ือหาความแตกต่างระหว่างผู้ที่ประสบความส าเร็จในการ
ปฏิบัติงานสูงกับผู้ที่ประสบความส าเร็จในการปฏิบัติงานต่ าต่อไป (ส านัก ก.พ., 2550: 2) 

 ควำมหมำยของสมรรถนะ  
David C. McClelland (1970) ได้ ให้ความหมายของสมรรถนะไว้ว่ า  สมรรถนะคือ

บุคลิกลักษณะที่ซ่อนอยู่ภายในปัจเจกบุคคล ซึ่งสามารถผลัดดันให้ปัจเจกบุคคลนั้นสร้างผลการ
ปฏิบัติงานที่ดีหรือตามเกณฑ์ท่ีก าหนดในงานที่ตนรับผิดชอบ (กรุงเทพมหานคร, ม.ป.ป.) 

ส านักข้าราชการพลเรือน (2548) ได้ให้ความหมายว่า สมรรถนะคือกลุ่มของความรู้
ความสามารถ ทักษะ ตลอดจนทัศนคติของบุคคลที่จ าเป็นในการท างานเพ่ีอให้สามารถท างานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นคุณลักษณะของบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมและผลของการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้ประกอบขึ้นจากทักษะ ความรู้ความสามารถ ทัศนคติ บุคลิกภาพ 
ค่านิยมของบุคคล หรือพฤตกรรมของผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานยอดเยี่ยมในงานหนึ่ง ๆ  

วีระวัฒน์ ปันนิตามัย (2552) เห็นว่า พฤติกรรมการท างานที่เป็นคุณลักษณะที่มีอยู่ในบุคคลที่
แสดงออกมาก่อให้เกิดความส าเร็จในการปฏิบัติหน้าที่  
 โดยรวมแล้วอาจจะสรุปได้ว่า สมรรถนะเป็นความรู้ ความสามารถ ทักษะส่วนบุคคล            
ซึ่งหมายรวมถึงบุคลิกลักษณะต่าง ที่เป็นปัจเจก เป็นแรงขับเบื้องลึกที่พร้อมจะแสดงออกมาเพ่ือ
ปฏิบัติงาน และสมรรถนะที่ดีนั้นก็จะส่งผลต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ดีตามเกณฑ์ที่ตนรับผิดชอบใน
การปฏิบัติงานนั้น ๆ 

องค์ประกอบของสมรรถนะ 
David C. McClelland กล่าวไว้ว่าสมรรถนะประกอบ ด้วย 6 องค์ประกอบ คือ 
1) ความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความรู้ที่บุคคลมีในสาขาต่าง ๆ เช่น ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ 
2) ทักษะ (Skill) หมายถึง สิ่งที่บุคคลกระท าได้ดีและฝึกปฏิบัติจนเกิดความช านาญหรือ

เชี่ยวชาญ เช่น ทักษะการอ่าน เป็นต้น 
3) ทัศคติ ค่านิยม และความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตนเอง (Self-concept) เช่น  

คนที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง จะเชื่อว่าตนสามารถท างานได้ส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เป็นต้น 
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4) บุคลิกประจ าตัวบุคคล (Trait) หรือ อุปนิสัย คือเป็นสิ่งที่อธิบายถึงบุคคลผู้นั้น เช่น  
เป็นคนน่าเชื่อถือ ไว้วางใจได้ มีคุณลักษณะเป็นผู้น า เป็นต้น  

5) แรงจูงใจหรือแรงขับภายใน (Motive) ท าให้บุคคลแสดงพฤติกรรมที่มุ่งไปสู่สิ่งที่เป็น
เป้าหมาย เช่น บุคคลที่มุ่งผลส าเร็จ (Achievement Orientation) จะพยายามท างานให้ส าเร็จตาม
เป้าหมายและปรับปรุงวิธีการท างานของตนตลอดเวลา 

6) บทบาททางสังคม (Social Role) หมายถึง สิ่งที่บุคคลต้องการสื่อให้บุคคลอ่ืนในสังคมเห็น
ว่าตัวเขามีบทบาทอย่างไรต่อสังคม เช่น ชอบช่วยเหลือผู้อื่น เป็นต้น  

โมเดลน้ าแข็ง (Iceberg Model) อธิบายคุณลักษณะของบุคคล แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
1) ส่วนที่มองเห็นได้ คือความรู้และทักษะเป็นพฤติกรรมที่เห็นได้ง่าย และประเมินผลได้ง่าย 

แต่ไม่ได้ท าให้ผลงานของบุคคลต่างกัน ซึ่งสามารถพัฒนาได้ไม่ยากนักด้วยการศึกษาค้นคว้า ท าให้เกิด
ความรู้และการฝึกปฏิบัติท าให้เกิดทักษะ  

2) ส่วนที่ซ่อนอยู่ภายในซึ่งสังเกตได้ยาก วัดและประเมินผลได้ยาก แต่เป็นสิ่งที่ท าให้ผลงาน
บุคคลต่างกัน ได้แก่ ทัศนคติ ค่านิยม ความเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตนเอง บุคลิกลักษณะ
ประจ าตัวบุคคล บทบาททางสังคม รวมถึงแรงจูงใจเป็นสิ่งที่พัฒนาได้ยาก 

สมรรถนะของบุคคลมีความสัมพันธ์โดยตรงกับประสิทธิภาพของงาน โดยสมรรถนะเกิดจาก
องค์ประกอบความรู้ ทักษะ และทัศนคติของปัจเจกบุคคลที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อผลสัมฤทธิ์ของการ
ท างานของบุคคลนั้น ๆ และจะน ามาซึ่งผลลัพธ์ที่องค์การต้องการ 

ประสิทธิภำพกำรท ำงำน 
ความหมายของการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ  
John D. Millet (1954) ได้กล่าวว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง ผลการปฏิบัติงานที่ท าให้เกิด

ความพึงพอใจ และได้รับผลก าไรจากการปฏิบัติงาน ซึ่งความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจในการ
บริการให้กับประชาชน โดยพิจารณาจาก เช่น การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน การให้บริการอย่าง
รวดเร็วทันเวลา การให้บริการอย่างเพียงพอ การให้บริการอย่างต่อเนื่อง และการให้บริการอย่าง
ก้าวหน้า เป็นต้น 

สมใจ ลักษณะ (2544) ได้กล่าวว่า การมีประสิทธิภาพในการท างานของตัวบุคคล หมายถึง
การท างานให้เสร็จ โดยสูญเวลาและเสียพลังงานน้อยที่สุด ได้แก่การท างานได้เร็ว และได้งานที่ดี 
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพในการท างาน เป็นบุคลากรที่ตั้งใจในการปฏิบัติงานเต็มความสามารถ 
ใช้กลวิธี หรือเทคนิคการท างานที่จะสร้างผลงานได้มาก เป็นผลงานที่มีคุณภาพเป็นที่น่าพอใจ 
โดยสิ้นเปลืองต้นทุน ค่าใช้จ่าย พลังงาน และเวลาน้อยท่ีสุด  

สิริวดี ชูเชิด (2556) ได้กล่าวว่า ประสิทธิภาพการท างาน หมายถึง ความสามารถและทักษะ
ในการกระท าของตนเอง หรือของผู้อ่ืนให้ดีขึ้น เจริญขึ้น เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของตนเองและของ
องค์การ อันจะท าให้ตนเอง ผู้อื่นและองค์การ เกิดความพึงพอใจและสงบสุขในที่สุด 
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อาจจะสรุปได้ว่า การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ คือ การปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม โดยน า

ความสามารถ ทักษะในการท างานของตนเอง หรือของบุคคลอ่ืนให้ดีขึ้นเพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ของ
องค์การ ซึ่งจะท าให้ตนเอง ผู้อ่ืน หรือองค์การเกิดความสุขในที่สุด โดยการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ท างานมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาองค์การหรือพัฒนาสังคม 

องค์ประกอบของกำรพัฒนำประสิทธิภำพในกำรท ำงำน 
Perterson & Plowman (1953) ได้กล่าวว่า องค์ประกอบของประสิทธิภาพการท างานไว้

ดังนี้คือ 
1) คุณภาพของงาน (Quality) จะต้องมีคุณภาพสูงคือผู้ผลิตและผู้ใช้ได้ประโยชน์คุ้มค่าและ 

มีความพึงพอใจ  
2) ปริมาณ (Quality) งานที่เกิดขึ้นต้องเป็นไปตามความคาดหวังของหน่วยงาน 
3) เวลา (Time) คือเวลาที่ใช้ในการด าเนินงานต้องอยู่ในลักษณะที่ถูกต้อง เหมาะสมกับ

หลักการและทันสมัย 
4) ค่าใช้จ่าย (Cost) เป็นในการด าเนินการทั้งหมดจะต้องเหมาะสมกับงานและวิธีการคือ

จะต้องลงทุนน้อยและได้ผลก าไรมากที่สุด 
จิตติมา อัครธิติพงศ์ (2556) ได้กล่าวว่า ประสิทธิภาพในการท างานในองค์การเป็นหัวใจ

ส าคัญในการน าองค์การไปสู่การบรรลุผลความส าเร็จของการด าเนินงาน องค์การจะมีผลผลิตเป็นที่น่า
พอใจทั้งในด้านการผลิต การบริการ มีความเจริญก้าวหน้า และสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าและ
บุคลากรในองค์การ ซึ่งองค์ประกอบการพัฒนาประสิทธิภาพการท างานที่ส าคัญ มีดังนี้ 

1) สิ่งแวดล้อมนอกองค์การ ได้แก่ ตลาดความต้องการของลูกค้า สภาพเศรษฐกิจของสังคม
และประเทศ เช่น ภาวะเงินเฟ้อ สภาพคล่องทางการเงินการธนาคาร ก าลังการซื้อของลูกค้า  
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม  

2) สิ่งแวดล้อมในองค์การ ได้แก่ นโยบาย วิสัยทัศน์ และปรัชญาขององค์การที่ก าหนดทิศ
ทางการด าเนินงาน วัฒนธรรมองค์การ และการจัดบรรยากาศการท างานที่ส่งเสริมการท างานของ
บุคลากร 

3) ปัจจัยขององค์การ ได้แก่ สภาพความพร้อมขององค์การในด้านที่ดิน อาคารสถานที่ 
อุปกรณ์เครื่องมือเครือ่งใช้ เงินทุน เทคโนโลยี และศักยภาพของบุคคล 

ด้านบุคลากรหรือบุคคล ถือเป็นหัวใจของการพัฒนาประสิทธิภาพขององค์การ บุคคลต้องมี
ประสิทธิภาพในการท างานดังนั้นองค์ประกอบด้านตัวบุคคลที่จ าไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพ 
การท างาน ได้แก่ ปรัชญาและอุดมการณ์ บุคลิกภาพ ความต้องการ ค่านิยม เป้าประสงค์ของชีวิตและ
หารท างาน การส ารวจตนเอง ความสามารถในการพิชิตอุปสรรคในการท างาน และการสร้างความ
เชื่อมั่นในตนเอง เป็นต้น 
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4) กระบวนการขององค์การ เป็นองค์ประกอบส าคัญล าดับสองต่อจากองค์ประกอบด้านบุคคล 
กระบวนการที่ส าคัญขององค์การ คือ การด าเนินงานทั้งหมดที่จะท าให้เกิดการผลิต และการบริการที่
น่าพอใจ ขอบข่ายของกระบวนการขององค์การที่เอ้ือต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพขององค์การ ได้แก่ 
การจัดโครงสร้างงานขององค์การ การวางแผน การจัดองค์การในด้านบุคลากร การสร้างแรงจูงใจใน
การท างาน การควบคุมคุณภาพการท างาน และการพัฒนาองค์การเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

อาจจะสรุปได้ว่า องค์ประกอบของการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานนั้นต้องอาศัย
ปัจจัยหลาย ๆ ส่วนเข้าประกอบกัน จึงพาองค์การไปสู่การบรรลุเป้าประสงค์ และเกิดความส าเร็จของ
การด าเนินงาน ซึ่งองค์การจะมีผลผลิตที่เป็นที่น่าพอใจ อีกทั้งมีความก้าวหน้าสร้างความพึงพอใจแก่
ลูกค้าหรือผู้รับบริการนั้น จ าเป็นต้องพัฒนาประสิทธิภาพของบุคคลากรซึ่งถึงได้ว่าเป็นหัวใจส าคัญของ
องค์การ 

ลักษณะของคนที่มีประสิทธิภำพ 
สมพิศ สุขแมน (ม.ป.ป.) ได้กล่าวว่า การที่เราจะพิจารณาถึงคนที่มีประสิทธิภาพนั้นเราควร

จะพิจารณาจากประเด็นต่อไปนี้ 
1) มีความฉับไว ใช้เวลาได้อย่างดีที่สุด รวดเร็ว ไม่ท างานล่าช้า แบบเช้าชามเย็นชาม นั่นคือ

คนที่มีประสิทธิภาพถ้าได้รับมอบหมายงานให้ท าภายในเวลา 10 นาที ก็ควรท าให้เสร็จตามก าหนด 
ไม่ควรใช้เวลาถึงครึ่งชั่วโมง หรืองานบริการ ผู้รับบริการย่อมต้องการความรวดเร็ว ดังนั้น ผู้ให้บริการ
จะต้องสร้างวัฒนธรรมการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว (One Stop Service) 

2) มีความถูกต้องแม่นย า เป็นการผิดพลาดในงานน้อย ตลอดจนมีความแม่นย าในกฎระเบียบ 
ข้อมูล ตัวเลข หรือสถิติต่าง ๆ ตลอดจนไม่ควรประมาทเลินเล่อจนท าให้เกิดความเสียหายแก่องค์การ 
และต้องตรวจทานงานก่อนเสมอ 

3) มีความรู้ คือองค์ความรู้ในงานดี รู้จักศึกษาหาความรู้ในเรื่องงานที่ก าลังท าอยู่ตลอดเวลา 
แต่คนที่มีประสิทธิภาพจะเป็นผู้ที่แสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลา ทั้งการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้จาก
องค์การ เรียนรู้จากผู้อ่ืน เรียนรู้จากอินเทอร์เน็ต เป็นต้น โดยเรียนให้ รู้จริง และรู้แจ้งและน าความรู้
นั้นมาปรับปรุงการท างานและพัฒนาให้ดีขึ้น 

4) มีประสบการณ์ เป็นการรอบรู้ หรือรู้รอบด้าน จากการการได้เห็น ได้สัมผัส ได้ลงมือ
ปฏิบัติบ่อย ๆ มิใช่มีความรู้ด้านวิชาการแต่เพียงอย่างเดียว เช่น เป็นช่างซ่อมเครื่องยนต์มานานเป็นครู
อาจารย์ที่สอนนักศึกษามานาน หรือเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการมานาน บุคลเหล่านี้ เราอาจเรียกว่า 
ผู้มีชั่วโมงบินสูงในการท างาน เพราะคนเหล่านี้ถือว่าเป็นผู้มีประสบการณ์สูง จะท างานผิดพลาดน้อย 
สมควรที่องค์การจะต้องธ ารงรักษาบุคคลเหล่านี้ให้อยู่ในองค์การนานที่สุดเพราะคนเหล่านี้จะท าให้
องค์การพัฒนาได้เร็ว 
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5) ความคิดสร้างสรรค์ เป็นการคิดริเริ่ม สิ่งใหม่ ๆ มุมมองแปลกใหม่เรียกว่านวัตกรรม 
(Innovation) มาใช้ในองค์การ เช่น คิดระบบการให้บริการใหม่ ๆ ที่ลดขั้นตอน คิดระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานแบบใหม่ คิดวิธีการบริหารงานแบบเชิงรุก เป็นต้น 

อาจจะสรุปได้ว่า คนที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นคนที่ชอบคิด เก่งคิด เก่งท า มองไปข้างหน้า
ตลอดเวลาที่เราเรียกว่ามี วิสัยทัศน์ (Vision) มีประสิทธิภาพของบุคลากรสูง มีการท างานที่ฉับไว และ
มีความถูกต้องแม่นย าอีกด้วย 

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
 

        ตัวแปรต้น                                                  ตัวแปรตำม 

 
 
 

 
 
 
4. ระเบียบวิธีวิจัย  

การวิจัยเรื่อง “การศึกษาสมรรถนะหลักในการพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากร 
สายสนับสนุน โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร” ด าเนินการ ดังนี้  

4.1 ประชำกรกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย 
ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้คือ คือ บุคลการสายสนับสนุนของโรงพยาบาล

ตากสิน ซึ่งประกอบไปด้วย ข้าราชการ พนักงานประจ าสังคม และลูกจ้าง/พนักงานจ้างทั่วไป รวมทั้ง
สินจ านวน 260 คน (ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุนของโรงพยาบาลตากสิน วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 
2563 จากฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลตากสิน) ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้หลักการประมาณค่า
ระดับความเชื่อมั่น 95% ใช้ตารางส าเร็จรูป Taro Yamane (Yamane, 1973) โดยขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง คือ 155 คน 

4.2 วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บข้อมูลวิจัยทั้งหมด เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบส ารวจส ามะโนประชากร 

(Census) โดยศึกษาด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้วิธีการส ารวจ 
(Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลเพ่ือเป็น
การศึกษาการประเมินสมรรถนะหลักในการท างานแต่ละด้านของบุคลากรสายสนับสนุ นของ
โรงพยาบาลตากสิน ซึ่งใช้ทั้งสถิติเชิงพรรณนาได้แก่ ค่าเฉลี่ยร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 

กำรพัฒนำกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ของบุคลำกรสำยสนับสนุน ในโรงพยำบำล
ตำกสิน ส ำนกักำรแพทย์ กรุงเทพมหำนคร 

สมรรถนะหลัก 5 ประกำร 
1. คุณธรรมและจรยิธรรม 
2. การบริการที่ด ี
3. การมุ่งผลสมัฤทธ์ิ 
4. ท างานเป็นทีม 
5. การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ 
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และสถิติเชิงอนุมานโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression Analysis) 
โดยก าหนดค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ไว้ที่ระดับ 0.05 

 
4. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

จากการศึกษาสมรรถนะหลักบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลตากสิน                           
ผลการศึกษาพบว่า ด้านคุณธรรม จริยธรรม การบริการที่ดี การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ท างานเป็นทีม การสั่ง
สมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ อยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกับด้านผลงาน ด้านคุณลักษณะการ
ปฏิบัติงาน ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานและเป็นไป
ในทิศทางเชิงบวก ได้แก่การสั่งสมความเชี่ ยวชาญในงานอาชีพ การมุ่งผลสัมฤทธิ์  คุณธรรม
จริยธรรม,และการบริการที่ดีส่วนตัวแปรที่ถูกคัดออกจากสมการและไม่เป็นตามนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 คือการท างานเป็นทีม 

ตอนที ่1 กำรวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถำม 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลวิเคราะห์โดยหา

ค่าร้อยละ ได้ผลการวิเคราะห์ ดังตารางที่ 4.1  

ตารางที ่4.1 แสดงจ านวนร้อยละของสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ข้อมูลส่วนบุคคล    จ ำนวน (คน)     ร้อยละ 

เพศ 
หญิง 
ชาย 

 
111 
44 

 
71.6 
28.4 

รวม 155 100.00 

อำย ุ
ต่ ากว่า 20 ปี 
20-30 ป ี
31-40 ป ี
41-50 ป ี
51 ปีข้ึนไป 

 
0 
42 
58 
35 
20 

 
0 

27.1 
34.4 
22.6 
12.9 

รวม 155 100.00 
ระดับกำรศึกษำ 
   ต่ ากว่าปริญญาตรี 
   ปริญญาตรี 
   สูงกว่าปริญญาตรี 

 
59 
90 
6 

 
38.1 
58.1 
3.9 

รวม 155 100.00 

สถำนภำพสมรส 
   โสด 

 
70 

 
45.2 
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ข้อมูลส่วนบุคคล    จ ำนวน (คน)     ร้อยละ 

   สมรส 
   หย่าร้าง/หม้าย 

72 
13 

46.5 
8.4 

รวม 155 100.00 

ต ำแหน่งหน้ำที ่
   ข้าราชการ 
   พนง.ประกันสังคม 
   ลูกจ้าง/พนักงานท่ัวไป 

 
74 
40 
41 

 
47.7 
25.8 
26.5 

รวม 155 100.00 

อำยุรำชกำรหรืออำยุงำน 
   ต่ ากว่า 1 ป ี
   2-3 ป ี
   3-4 ป ี
   5-6 ปี 
   7-8 ปี 
   9-10 ปี 
   10 ปี ขึ้นไป 

 
10 
34 
19 
22 
9 
5 
56 

 
6.5 
21.9 
12.3 
14.2 
5.8 
3.2 
36.1 

รวม 155 100.00 

 
ตอนที ่2 กำรวิเครำะห์กำรศึกษำสมรรถนะหลัก 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสมรรถนะหลัก ดังตารางที่ 4.1 ของผู้ตอบแบบสอบถามโดยการหา

ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานได้ผลการวิเคราะห์ ดังตารางที่ 4.2 ดังนี้ 

ตารางที ่4.2 แสดงจ านวน ค่าเฉลี่ย ( ̅) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สมรรถนะหลักในการท างาน 
เนื้อหำรำยด้ำน (ตอนที่ 2)  ̅ S.D. ระดับ 

1. คุณธรรม จรยิธรรม 
2. การบริการที่ด ี
3. การมุ่งผลสมัฤทธ์ิ 
4. ท างานเป็นทีม 
5. การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ 

4.16 
4.07 
3.93 
3.93 
3.75 

.515 

.535 

.501 

.581 

.548 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

เฉลี่ยรวม 3.97 .446 มำก 

 
ผลการวิเคราะห์ จากตารางที่ 4.2 พบว่า บุคลากรสายสนับสนุนที่ท างานในโรงพยาบาล             

ตากสิน ส านักการแพทย์ มีสมรรถนะหลักโดยในภาพรวมทุกด้าน มีสมรรถนะการปฏิบัติงานอยู่ใน

ระดับมาก ( ̅=3.97 , S.D.=0.446) เมื่อจ าแนกแต่ละด้าน พบว่า ด้านคุณธรรม จริยธรรม               

มีสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานในระดับมาก ( ̅=4.16, S.D.=0.515) รองลงมาคือ ด้านการบริการ
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ที่ดี มีสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานในระดับมาก ( ̅=4.07, S.D.=0.535) ด้านท างานเป็นทีม 

มีสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานในระดับมาก ( ̅=3.93, S.D.=0.581) ด้านการมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 

มีสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานในระดับมาก ( ̅=3.93, S.D.=0.501) และด้านการสั่งสมความ

เชี่ยวชาญในงานอาชีพมีสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานในระดับมาก  ( ̅=3.75, S.D.=0.548) 
ตามล าดับ 

ตอนที ่3 กำรวิเครำะห์เกี่ยวกับผลกำรปฏิบัติงำน 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสมรรถนะหลัก ดังตารางที่ 4.1 ของผู้ตอบแบบสอบถามโดยการหา

ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานได้ผลการวิเคราะห์ ดังตารางที่ 4.3 ดังนี้ 

ตารางที ่4.3 แสดงจ านวน ค่าเฉลี่ย ( ̅) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการปฏิบัติงาน 
เนื้อหำรำยด้ำน (ตอนที่ 3)  ̅ S.D.    ระดับ             

1.  ด้านผลงาน 
2. ด้านคุณลักษณะการปฏิบัติงาน 

4.06 
4.06 

.472 

.484 
มาก 
มาก 

เฉลี่ยรวม 4.06 .446 มำก 

 
ผลการวิเคราะห์ จากตารางที่ 4.3 พบว่า บุคลากรสายสนับสนุนที่ท างานในโรงพยาบาล             

ตากสิน ส านักการแพทย์ มีการปฏิบัติงาน ด้านผลงานในระดับมาก ( ̅=4.06, S.D.=0.472) และ 

มีคุณลักษณะการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ( ̅=4.06, S.D.=0.484) 
กำรทดสอบสมมติฐำน 
ในการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานไว้ ดังนี้  
สมมติฐำนที่ 1 สมรรถนะหลักด้านคุณธรรมจริยธรรมมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการ 

ปฏิบัติงาน  
สมมติฐำนที่ 2 สมรรถนะด้านการบริการที่ดีมีอิทธิพลต้อประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงาน  
สมมติฐำนที่ 3 สมรรถนะหลักด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการ 

ปฏิบัติงาน  
สมมติฐำนที่ 4 สมรรถนะหลักด่านท างานเป็นทีมมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
สมมติฐำนที่ 5 สมรรถนะหลักด่านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพมีอิทธิพลต่อ  

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
ในส่วนนี้ผู้ศึกษาจะใช้สถิติสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Correlation)                 

เพ่ือทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏผล ดังนี้ 
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ตารางที่ 4.4 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักกับการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
ตัวแปร         

คุณธรรมจริยธรรม (x1) 1.00     

การบริการที่ดี (x2) .545** 1.00    
การมุ่งผลสมัฤทธ์ิ (x3) .462** .514** 1.00   
การท างานเป็นทีม (x4) .456** .540** .591** 1.00  

การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ (x5) .277** .445** .453** .435** 1.00 
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้น 5 ตัวแปร มีนัยส าคัญทางสถิติทุกค่า 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในระหว่างตัวแปรต้น มีค่าอยู่ระหว่าง .277 ถึง .591 ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ภายในระหว่างตัวแปรต้นที่มีค่าสูงสุด คือ การท างานเป็นทีม (r=.591) และ ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ภายในระหว่างตัวแปรต้นที่มีค่าต่ าสุด คือ การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (r=.277)  
การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ทดสอบสมรรถนะหลักมีผลต่อการปฏิบัติงาน  โดยจะตระหนักถึงค่า
สหสัมพันธ์ จากนั้นผู้วิจัยได้ใช้สถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regressions) หาค่าสัมประสิทธิ์
การถดถอยพหุคูณ โดยวิธี Stepwise ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมี ดังนี้ 

ผลกำรทดสอบสมมติฐำน 

ตารางที่ 4.5 แสดงตัวแบบจ าลองสมการถดถอยพหุคูณ 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .675 .456 .452 .33022 
2 .751 .564 .558 .29643 

3 .781 .609 .602 .28159 
4 .793 .629 .619 .27544 

Model 1 Predictors: (Constant), การบริการที่ด ี

Model 2 Predictors: (Constant), การบริการที่ด,ี การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
Model 3 Predictors: (Constant), การบริการที่ด,ี การมุ่งผลสัมฤทธิ์, การสั่งสมความเชี่ยวชาญ

ในงานอาชีพ 

Model 4 Predictors: (Constant), การบริการทีดี่, การมุ่งผลสัมฤทธิ์, การสั่งสมความเชี่ยวชาญ
ในงานอาชีพ, คุณธรรมจริยธรรม 
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จากตาราง แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regressions) โดยวิธี Stepwise 
ปรากฏว่ามีตัวแบบจ าลอง (Model Summary) ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสมรรถนะหลัก 
ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานได้ ทั้งหมด 4 ตัวแบบซึ่งสามารถอธิบายความหมายได้ 
ดังนี้ 

ตัวแบบที่ 1 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ .675 ซึ่งตัวแปรการบริการที่ดีมี
อิทธิพลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 45.6 (R Square=.456) และมีความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานเท่ากับ .33022 

ตัวแบบที่ 2 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ .751 ซึ่งตัวแปรการบริการที่ดี,
การมุ่งผลสัมฤทธิ์ มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 56.4 (R Square=.564) และ 
มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ .29643 

ตัวแบบที่ 3 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ .781 ซึ่งมีตัวแปรการการบริการที่ดี,
การมุ่งผลสัมฤทธิ์, การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ร้อยละ 60.9 (R Square=.609) และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ .28159 

ตัวแบบที่ 4 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ .793 ซึ่งมีตัวแปรการบริการที่ดี,
การมุ่งผลสัมฤทธิ์, การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ, คุณธรรมจริยธรรมมีอิทธิพลต่อประสิทธิผล
ในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 62.9 (R Square=.629) และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ .27544  
แสดงการวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทาง 

 ANOVA 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 13.962 1 13.962 128.040 .000 

Residual 16.684 153 .109   

Total 30.646 154    

2 Regression 17.290 2 8.645 98.387 .000 

Residual 13.356 152 .088   

Total 30.646 154    

3 Regression 18.673 3 6.224 78.498 .000 

Residual 11.973 151 .079   

Total 30.646 154    

4 Regression 19.266 4 4.816 63.485 .000 

Residual 11.380 150 .076   

Total 30.646 154    
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Model 1 Predictors: (Constant), การบริการที่ดี 
Model 2 Predictors: (Constant), การบริการที่ดี, การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
Model 3 Predictors: (Constant), การบริการที่ดี, การมุ่งผลสัมฤทธิ์, การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน
อาชีพ 
Model 4 Predictors: (Constant), การบริการที่ดี, การมุ่งผลสัมฤทธิ์, การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน
อาชีพ,คุณธรรมจริยธรรม 
 

เป็นการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อตรวจสอบว่าตัวแปรอิสระในตัวแบบ (Model) สามารถ
ใช้พยากรณ์ตัวแปรตามได้หรือไม่ โดยหากมีค่าน้อยกว่าค่าระดับนัยส าคัญที่ก าหนด คือ .05 แสดงว่า
ตัวแปรอิสระมีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม และเม่ือพิจารณาจากตารางสามารถ อธิบายได้ ดังนี้  

ตัวแบบที่  1 แสดงว่าตัวแปรอิสระ 1 ตัว คือการบริการที่ดีมี อิทธิพลต่อประสิทธิผล 
การ ปฏิบัติงาน เนื่องจากค่า Sig. (.000) มีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญท่ีก าหนด  

ตัวแบบที่ 2 แสดงว่าตัวแปรอิสระ 2 ตัว คือ การบริการที่ดี, การมุ่งผลสัมฤทธิ์มี อิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน เนื่องจากค่า Sig. (.000) มีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญท่ีก าหนด  

ตัวแบบที่ 3 แสดงว่าตัวแปรอิสระ 3 ตัว คือการบริการที่ดี, การมุ่งผลสัมฤทธิ์, การสั่งสม
ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงาน เนื่องจากค่า Sig. (.000) มีค่า 
น้อยกว่าระดับนัยส าคัญท่ีก าหนด  

ตัวแบบที่ 4 แสดงว่าตัวแปรอิสระ 4 ตัว คือการบริการที่ดี, การมุ่งผลสัมฤทธิ์, การสั่งสม
ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ, คุณธรรมจริยธรรม มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงาน เนื่องจากค่า 
Sig. (.000) มีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญท่ีก าหนด 

 
 
 

 
ตัวแปร 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized  
Coefficients 

 
t 

 
Sig. 

B Std. Error Beta 
(Constant) .859 .204  4.203 .000 

การสั่งสมความเช่ียวชาญใน
งานอาชีพ 

.249 .054 .306 4.633 .000 

การมุ่งผลสมัฤทธ์ิ .215 .065 .242 3.328 .001 

คุณธรรมจริยธรรม .193 .069 .223 2.796 .006 

การบริการที่ด ี .153 .068 .184 2.241 .026 
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ตัวแปรที่ถูกตัดออก 

 
ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน (Beta) แบบ Stepwise ปรากฏว่า 

ตัวแปรที่ถูกน าเข้าสมการมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานและปรากฏนัยส าคัญทางสถิติ  
(Sig < .05) มีทั้งสิ้น 4 ตัว โดยตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานและเป็นไปใน
ทิศทางเชิงบวก ได้แก่การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Beta=.306) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Beta=.
242) คุณธรรมจริยธรรม (Beta=.223) และการบริการที่ดี (Beta=.184) ส่วนตัวแปรที่ถูกคัดออกจาก
สมการและไม่ เป็นตามนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือการท างานเป็นทีม (Sig.=.593) 
แปลความหมายได้ว่าการท างานเป็นทีมไม่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ของบุคลากร สายสนับสนุนของโรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานครจึงปฏิเสธ
สมมติฐานที่ 4 สามารถสรุปได้ว่าการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การมุ่งผลสัมฤทธิ์คุณธรรม
จริยธรรม และการบริการที่ดีล้วนมีอิทธิพลต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพของ
บุคลากร สายสนับสนุนของโรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ร้อยละ 62.90  
และสามารถสร้างเป็นสมการถดถอยพหุคูณ ดังนี้ 

 
                                                                         B =.249 

                                           
                                           B =.215 
 
                                                   B= .193             
                                                              
                                                   B= .153 
 

 
5. สรุปผลและอภิปรำยผล 

สมรรถนะหลักของบุคลากรสายสนับสนุน ของโรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์                      
จากการศึกษานี้พบว่า บุคลากรสายสนับสนุนของโรงพยาบาลตากสินส านักการแพทย์ เป็นผู้ มี
สมรรถนะหลักในการท างานระดับมาก เนื่องจากสมรรถนะเป็นเครื่องมือก าหนดทิศทางการท างาน

 
ตัวแปร 

 
Beta In 

 
t 

 
Sig. 

Partial 
Correlation 

Collinearity 
Statistics 
Tolerance 

การท างานเป็นทีม -.042 -.535 .593 -.044 .406 

การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน
อาชีพ

การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

คุณธรรมจริยธรรม 

การบริการที่ดี 

กำรพัฒนำกำร
ปฏิบัติงำนอย่ำงมี

ประสิทธิภำพ 

  

Square =.629                
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และการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่องค์การ สมรรถนะจึงเป็นปัจจัยช่วยพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรเพ่ือส่งผลไปสู่การพัฒนาองค์การได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นสมรรถนะยังสะท้อนถึง
วัฒนธรรมและหลักนิยมขององค์การเพราะไม่ว่าจะด ารงต าแหน่งใดจะต้องมีสมรรถนะเพ่ือให้บุคคลมี
คุณลักษณะที่มีความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลต้อความมีประสิทธิผลในการท างาน หรือการปฏิบัติงานที่
ได้ผลการท างานที่ดีข้ึนกว่าเดิม เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์หรือพันธกิจขององค์การ สอดคล้องกับแนวคิดของ 
Boyatzis (1982: 58) ให้ค านิยามว่า สมรรถนะ หมายถึง สิ่งที่มีอยู่ในตัวบุคคลซึ่งถือ เป็นตัวก าหนด
พฤติกรรมของบุคคลเพ่ือให้บรรลุถึงความต้องการของงานภายใต้ปัจจัยสภาพแวดล้อมขององค์การ 
และท าให้บุคคลมุ่งมั่นสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ และยังสอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ 
พลเรือน (2549: 5-8) กล่าวว่าสมรรถนะหมายถึงคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากความรู้
ทักษะ/ความสามารถและคุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่ท าให้บุคคลสามารถสร้างผลงานได้โดดเด่นกว่าเพ่ือน
ร่วมงานในองค์การการที่บุคคลจะแสดงสมรรถนะใดสมรรถนะหนึ่งได้มักต้องมีองค์ประกอบของ 
ทั้งความรู้ทักษะความสามารถและคุณลักษณะอ่ืนกล่าวอีกนัย หนึ่งคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมเป็นกลุ่ม
พฤติกรรมที่องค์การต้องการจากข้าราชการเพราะเชื่อว่าหากข้าราชการ มีพฤติกรรมการท างานใน
แบบที่องค์การก าหนดแล้วจะส่งผลให้ ข้าราชการผู้นั้นมีผลการปฏิบัติงานดีและท าให้องค์การบรรลุ
เป้าประสงค์ท่ีต้องการเช่นการก าหนดสมรรถนะการบริการที่ดี เนื่องจากหน้าที่หลักของข้าราชการคือ
การให้บริการแก่ประชาชนการให้หน่วยงานของรัฐบรรลุ วัตถุประสงค์คือการท าให้เกิดประโยชน์สุข
แก่ประชาชนนั้นเองส าหรับการวิจัยครั้งนี้สามารถจ าแนกสมรรถนะได้ตามมิติต่าง ๆ โดยเรียงล าดับ
ตามสมรรถนะหลักจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม มีสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงาน
ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านการบริการที่ดี มีสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานในระดับมาก 
ด้านท างานเป็นทีม มีสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานในระดับมาก ด้านการมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
มีสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานในระดับ และด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพมีสมรรถนะ
หลักในการปฏิบัติงานในระดับมาก ตามล าดับ 

อย่างไรก็ตาม ในการวิเคราะห์สมรรถนะหลักในการวิจัยครั้งนี้ การท างานเป็นทีม ไม่ มี
อิทธิพลต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพของบุคลากรสายสนับสนุนท างานในโรงพยาบาลตากสิน 
อาจจะเป็นเพราะงานที่ท าอยู่ของบุคลากรสายสนับสนุน ส่วนใหญ่เป็นงานที่ไม่มีความซับซ้อนและ
เป็นงานในลักษณะประจ าวันที่คุ้นเคย ท าด้วยประสบการณ์ที่ยาวนาน และมีความชัดเจนตามลักษณะ
งานนั้นอยู่แล้ว อีกทั้งมีแนวทางปฏิบัติที่ยึดหลักในการปฏิบัติหรือถูกวางวิธีการปฏิบัตินั้นไว้อยู่แล้ว 
สอดคล้องกับ Scholtesand Others (1996) กล่าวไว้ว่า ความจ าเป็นของการท างานเป็นทีมจะมีมาก
ขึ้นเมื่องานนั้นมีเงื่อนไขของงานที่ซับซ้อนมีลักษณะไม่ชัดเจนและ ต้องการความคิดสร้างสรรค์ 

จากการศึกษาสมรรถนะหลักของบุคลากรสายสนับสนุนในโรงพยาบาลตากสิน ส านัก
การแพทย์ กรุงเทพมหานคร มีแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ดังนี้ 
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1) แนวทำงในกำรพัฒนำด้ำนคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรสายสนับสนุนที่ท างานใน
โรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ นั้นมีสมรรถนะหลักด้านคุณธรรม จริยธรรมมากที่สุด                 
ซึ่งผู้ปฏิบัติงานมีสัจจะวาจา มีความน่าเชื่อถือ และมีความโปร่งใสในการท างาน ทางผลการปฏิบัติงาน
นั้นก็ปฏิบัติงานได้รวดเร็วตามเวลาที่หน่วยงานก าหนดและมีความรับผิดชอบปฏิบัติในหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายโดยเต็มใจ และมุ่งมั่นท างานให้ ส าเร็จลุล่วง ซึ่งการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนร่วมต่าง ๆ เสนอ
แนวคิด วิธีการท างานที่ท าอยู่พร้อมหาแนวทางร่วมกันแม้จะอยู่ในระดับมาก แต่ก็ยังน้อยกว่าประเด็น
อ่ืนนั้น เสนอแนวทางในการพัฒนาการการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ให้ท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นโดย การปลูกฝังการมีส่วนร่วมต่าง ๆ เสนอแนวคิด วิธีการท างานที่ท าอยู่พร้อม
หาแนวทางร่วมกันในการท างานให้มากยิ่งขึ้น 

2) แนวทำงในกำรพัฒนำด้ำนกำรบริกำรที่ดี บุคลากรสายสนับสนุนที่ท างานในโรงพยาบาล
ตากสิน ส านักการแพทย์ นั้นมีสมรรถนะหลักด้านการบริการที่ดี เป็นที่สอง ซึ่งผู้ปฏิบัติงานนั้นมีการ
บริการด้วยความเต็มใจ เป็นมิตรและสุภาพ ทางผลการปฏิบัติงานนั้นก็ปฏิบัติงานได้รวดเร็วตามเวลา
ที่หน่วยงานก าหนดและมีความรับผิดชอบปฏิบัติในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายโดยเต็มใจ และมุ่งมั่น
ท างานให้ ส าเร็จลุล่วง ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของผู้มาบริการแม้จะอยู่ในระดับมาก แต่ก็
ยังน้อยกว่าประเด็นอ่ืน นั้น เสนอแนวทางในการพัฒนาการการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน 
ให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดย ควรปลูกจิตส านักในการให้บริการและความพยายามที่
จะตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ ให้สามารถเข้าใจถึงความต้องการและคาดหวังของ 
ผู้รับบริการ ทั้งภายในและภายนอกองค์การโดยเชื่อว่าผู้รับบริการมีความส าคัญ และมุ่งตอบสนอง
ความต้องการ ของผู้รับบริการ โดยมีการปฏิบัติด้วยกิริยาอาการ ภาษากายและภาษาพูดอย่าง
เหมาะสมเพื่อสร้าง ความประทับใจให้กับผู้รับบริการ 

3) แนวทำงในกำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำด้ำนมุ่งผลสัมฤทธิ์  บุคลากรสายสนับสนุน                     
ที่ท างานในโรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์  นั้ นมีสมรรถนะหลักด้านมุ่ งผลสัมฤทธิ์                         
เป็นระดับกลางของสมรรถนะหลักทั้ง 5 ด้าน ซึ่งผู้ปฏิบัติงานนั้นให้ความส าคัญสูงสุดต่อการท างานให้
บรรลุเป้าประสงค์ทุกครั้ง ทางผลการปฏิบัติงานนั้นก็ปฏิบัติงานได้รวดเร็วตามเวลาที่หน่วยงานก าหนด
และมีความรับผิดชอบปฏิบัติในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายโดยเต็มใจ และมุ่งมั่นท างานให้ ส าเร็จลุล่วง 
ซึ่งการทดลองหรือน าวิธีการใหม่ ๆ มาใช้ในการท างานอยู่อย่างเสมอแม้จะอยู่ในระดับมาก แต่ก็ยัง
น้อยกว่าประเด็นอ่ืนนั้น เสนอแนวทางในการพัฒนาการการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน 
ให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดย พัฒนาสมรรถนะในเชิงคุณลักษณะส่วนบุคคลที่มีความ
ความกระตือรือร้น ขวนขวายที่จะเรียนรู้อยู่เสมอเพ่ือแสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ในการ 
พัฒนาตนเองและงานที่รับผิดชอบ เพ่ือให้ก้าวทันกับสภาวการณ์หรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว 



773 
 

 

4) แนวทำงในกำรพัฒนำด้ำนท ำงำนเป็นทีม บุคลากรสายสนับสนุนที่ท างานในโรงพยาบาล
ตากสิน ส านักการแพทย์ นั้นมีสมรรถนะหลักด้านท างานเป็นทีม เป็นระดับกลางของสมรรถนะหลักท้ัง 
5 ด้าน ซึ่งผู้ปฏิบัติงานนั้นรับฟังความคิดเห็น และตัดสินใจหรือร่วมวางแผนงานกับทีมงานทางผลการ
ปฏิบัติงานนั้นก็ปฏิบัติงานได้รวดเร็วตามเวลาที่หน่วยงานก าหนดและมีความรับผิดชอบปฏิบัติในหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมายโดยเต็มใจ และมุ่งมั่นท างานให้ ส าเร็จลุล่วง ซึ่งความสามารถในการประสานรอยร้าว 
ช่วยแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในทีมงานได้เป็นอย่างดีแม้จะอยู่ในระดับมาก แต่ก็ยังน้อย
กว่าประเด็นอ่ืนนั้น เสนอแนวทางในการพัฒนาการ การปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน  
ให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดย ผู้ปฏิบัติงานควรมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเ พ่ือนร่วมงานให้
เกียรติผู้ อ่ืน ยกย่อง ชมเชย หรือให้ก าลังใจ แก่เพ่ือนร่วมงานในโอกาสต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและ 
มีการก าหนดเป้าหมายพัฒนาวิธีการท างานร่วมกันให้ได้มาซึ่งผลงานที่โดดเด่นหรือ แตกต่างให้มากกว่าเดิม 

5) แนวทำงในพัฒนำด้ำนกำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ บุคลากรสายสนับสนุนที่
ท างานในโรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ นั้นมีสมรรถนะหลักด้านแนวทางในพัฒนาด้านการสั่ง
สมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ เป็นระดับ 5 ของสมรรถนะหลักทั้ง 5 ด้าน ซึ่งผู้ปฏิบัติงานความรู้ที่มี
อยู่มาปรับปรุงกระบวนการและวิธีการท างานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ ทางผลการปฏิบัติงานนั้นก็
ปฏิบัติงานได้รวดเร็วตามเวลาที่หน่วยงานก าหนดและมีความรับผิดชอบปฏิบัติ ในหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายโดยเต็มใจ และมุ่งมั่นท างานให้ ส าเร็จลุล่วง ซึ่งหากเพ่ือนร่วมงานมีปัญหาในการท างาน
มักจะมาปรึกษาท่านแม้จะอยู่ในระดับมาก แต่ก็ยังน้อยกว่าประเด็นอ่ืนนั้น เสนอแนวทางในการ
พัฒนาการการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดย               
ผู้ปฏิบัติงานควรเพ่ิมทักษะในเรื่องของการถ่ายทอดงาน การสอนงาน และการร่วมกันปฏิบัติงาน 

ข้อเสนอแนะในกำรท ำวิจัยครั้งถัดไป 
1) การศึกษาในเรื่องของสมรรถนะ และแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย

สนับสนุน ของโรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ในองค์การควรจะให้หน่วยงาน
ภายนอกหรือสถาบันการศึกษา มาร่วมวิจัยเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนถูกต้อง และเป็นกลางมากที่สุด 

2) การศึกษาในเรื่องของสมรรถนะ และแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากร
สายสนับสนุน ของโรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ศึกษาในช่วงเวลาใดเวลา
หนึ่งเท่านั้น หากมีการการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบางอย่าง เช่น เวลาที่ศึกษาวิจัย เวลาของช่วงการ
ท างาน อาจมีท าให้มิติของการศึกษาคลาดเคลื่อนได้ 

3) การศึกษาในเรื่องของสมรรถนะ และแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากร
สายสนับสนุน ของโรงพยาบาลตากสิน ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานครนั้นเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 
เพ่ือให้ได้มิติของข้อมูลและรายละเอียดที่จะเป็นประโยชน์ในเชิงลึกควรที่จะวิจัยในเชิงคุณภาพในครั้ง
ต่อไป 
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ทางการแก้ไขปัญหาขั้นตอนการด าเนินงานส ารวจฯ และการจัดท าบัญชีฯ เพ่ือปิดประกาศ กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเรื่องนี้ ได้แก่ ผู้บริหารส านักงานเขตคันนายาว จ านวน 2 คน พนักง าน
ส ารวจ จ านวน 13 คน รวมทั้งสิ้น จ านวน15คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยการจ าแนก 
ถ้อยค า หรือข้อความที่กลุ่มตัวอย่างแสดงความคิดเห็นแล้วน ามาตีความ สังเคราะห์ และวิเคราะห์ 

ผลการวิจัยพบว่า การด าเนินงานส ารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้น ด้านข้อกฎหมายหรือ
กฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่ใช้ในการด าเนินงานเป็นปัจจัยส าคัญโดยเห็นว่าการประกาศใช้ 
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ .ศ. 2562 ยังไม่มีความพร้อมขาดความชัดเจนในแนว
ทางการปฏิบัติ โดยบางครั้งยังต้องใช้ดุลยพินิจจากเจ้าหน้าที่ในการด าเนินการส ารวจ ด้านข้อมูลที่ใช้
ในการส ารวจจะพบว่าข้อมูลที่ใช้ในการส ารวจ ที่ได้จากกรมที่ดิน ข้อมูลฝ่ายโยธา และฝ่ายทะเบียน
ไม่ได้เป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรพบว่ามีความพร้อมแต่ยังขาดความรู้และ
ความเข้าใจในด้านกฎหมายหรือกฎระเบียบต่าง  ๆ ควรได้รับการฝึกอบรมก่อนด าเนินงาน 
รวมทั้งปริมาณที่มีจ านวนมากท าให้เกิดความล่าช้าในการส ารวจ ด้านงบประมาณหรือเครื่องมือที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานได้รับการสนับสนุนจากทางภาครัฐเป็นส าคัญ แต่ยังคงไม่เพียงพอและไม่มีความทันสมัย 
อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการส ารวจบางส่วนพนักงานส ารวจเป็นผู้จัดหา ด้านระยะเวลาการด าเนินงาน
ส ารวจเมื่อเทียบปริมาณงานกับพนักงานส ารวจพบว่าสัดส่วนในการด าเนินงานของพนักงานส ารวจจะ
มีมาก ซึ่งไม่สามารถด าเนินการได้ครบตามกรอบระยะเวลาได้ ปัจจัยอ่ืนที่มีผลต่อการส ารวจคือภาค
ประชาชนยังไม่ให้ความร่วมมือ การจัดท าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพ่ือปิดประกาศนั้น  
ด้านข้อกฎหมายหรือกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆที่ใช้ในการจัดท าบัญชีเห็นว่าหลังจากประกาศใช้แล้ว 

                                       
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์  
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
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ในส่วนของกฎกระทรวงหรือแนวทางในการจัดท าบัญชีมีการประกาศใช้ที่ล่าช้าและไม่มีกฎหมายช่วย
รองรับการท างานของพนักงานส ารวจ ด้านข้อมูลที่ใช้ในการจัดท าบัญชีพบว่าข้อมูลเดิมไม่สามารถ
น ามาใช้งานได้เนื่องจากไม่มีการปรับปรุง 

โดยจะต้องใช้ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจใหม่ทั้งหมด ด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรจะพบปัญหา
ด้านการใช้งานของโปรแกรมซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงหลายครั้ง ด้านงบประมาณพบว่าภาครัฐได้มีการ
สนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมในการท างานนอกเวลา ส่วนเครื่องมือหรืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการด าเนินงาน
มีไม่เพียงพอซึ่งพนักงานส ารวจต้องจัดซื้อเอง ด้านระยะเวลาการจัดท าบัญชีมีการเลื่อนการประกาศ
บัญชีออกไปเนื่องจากหน่วยงานไม่สามารถจัดท าได้เสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนดมาให้ และแนวทาง
การแก้ไขปัญหาขั้นตอนการด าเนินงานส ารวจฯ และการจัดท าบัญชีฯ เพ่ือปิดประกาศ ซึ่งควรมีการ
วางแผนรวมถึงทดลองการบังคับใช้กฎหมาย การเชื่อมโยงข้อมูลในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การศึกษา
กรอบอัตราก าลังเพ่ือให้สอดคล้องกับปริมาณงานในแต่ละปี ควรมีการจัดสรรงบประมาณของรัฐให้
เพียงพอ ปัจจุบันไม่สามารถด าเนินงานจัดเก็บภาษีได้ตามระยะเวลาที่ได้ก าหนดท าให้รัฐบาลขาด
รายไดใ้นการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 

ค ำส ำคัญ: ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง, ส านักงานเขตคันนายาว 
 
1. บทน ำ 

ตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เป็นกฎหมายส าคัญ ตามนโยบาย
ของรัฐบาล ที่มุ่งปฏิรูปโครงสร้างระบบภาษีทรัพย์สินของประเทศไทยให้มีความทันสมัย และเป็น
สากลเช่นเดียวกับนานาประเทศ และแก้ไขปัญหาโครงสร้างภาษีแบบเดิมที่บังคับใช้มาเป็นระยะ
เวลานาน โดยมีหลักการส าคัญคือ การจัดเก็บภาษีจะค านวณจากมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการ
ใช้ประโยชน์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้น การก าหนดอัตราภาษีเป็นแบบก้าวหน้าตามมาตรฐานมูลค่า
ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การเพ่ิมกระบวนการสร้างความโปร่งใสในการจัดเก็บภาษีโดยประชาชนมี
ส่วนร่วม การก าหนดมาตรการเพ่ือสร้างความรับผิดชอบในการช าระภาษี การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดเก็บภาษีโดยการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมที่ดิน 
กรมธนารักษ์และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับคือ ลดความเหลื่อมล้ า
โดยผู้มีทรัพย์สินมูลค่าสูงมีภาระต้องเสียภาษีมากกว่าผู้ที่มีทรัพย์สินมูลค่าต่ า ซึ่งจะท าให้เกิดความเป็น
ธรรมและช่วยลดความเหลื่อมล้ าในสังคม รวมถึงยังช่วยกระตุ้นให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดิน 
เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพและลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ในการประเมินภาษี เป็นการกระตุ้นให้
เจ้าของที่ดินใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี
รายได้ที่จะน าไปใช้ในการลงทุนและจัดบริการสาธารณะที่มีคุณภาพให้กับประชาชนในพ้ืนที่มากขึ้น 
และเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมกระตุ้นและสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในพ้ืนที่มีการตรวจสอบการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่ามีการเก็บภาษีอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมรวมถึงติดตาม
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การใช้จ่ายเงินภาษีซึ่งจัดเก็บจากประชาชนในพ้ืนที่ไปพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและ 
ตรงกับความต้องการของประชาชนหรือไม่ และเพ่ือเป็นการกระตุ้นให้มีการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่าง
มีประสิทธิภาพโดยที่ดินที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพจะถูกเก็บภาษีใน
อัตรารกร้างว่างเปล่าซึ่งมีอัตราเท่ากับหรือสูงกว่าอัตราภาษีการใช้ประโยชน์อ่ืน ๆ โดยที่การจัดเก็บ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมายฉบับนี้เป็นหน้าที่โดยตรงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งจะต้องใช้ข้อมูลรูปแปลงที่ดินและข้อมูลเอกสารสิทธิที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากกรมที่ดิน ใช้บัญชี
ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากกรมธนารักษ์ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้
ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยภายหลังที่มีการประกาศและบังคับใช้กฎหมาย 
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ปรากฏว่าพบปัญหาในระเบียบขั้นตอนการ
ปฏิบัติท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ทัน กระทรวงมหาดไทยจึงได้มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด  
ทุกจังหวัด เรื่องการขยายก าหนดเวลาด าเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 
2562 โดยก าหนดให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการคลังออกกฎหมายล าดับรองในความ
รับผิดชอบให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมี
ผลใช้บั งคับ ซึ่ งครบก าหนดเมื่อวันที่  10 กรกฎาคม 2562 แต่กระทรวงมหาดไทย  และ
กระทรวงการคลังในการออกกฎหมายล าดับรอง อีกจ านวน 8 ฉบับ ซึ่งยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ 
จากความล่าช้าดังกล่าว ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ทราบรายละเอียด หลักเกณฑ์วิธีการ
ปฏิบัติที่ชัดเจน และไม่สามารถด าเนินการแจ้งบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ถูกต้องครบถ้วน 
ตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  พ.ศ.2562 
ดังนั้น เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งสามารถด าเนินการภายใต้กรอบระยะเวลาที่
กฎหมายและระเบียบซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 
ก าหนด โดยสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาในการประกาศใช้กฎหมายล าดับรอง จึงเห็นชอบให้ขยาย
ก าหนดเวลาด าเนินการของผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามก าหนดในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจ าปี 2563 เป็นการทั่วไป โดยการ
ช าระภาษีตามแบบแจ้งการประเมิน เลื่อนไปเป็นภายในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 จากเดิมต้องเสีย
ภาษีภายในเดือนเมษายน 2563 

ทั้งนี ้ภายหลังที่มีการประกาศบังคับใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 
ในส่วนของกรุงเทพมหานคร ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีการประชุมเตรียมความพร้อม
และมอบหมายให้ส านักงานเขตทั้ง 50 เขต ด าเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
พ.ศ. 2562 ก่อนเริ่มการจัดเก็บให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งพนักงานส ารวจ พนักงานประเมิน และ
พนักงานเก็บภาษี เพ่ือให้มีหน้าที่และอ านาจในการปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยก าหนดให้
ผู้อ านวยการเขตเป็นพนักงานประเมินมีหน้าที่ประเมินภาษีและอ านาจเรียกผู้เสียภาษีหรือบุคคลที่
เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค า หรือส่งเอกสารหรือหลักฐานอ่ืนใดมาตรวจสอบภายในระยะเวลาที่ก าหนด 



779 
 

 

หัวหน้าฝ่ายการคลังเป็นพนักงานเก็บภาษี มีหน้าที่รับช าระภาษีและเร่งรัดการช าระภาษี หัวหน้าส่วน
โยธาและเจ้าหน้าที่จัดเก็บเป็นพนักงานส ารวจมีหน้าที่ส ารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่เกี่ยวกับประเภท จ านวน ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การใช้
ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและรายละเอียดอ่ืนที่จ าเป็น มีอ านาจเข้าไปในที่ดินหรือสิ่งปลูก
สร้างหรือสถานที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องและมีอ านาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง โดยจัดท า
บัญชีรายการที่ดินแสดงประเภท จ านวน และขนาด และประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน  ซึ่งผู้วิจัยได้
เล็งเห็นความส าคัญของปัญหาขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในขั้นตอนการท างาน โดยเป็นการศึกษาขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เพ่ือศึกษาปัญหาขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและเป็นแนวทางในการปรับปรุงเพื่อเสนอผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ทราบถึงปัญหาและระเบียบ
วิธีปฏิบัติ และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้มีมติ
เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท เพ่ือช่วยบรรเทาวิกฤต
เศรษฐกิจในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในอัตรา 90% 
ของจ านวนภาษีท่ีจะต้องเสียในปี พ.ศ. 2563 

 
2. วัตถุประสงค์กำรศึกษำ 

เป็นการศึกษาการปฏิบัติงานเพ่ือจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 โดยเป็นการศึกษารายละเอียด ดังนี้ 

2.1 เพ่ือศึกษาการด าเนินงานส ารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
2.2 เพ่ือศึกษาการจัดท าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพ่ือปิดประกาศ 
2.3 เพ่ือศึกษาปัญหาและเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาขั้นตอนการด าเนินงานส ารวจฯ และ

การจัดท าบัญชีฯ เพ่ือปิดประกาศ 
 
3. ทบทวนวรรณกรรม 

3.1 แนวคิดเกี่ยวกับนโยบำยสำธำรณะ 
นโยบายสาธารณะคือแนวทางของภาครัฐที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือใช้แก้ไขปัญหาประชาชน 

หรือบริหารประเทศให้มีความพัฒนา ซึ่งการที่ประเทศจะมีการพัฒนาขึ้นได้ต้องอาศัยทรัพยากรใน
ด้านต่าง ๆ โดยเครื่องจักรที่สามารถน ามาบริหารประเทศที่ส าคัญนั่นก็คือ เงิน รายรับของรัฐบาล 
จึงเป็นส่วนส าคัญยิ่งในการน ามาใช้บริหารเพ่ือพัฒนา ดังนั้นการจัดเก็บภาษีอากรจึงเป็นส่วนหนึ่งของ
นโยบายสาธารณะ ผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษาในเรื่อง ความหมายของภาษีอากร ลักษณะส าคัญของการ
จัดเก็บภาษีอากรที่ดี โครงสร้างของภาษีในประเทศไทย การจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 

https://covid-19.kapook.com/
https://covid-19.kapook.com/
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2562 องค์กรที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพ่ือการปฏิบัติงานเพ่ือจัดเก็บ
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 

สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ (2562: 5-21) ได้ให้นโยบายสาธารณะ หมายถึง “ชุดของการปฏิบัติ 
(course of action) เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาสาธารณะหรือปัญหาของประชาชน
และการพัฒนาประเทศ ซึ่งครอบคลุมทั้งกิจกรรมภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือความอยู่ดีกินดีของ
ประชาชนและความเจริญก้าวหน้าของประเทศ”   

3.2 ควำมหมำยของภำษีอำกร 
ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม (2558: 16) ได้ให้นิยามของภาษีอากร หมายถึง สิ่งที่รัฐบาลใช้บังคับการ

จัดเก็บจากประชาชนและน ามาใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมของสังคม โดยไม่ได้มีสิ่งตอบแทนโดยตรงแก่
ผู้เสียภาษีอากร 

เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม (2552: 165) ได้ให้นิยามของภาษีคือ สิ่งที่รัฐบาลบังคับเก็บจาก
ราษฎรและน ามาใช้เพื่อประโยชน์ของสังคมส่วนรวมโดยมิได้มีสิ่งตอบแทนโดยตรงแก่ผู้เสียภาษี” 

3.3 ลักษณะส ำคัญของกำรจัดเก็บภำษีอำกรที่ดี 
เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม (2552 : 182-186) ได้กล่าวถึงทฤษฎีของ Adam Smith 

ซึ่งสรุปหลักเกณฑ์ในการจัดเก็บภาษีท่ีดีไว้ทั้งสิ้น 4 ประการ คือ ต้องท าให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้เสีย
ภาษีต้องสามารถอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียภาษีได้มากที่สุด ต้องสามารถก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีจัดเก็บให้รัดกุมและแน่นอน และจะต้องถือหลักการจัดเก็บในอัตราต่ าแต่โดยเก็บได้มากและทั่วถึง 

3.4 โครงสร้ำงของภำษีในประเทศไทย  
คลินิกภาษี กระทรวงการคลัง (ออนไลน์) ได้ให้ความรู้เรื่องภาษีโดยระบุว่าภาษีของประเทศ

ไทยนั้นมีโครงสร้างอยู่ 2 ลักษณะ ได้แก่  
1) ภาษีท่ีผู้มีหน้าที่เสียภาษ ีต้องรับผิดชอบจ่ายภาษีเหล่านี้เอง เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา     

ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีป้าย  
เป็นต้น 

2) ภาษีที่จัดเก็บจากผู้ผลิต ผู้ขาย และผู้น าเข้าสินค้าจากต่างประเทศ  โดยผู้มีหน้าที่เสียภาษี
ผลักภาระภาษีไปยังผู้บริโภคได้ (โดยการบวกไว้ในราคาสินค้า) เช่น ภาษีสรรพสามิต  ภาษีศุลกากร 
ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ เป็นต้น 

4.5 กำรจัดเก็บรำยได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เสน่ห์ จุ้ยโต (2554: 677) ได้สรุปแนวคิดรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกเป็น 3 

ลักษณะตามวิธีการจัดเก็บ คือ รายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง รายได้จากภาษีเสริมที่รัฐบาลจัดเก็บเพ่ิม



781 
 

 

จากภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บเป็นรายได้งบประมาณแผ่นดิน และรายได้จากภาษีแบ่งหรือภาษีที่รัฐบาล
จัดเก็บให้แก่ท้องถิน่โดยตรงแล้วให้ท้องถิ่นต่าง ๆ 

วศิน โกมุท (ม.ป.ป.) กล่าวถึงความหมายรายได้ที่ท้องถิ่นจัดหาเอง หมายถึง รายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บ จากรายได้ภาษีอากร และที่ไม่ใช่ภาษีอากรภายใต้กฎหมายที่
ก าหนดโดยรายได้จากภาษีที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองได้แก่ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (เดิมภาษีโรงเรือน
และที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่) และอากรฆ่าสัตว์ ส่วนรายได้ที่ไม่ใช่ภาษี ได้แก่ รายได้จากค่าธรรมเนียม 
รายได้จากทรัพย์สิน และรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ เป็นต้น 

4.6 ค ำนิยำมควำมหมำย กำรจัดเก็บภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงตำมพระรำชบัญญัติภำษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง พ.ศ. 2562 

1) ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี คือ ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 
2) ทรัพย์สินที่อยู่ในข่ายได้รับการยกเว้นภาษี ได้แก่ ทรัพย์สินของรัฐหรือในกิจการสาธารณะ

ที่มิได้ใช้หาผลประโยชน์ ทรัพย์สินที่เป็นที่ท าการองค์การสหประชาชาติ ทรัพย์สินที่เป็นที่ท าการสถาน
ฑูตหรือสถานกงสุลของต่างประเทศ ทรัพย์สินของสภากาชาดไทย ทรัพย์สินที่เป็นศาสนสมบัติ 
ทรัพย์สินที่ใช้เป็นสุสานสาธารณะหรือฌาปนสถานสาธารณะ ทรัพย์สินที่เป็นของมูลนิธิหรือองค์การ
หรือสถานสาธารณกุศล ทรัพย์สินของเอกชนที่ยินยอมให้ทางราชการจัดใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์ 
ทรัพย์ส่วนกลางที่มีไว้ใช้เพื่อประโยชน์ร่วมกัน ที่ดินสาธารณูปโภคตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน 
ที่ดินสาธารณูปโภคตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ทรัพย์สินอ่ืนตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 

3) ฐานภาษี คือ มูลค่าท้ังหมดของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง โดยการค านวณมูลค่าของที่ดินหรือ
สิ่งปลูกสร้างเป็นไปตามราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจด
ทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

4) ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด คือ ราคา
ประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม
ประมวลกฎหมายที่ดินที่คณะอนุกรรมการประจ าจังหวัดก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์และเป็นบัญชีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกรมธนารักษ์ 

5) ผู้เสียภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่ 1) เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2) เจ้าของอาคาร
ชุด 3) ผู้ครอบครองหรือท าประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นทรัพย์สินของรัฐผู้มีหน้าที่ช าระ
ภาษีแทนผู้เสียภาษ ีเช่น ผู้จัดการมรดกหรือทายาท ผู้จัดการทรัพย์สิน เป็นต้น  

6) พนักงานส ารวจ คือ ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากผู้บริหารท้องถิ่นให้มีหน้าที่ส ารวจที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง เพ่ือให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ส าหรับใช้ประโยชน์ ในการจัดเก็บภาษี 

7) พนักงานประเมิน คือ ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากผู้บริหารท้องถิ่นให้มีหน้าที่ประเมินภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง  
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8) พนักงานเก็บภาษี คือ ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากผู้บริหารท้องถิ่นให้มีหน้าที่รับช าระภาษี และ
เร่งรัดช าระภาษี  

4.7 องค์กรที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดเก็บภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงตำมพระรำชบัญญัติภำษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง พ.ศ. 2562 

1) คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย           
(1) คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัด (ไม่รวมถึงกรุงเทพมหานคร ) (2) 
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจ าจังหวัด (3) คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
การประเมินภาษีกรุงเทพมหานคร และ (4) คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 

2) หน่วยงานสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด าเนินการตามกฎหมาย 
ประกอบด้วย (1) กรมที่ดินมีหน้าที่จัดส่งข้อมูลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (2) กระทรวงการคลัง 
ส านักงานเศรษฐกิจการคลังด าเนินการศึกษา (3) กรมธนารักษ์หรือส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่  (4) 
กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (5) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (6) หน่วยงาน
ซึ่งมีหน้าที่ดูแลรักษาที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (7) กรมบังคับคดี (เจ้าพนักงานบังคับคดี) 
และ (8) ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายให้เป็นผู้รับ
ช าระภาษีแทน 

4.8 ขั้นตอนกำรจัดเก็บภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง ตำมพระรำชบัญญัติภำษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้ำง พ.ศ. 2562 

1) ส านักงานเขตคันนายาวแต่งตั้งพนักงานส ารวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี 
2) การส ารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
3) การจัดท าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
4) การจัดท าและประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีและ

รายละเอียดอื่นท่ีจ าเป็นในการจัดเก็บภาษี 
5) การรับช าระภาษี เบี้ยปรับและเงินเพ่ิมกรณีช าระภาษีเกินก าหนดระยะเวลา และการคืน

เงินภาษ ี
6) การอุทธรณ์การประเมินภาษี ผู้เสียภาษีรายใดได้รับแจ้งการประเมินแล้วไม่เห็นด้วยหรือ

เรียกเก็บไม่ถูกต้อง มีสิทธิคัดค้านและผู้บริหารส านักงานเขตพิจารณาทบทวน 
7) แนวทางการบังคับภาษีค้างช าระ โดยการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน 
8) บทก าหนดโทษทางอาญา ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 

2562 
9) ขั้นตอนสุดท้ายคือการรายงานข้อมูล 
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สรุป จากขั้นตอนการด าเนินการที่กล่าวมาทั้งสิ้นจะพบว่าภารกิจของส านักงานเขตจะมี
บทบาทหลายด้านและส าคัญต่อการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ทั้งทางด้านการปฏิรูป
โครงสร้างระบบภาษีทรัพย์สินของประเทศไทยให้มีความทันสมัย สร้างความโปร่งใสในการจัดเก็บ 
การมีส่วนร่วมของประชาชน การก าหนดมาตรการเพื่อสร้างความรับผิดชอบในการช าระภาษี การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีโดยการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ซึ่งขณะทีผู่้วิจัยก าลังศึกษาวิจัยอยู่นั้นนโยบายของรัฐได้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ รวมถึงผู้วิจัยได้ถูก
แต่งตั้งให้เป็นพนักงานส ารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเป็นเหตุผลให้มีการศึกษาการปฏิบัติงานเพ่ือ
จัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  
 
5. ประเด็นในกำรศึกษำ 

โครงการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีกรอบแนวคิดในการศึกษาประเด็นต่าง  ๆ
ดังนี้ 

1) การด าเนินงานส ารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยเป็นการศึกษารายละเอียดในด้านต่าง  ๆ 
ต่อไปนี้ 

- กฎหมายหรือกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
- ข้อมูลที่ใช้ในการด าเนินงาน 
- เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
- งบประมาณหรือเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
- ระยะเวลาการด าเนินงาน 

2) การจัดท าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพ่ือปิดประกาศ โดยเป็นการศึกษา
รายละเอียดด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

- กฎหมายหรือกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
- ข้อมูลที่ใช้ในการด าเนินงาน 
- เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
- งบประมาณหรือเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
- ระยะเวลาการด าเนินงาน 

3) ปัญหาและเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการด าเนินงานส ารวจฯ และการจัดท าบัญชีฯ 
เพ่ือปิดประกาศ โดยเป็นการศึกษาตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

- ความคิดเห็นของส านักงานเขตต่อกระบวนการท างาน 
- แนวทางการแก้ไขปัญหาของส านักงานเขตในการด าเนินงาน 
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6. ระเบียบวิธีกำรวิจัย  
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพ่ือ ศึกษาการปฏิบัติงานเพ่ือจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ได้แก่ ศึกษาการด าเนินงานส ารวจที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง ศึกษาการจัดท าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพ่ือปิดประกาศ ศึกษาปัญหา
และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการด าเนินงานส ารวจฯ และการจัดท าบัญชีฯ เพ่ือปิดประกาศ และ
รายละเอียดอื่นท่ีจ าเป็นในการจัดเก็บภาษี ของส านักเขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 

กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาเรื่องนี้ ได้แก่ ผู้บริหารของส านักงานเขต มีอ านาจหน้าที่ในการ
ก ากับดูแลการปฏิบัติงานจัดเก็บภาษี ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บ ให้ค าปรึกษา
หรือควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน จ านวน 2 คน เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินการตามขั้นตอนการ
จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยค าสั่งแต่งตั้งพนักงานส ารวจจะมีเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับการแต่งตั้ง
เป็นพนักงานส ารวจ จ านวน 13 คนโดยแบ่งเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ มีหน้าที่ส ารวจสิ่งปลูกสร้าง 
เพ่ือให้ทราบถึงประเภท ขนาด การใช้ประโยชน์ อายุการใช้งาน ผู้ครอบครองหรือเจ้าของกรรมสิทธิ์ 
ทั้งนี้รวมถึงห้องชุดด้วย จ านวน 7 คน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา มีหน้าที่สนับสนุนงานด้านแผนที่ระวาง
ของทุกแขวงในส านักงานเขตคันนายาว เพ่ือใช้ในการระบุแปลงโฉนดที่ดินตามที่ได้รับข้อมูล รวมถึง
การเข้าถึงข้อมูลใบขออนุญาตก่อสร้างอาคารเพ่ือให้ทราบถึงขนาด ประเภท ของสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว 
จ านวน 6 คน ตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 รวมทั้งสิ้น จ านวน 15 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ เครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้
การสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) 
 
7. ผลกำรศึกษำ 

ผลการวิจัยเชิงคุณภาพโดยวิธีการสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
 1) ส่วนที่ 1 ผลกำรสัมภำษณ์พนักงำนส ำรวจ 

ตอนที่ 1 การด าเนินงานส ารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน   
และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ได้มีผลการศึกษาในด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้ 

(1)  ด้านกฎหมายหรือกฎระเบียบข้อบั งคับต่าง  ๆ ที่ ใช้ ในการปฏิบัติ งาน 
ตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ส่วนใหญ่เห็นว่าด้านกฎหมายทั้งหมดขาด
ความชัดเจน กฎหมายที่บังคับใช้เปิดกว้างมากเกินไป จึงท าให้ขาดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน 
ซึ่งเมื่อลงมือปฏิบัติแล้วจะพบปัญหาอ่ืน ๆ ตามมาซึ่งตามหลักความเป็นจริงแล้ว กฎหมายควรที่จะมี
ความพร้อมหรือควรมีการทดสอบการปฏิบัติก่อนซึ่งจะสามารถลดปัญหาในการท างานลงได้ และ
พนักงานส ารวจบางส่วนเห็นว่าทางด้านข้อกฎหมายที่บังคับใช้มีความชัดเจน แต่แนวทางการ
ด าเนินงานส ารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ชัดเจน ซึ่งเป็นปัญหาว่าเจ้าหน้าที่ยังคงต้องใช้ดุลยพินิจ 
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การแต่งตั้งพนักงานส ารวจส่วนใหญ่เห็นว่าไม่มีความเหมาะสมเนื่องจากพนักงาน
ส ารวจที่แต่งตั้งไม่สามารถช่วยเหลือการส ารวจได้และไม่มีความรู้ในการด าเนินการส ารวจ และ
พนักงานส ารวจบางส่วนคิดว่ามีความเหมาะสมในการแต่งตั้ งพนักงานส ารวจโดยผู้อ านวยการเขต 
โดยใช้อัตราก าลังของเจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการส ารวจฯ และเจ้าหน้าที่ฝ่าย
โยธาจะเป็นผู้มีความรู้ในการส ารวจฯ  

การก าหนดแนวทางการวัดขนาดที่ดิน โดยพนักงานส ารวจส่วนใหญ่มีความเข้าใจใน
การด าเนินการโดยใช้รูปโฉนดที่ได้จากกรมที่ดินส ารวจตามหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ของเจ้าของ 
ตรวจสอบความถูกต้องชื่อเจ้าของที่ดิน ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินว่าที่ดินแปลงนั้นมีการใช้
ประโยชน์อย่างไรก็แบ่งส่วนออกมา โดยแบ่งประเภทตามที่กฎหมายก าหนด และพนักงานส ารวจ
บางส่วนไม่ทราบเรื่องข้อกฎหมายทราบเพียงว่าท าการวัดตามสภาพจริงพ้ืนที่ 

การวัดขนาดของสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่บนที่ดิน พนักงานส ารวจมีความเห็นว่า 
การส ารวจสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่บนที่ดินให้ตรวจสอบชื่อที่อยู่ของเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือ  
ผู้ครอบครอง โดยเข้าไปตรวจสอบ ณ อาคารที่ตั้ง วัดตามสภาพอาคารวิเคราะห์สภาพการใช้อาคาร  
ด าเนินการแยกประเภทตามการใช้ประโยชน์ของอาคาร 

(2) ด้านข้อมูลที่ใช้ในการด าเนินงานเอกสารสิทธิ์ที่ได้จากกรมที่ดินหรือหน่วยงานอ่ืน
มีพนักงานส ารวจส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ข้อมูลที่ได้มาจากกรมที่ดิน รวมถึงข้อมูลการขออนุญาตจาก
ฝ่ายโยธา แต่พบว่าข้อมูลที่ได้นั้น บางแปลง ไม่มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน รวมถึงข้อมูล
บางส่วนการใช้อาคารไม่เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต และพนักงานส ารวจบางส่วน มีความคิดเห็นว่าไม่
มีปัญหาใด ๆ ในเรื่องของข้อมูล  

ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่ใช้สนับสนุนการส ารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พนักงานส ารวจส่วน
ใหญ่ ไม่ได้แสดงความคิดเห็นในเรื่องข้อมูลและปัญหาอ่ืน ๆ แต่มีพนักงานส ารวจบางส่วนมีความ
คิดเห็นว่า ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นของกรมท่ีดิน ส่วนสิ่งปลูกสร้างจะต้องขอข้อมูลจากฝ่ายโยธา และมีการ
ใช้ข้อมูลจากฝ่ายทะเบียนร่วมด้วยในบางกรณี  

(3) ด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ใช้ในการด าเนินการส ารวจ มาจากเจ้าหน้าที่ใน
ส านักงานเขตที่รับผิดชอบ ได้แก่ ฝ่ายรายได้ ฝ่ายโยธา เป็นหลัก รวมถึงฝ่ายสนับสนุน มาจากฝ่าย
เทศกิจ ฝ่ายพัฒนาชุมชน เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยเหลือ  

พนักงานส ารวจส่วนใหญ่ มีความพร้อม มีความเข้าใจในโปรแกรม มีการเตรียม
ข้อมูลที่ดินและภาพถ่ายดาวเทียมเพ่ือประกอบการส ารวจ แต่ควรเพ่ิมการฝึกอบรมก่อนเข้า
ด าเนินการส ารวจ เพ่ือให้พนักงานส ารวจมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและตรงกัน  และมีพนักงาน
ส ารวจบางส่วน ไม่มีความพร้อม เพราะยังไม่มีอะไรชี้ชัด ไม่ได้มีกรอบวิธีเตรียมการส ารวจที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้างที่ชัดเจน รวมถึงเป็นภารกิจเร่งด่วน และมีเวลาจ ากัด 1 คน ท าหน้าที่หลายอย่าง 



786 
 

 

พนักงานส ารวจส่วนใหญ่ มีความรู้ความเข้าใจในการส ารวจ การแบ่งประเภท 
ลักษณะ และอายุของสิ่งปลูกสร้าง เนื่องจากดูตามใบอนุญาตสิ่งปลูกสร้าง มีการจ าแนกประเภทจาก
การใช้งานจริง ประกอบกับข้อมูลการขออนุญาตก่อสร้าง และการขอเลขหมายประจ าบ้าน ซึ่งมีการ
แบ่งประเภทของสิ่งปลูกสร้างที่ชัดเจนว่าเป็นอย่างไร เพียงแต่ว่า อาจมีลักษณะบางประเภทที่ มีไม่
ครบ ขึ้นอยู่กับความหลากหลายของตัวสิ่งปลูกสร้าง เช่น ตึกใหญ่  ๆ ถ้าดูโครงสร้าง ก็น่าจะเป็น
โครงสร้างของห้างสรรพสินค้า แต่ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นโครงสร้างของห้างสรรพสินค้าหรือไม่ 
อาจจะต้องเลือกข้อกฎหมายที่ใกล้เคียงมากที่สุดมาใช้ โดยมีการแบ่งลักษณะตามกรมธนารักษ์ ดูอายุ
ของสิ่งปลูกสร้างจากเอกสารของเจ้าของทรัพย์และมีพนักงานส ารวจ บางส่วนไม่ค่อยเข้าใจในการ
ส ารวจ การแบ่งประเภท ลักษณะ และอายุของสิ่งปลูกสร้างเนื่องด้วยปัจจัยทางด้านข้อกฎหมายที่มี
การเปลี่ยนแปลง ขาดความชัดเจน  

(4) ด้านงบประมาณหรือเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ได้มาจากงบประมาณของ
กรุงเทพมหานคร มีเครื่องมือของหน่วยงานทางราชการ มีการสนับสนุนเงินล่วงเวลาที่ให้ 3 เดือน 
แต่เมื่อเทียบกับปริมาณงานกับระยะเวลาที่ใช้ในการส ารวจจะไม่เพียงพอ และในภาครัฐยังไม่ได้มีการ
สนับสนุนเครื่องมือที่ใช้ส ารวจที่จ าเป็นให้มีความทันสมัย เช่น ต้องมีระบบ Internet ที่มีความเร็วสูง
และ Computer ที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการส ารวจบางส่วน
ต้องใช้งบส่วนตัวในการจัดหา เช่นเครื่องมือวัดขนาด สายวัด ,เทปวัด,ตลับเมตร,ล้อหมุนระยะ,
เครื่องมือจดบันทึก,ยานพาหนะ,กล้อง 

(5) ด้านระยะเวลาการด าเนินงานส ารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พนักงานส ารวจส่วน
ใหญ่เห็นว่าระยะเวลาในการส ารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่มีความเหมาะสม เนื่องจากส านักเขตคัน
นายาวมีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประมาณ 5 หมื่นแปลง ซึ่งรายเก่ายังส ารวจไม่ครบ ระยะเวลาน้อยไป
ส าหรับในการลงรายเอียด ในการด าเนินการ และมีพนักงานส ารวจ จ านวน 1 ท่าน มีความคิดเห็นว่า 
ระยะเวลาในการส ารวจที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างมีความเหมาะสม 

การจัดท าประกาศก าหนดระยะเวลาที่จะท าการส ารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีการ
ด าเนินขั้นตอนในการจัดท าประกาศ ดังนี้ 1) การส ารวจ 2) การลงรายละเอียดข้อมูลในการจัดท า
ประกาศ ทั้งประกาศรายทรัพย์สิน และประกาศราคาประเมิน 3) ประกาศการใช้ประโยชน์ที่ดินทุก
แปลงให้เจ้าของที่ดินทราบ ส่วนในด้านระยะเวลาไม่มีความเหมาะสม เนื่องจากมีสิ่งปลูกสร้างจ านวน
มากแต่เร่งเวลาผลด าเนินการ และด้วยเหตุผลที่ว่ากฎหมายลูกในการปฏิบัติงานยังไม่สมบูรณ์ซึ่ง
ปัจจุบันมีการขยายเวลาออกไป 

(6) ปัจจัยอ่ืนที่มีผลกระทบต่อขั้นตอนการส ารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งนอกจาก
ปัจจัยด้านกฎหมายหรือกฎระเบียบข้อบังคับ ด้านข้อมูล ด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากร ด้านงบประมาณ
หรือเครื่องมือที่ใช้ ด้านระยะเวลา แล้วยังพบว่าภาคประชาชนก็จะมีส่วนส าคัญในการให้ความร่วมมือ
ของพนักงานส ารวจเข้าส ารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งบางส่วนไม่ยินยอมให้ส ารวจท าให้ไม่สามารถ
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ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งต้องมีการด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายท าให้เสียเวลาใน
การส ารวจ 

ตอนที่  2 การจัดท าบัญชีรายการที่ ดิ นและสิ่ งปลูกสร้ าง เ พ่ือปิดประกาศ 
ตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ได้มีผลการศึกษาในด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้ 

(1) ด้านกฎหมายหรือกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน พนักงาน
ส ารวจส่วนใหญ่เห็นว่า กฎหมายไม่มีความชัดเจน กฎกระทรวงยังออกไม่ครบถ้วน ปัญหาทางด้าน
แนวทางด าเนินการยังไม่มีความชัดเจน เมื่อพบปัญหาจึงมีการประกาศเพ่ิมเติม ซึ่งพนักงานส ารวจที่
ได้รับการแต่งตั้งจะเป็นกังวลกลัวที่จะด าเนินการไม่เป็นตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งหากมีความ
ผิดพลาดเกรงว่าจะมีความผิดและถูกฟ้องร้องจากเจ้าของที่ดินหรือเจ้าของกรรมสิทธิ์ได้ 

ขั้นตอนในการจัดท าบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หลังจากได้ข้อมูลที่ส ารวจแล้วให้
น ามาแยกประเภทที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง แยกประเภทการใช้ประโยชน์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จากนั้น
ก็น ามาลงตามโปรแกรมท่ีทางกรุงเทพมหานครเป็นผู้จัดท าโปรแกรมขึ้นโดยปัญหาที่พบก็คือโปรแกรม
ที่ใช้จัดท าบัญชีมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยท าให้การท างานไม่มีความต่อเนื่อง ซึ่งหากผู้จัดท าบัญชีไม่
สามารถแยกประเภทได้ก็ไม่สามารถด าเนินการจัดท าได้ถูกต้อง จากนั้นจึงมีการประกาศให้ผู้ที่เสีย
ภาษีทราบ หากข้อมูลที่ประกาศไม่ถูกต้องผู้เสียภาษีสามารถยื่นแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้  

ขั้นตอนการปิดประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 และบัญชี
รายการห้องชุด ภ.ด.ส.4 โดย ภ.ด.ส.3 หมายถึงบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.4 หมายถึง
บัญชีรายการห้องชุด ซึ่งหากเราได้ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจมีความถูกต้องและครบถ้วนก็สามารถ
ด าเนินการได้ตามโปรแกรม ซึ่งในส่วนของการปิดประกาศไปแล้วคือบัญชีรายการห้องชุด ภ.ด.ส. 4 
โดยปิดประกาศ ณ ส านักงาน ที่เปิดเผยตามกฎหมายก าหนด ซึ่งไม่พบปัญหาในการติดประกาศ 
ส่วนบัญชีรายการที่ ดินและสิ่ งปลูกสร้ าง  ภ .ด .ส . 3 อยู่ ระหว่างด าเนินการซึ่ ง ในส่ วนของ
กรุงเทพมหานครได้มีการขอขยายระยะเวลาด าเนินการเนื่องจากไม่สามารถด าเนินการไห้แล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาก าหนด 

ขั้นตอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้นหากส านักงาน
เขตได้ประกาศบัญชีไปแล้วหากไม่ถูกต้อง เจ้าของสามารถยื่นแจ้งได้ว่ารายการไหนไม่ถูกต้องพร้อมกับ
เอกสารหลักฐานโดยพนักงานส ารวจจะตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง เมื่อสอบถามปัญหาของขั้นตอน
นี้ทางส านักงานเขตได้ประกาศบัญชีรายการห้องชุด ภ.ด.ส.4 ไปแล้วได้มีการขอเข้ามาแจ้ง
เปลี่ยนแปลงเช่น แก้ไขชื่อเจ้าของ ส่วนบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ส่วน ภ.ด.ส.3 ยังไม่ได้
ประกาศซึ่งคาดหากเจ้าของขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงบัญชีกรณีการแบ่งประเภทการใช้ประโยชน์ของที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างพนักงานส ารวจจะต้องด าเนินการเข้าตรวจสอบพ้ืนที่อีกครั้ง   
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ขั้นตอนการแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นขั้นตอน
การปฏิบัติงานในปีถัดไปโดยหลังจากที่พนักงานส ารวจ ได้ส ารวจแล้วภายหลังผู้เสียภาษีมีการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจะต้องมายื่นแจ้งภายใน 60 วัน เพ่ือให้พนักงานส ารวจตรวจสอบ
โดยมีผลกับภาษีในปีถัดไป  

(2) ด้านข้อมูลที่ใช้ในการด าเนินงาน ในส่วนข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้
จากการส ารวจหรือจากฐานข้อมูลเดิมที่ใช้จัดเก็บภาษีโรงเรือนนั้นเป็นข้อมูลที่ไม่ได้มีการส ารวจหรือ
ปรับให้เป็นปัจจุบัน ดังนั้นจึงไม่สามารถน าข้อมูลเดิมมาใช้ได้แต่สามารถมาเปรียบเทียบกับฐานข้อมูล
ที่พนักงานส ารวจ เข้าส ารวจให้เป็นปัจจุบันได้ เช่น บางรายฐานข้อมูลเดิมเป็นที่ดินว่างเปล่าแต่จาก
การส ารวจมีการสร้างสิ่งปลูกสร้างท าให้ขัดแย้งกัน 

การเรียงล าดับรายชื่อของผู้เสียภาษีจะแยกตามประเภทที่ดินระบบโปรแกรมที่ใช้
ส าหรับการลงข้อมูลจะเป็นผู้ประมวลผลการเรียงล าดับ ซึ่งปัจจุบันในขั้นตอนนี้ยังไม่แล้วเสร็จจึงยังไม่
ทราบการล าดับรายชื่อของผู้เสียภาษีที่ดิน ส่วนรายชื่อของผู้เสียภาษีอาคารชุดจะแยกตามชื่ออาคาร
โดยเรียงล าดับตามบ้านเลขที่ ซึ่งปัจจุบันยังไม่พบปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าว โดยจะขอยกความ
คิดเห็นของพนักงานส ารวจว่า 

การจัดท าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและบัญชีรายการห้องชุด ด าเนินการ
น าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจมาลงข้อมูลในโปรแกรมให้ถูกต้อง โดยแยกประเภทของที่ดิน ประเภท
ของสิ่งปลูกสร้าง และรายการห้องชุด ในส่วนของปัญหาพบว่าการแบ่งประเภทยังไม่มีความชัดเจน
ยังคงมีการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่  

การจัดส่งข้อมูลที่ได้จากการจัดท าบัญชีในรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและบัญชี
รายการห้องชุดจะส่งข้อมูลไปท่ีบริษัทไปรษณีย์เพ่ือด าเนินการส าเนาเอกสารและจัดส่งไปยังผู้เสียภาษี
โดยต้องมีไปรษณีย์ตอบรับส่งกลับมาให้พนักงานส ารวจเก็บไว้เป็นหลักฐาน โดยปัญหาที่พบในขั้นตอน
นี้ก็คือไม่มีผู้รับไปรษณีย์ท าให้ผู้เสียภาษีไม่สามารถทราบได้ ซึ่งท าให้มีความสิ้นเปลืองงบประมาณใน
การจัดส่งอีกครั้ง  

(3) ด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งพนักงานส ารวจทุกท่านพร้อมที่จะ
ร่วมมือด าเนินการเพ่ือให้สามารถจัดท าบัญชีได้อย่างถูกต้อง โดยสามารถจัดท าบัญชีได้ตามโปรแกรม
ส าเร็จรูป ซึ่งในช่วงแรกจะพบปัญหาเรื่องความเข้าใจในระบบโปรแกรมอยู่บ้าง และปัญหาการ
ปรับเปลี่ยนระบบโปรแกรมเพ่ือใช้จัดท าบัญชีอยู่หลายครั้งท าให้ต้องลงข้อมูลใหม่เกิดการล่าช้า 

(4) ด้านงบประมาณหรือเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน งบประมาณหลักที่ใช้ในการ
ด าเนินการก็คืองบประมาณของกรุงเทพมหานคร เช่นงบประมาณในการจัดซื้อเครื่อง  Computer 
ระบบ Internet งบประมาณในการท างานนอกเวลา ซึ่งมีข้อจ ากัดทั้งในเรื่องคุณภาพของ Computer 
ซึ่งช้าและไม่รองรับโปรแกรมการท างานได้ ระบบ Internet ที่ล่าช้า ซึ่งพนักงานส ารวจที่มีหน้าที่



789 
 

 

จัดท าบัญชีจ าเป็นต้องใช้งบประมาณส่วนตัวมาเสริมเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้  เช่นต้องจัดซื้อ 
Computer Notebook เพ่ิมเติมการติดตั้งสัญญาณ Internet เพ่ือให้มีความเร็วขึ้น 

เครื่องมือหลักที่ใช้ในการจัดท าบัญชีก็คือระบบโปรแกรม ร่วมกับการค้นหาแปลง
ที่ดินโดยใช้ระบบ (GIS) ที่ได้จากกรมที่ดิน โดยต้องมี Computer ที่สามารถรองรับโปรแกรมได้เป็น
อย่างดี รวมถึงระบบสัญญาณ Internet ที่ต้องมีความเร็วในการตรวจสอบข้อมูล โดยปัญหาคือ
หน่วยงานที่ด าเนินการจัดท าระบบโปรแกรมมีการเปลี่ยนแปลงหลายครั้งซึ่งเมื่อด าเนินการไปแล้วต้อง
ท าซ้ าอีกรวมถึงต้องเริ่มศึกษาใหม่จะท าให้กระบวนการนี้เกิดความล่าช้า และการค้นหาแปลงที่ดินโดย
ใช้ระบบ (GIS) บางครั้งไม่สามารถเข้าใช้งานได้  

(5) ด้านระยะเวลาการด าเนินงานจัดท าขั้นตอนการจัดท าบัญชีรายการที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้าง ไม่เหมาะสม โดยเห็นว่ามีผลต่อเนื่องมาจากการขอเลื่อนระยะเวลาออกไปรวมทั้งข้อ
กฎหมายที่ไม่มีความชัดเจนเพียงพอท าให้พนักงานส ารวจขาดแรงจูงใจในการท างาน  

(6) ปัจจัยอ่ืนที่มีผลกระทบต่อขั้นตอนการส ารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างยังไม่พบ
ปัจจัยอ่ืนที่มีผลกระทบต่อการจัดท าบัญชี แต่ให้ความเห็นว่าปัจจัยทางด้านข้อกฎหมายจะเป็นส่วน
ส าคัญต่อการปฏิบัติงาน และยังไม่พบข้อกฎหมายที่รองรับการท างานของพนักงานส ารวจหากมีการ
ด าเนินการผิดพลาดหรือถูกฟ้องร้อง รวมทั้งระบบข้อมูลที่ใช้ในการท าบัญชีมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง 
และข้อมูลไม่เป็นปัจจุบันยากต่อการท างานได้  

2) ส่วนที่ 2 ผลกำรสัมภำษณ์ผู้บริหำร  
ปัญหาและแนวทางแก้ไขการด าเนินงานส ารวจฯ และการจัดท าบัญชีฯ เพ่ือปิดประกาศ ได้มี

ผลการศึกษาในด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้ 
1) กระบวนการท างานภายหลังที่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง         

พ.ศ. 2562 ทางส านักงานเขตคันนายาว ได้มีการเตรียมการและแนวทางดังนี้ 
(1) ได้มีการเข้าร่วมการประชุมกับคณะผู้บริหาร กทม.  
(2) ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารประกอบด้วยผู้อ านวยการเขต ผู้ช่วยผู้อ านวยการ

เขต หัวหน้าฝ่ายรายได้ หัวหน้าฝ่ายโยธา หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
(3) ตรวจสอบอัตราก าลังคนและเจ้าหน้าที่ที่จะใช้ในการด าเนินการส ารวจที่ดินและ

สิ่งปลูกสร้าง 
(4) มีการติดตามผลการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

 ในขั้นตอนการด าเนินการในช่วงแรกพบปัญหาคือหลั งจากมีการประกาศใช้ ตาม
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ยังไม่มีขั้นตอนในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องซึ่ง
ภายหลังถึงแม้จะมีการก าหนดขั้นตอนแล้วก็ตามแต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอท าให้พนักงานส ารวจ
ท างานได้อย่างล่าช้า และทางด้านระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง  ๆ ควรมีระยะ
เวลานานกว่านี้ ก่อนจะเริ่มใช้กฎหมายฉบับนี้ (ควรเริ่มบังคับใช้ในปี 2565) เนื่องจาก 
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(1) ณ วันที่พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ยัง
ไม่มีการออกกฎหมายอื่น ๆ เพื่อมารองรับกับพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 

(2) วัสดุ อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต่อการใช้งานยังไม่มีความพร้อม หรือมีแต่ไม่เพียงพอ เช่น 
กระดาษ เครื่องมือวัดระยะ Computer ไม่รองรับการใช้งาน 

(3) อัตราก าลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอและไม่สัมพันธ์กันกับปริมาณงาน เช่น เขตชั้นใน
ที่ปริมาณที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 8,000 ราย มีอัตราเจ้าหน้าที่ 15 คน แต่เขตชั้นนอกมีปริมาณที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง 40,000-100,000 ราย แต่มีอัตราเจ้าหน้าที่ 8-10 คน เนื่องจากมีการออกแบบ
โครงสร้างองค์กรไว้ส าหรับภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดินและภาษีป้ายเท่านั้น ไม่ได้มีการ
ออกแบบโครงสร้างขององค์กรไว้รองรับการท างาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
พ.ศ. 2562 

2) ปัญหาและแนวทางการแก้ไขของส านักงานเขตในการด าเนินงาน 
ด้านข้อกฎหมายหรือกฎระเบียบข้อบังคับ ควรมีการออกกฎกระทรวงประกอบ

พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ให้ครบถ้วนชัดเจนเพ่ือลดดุลยพินิจและง่ายต่อ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งปัญหาทางด้านระเบียบการด าเนินการที่ไม่มีความชัดเจน เช่น 
การส่งหนังสือแบบประเมิน ใบแจ้งการประเมินกฎหมายบังคับให้ส่งตามที่อยู่ซึ่งปรากฏในทะเบียน 
แต่เจ้าตัวไม่ได้อยู่ตามทะเบียนท าให้ไม่ได้รับแจ้งหนังสือ  

ด้านข้อมูลที่ใช้ในการด าเนินงานพบว่าข้อมูลที่ได้มาไม่ถูกต้อง มีความขัดแย้งกันเอง รวมถึง
ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบันต้องมีการแก้ไขข้อมูลอยู่ตลอดซ่ึงอยู่ระหว่างรวบรวมปัญหาต่าง ๆ เพ่ือหาข้อสรุป
และแนวทางแก้ไข เช่น ข้อมูลที่จัดส่งใบแจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเท่านั้นบางครั้งจดหมายตีกลับ
เนื่องจากไม่มีผู้รับตามที่แจ้งหรือย้ายไม่ทราบที่อยู่ท าให้เสียค่าใช้จ่ายในการน าส่งเป็นจ านวนมาก ซึ่งมี
จดหมายประเภทนี้เป็นจ านวนมากถึงร้อยละ 10 ซึ่งค่าไปรษณีย์ในปีหนึ่ง ๆ ในแต่ละเขตเป็นจ านวน
เงินสูงถึงหลักล้าน เป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณรายจ่าย จึงเห็นควรแก้ไขกฎหมายเรื่องการน าส่ง 
โดยจะขอยกความคิดเห็นของผู้บริหารท่านที่ 1 กล่าวว่า 

ด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรก่อนด าเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
พ.ศ. 2562 นั้นมีจ านวนจ ากัด โดยในแต่ละฝ่ายซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานส ารวจก็จะมีภารกิจ
หลัก ดังนั้นในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ควรมีการวางแผนดังนี้ 

(1) เจ้าหน้าที่ควรได้รับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมก่อนด าเนินการ 
โดยสถาบันหรือองค์กรเพื่อช่วยในการฝึกพัฒนา วิธีการท างาน  

(2) เจ้าหน้าที่ควรมีการปรับกระบวนการท างาน ปรับทัศนะคติทางด้านความคิด 
มีการสร้างความกระตือรือร้น ใฝ่หาความรู้ศึกษาท าความเข้าใจ  

(3) เจ้าหน้าที่ควรมีการติดตามข้อกฎหมายและระเบียบปฏิบัติงานอยู่เสมอ 
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(4) เจ้าหน้าที่ควรมีการวางแผนทางด้านระยะเวลาซึ่งเป็นสิ่งส าคัญเพ่ือให้สามารถ
ด าเนินการได้ทันตามที่ก าหนด 

ด้านงบประมาณหรือเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานควรให้ความสนับสนุนทางด้าน
งบประมาณและเครื่องมอืที่มีความจ าเป็นต่อการใช้งานดังนี้ 

(1) ควรได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือใช้ในการส ารวจในช่วงปีแรก 
(2) ควรได้รับการสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยี เช่น ระบบการจัดเก็บข้อมูลภาษีให้

เป็นเอกภาพทั้ง กรุงเทพมหานคร 
(3) ควรได้รับการสนับสนุนเครื่องมือที่ใช้ในการส ารวจให้เพียงพอ 
(4) ควรได้รับการสนับสนุนระบบคอมพิวเตอร์ควรมีความทันสมัยสามารถรองรับ

โปรแกรมท่ีใช้ในการจัดท าบัญชีได้และเพียงพอต่อการใช้งาน 
(5) ควรได้รับการสนับสนุนระบบสัญญาณ Internet ความเร็วสูง 

 ด้านระยะเวลาที่ก าหนดตามนโยบายจะค่อนข้างสั้นซึ่งปริมาณงานที่จะต้องด าเนินการส ารวจ
มีประมาณ 40,000 กว่าราย ดังนั้นการจัดการตามระยะเวลาจึงส าคัญมากและคิดว่าสามารถ
ด าเนินการได้ตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด แต่อาจไม่ถูกต้องครบถ้วนตามปริมาณงานได้ 
 
8. สรุปผลกำรศึกษำ 

1) กำรด ำเนินงำนส ำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง 
2) กำรจัดท ำบัญชีรำยกำรที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงเพื่อปิดประกำศ  
 

ตารางที่ 8.1 กฎหมายหรือกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
ผลกำรศึกษำ ปัญหำท่ีพบ แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ 

-การแต่งตั้งพนักงานส ารวจเห็นว่าการแต่งตั้ง
ไม่มีความเหมาะสม จนท.บางท่านไม่สามาร
ด าเนินการได ้
-การวัดขนาดที่ดิน เห็นว่าต้องน าโฉนด
ตรวจสอบและเข้าวัดพื้นท่ีจริง 
-การวัดขนาดของสิ่งปลูกสร้างที่ตัง้อยู่บนที่ดิน  
เห็นว่า ต้องตรวจสอบช่ือ ที่อยู่ เจ้าของที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง และแยกประเภทการใช้
ประโยชน์อาคาร 
-ขั้นตอนในการจัดท าบัญชีฯ เห็นว่าหลังจาก
ได้ข้อมลูจากการส ารวจ ต้องน ามาแยก
ประเภท แยกการใช้ประโยชน์ท่ีดนิ จากนั้นก็
น ามาลงในระบบ และการประกาศ ภ.ด.ส.3 

1.การออกกฎหมายรองยังไม่มี
ความพร้อม 
2.ข้อกฎหมายที่ประกาศขาด
ความชัดเจนในแนวทางการ
ปฏิบัติ เช่น การวัดขนาดสิ่ง
ปลูกสร้างช่วงแรกยังไม่มี
แนวทางด าเนินการ 
3.ระเบียบการด าเนินงานไมม่ี
แนวทางแก้ไขปัญหา เช่น  
การส่งแบบประเมินตาม
กฎหมายแจ้งใหส้่งตาม
ทะเบียนราษฎร์แต่ไมม่ีผูร้ับ 
4.ไม่พบกฎหมายให้ความ

1.ควรมีการออกกฎกระทรวง
ประกอบ พ.ร.บ.ให้ครบถ้วน
ก่อนบังคับใช้ 
2.ควรศึกษาระเบียบการด าเนิน 
งานให้ครอบคลุมและชัดเจน 
3.ควรมีการทบทวนการออก
กฎกระทรวงหรือวิธีการปฏิบตัิ
ให้ครบถ้วนชัดเจน 
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ผลกำรศึกษำ ปัญหำท่ีพบ แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ 

บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสรา้ง ภ.ด.ส.4 
บัญชีรายการห้องชุด ปิดประกาศ ณ 
ส านักงาน และจดัส่งทางไปรษณีย ์
-การแก้ไขเปลี่ยนแปลงบัญชีรายการแก้ไขหลัง
ประกาศ 
-การแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
ฯ ส่วนใหญ่เห็นว่า เป็นขั้นตอนของปีถัดไป 

คุ้มครองเจ้าหนา้ที่ 
 

 
ตารางที่ 8.2 ข้อมูลที่ใช้ในการด าเนินงาน 

ผลกำรศึกษำ ปัญหำท่ีพบ แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ 
-ข้อมูลที่ใช้ในการส ารวจ ส่วนใหญเ่ห็นว่า 
ใช้ข้อมูลที่ได้จากกรมที่ดิน, ข้อมูลการอนุญาต
จากฝ่ายโยธา 
-ข้อมูลอื่น ๆ ที่ใช้ในการส ารวจ ขอ้มูลทะเบยีน
ราษฎร์จากฝ่ายทะเบียนร่วมตรวจสอบรายชื่อ 
-การใช้ฐานข้อมูลเดมิ เห็นว่าข้อมลูที่ใช้เก็บภาษี
โรงเรือนเป็นข้อมูลเก่าไมส่ามารถใช้งานได้  
-การเรียงล าดับข้อมลูรายชื่อของผู้เสียภาษี 
อาคารชุดจะเรียงตามชื่ออาคารและบ้านเลขท่ี 
ส่วนรายชื่อผูเ้สียภาษีที่ดินฯ อยูร่ะหว่าง
ด าเนินการจึงยังไม่ทราบวา่ระบบจะเรยีง
อย่างไร 
-บัญชีรายการทีด่ินฯ และรายการห้องชุดฯ  
ส่วนใหญ่เห็นว่าน าข้อมูลทีไ่ด้จากการส ารวจลง
ในระบบโปรแกรม แยกตามประเภทของที่ดินฯ  

1.ข้อมูลที่ได้จากกรมที่ดินไม่
เป็นปัจจุบัน 
2.ข้อมูลจากฝ่ายโยธามีการใช้
อาคารไม่เป็นไปตามที่อนุญาต 
3.ข้อมูลที่ไดม้ีความขัดแย้ง
กันเอง เช่น ข้อมูลการจัดส่ง
ตามที่อยู่แตไ่ม่มผีู้รับตามที่
แจ้ง 
 
 

อยู่ระหว่างรวบรวมปัญหาเพื่อ
หาข้อสรุปและแนวทางแก้ไข
เนื่องจากเป็นข้อมูลที่ได้รับจาก
ภายนอก, เป็นฐานข้อมลูเดมิ 
 

 
ตารางที่ 8.3 เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

ผลกำรศึกษำ ปัญหำท่ีพบ แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ 
-เจ้าหน้าท่ีที่ใช้ในการส ารวจ มาจากฝ่ายรายได้ 
ฝ่ายโยธา และฝ่ายทีส่นับสนุนคือฝ่ายเทศกิจ 
ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
-พนักงานส ารวจส่วนใหญ่วา่มีความพร้อมในการ
ส ารวจ 
-ส่วนใหญ่สามารถแบ่งประเภท ลกัษณะ และ
อายุของสิ่งปลูกสรา้งไดโ้ดยดูตามหลักฐานแต่

1.ไม่ได้รับการฝึกอบรมก่อน
ด าเนินงาน 
2.เจ้าหน้าท่ีแตล่ะฝา่ยมี
ภารกิจหลายด้าน 
3.กรอบและวิธีการด าเนินการ
ยังไม่ชัดเจนท าใหเ้จ้าหน้าท่ี
สับสนต่อการท างาน 

1.เจ้าหน้าท่ีควรได้รบัการ
ฝึกอบรมให้มคีวามพร้อมก่อน
ด าเนินการ  
2.เจ้าหน้าท่ีควรมีการปรบั
กระบวนการท างาน ปรับทัศนะ
คติทางด้านความคดิ มีการสรา้ง
ความกระตือรือร้น ศึกษาความรู้
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ผลกำรศึกษำ ปัญหำท่ีพบ แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ 

บางท่าน เห็นว่าไม่เข้าใจ 
-เจ้าหน้าท่ีจัดท าบญัชี ส่วนใหญ่เหน็ว่าสามารถ
ด าเนินการได้ซึ่งในช่วงแรกต้องท าความเข้าใจใน
ระบบโปรแกรม 
 

4.เจ้าหน้าท่ีขาดความรู้ความ
เข้าใจในการด าเนินงาน 
 

ท าความเข้าใจ  
3.เจ้าหน้าท่ีควรมีการตดิตามข้อ
กฎหมายและระเบยีบปฏิบตัิงาน
อยู่เสมอ 
4.เจ้าหน้าท่ีควรมีการวางแผน
ทางด้านระยะเวลาซึ่งเป็นสิ่ง
ส าคัญเพื่อให้สามารถด าเนินการ
ได้ทันตามที่ก าหนด 

 
ตารางที่ 8.4 งบประมาณหรือเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

ผลกำรศึกษำ ปัญหำท่ีพบ แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ 
-งบประมาณที่ใช้ ส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า 
ได้จากงบ กทม. และมีการจัดสรรเงินล่วงเวลา
เพิ่มให ้
-อุปกรณ์เครื่องมือท่ีใช้ในการส ารวจ เห็นว่า  
ต้องใช้เครื่องมือวัดระยะทุกประเภท รวมถึง
เครื่องมือจดบันทึก ยานพาหนะ และของใช้
ส่วนตัว 
-เครื่องมือหรือระบบเทคโนโลยีท่ีใช้ท าบัญชี 
มี Computer, Internet, ระบบโปรมแกรมใน
การลงข้อมูล, ระบบ(GIS) 
 

1.งบประมาณไมเ่พียงพอเมื่อ
เทียบปริมาณงานกับ
ระยะเวลา 
2.ต้องจัดซื้อเครื่องมือเองยัง
ไม่ได้รับการสนับสนุน 
3.อุปกรณ์ล้าสมยั 
4.ระบบโปรแกรม
เปลี่ยนแปลงบ่อย  
5.ระบบไม่สามารถใช้งานได ้
 

1.ควรไดร้ับการสนับสนุน
งบประมาณเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการ
ส ารวจในช่วงปีแรก 
2.ควรไดร้ับการสนับสนุน
ทางด้านเทคโนโลยี เช่น ระบบ
การจัดเก็บข้อมูลภาษีให้เป็น
เอกภาพท้ัง กรุงเทพมหานคร 
3.ควรไดร้ับการสนับสนุน
เครื่องมือท่ีใช้ในการส ารวจให้
เพียงพอ 
4.ควรไดร้ับการสนับสนุน
Computerเพียงพอและทันสมยั 
5.ควรไดร้ับการสนับสนุนระบบ 
Internet ความเร็วสูง 

 
ตารางที่ 8.5 ระยะเวลาการด าเนินงาน 

ผลกำรศึกษำ ปัญหำท่ีพบ แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ 
-ระยะเวลาในการส ารวจ ส่วนใหญ่เห็นว่าไม่มี
ความเหมาะสม เนื่องจากท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง
เขตคันนายาวมจี านวนมากไมส่ามารถด าเนินการ
ได้ทันรวมถึงวิธีการปฏิบัตมิีการเปลี่ยนแปลงบ่อย  
-การจัดท าประกาศก าหนดระยะเวลาที่จะท าการ
ส ารวจฯ เห็นว่าก่อนเข้าส ารวจต้องประกาศแจ้ง
ล่วงหนา้ ไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยคิดว่าด้วย

1.ระยะเวลาไม่เพียงพอเมื่อ
เทียบกับปริมาณงานกับ
ก าลังคน 
2.ไม่สามารถด าเนินการได้
ครบทุกแปลง 
3.ไม่มีความแน่นอนใน
ระยะเวลาการท างาน 

ควรเลื่อนหรือขยายการบังคับใช้
กฎหมายเนื่องจากส่งผลกระทบ
ต่อภาครัฐไมส่ามารถจัดเก็บภาษี
ได้ครบท าให้รัฐขาดรายได ้
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ผลกำรศึกษำ ปัญหำท่ีพบ แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ 

ระยะเวลาที่เร่งรัดไมม่ีความเหมาะสม 
-การจัดท าบัญชีฯ ส่วนใหญ่เห็นว่าระยะเวลา
จัดท าบัญชีไม่เหมาะสม ปริมาณงานมากไม่
สามารถด าเนินการได้ทัน 

 

 
แนวทำงอ่ืน ๆ ที่ใช้ในกำรด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง  

พ.ศ. 2562 ควรมีการจัดเตรียมการหรือขั้นตอนให้พร้อมก่อนการประกาศใช้ ซึ่งในส่วนของ
กรุงเทพมหานคร การด าเนินการจะค่อนข้างยากทั้งในด้านพ้ืนที่และความพร้อมของประชาชน และ
ควรมีการเลื่อนบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ออกไปก่อน เนื่องจากปัจจุบันภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.
2562 ยังไมส่ามารถจัดเก็บได้ ท าให้รัฐบาลขาดรายได้ในการน างบประมาณมาพัฒนาประเทศ  

ปัจจัยอ่ืนที่มีผลกระทบต่อขั้นตอนกำรส ำรวจและกำรจัดท ำบัญชีรำยกำรที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้ำง มีดังนี้ 

1) ปัจจัยทางด้านสังคมซึ่งสังคมยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในการจัดเก็บภาษี แต่มีการตื่นตัว
กันมากข้ึน 

2) ประชาชนมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและพยายามหา
ช่องทางในการเลี่ยงภาษีหรือท าให้ตนเสียภาษีน้อยที่สุด 

3) ยังมีการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่อยู่ 
4) ปัจจัยภายนอก เช่นการเปลี่ยนแปลงของนโยบายของกรุงเทพมหานคร รูปแบบการจัดท า

บัญชีมีหน่วยงานที่อาสาจัดท าโปรแกรมแต่ท้ายท่ีสุดก็มีการแก้ไขซึ่งเป็นสาเหตุที่ท าให้งานล่าช้า 
 
9. ข้อเสนอแนะจำกผลกำรศึกษำ 

1) ในการออกกฎหมายเพื่อบังคับใช้ควรมีการศึกษาและวางแผนการออกกฎหมายให้สมบูรณ์ 
รวมถึงควรมีการทดลองการใช้งานเพ่ือลดผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน 

2) ควรมีการวางแผนการเชื่อมโยงข้อมูลทุกภาคส่วนที่ใช้ในการปฏิบัติงานและแก้ไขข้อมูลให้
เป็นปัจจุบัน เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้า และเกิดข้อผิดพลาดในการด าเนินงาน 

3) ในการจัดการด้านก าลังคนหรือเจ้าหน้าที่ ควรมีการศึกษากรอบอัตราก าลังเพ่ือให้
สอดคล้องกับปริมาณงานในแต่ละปี ซึ่งปัญหาการด าเนินงานจะพบว่าช่วงปีแรกพนักงานส ารวจ
จะต้องส ารวจทุกแปลง ส่วนในปีถัดไปสามารถใช้ฐานข้อมูลเดิมได้ซึ่งปริมาณงานจะลดลง 

4) ควรมีการจัดสรรงบประมาณของรัฐให้เพียงพอและควรได้รับการสนับสนุนเพ่ิมเติมต่อ
กระบวนการปฏิบัติงาน 

5) เครื่องมือหรือเทคโนโลยีที่ใช้ในการปฏิบัติงานควรได้รับการสนับสนุนให้มีความทันสมัย
และสะดวกต่อการท างาน 
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6) ควรมีการค านวณก าหนดระยะเวลาให้มีความสอดคล้องในแต่ละพ้ืนที่และวางแผนปริมาณ
งานตามสัดส่วนที่ไม่เท่ากัน เพ่ือไม่ให้กระทบต่อรายได้ของภาครัฐในการจัดเก็บภาษี 

7) ภาคประชาชนควรได้รับข้อมูลและแนวทางในการจัดเก็บภาษีเพ่ือลดความขัดแย้งใน
ขั้นตอนการส ารวจ 

8) ควรมีแนวทางส่งเสริมให้ภาคประชาชนได้มีบทบาทและส่วนร่วมในการส ารวจ 
 

บรรณำนุกรม 
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ควำมคิดเห็นของนักศึกษำ MPA รุ่น 33 (ภำคพิเศษ)  
ของสถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ตอ่คุณภำพกำรบริกำร 

อนวัทย์ ประยูร* 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษา MPA รุ่น 33 ของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ต่อคุณภาพการบริการ 2) เพ่ือศึกษาคุณภาพการให้บริการของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และเพ่ือหาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ต่อไปท าการศึกษาข้อมูลด้วยแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจั ย 
คือ นักศึกษา MPA รุ่น 33 (ภาคพิเศษ) ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผู้วิจัยใช้การสุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยจะเลือกศึกษาจากประชากรที่มีลักษณะตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่จะศึกษา คือ นักศึกษา MPA รุ่น 33 (ภาคพิเศษ) ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ รวมทั้งสิ้น 122 คน แล้วน ามาวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย 
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) กรณีท่ีทดสอบแล้วพบว่ามีความแตกต่าง
ระหว่างกลุ่มของค่าเฉลี่ยจะน าไปทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ด้วยวิธี LSD (Least Significant 
Difference) 

โดยก าหนดค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 26-35 ปี ส่วนใหญ่ 

มีอาชีพรับราชการ มีรายได้  20,001-30,000 บาท และมีประสบการณ์การท างาน 1-5 ปี 
ประสบการณ์การท างาน 5-10 ปี ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นปัจจัยคุณภาพการบริการ 
ด้านความน่าเชื่อถือ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 
1) ผลการศึกษา พบว่า ด้านเพศที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของสถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ด้วยวิธีการวิเคราะห์แบบ t-test พบว่า ค่า Sig เท่ากับ 0.72 ซึ่งมากกว่า
ระดับนัยส าคัญ เท่ากับ 0.05 สามารถสรุปได้ว่า  นักศึกษา MPA รุ่น 33 (ภาคพิเศษ) ของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่มีเพศต่างกัน ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของสถาบันบัณฑิตพัฒน- 
บริหารศาสตร์ไม่แตกต่างกัน 

                                       
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์    
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2) ผลการศึกษา พบว่า ด้านอายุที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ด้วยวิธีการวิเคราะห์แบบ (One-Way ANOVA) พบว่า ค่า Sig เท่ากับ 
0.04 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญ เท่ากับ 0.05 สามารถสรุปได้ว่า นักศึกษา MPA รุ่น 33 (ภาคพิเศษ) 
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่มีอายุต่างกัน ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์แตกต่างกัน 

3) ผลการศึกษา พบว่า ด้านอาชีพที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ด้วยวิธีการวิเคราะห์แบบ (One-Way ANOVA) พบว่า ค่า Sig เท่ากับ 
0.37 ซึ่งมากกว่าระดับนัยส าคัญ เท่ากับ 0.05 สามารถสรุปได้ว่า นักศึกษา MPA รุ่น 33 (ภาคพิเศษ) 
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่มีอาชีพต่างกัน ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ไม่แตกต่างกัน 

4) ผลการศึกษา พบว่า ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการ
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ด้วยวิธีการวิเคราะห์แบบ (One-Way ANOVA) พบว่า ค่า Sig 
เท่ากับ 0.03 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญ เท่ากับ 0.05 สามารถสรุปได้ว่า นักศึกษา MPA รุ่น 33 (ภาค
พิเศษ) ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ส่งผลต่อคุณภาพการ
ให้บริการของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์แตกต่างกัน 

5) ผลการศึกษา พบว่า ด้านประสบการณ์การท างานที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อคุณภาพการ
ให้บริการของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ด้วยวิธีการวิเคราะห์แบบ (One-Way ANOVA) 
พบว่า ค่า Sig เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญ เท่ากับ 0.05 สามารถสรุปได้ว่า นักศึกษา 
MPA รุ่น 33 (ภาคพิเศษ) ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่มีประสบการณ์การท างานต่างกัน 
ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์แตกต่างกัน  

ค ำส ำคัญ: ความคิดเห็น, คุณภาพการบริการ, นักศึกษา MPA รุ่น 33 (ภาคพิเศษ)   
 
1. บทน ำ 

ปัจจุบันประเทศไทยเป็นประเทศก าลังพัฒนาที่วางเป้าหมายในการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง การศึกษา และศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นรากฐานของความเจริญก้าวหน้าของประเทศทั้ง
ในปัจจุบันและ อนาคตการพัฒนาประเทศนั้นประกอบด้วยหลายส่วนที่จะท าให้ประเทศเจริญก้าวหน้า
แต่ส่วนที่ส าคัญที่สุดคือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (อเนก ณะชัยวงค์, 2553) 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประเทศที่ดีต้องมีพ้ืนฐานส าคัญทางด้านการศึกษาที่ดีและ
สอดคล้องกับ บริบทในระดับท้องถิ่นและประเทศ เนื่องจากการศึกษาที่ดีก่อให้เกิดความเจริญงอกงาม
ในสังคม โดยเริ่มตั้งแต่การศึกษาในระดับประถมศึกษาที่เน้นการศึกษาในลักษณะของการอบรมเลี้ยงดู 
และพัฒนาความพร้อมของเด็กทั้งทางร่างกายและจิตใจ สติปัญญา อารมณ์ บุคลิกภาพและสังคม 
ในขณะที่การศึกษาในระดับ มัธยมศึกษาเน้นการส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้พัฒนาคุณธรรม ความรู้ 
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ความสามารถและทักษะที่ต่อเชื่ อมกับระดับ ประถมศึกษา ท าให้ผู้ เรียนได้พบความต้องการ 
ความสนใจและความถนัดของตนเองทั้งในด้านวิชาการ และวิชาชีพเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาต่อไป (สยาม ชูกร, 2559) 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นบัณฑิตวิทยาลัยแห่งแรก
ของประเทศไทยที่เปิดสอนวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดตั้งขึ้นในสังกัดมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ 
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2498 จากความริเริ่มของนักวิชาการไทย น าโดย ดร.มาลัย หุวะนันทน์ 
และนายเชาว์ พัฒนจรูญ ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2509 รัฐบาลได้จัดตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ขึ้น และได้ก าหนดให้คณะรัฐประศาสนศาสตร์เป็นคณะในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ ท าการเรียนการสอนเพ่ือผลิต พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาสตร์เรื่อยมา 
ต่อมาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ได้เริ่มเปิดการศึกษาขั้นปริญญาเอกทางการบริหารการพัฒนาขึ้นในปี
การศึกษา 2527 และได้เปิดหลักสูตรปริญญาโทภาคพิเศษขึ้นเป็นครั้งแรกในปีการศึกษา 2530 ในปี 
พ.ศ. 2535 คณะฯ เริ่มขยายการศึกษาระดับปริญญาโทภาคพิเศษออกไปยังส่วนภูมิภาค โดยได้ร่วมมือ
กับวิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ และวิทยาลัยครูนครราชสีมา เปิดการสอนหลักสูตรพัฒนบริหารศาสตร  
มหาบัณฑิต ในส่วนภูมิภาค ในปี พ.ศ. 2534 ได้ขยายการสอนไปที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัด
อุบลราชธานี จังหวัดล าปาง จังหวัดสงขลา ต่อมาในปี พ.ศ. 2537 ขยายการเปิดสอนไปยังจังหวัด
ภูเก็ต และจังหวัดอุดรธานี จนมีศูนย์การศึกษากระจายตามจังหวัดต่าง ๆ ปัจจุบันเหลือเพียง 6 
ศูนย์ คือ พิษณุโลก นครราชสีมา อุดรธานี ชลบุรี สุราษฎร์ธานี และ สงขลา เนื้อหาของหลักสูตร  
มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านการบริหารที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ตลอดจน
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปสามารถวิเคราะห์
สังเคราะห์และประยุกต์ใช้ความรู้ในการวิเคราะห์ สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่มีความซับซ้อนได้
อย่างเหมาะสม ตลอดจนน าทักษะทางการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาที่มีความเป็นพลวัตและมี
ความสลับซับซ้อนได้ อันน าไปสู่การสร้างนวัตกรรม ทางรัฐประศาสนศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในทาง
ปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานและประเทศชาติ 

โดยจะเน้นไปที่การวิเคราะห์นโยบายและการบริหาร และความทันสมัย มีการให้บริการที่
หลายหลาย ทั้งโดยตรงและการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต สิ่งพิมพ์ 
หรือป้ายโฆษณา เป็นต้น โดยที่สภาพแวดล้อมในการศึกษาก็เป็นสิ่งที่ส าคัญที่ทางสถาบันให้ความใส่ใจ
ดูแลเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมโดยรอบ อาคารศึกษา สถานที่ท ากิจกรรมต่าง ๆ ห้องสมุด
ที่ถือได้ว่ามีความทันสมัยเป็นอย่างมาก เพราะเป็นหัวใจส าคัญเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ต่าง ๆ ยังรวม
ไปถึงสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ รวมทั้งห้องน้ าสะอาดถูกสุขลักษณะและมีจ านวนเพียงพอกับ
จ านวนนักศึกษา และความปลอดภัยที่เป็นสิ่งส าคัญที่สุดที่ทางสถาบันใส่ใจเป็นพิเศษ นอกจากนี้ผู้ที่
สนใจเข้าศึกษาในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ยังสามารถสอบถามข้อมูล ข่าวสาร ได้ง่าย 
เนื่องจากการเข้าถึงนั้นสะดวกสบายมากขึ้น เพราะทางสถาบันได้ระบบสารสนเทศแจ้งข้อมูลข่าวสาร
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ผ่าน Facebook, Website, Line official เจ้าหน้าทุกคนมีใจรักในการบริการและให้ความเท่าเทียม
กันกับทุกท่าน อีกทั้งเจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถในการให้ค าแนะน านักศึกษา จะเห็นได้ว่าจาก
การให้บริการในด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษานั้นล้วนเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการศึกษาของ
นักศึกษา ส่งผลต่อความรู้ที่จะได้รับ เป็นภาพพจน์ที่ดีน่าเชื่อถือ สามารถโน้มน้าวใจในนักศึกษาหันมา
สนใจเพ่ิมมากข้ึน (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2562) 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าการศึกษาเป็นเรื่องที่มีความส าคัญอย่างมากในปัจจุบัน 
ไม่ว่าจะเป็นสถาบันใดก็ให้ความใส่ใจในรายละเอียดทั้งด้านหลักสูตรและสภาพแวดล้อมต่าง  ๆ 
เพ่ือสร้างความหน้าเชื่อถือให้กับสถาบัน และยังท าให้สถาบันมีคุณภาพเป็นที่ต้องการของผู้ที่ต้องการ
ศึกษาในระดับสูงยิ่งขึ้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง ความคิดเห็นของนักศึกษา MPA 
รุ่น 33 (ภาคพิเศษ) ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ต่อคุณภาพการบริการ ด้านความน่าเชื่อถือ 
ด้านสิ่งที่สัมผัสได้ ด้านการตอบสนองด้านการให้ความมั่นใจ ด้านการดูแลเอาใจใส่ เนื่องจากรุ่นที่ 33 
(ภาคพิเศษ) เป็นรุ่นที่ตัวผู้วิจัยเองก าลังศึกษาอยู่ อีกทั้งผู้ที่ก าลังศึกษาในรุ่นเดียวกันนั้นมีหลากหลาย
อาชีพ หลากหลายหน่วยงาน ร่วมทั้งในปัจจุบันนั้นมีสถาบันที่เปิดสอบหลายแห่ง จึงต้องการจะทราบ
ว่าท าไมนักศึกษา MPA รุ่น 33 (ภาคพิเศษ) จึงเลือกสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และเพ่ือทราบ
ถึงคุณภาพการให้บริการของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของงำนวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษา MPA รุ่น 33 (ภาคพิเศษ) ของสถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์ต่อคุณภาพการบริการ 

2.2 เพ่ือศึกษาหาความรู้ที่ได้จากเลือกคณะ MPA ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์มี
ชื่อเสียงในด้านนี้อยู่แล้วด้วย 

 
3. สมมติฐำนงำนวิจัย 

ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ และประสบการณ์
ท างานแตกต่างกัน ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์แตกต่างกัน 
 
4. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 

จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้รวบรวมปัจจัยส่งผลต่อ
คุณภาพการให้บริการของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  โดยก าหนดตัวแปรในการศึกษา 
ซึ่งประกอบด้วยตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม โดยตัวแปรอิสระได้แก่ ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ 
เพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และประสบการณ์ท างาน ตัวแปรตาม ได้แก่ 1) ปัจจัยคุณภาพ
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การบริการ ได้แก่ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านสิ่งที่สัมผัสได้ ด้านการตอบสนอง ด้านการให้ความมั่นใจ  
และ ด้านการดแูลเอาใจใส่ 2) เหตุผลที่ท่านมาเรียนที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) NIDA 

จากตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม ที่ได้ศึกษาสามารถก าหนดเป็นกรอบแนวคิดของการศึกษาได้ดัง
ภาพที่ 4.1 

      ตัวแปรอิสระ                                                  ตัวแปรตำม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่4.1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

ขอบเขตด้านประชากร ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษา MPA รุ่น 33 (ภาคพิเศษ) ของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จ านวน 122 คน จึงใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น คือ 
122 คน ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
แบบสอบถามด้วยวิธีการค านวณ และวิเคราะห์ ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์โดย
ใช้หลักสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลชิงปริมาณและน าเสนอผลการศึกษาผ่านการใช้ค่าสถิติ 2 แบบ คือ 
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้ในการบรรยายลักษณะ
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และประสบการณ์
ท างาน ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้ในการ
บรรยายลักษณะข้อมูลความคิดเห็นปัจจัยคุณภาพการบริการ และเหตุผลที่มาเรียนที่สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) NIDA สถิติเชิงอ้างอิง (Inferential Statistic) ได้แก่ สถิติ t-test 
ใช้ส าหรับทดสอบความแตกต่างด้านปัจจัยส่วนบุคคลที่มีตัวแปร แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ ตัวแปรเพศ และ
สถิติ F-test ใช้ในการทดสอบคือตัวแปรที่มีมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป ได้แก่ อายุ อาชีพรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน และประสบการณ์ท างาน กรณีที่ทดสอบแล้วพบว่ามีความแตกต่างระหว่างกลุ่มของค่าเฉลี่ยจะ
น าไปทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ด้วยวิธี LSD (Least Significant Difference) โดยก าหนดค่า
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ปัจจัยด้ำนประชำกรศำสตร์ 
- เพศ 
- อาย ุ
- อาชีพ 
- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
- ประสบการณ์ท างาน 

  

ปัจจัยคุณภำพกำรบริกำร (ชลธิชา ศรีบ ารุง, 
2557) 

-  ด้านความน่าเชื่อถือ 
-  ด้านสิ่งที่สัมผัสได้ 
-  ด้านการตอบสนอง 
-  ด้านการให้ความมั่นใจ 
-  ด้านการดูแลเอาใจใส่ 

เหตุผลที่ผู้ตอบแบบสอบถำมมำเรียนที่สถำบัน
บัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ 
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5. ผลกำรศึกษำ 
ผลการวิเคราะห์ผลการศึกษา สามารถสรุปลักษณะของปัจจัยด้านต่าง ๆ ได้ ดังนี้ 

5.1 ปัจจัยด้ำนลักษณะส่วนบุคคล 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 67 คน (ร้อยละ 54.9) และเพศชาย 

จ านวน 55 คน (ร้อยละ 45.1) มีอายุ 26-35 ปี จ านวน 59 คน (ร้อยละ 48.4) รองลงมามีอายุ ต่ ากว่า 
26 ปี จ านวน 32 คน (ร้อยละ 26.2) และน้อยที่สุด คือ อายุมากกว่า 45 ปี จ านวน 6 คน (ร้อยละ 
4.9) มีอาชีพรับราชการ จ านวน 94 คน (ร้อยละ 77.0) รองลงมา คือ อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
จ านวน 20 คน (ร้อยละ 16.4) และน้อยที่สุด คือ อาชีพธุรกิจส่วนตัว จ านวน 2 คน (ร้อยละ 1.6)  
มีรายได้ 20,001-30,000 บาท จ านวน 48 คน (ร้อยละ 39.3) รองลงมา คือ รายได้ 30 ,001-40,000 
บาท จ านวน 26 คน (ร้อยละ 21.3) และน้อยที่สุด คือ รายได้มากกว่า  50,001 บาท จ านวน 8 คน 
(ร้อยละ 6.6) และมีประสบการณ์การท างาน 1-5 ปี จ านวน 53 คน (ร้อยละ 43.4) รองลงมา คือ 
ประสบการณ์การท างานตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป จ านวน 41 คน (ร้อยละ 33.6) และน้อยที่สุด คือ 
ประสบการณ์การท างาน 5-10 ปี จ านวน 11 คน (ร้อยละ 9.0) 

5.2 ควำมคิดเห็นปัจจัยคุณภำพกำรบริกำร 

5.3 ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นปัจจัยคุณภาพการบริการ ด้าน
ความน่าเชื่อถือ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅=4.37, S.D.=0.66) โดย
พิ จ า ร ณ า  เ ป็ น ร า ย ข้ อ  พ บ ว่ า  เ ป็ น ส ถ า บั น 
ชั้นน าในระดับสากลมากที่สุด โดยอยู่ ในระดับสูงที่สุด (  ̅=4.58, 
S.D.=0.80) รองลงมา สถาบันมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น 
วิทยุ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต สิ่งพิมพ์ หรือป้ายโฆษณา โดยอยู่ในระดับ
มากที่สุด (  ̅=4.51, S.D.=0.86) และน้อยที่สุด การจัดให้มีการสอน
ภาษาต่างประเทศมากกว่า 1 ภาษา โดยอยู่ในระดับมาก ( ̅=3.98, 
S.D.=0.63)   

ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นปัจจัยคุณภาพการบริการ ด้านสิ่งที่สัมผัสได้ โดยรวม

อยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅=4.24, S.D.=0.62) โดยพิจารณา เป็นรายข้อ พบว่า ความสะดวกของ

สถานที่ในการจอดรถรับ-ส่งมากที่สุด โดยอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅=4.65, S.D.=0.80) รองลงมา 
ห้องน้ าสะอาด ถูกสุขลักษณะและมีจ านวนเพียงพอกับจ านวนนักศึกษา โดยอยู่ในระดับมากที่สุด 

( ̅=4.47, S.D.=0.86) และน้อยที่สุด สถาบันตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี ไม่มีสิ่ งที่เป็นอันตรายอยู่

ข้างเคียง โดยอยู่ในระดับมาก ( ̅=3.93, S.D.=0.64)   
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ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นปัจจัยคุณภาพการบริการ ด้านการตอบสนอง 

โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅=4.27, S.D.=0.62) โดยพิจารณา เป็นรายข้อ พบว่า เจ้าหน้าที่ของ

คณะมีความตรงต่อเวลาในการบริการนักศึกษามากที่สุด โดยอยู่ในระดับมากที่สุด (  ̅=4.66, S.D.= 

0.69) รองลงมา มีการบริการแบบ one stop service โดยอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅=4.60, S.D.= 
0.84) และน้อยที่สุด ร้านอาหารมีความหลากหลายในการบริการนักศึกษา โดยอยู่ ในระดับมาก 

( ̅=3.76, S.D.=0.53)   
ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นปัจจัยคุณภาพการบริการ ด้านการให้ความมั่นใจ 

โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅=4.21, S.D.=0.58) โดยพิจารณา เป็นรายข้อ พบว่า มีสื่อการเรียน

การสอนที่ทันสมัยมากที่สุด โดยอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅=4.29, S.D.=0.72) รองลงมา มีผู้บริหาร

สถาบันที่เก่งและมีความสามารถ โดยอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅=4.28, S.D.=0.83) และน้อยที่สุด 
อาจารย์ของสถาบันด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์) 

โดยอยู่ในระดับมาก ( ̅=4.03, S.D.=0.51)   
ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นปัจจัยคุณภาพการบริการ ด้านการดูแลเอาใจใส่ 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅=4.15, S.D.=0.64) โดยพิจารณา เป็นรายข้อ พบว่า การจัดการกิจกรรม
การเรียนการสอนมีกิจกรรมกลุ่มสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาและอาจารย์มากที่สุด 

โดยอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅=4.44, S.D.=0.85) รองลงมา การเอาใจใส่ของอาจารย์ต่อนักศึกษา 

โดยอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅=4.25, S.D.=0.79) และน้อยที่สุด มีบุคลากรของสถาบันคอยดูแล

นักศึกษาอย่างใกล้ชิดหากมีปัญหา โดยอยู่ในระดับมาก ( ̅=3.90, S.D.=0.65)   

5.3 เหตุผลที่ท่ำนมำเรียนที่สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) NIDA 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นในเหตุผลที่ท่านมาเรียนที่สถาบันบัณฑิตพัฒน 

บริหารศาสตร์ (นิด้า) NIDA โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅=4.29, S.D.=0.56) โดยพิจารณา 

เป็นรายข้อ พบว่า ท่านเรียนเพราะสังคมนิยมมากที่สุด โดยอยู่ในระดับมากที่สุด (  ̅=4.66, 
S.D.=0.72) รองลงมา ท่านได้รับค าแนะน าจากรุ่นพ่ีหรือผู้ที่จบการศึกษาไปแล้ว โดยอยู่ในระดับมาก

ที่สุด ( ̅=4.63, S.D.=0.68) และน้อยที่สุด ท่านเรียนเพราะคนในครอบครัวหรือญาติจบการศึกษาจาก

สถาบัน โดยอยู่ในระดับมาก ( ̅=3.95, S.D.=0.68)   

5.4 ผลกำรทดสอบสมมติฐำนกำรศึกษำ สามารถสรุปได้ ดังนี้  
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์ด้วยวิธีการวิเคราะห์แบบ t-test พบว่า ด้านที่ไม่แตกต่างกันได้แก่ ด้านเพศ ค่า Sig เท่ากับ 
0.72 ซึ่งมากกว่าระดับนัยส าคัญ เท่ากับ 0.05 และด้านอาชีพด้วยวิธีการวิเคราะห์แบบ One-Way 
ANOVA พบว่า ค่า Sig เท่ากับ 0.37 ซึ่งมากกว่าระดับนัยส าคัญ เท่ากับ 0.05 สามารถสรุปได้ว่า 
นักศึกษา MPA รุ่น 33 (ภาคพิเศษ) ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่มีเพศและอาชีพต่างกัน 
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ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ไม่แตกต่างกัน และปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ด้วยวิธีการ
วิเคราะห์แบบ One-Way ANOVA พบว่า ด้านที่แตกต่างกันได้แก่ ด้านอายุ ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
และด้านประสบการณ์การท างาน มีค่า Sig เท่ากับ 0.03 0.04 และ 0.05 ตามล าดับ ซึ่งน้อยกว่าระดับ
นัยส าคัญ เท่ากับ 0.05 สามารถสรุปได้ว่า นักศึกษา MPA รุ่น 33 (ภาคพิเศษ) ของสถาบันบัณฑิต- 
พัฒนบริหารศาสตร์ ที่มีอายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และประสบการณ์การท างานต่างกัน ส่งผลต่อ
คุณภาพการให้บริการของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์แตกต่างกัน   

ตารางที่ 5.1 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตำม ควำมแตกต่ำงระหว่ำงตัวแปรอิสระและตัวแปรตำม 

มีควำมแตกต่ำง ไม่มีควำมแตกต่ำง 
เพศ ปัจจัยคุณภาพการให้บริการของ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร-
ศาสตร ์

  
อาย ุ   
อาชีพ   
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน   
ประสบการณ์ท างาน   

 
6. สรุป อภิปรำยและข้อเสนอแนะ 

6.1 อภิปรำยผลกำรวิจัย 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของนักศึกษา MPA รุ่น 33 (ภาคพิเศษ) ของสถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ต่อคุณภาพการบริการ สามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้  
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ด้านเพศและอาชีพที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการ

ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ไม่แตกต่างกัน นั่นแสดงให้เห็นว่านักศึกษามีความคิดเห็นต่อ
คุณภาพและบริการที่ไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ มาลัย ศราทธนานนท์ (2557) ได้ศึกษาเรื่อง คุณภาพการให้บริการของอาคารเฉลิมพระเกียรติ
ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณภาพการให้บริการของ
อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ในภาพรวมอยู่ในระดับดี ด้านความเข้าใจและ
เห็นอกเห็นใจผู้รับบริการอยู่ในระดับดี เป็นอันดับ 1 รองลงมาคือ ด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ 
ด้านการใหค้วามมั่นใจแก่ผู้รับบริการ ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ และด้านความน่าเชื่อถือ
ไว้วางใจในการบริการตามล าดับ 2) นิสิตที่มีเพศ คณะที่ศึกษา และชั้นปีที่ศึกษาต่างกันมีความคิดเห็น
ต่อคุณภาพการให้บริการของอาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีไม่แตกต่างกัน และ
งานวิจัยของวิลาวัณย์ แสงประดับเพชร (2556) ได้ศึกษาเรื่องคุณภาพการให้บริการของส านัก 
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีของนักศึกษาภาคปกติ 
ปีการศึกษา 2556 ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณภาพการให้บริการของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
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สารสนเทศ มหาวิทยาลัย ราชภัฏกาญจนบุรี โดยรวมและทุกด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย คือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก รองลงมาคือ ด้านกระบวนการ ด้านบุคลากร และ
ทรัพยากร 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี 
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จ าแนกตามสถานภาพ เพศ อายุ ระดับการศึกษา คณะ/ 
หน่วยงาน พบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ด้านอายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และประสบการณ์การท างานที่
แตกต่างกัน ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ แตกต่างกัน 
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ นั่นแสดงให้เห็นว่าปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน ท าให้นักศึกษามี
ความคิดเห็นต่อคุณภาพและบริการที่ไปในทิศทางตรงกันข้ามกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของบัวแก้ว 
ถาวรบูรณทรัพย์ (2560) ได้ศึกษาเรื่อง คุณภาพการบริการของส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้บริการมีการรับรู้และความคาดหวังการบริการในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านการรับรู้การบริการด้านความมั่นใจเชื่อมั่นมากกว่าด้านอ่ืน 
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การรับรู้ในการบริการมีความแตกต่างกับความคาดหวังในบริการใน
ภาพรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 และงานวิจัยของสยาม ชูกร (2559) ได้ศึกษาเรื่อง
คุณภาพการให้บริการของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอบ้านแพ้ว 
ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณภาพการให้บริการของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
อ าเภอบ้านแพ้วโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
ได้แก่ ด้านความไว้วางใจ ด้านการเข้าถึงจิตใจ ด้านความน่าเชื่อถือของบริการ ด้านการตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการ และด้านลักษณะทางกายภาพ ตามล าดับ 2) แนวทางการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอบ้านแพ้ว 1) 
ด้านกายภาพ ควรจัดหาและปรับปรุงเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ให้มีความทันสมัย 2) ด้านความ
น่าเชื่อถือ พัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ ก าหนด และแจ้งล าดับ
ขั้นตอนการท างานให้เป็นลายลักษณ์อักษรหรือติดประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการได้รับทราบ 3)  
ด้านการสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการ : พัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความสามารถในการให้ข้อมูล  
4) ด้านความไว้วางใจ พัฒนาเจ้าหน้าที่ ให้มีความรู้และประสบการณ์ มีความสุภาพอ่อนโยน  
มีคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 5) ด้านการเข้าถึงจิตใจ : อบรมเจ้าหน้าที่ให้มีจิตบริการ 
โดยให้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ มีความเต็มใจช่วยเหลือผู้รับบริการอย่างเต็มความสามารถ และ
ติดตามสอบถามผู้รับบริการหลังจากท่ีให้บริการไปแล้ว 

6.2 ข้อเสนอแนะท่ีได้จำกกำรวิจัย   
1) ด้านความน่าเชื่อถือ ควรมีการจัดให้มีการสอนภาษาต่างประเทศมากกว่า 1 ภาษา 
2) ด้านสิ่งที่สัมผัสได้ ควรให้ความส าคัญดูแลและจัดสภาพแวดล้อมที่ดี ไม่มีสิ่งที่เป็นอันตราย

อยู่ข้างเคียง 
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3) ด้านการตอบสนอง ควรมีระบบสารสนเทศแจ้งข้อมูลข่าวสารผ่าน Facebook, Website, 
Line official อย่างครอบคลุมและท่ัวถึง ควรเพิ่มให้มีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในบางวิชา 

4) ด้านการให้ความมั่นใจ ควรส่งเสริมให้อาจารย์ของสถาบันด ารงต าแหน่งทางวิชาการมากขึ้น 
5) ด้านการดูแลเอาใจใส่ ควรมีบุคลากรของสถาบันคอยดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิดหากมี

ปัญหา เช่น มีเบอร์ติดต่อบุคลากรที่รับผิดชอบโดยตรง 

6.3 ข้อเสนอแนะในกำรท ำวิจัยครั้งต่อไป 
1) ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติม เจาะลึก ส าหรับความคิดเห็นของนักศึกษา MPA รุ่นอ่ืน ๆ 

เพ่ิมเติมเพ่ือในการเปรียบเทียบความคิดเห็นที่แตกต่างกัน และสามารถน าข้อมูลมาปรับปรุงในการใช้
งานได้ต่อไป 

2) ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ ความคาดหวัง และคุณภาพบริการของสถาบันบัณฑิต       
พัฒนบริหารศาสตร์ เป็นระยะ ๆ ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องย่อมมีผล
ให้ความความพึงพอใจ คาดหวัง และคุณภาพบริการได้ เพ่ือน าผลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาการให้บริการอย่าง 

3) ควรมีการศึกษาข้อมูลเชิงลึก โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ิมเติม เช่น การสัมภาษณ์  
เชิงลึก (In-depth Interview) เพ่ือให้สามารถเข้าใจถึงปัญหา ตลอดจนเข้าใจถึงทัศนคติของนักศึกษา
ผู้มาใช้บริการมากขึ้น 
 

บรรณำนุกรม 

บัวแก้ว ถาวรบูรณทรัพย์. (2560). คุณภาพการบริการของส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด
ฉะเชิงเทรา. (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต) วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา. 

มาลัย ศราทธนานนท์. (2557). คุณภาพการให้บริการของอาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ
ครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา. (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต) วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ 
มหาวิทยาลัยบูรพา. 

วิลาวัณย์ แสงประดับเพชร. (2556). คุณภาพการให้บริการของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีของนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2556. 
(บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี. 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. (2562). ประวัติ สพบ. สืบค้นเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563, จาก 
http://www.nida.ac.th/th/index.php/nida-about/nida-about-1 

สยาม ชูกร. (2559). คุณภาพการให้บริการของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อ าเภอบ้านแพ้ว. (ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

http://www.nida.ac.th/th/index.php/nida-about/nida-about-1


807 
 

 

อเนก ณะชัยวงค์. (2553). การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีชั้น
ปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. (รายงานการวิจัย) ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัย. 

http://www.tnrr.in.th/?page=research_result&name=%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%81+%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C


807 
 

วิเครำะห์กระบวนกำรกำรด ำเนินงำนโครงกำรค่ำยปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
ยำเสพติดอ ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธำน ี

อารชวิน ภู่หริย์วงศ์สุข* 
 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ครั้งนี้เป็นการศึกษา “กระบวนการด าเนินงานโครงการค่ายปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมยาเสพติดอ าเภอ ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี” โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยคือ 1) ศึกษาการ
ด าเนินกระบวนการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ณ ค่ายปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมยาเสพติดอ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 2) ศึกษาปัญหา อุปสรรค์ ข้อควรปรับปรุงและ
ข้อเสนอ ในการด าเนินงานโครงการ 3) น าเสนอแนวทางความส าเร็จของการจัดท าโครงการค่าย
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมยาเสพติดอ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ด าเนินการเก็บข้อมูลวิจัยโดยใช้การสัมภาษณ์
เชิงลึก (In Depth Interview) โดยใช้การเก็บข้อมูลจากการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) 
จากระเบียบหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง คู่มือปฏิบัติงาน รายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง และเก็บข้อมูลวิจัย
สนาม (Field Research) โดยการก าหนดแบบสอบถามกลุ่มประชากรตัวอย่างผู้ เข้ารับการ
บ าบัดรักษายาเสพติดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมยาเสพติดอ าเภอธัญบุรีและท าการสัมภาษณ์
ใช้ค าถามแบบกึ่งโครงสร้าง  

ผลการศึกษาพบว่ากระบวนการจัดท าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมยาเสพติด อ าเภอธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธานี เริ่มจาก 1) เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอ าเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานี ด าเนินการตั้งจุด
ตรวจจุดสกัด ลงพื้นที่ตรวจสอบตามข้อร้องเรียน และประชาสัมพันธ์ เพ่ือค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
ให้เข้าสู่กระบวนการบัดรักษาโดยความสมัครใจ แต่พบว่าผู้เข้ารับการบ าบัดฯ ล้วนแต่ถูกบังคับให้เข้า
มาทั้งสิ้น 2) คัดกรองผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เพ่ือตรวจสอบประวัติการใช้สารเสพติด สุขภาพร่างกาย 
และสุขภาพจิต ด าเนินการโดยสาธารณสุขอ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 3) ด าเนินการฝึกอบรมเป็น
จ านวน 12 วัน แบ่งเป็นอบรมทางวิชาการโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง สาธารณสุข ต ารวจ  ทหาร  
เพ่ือสร้างการรับรู้และให้ห่างไกลจากยาเสพติด และฝึกอบรมอาชีพจ านวน 3 วัน โดยใช้วิทยากรที่มี
ความรู้ความสามารถ สถานที่อบรมคือวัดมูลจินดาราม อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี มีความ
กว้างขวาง แต่ยังขาดพ้ืนที่ใช้ส าหรับการจัดกิจกรรมย่อย พ้ืนที่ห้องนอนและห้องจัดอบรมยังแบ่งแย่ง
ไม่ชัดเจน และพบว่าโครงการฯ เป็นการสร้างเครือข่ายยาเสพติดให้รู้จักกันมากขึ้น 

                                       
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
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ดังนั้นโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมยาเสพติดจึงควรปรับรูปแบบการรับสมัครผู้เสพ/  
ผู้ติดยาเสพติดเข้ามาในค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จัดส่วนพ้ืนที่ให้มีความเหมาะสมหรือพิจารณาหา
พ้ืนที่ในการจัดโครงการใหม่ และควรหาแนวทางการบ าบัดรักษาโดยใช้วิธีการอ่ืนเปรียบเทียบกับการ
จัดท าโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมยาเสพติดอ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

ค ำส ำคัญ: ค่ายปรับเปลี่ยน, พฤติกรรมยาเสพติด การบ าบัดรักษา, ผู้เสพยาเสพติด, ยาเสพติด 
 
1. บทน ำ 

ปัญหายาเสพติดนับว่าเป็นปัญหาหนึ่งที่ส าคัญของประเทศชาติ ที่ส่งผลกระทบต่อระบบต่างๆ 
ของสังคมส่วนรวมเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจในด้านของความเชื่อมั่นต่อสายตาของ
ต่างประเทศในการลงทุน หรือจะเป็นในด้านของสังคม ยาเสพติดเป็นบ่อเกิดของปัญหาอาชญากรรม
ต่าง ๆ และขัดต่อจารีตประเพณี ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม หรือจะเป็นในด้าน
ของความเสียหายในการรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดที่มีปัญหาสุขภาพเรื้อรัง และที่ส าคัญที่สุด คือ  
มีผลกระทบกับตัวผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดโดยตรงส่งผลให้ผู้นั้นมีสุขภาพร่างกายที่ทรุดโทรม เกิดโรคภัย
ต่าง ๆ ขาดการพัฒนาจนกลายเป็นบุคคลที่เสื่อมสมรรถภาพ ส่งผลให้ประเทศชาติขาดบุคลากรที่มี
คุณภาพในการพัฒนาประเทศและมีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติเป็นอย่างมาก และมีแนวโน้มที่
พบจ านวนผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด รายใหม่เพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ท าให้เป็นปัญหาที่จะต้องเร่งด าเนินการแก้ไข
อย่างเร่งด่วน โดยจะต้องบูรณาการท างานทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ชุมชน และสังคม เพ่ือลด
ระดับการแพร่ระบาดของยาเสพติด อันเป็นปัญหาต่อประเทศชาติ สังคม ชุมชน ครอบครัว รวมถึงตัว
ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเอง ประกอบกับผู้ต้องขังในคดีอาญาของผู้ต้องขังในกรมราชทัณฑ์ทั่วประเทศ 
ส ารวจ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 อ้างอิงจากข้อมูลของกรมราชทัณฑ์. (ม.ป.ป.), รายงานสถิติ
ผู้ต้องขังราชทัณฑ์คดี พ.ร.บ.ยาเสพติดทั่วประเทศ พบว่า มีจ านวนทั้งสิ้น 371,461 คน แบ่งเป็น
ผู้ต้องขังในคดียาเสพติดมากที่สุดเป็นจ านวน 294,913 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 79.39 เพ่ือแก้ไข
ปัญหาผู้ต้องขังคดียาเสพติดล้นคุก คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีประกาศเพ่ือแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว ในประกาศฉบับที่ 108/2557 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 เรื่องการปฏิบัติต่อผู้ต้องสงสัยว่า
กระท าผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด เพ่ือเข้าสู่การบ าบัดฟ้ืนฟูและการดูแลผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟู 
เป็นไปโดยเหมาะสม สมควรก าหนดให้ผู้ต้องสงสัยว่ากระท าความผิดฐานเสพยาเสพติดหรือเสพและ  
มียาเสพติดไว้ในครอบครอง ตามลักษณะ ชนิด ประเภท และปริมาณที่ก าหนด ซึ่งไม่มีพฤติกรรมที่
อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้อ่ืนหรือสังคม ได้รับการบ าบัดฟ้ืนฟูโดยการยินยอม และได้รับการดูแล
อย่างต่อเนื่องภายหลังผ่านการบ าบัดฟื้นฟู หากผู้นั้นยินยอมเข้ารับการบ าบัดฟ้ืนฟูถ้าไม่ปรากฏว่าผู้นั้น
เป็นผู้ต้องหาอยู่ในระหว่างรับโทษหรืออยู่ในระหว่างถูกด าเนินคดีในความผิดเกี่ยวกั บยาเสพติด 
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายด าเนินการให้ผู้นั้นเข้ารับการบ าบัดฟ้ืนฟูในสถานะ
ของ “ผู้ป่วย” ในรูปแบบการบัดบัดรักษาในโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมยาเสพติดจังหวัด/อ าเภอ  
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2. ค ำจ ำกัดควำม 
2.1 ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมยาเสพติด มาตรฐานศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ่มผู้เสพ

ยาเสพติด ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมยาเสพติด ให้ความหมายว่า หมายถึงสถานที่และกระบวนการ
ด าเนินการดูแลรักษาเบื้องต้น เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เสพ/
ผู้ติดยาเสพติด โดยใช้วิธีการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง สังกัดกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย และภาคีเครือข่ายกระทรวงสาธารณสุข (2561) 

 2.2 การบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมยาเสพติด ให้ความหมายว่า 
หมายถึง การรักษาอาการติดยาของผู้ติดยาเสพติดทั้ง ร่างกายและจิตใจให้เลิกใช้ยาเสพติด 

2.3 ยาเสพติด พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4 แก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2528 มาตรา 4 สารเคมีหรือวัตถุใด ๆ ซึ่งเมื่อ
เสพเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะโดยวิธีใดก็ตาม เช่น รับประทาน สูบ ดมหรือฉีดแล้ว จะก่อให้เกิดผลต่อ
ร่างกายและจิตใจที่ส าคัญ 4 ประการ คือ  

1) มีความต้องการเสพสารนั้นอย่างรุนแรงทั้งร่างกายและจิตใจ  
2) ต้องเพ่ิมขนาดหรือปริมาณการเสพสารนั้นมากขึ้นเป็นล าดับ  
3) เมื่อหยุดเสพสารนั้นจะเกิดอาการถอนยา  
4) สุขภาพของผู้เสพสารนั้นเป็นเวลานานจะทรุดโทรมลง 

 
3. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

3.1 ศึกษาการด าเนินกระบวนการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ณ 
ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมยาเสพติดอ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

3.2 ศึกษาปัญหา อุปสรรค์ ข้อควรปรับปรุงและขอเสนอ ในการด าเนินงานโครงการค่าย
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมยาเสพติดอ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  

3.3 น าเสนอแนวทางความส าเร็จของการจัดท าโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมยาเสพติด
อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
 
4. ค ำถำมส ำหรับกำรศึกษำ 

โครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมยาเสพติดอ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ได้ด าเนิน
กระบวนการอย่างไร 
 
5. กำรทบทวนวรรณกรรม 

ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเรื่อง กระบวนการด าเนินงานโครงการค่ายปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมยาเสพติดอ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  โดยได้ศึกษาแนวความคิดทฤษฎีและงานวิจัย 
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จากการศึกษาเอกสารเอกสารมาตรฐานศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ่มผู้เสพยาเสพติด ซึ่งจัดท า
โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดแนวคิดในการจัดท าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยใช้หลักการ
และเหตุผลไว้ ดังนี้ 

5.1 แนวทำงกระบวนกำรบ ำบัดรักษำฟื้นฟูสมรรถภำพผู้เสพ ผู้ติดยำเสพติด 
จากการศึกษาเอกสารของ กระทรวงสาธารณสุข (2561) ให้ความหมายแนวทางกระบวนการ

บ าบัดรักษาฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด หมายถึง การด าเนินงาน เพ่ือแก้ไขสภาพร่างกายและ
จิตใจของผู้ติดยาเสพติดให้เลิกจากการเสพและสามารถกลับไปด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติ  
โดยระบบการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด แบ่งเป็น 3 ระบบ ดังนี้  

1) ระบบสมัครใจ หมายถึง การที่ผู้ติดยาเสพติดสมัครใจเข้ารับการบ าบัดรักษาใน 
สถานพยาบาลต่าง ๆ ซึ่งด าเนินการรักษาทั้งระบบแพทย์แผนปัจจุบันและแผนโบราณ และระบบ
สมัครใจเข้ารับการบ าบัดแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมยาเสพติด 

2) ระบบต้องโทษ หมายถึง การที่ผู้ติดยาเสพติดกระท าความผิดและถูกคุมขังต้องเข้ารับการ
บ าบัดรักษาภายใต้กฎข้อบังคับของกฎหมาย เช่น ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษต่าง ๆ ของกรมราชทัณฑ์  
กรมคุมประพฤติและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สังกัดศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
กระทรวงยุติธรรม 

3) ระบบบังคับบ าบัด หมายถึง การใช้กฎหมายบังคับให้ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการ 
บ าบัดรักษาในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพตั้งข้ึนหรือตามหน่วยงานพหุภาคีได้จัดให้มีขึ้นตามพระราชบัญญัติ 
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 

5.2 แนวคิดและกระบวนในกำรจัดท ำโครงกำรค่ำยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมยำเสพติด 
จากนโยบายด้านยาเสพติดได้ปรับมุมมองภายใต้ทิศทางนโยบายยาเสพติดโลก โดยยึด

หลักการภายใต้สิทธิมนุษยชน เน้นการดูแลสุขภาพและสังคม ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด คือ “ผู้ป่วย” 
ที่ต้องได้รับการรักษา ภายใต้หลักการ “เข้าใจ เข้าถึง พ่ึงได้” ประกอบกับกระทรวงสาธารณสุข ได้รับ
มอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินงานบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด และ
ก าหนดมาตรฐานการก ากับดูแล ประเมินผลการด าเนินงานด้านการบ าบัดรักษา โดยด าเนินการร่วม 
กับหน่วยงานภาคีเครือข่ายนอกกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม 
และกระทรวงกลาโหม ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาผู้ เสพผู้ติดยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กรุงเทพมหานคร และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง  ได้พัฒนา
มาตรฐานศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพ่ือเตรียมการบ าบัดฟ้ืนฟูส าหรับผู้ป่วยยาเสพติดที่ผ่านการ
ประเมินคัดกรองตามแบบประเมินคัดกรองของกระทรวงสาธารณสุข (บคก.สธ.V2) ในระดับผู้เสพยา
เสพติด โดยใช้ระยะเวลาในการด าเนินงานไม่ต่ ากว่า 12 วัน ครอบคลุมระยะเตรียมการบ าบัดฟ้ืนฟู
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และอาชีวบ าบัด โดยการก ากับ ดูแล มาตรฐานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
และเป็นการด าเนินงานแบบมีส่วนร่วมอย่างบูรณาการร่วมกับครอบครัว ชุมชน ในพ้ืนที่ และใช้เป็น
รูปแบบทางเลือกรองจากการบ าบัดฟ้ืนฟูสถานพยาบาล โดยระหว่างการด าเนินกิจกรรมศูนย์
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ต้องมีการประเมินผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง หากมีการเปลี่ยนแปลงของระดับการ
เสพติด หรือมีอาการแทรกซ้อนทางจิต หรือมีความจ าเป็นเฉพาะราย ให้ปรับแผนการรักษาโดยส่งต่อ
ให้ไปรับการบ าบัดรักษาอย่างเหมาะสมในสถานพยาบาลและเมื่อผ่านการบ าบัดจากศูนย์ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมแล้ว ด าเนินการติดตามดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา  อย่างน้อย 6 เดือน - 1 
ปี โดยเจ้าหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย และภาคีเครือข่าย ส าหรับกลุ่มเป้าหมายด าเนินงานได้มีการ
มอบหมายให้ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด และศูนย์ปฏิบัติการป้องการ
และปราบปรามยาเสพติดอ าเภอจัดท าโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัด/อ าเภอ จ านวน  
รุ่นละ 50-80 คน โดยกลุ่มเป้าหมายคือผู้ใช้ยาเสพติดที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพ้ืนที่ได้ประเมินบุคคล
ที่ประสงค์เข้ารับการบ าบัดอยู่ในระดับการประเมินว่าเป็น “ผู้เสพ” มาเข้าอบรม จากนั้นจึงเข้าสู่
กระบวนการอบรมจ านวน 12 วัน โดยแบ่งเป็นการอบรมให้ความรู้ การท ากิจกรรม ฝึกร่ายกาย 
ฝึกสอนการด ารงอยู่ในสังคม และครอบครัว ด าเนินการโดยใช้วิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน จ านวน 9 วัน และฝึกด้านการพัฒนาอาชีพ เป็นจ านวน 3 วัน ภายหลังจากการอบรมเสร็จ
ให้ติดตามผู้ผ่านการอบรมโดยท าการทดสอบสารเสพติดในร่างกายจ านวน 4 ครั้ง ภายในระยะเวลา 1 ปี 

5.3 งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
สุณีรัตน์ ยั่งยืน และสวรรค์ ธิติสุทธิ  (2558) ได้ศึกษาการประเมินผลค่ายปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด จังหวัดมหาสารคาม พบว่า ผู้ผ่านการบ าบัดเป็นเพศชายทั้งหมด ส่วนใหญ่
อายุระหว่าง 16-20 ปี (ร้อยละ 31.80) มีรายได้ต่อ เดือนระหว่าง 5,000-9,000 บาท (ร้อยละ 59.10)
อายุต่ าสุดที่เริ่มเสพยาเสพติดครั้งแรก คืออายุ 12 ปียาเสพติดที่เสพมากสุดคือ ยาบ้า (ร้อยละ 95.50) 
สาเหตุที่เสพคืออยากลอง (ร้อยละ 63.60) เพ่ือนชวน (ร้อยละ 27.30) เหตุผลของการเข้ารับการ
บ าบัดคืออยากเลิก (ร้อยละ 81.80) และประชาคมหมู่บ้านกดดัน (ร้อยละ 18.20) ส่วนการ
ประเมินผลโครงการ ด้านบริบทโครงการ พบว่ามีเป้าหมายการด าเนินการสอดคล้องกับนโยบายใน
การแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาลซึ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยชุมชนจะมีส่วนร่วมตั้งแต่
การคัดกรอง กระบวนการบ าบัด การเตรียมเข้าสู่ชุมชนและการติดตามผลหลังการบ าบัด ด้านปัจจัย
น าเข้า พบว่า บุคลากรมีการบูรณการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ มีการแบ่งบทบาทหน้าที่
ที่ชัดเจน ด้านอุปกรณ์ สื่อ และสถานที่มีความพร้อมและใช้งานได้ดี แต่งบประมาณยังไม่เพียงพอจึง
ต้องมีการระดมทุนอายในชุมชน ด้านกระบวนการด าเนินงาน พบว่า มีแผนการจัดกิจกรรมในแต่ละ
วันที่ชัดเจนมีการปรับหลักสูตรของค่ายให้เหมาะสมกับบริบททางสังคม การด าเนินชีวิต และ  
การประกอบอาชีพของผู้เข้ารับการบ าบัด ด้านผลลัพธ์ พบว่า ผู้ผ่านการบ าบัดเข้าร่วมกิจกรรมจนครบ
ตามหลักสูตรทุกคน และการติดตามผลครั้งแรก จากผู้เข้าบ าบัด 32 คน สามารถติดตามได้ 24 คน 
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ตรวจปัสสาวะไม่พบสารเสพติด 22คน (ร้อยละ 68.75) เสพซ้ า 2 คน (ร้อยละ 6.25) ผลกระทบของ
โครงการพบว่า ผู้ผ่านการบ าบัดได้รับการยอมรับ จากสังคมมากขึ้น รู้จักช่วยท างาน อารมณ์ดีขึ้น และ
ประชาชนให้ความร่วมมือในการเฝ้าระวัง กลุ่มเสี่ยงมากขึ้น   

วิรัช ไชยศักดิ์, ขวัญตา บาลทิพย์ และถนอมศรี อินทนนท์ (2559) ศึกษาการประเมินผล
โครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เสพยาเสพติดจังหวัดสตูล ผลการศึกษา พบว่า บริบท
สภาพแวดล้อม ที่มีผลต่อการจัดท าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม คือ ด้านครอบครัว ได้แก่ การรับรู้ถึง
สาเหตุของการเสพยา การร่วมมือของครอบครัวน าส่งบุตรหลานเข้าสู่กระบวนการค่ายการเฝ้าระวัง
ติดตามดูแลพฤติกรรมอย่างใกล้ชิด การชักชวนไปท างานประกอบสัมมา อาชีพ และการตระหนักรู้
ของพ่อแม่ ผู้ปกครองและครอบครัวถึงผลทางบวกของการจัดท าค่าย ด้านสถาบันศาสนา ได้แก่ 
การหาแนวทางทดแทนเพ่ือการลดละเลิก การสร้างเสริมส านึกร่วมทางศีลธรรม การมุ่งมั่น ด ารงรักษา
จารีตประเพณี และการสั่งสอนผ่านกระบวนการสื่อสารทางสังคม ด้านโรงเรียน ได้แก่ การปลูก 
จิตส านึกความคิดสติปัญญาของชุมชน การอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และการเป็นแหล่งบ่ม
เพาะวิชาความรู้ให้กับสังคมและด้านชุมชน ได้แก่ การสร้างจิตส านึกร่วมกัน การเชื่อมโยงเครือข่าย
สภาพแวดล้อมของชุมชน การก าหนดวิธีการแก้ไขปัญหาร่วมกัน การค้นหาเป้าหมายคัดเลือกเด็ก  
เข้าค่าย และการเฝ้าระวัง ติดตามดูแลพฤติกรรม ในส่วนปัจจัยน าเข้าคือ ปัจจัยด้านวิทยากร ได้แก่ 
มีความรับผิดชอบ ความตั้งใจอยากช่วยเหลือและเสียสละ มีทัศนคติที่ดี ความสามารถในการถ่ายทอด
ข้อมูลและปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ ปัจจัยด้านผู้เสพยาเสพติด ได้แก่ การเชิญชวน การสมัครใจ
และการจัดหาผู้เข้าค่าย การคัดกรองผู้เสพยาเสพติด การสนับสนุนของผู้ปกครอง สาเหตุและชนิ ด
ของการใช้ยาเสพติด ความพร้อมเรียนรู้เป้าหมาย และความต้องการของผู้เสพยาเสพติด ปัจจัยด้าน
สื่อวัสดุอุปกรณ์ได้แก่ การใช้สื่อวิดีทัศน์ การใช้สื่อบุคคล การสันทนา การและการเล่นเกม การฝึก
ทดลองปฏิบัติ และการประชุมกลุ่ม และปัจจัยด้านการจัดการได้แก่ การจัดการเตรียมความพร้อม
ก่อนการเข้าค่าย การจัดการประชุมวางแผนงานท างานเป็นทีม และการจัดการประสานงาน  และ
การบูรณาการ ส่วนกระบวนการ คือ กระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ได้แก่ ประเภทยาเสพติด 
พิษภัยยาเสพติด และโรคสมองติดยา กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ได้แก่ ร่วมกิจกรรม
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ร่วมพิธีกรรมทางศาสนา ร่วมมือ ร่วมรับฟัง และร่วมแสดงความคิดเห็น 
และกระบวนการ เรียนรู้ตามหลักสูตร ได้แก่ การประเมินสภาพการเสพติดยาเสพติด การสร้าง
สัมพันธภาพ การพัฒนาตัวเอง และทักษะการตั้งเป้าหมาย ส่วนผลผลิตที่ส าคัญ คือด้านความรู้ ได้แก่ 
ความรู้เรื่องการเสพยา ความรู้เรื่องศาสนธรรมและความรู้ผลกระทบจากการเสพยา ด้านทัศนคติ  
เชิงบวก ได้แก่ มีความเข้าใจสถานการณ์ และความรู้สึกถึงความปรารถนาดีที่จะได้รับการบ าบัด  
ส่วนทัศนคติเชิงลบ คือ ไม่ยอมรับการเข้าค่าย มีข้อสงสัย มีความเห็นต่างกลัวลูกเสียประวัติ และเห็น
ว่าการเข้าค่ายไม่มีผลต่อการไม่กลับไปเสพซ้ า ผลการศึกษาวิจัยนี้ สามารถประยุกต์ใช้เป็นแนวทางใน
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การทบทวนและยกระดับความส าเร็จของการจัดท าค่ายปรับเปลี่ยน พฤติกรรมให้มีประสิทธิภาพตาม
ความเหมาะสมต่อไป 

 
6. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำ 

เป็นการศึกษาข้อมูลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันปราบปรามยาเสพติด ครอบครัว 
ผู้เข้ารับการบ าบัดรักษา และผู้เข้ารับการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด  
ในโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมยาเสพติดอ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ในช่วงปีงบประมาณ 
2562 โดยไดท้ าการศึกษาในช่วงเดือน พฤษภาคม-กรกฎาคม 2563 

ขอบเขตของประชำกร 
1) ผู้เข้ารับการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ณ ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมยา

เสพติดอ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จ านวน 10 คน 
2) ครอบครัวผู้เข้ารับการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ณ ค่ายปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมยาเสพติดอ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จ านวน 5 คน 
3) วิทยากรฝึกอบรม จ านวน 15 คน 

ขอบเขตด้ำนพื้นที่ 
การวิจัยศึกษาในครั้งนี้  จะด าเนินการศึกษาการด าเนินงานโครงการค่ายปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมยาเสพติดอ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ซึ่งรับผิดชอบโดยหน่วยงานที่ท าการปกครอง
อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยพื้นที่การศึกษาเน้นการศึกษาจากผู้เข้ารับการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟู
ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ณ ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมยาเสพติดอ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
 
7. ผลกำรศึกษำ 
 ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพกับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับโครงการค่าย
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมยาเสพติดอ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ในช่วงระหว่างปีงบประมาณ 2562 
โดยก าหนดประเด็นค าถามให้ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ตอบตามประเด็น โดยได้แจ้งให้ผู้เข้ารับการ
สัมภาษณ์ทราบว่า การให้ข้อมูลจะปกปิดชื่อของผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ ตลอดจนการอ้างที่มาของ
ข้อมูลผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยจะไม่อ้างชื่อผู้สัมภาษณ์ โดยมีกลุ่มประชากรแบ่งเป็น ผู้เข้ารับการ
บ าบัดในค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมยาเสพติด จ านวน 10 คน (แทนตัวบุคคลด้วยผู้เข้ารับการบ าบัด
รายที่ 1-10) ครอบครัวผู้เข้ารับการบ าบัด จ านวน 5 คน (แทนตัวบุคคลด้วยครอบครัวรายที่ 1 -5)  
และวิทยากรหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท าโครงการฯ จ านวน 15 คน (แทนตัวบุคคลด้วยวิทยากรราย
ที่ 1-15) โดยได้รวบรวมข้อมูลจนสามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 

7.1 กระบวนการด าเนินงาน ขั้นตอน และวิธีการจัดท าและด าเนินโครงการค่ายปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมยาเสพติดอ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
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1) คณะผู้จัดท าโครงการฯ มีการด าเนินการน าผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เข้ามาอบรมในโครงการ
ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมยาเสพติดอ าเภอธัญบุรี โดยวิธีการดังนี้ 

(1) ปิดประกาศรับผู้เข้ารับการบ าบัดที่ต้องการเลิกเสพยาเสพติดไว้หน้าที่ว่าการ
อ าเภอ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการมาแจ้ง
ความประสงค์ ณ ที่ว่าการอ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

(2) ค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในเชิงรุก โดยวิธีการให้ฝ่ายปกครองอ าเภอธัญบุรี 
น าโดยปลัดอ าเภอที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยา
เสพติด (เจ้าพนักงาน ป.ป.ส.) น าเจ้าหน้าที่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอ าเภอธัญบุรี ร่วมกับก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ต ารวจ ร่วมตั้งจุดตรวจจุดสกัดตามหมู่บ้านชุมชน พ้ืนที่เสี่ยง ปิดล้อมตรวจค้นบ้านตาม
เป้าหมายที่ได้รับแจ้งเบาะแส หรือได้รับการร้องเรียน โดยใช้วิธีการสุ่มตรวจปัสสาวะโดยใช้วิธีหยดใส่
ชุดเครื่องมือทดสอบสารทางการแพทย์ ได้แก่ ชุดเครื่องมือตรวจหาสารเสพติดชนิดเมทแอมเฟตามีน 
(ยาบ้า ยาไอซ์ ยาอี) ชุดเครื่องมือตรวจหาสารเสพติดชนิดทีเอชซี (กัญชา) และชุดเครื่องมือตรวจหา
สารเสพติดชนิดคีตามีน (ยาเค) เพ่ือค้นหาตัวบุคคลผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด แล้วให้เลือกว่ายินยอมที่จะ
เข้ารับการสมัครใจเข้าร่วมบ าบัดในโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมยาเสพติดอ าเภอธัญบุรีหรือไม่ 
โดยจากการสัมภาษณ์ประชากรกลุ่มตัวอย่างผู้เข้ารับการบ าบัดทั้งหมดเข้ารับการบ าบัดในวิธีการถูก
ค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในเชิงรุก โดยวิธีการบังคับทั้งสิ้น ยกตัวอย่างการให้สัมภาษณ์ของผู้เข้ารับ
การบ าบัดรายที่ 3 ได้ให้สัมภาษณ์ว่า “ได้ถูกเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอ าเภอธัญบุรีเรียกให้เข้าตรวจ
ขณะที่ขับรถจักรยานยนต์เข้าไปในด่านและตรวจสารเสพติด เมื่อพบจึงถูกบังคับให้เข้ารับการบ าบัดใน
โครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมยาเสพติดอ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมิได้สมัครใจไป 
มิฉะนั้นจะโดนถูกด าเนินคดีในข้อหาเสพยาเสพติด (ยาบ้า)และไปขับขี่รถจักรยานยนต์” และตัวอย่าง
การสัมภาษณ์ผู้เข้ารับการบ าบัดรายที่ 8 ได้ให้สัมภาษณ์ว่า “ได้ถูกก านัน ผู้ใหญ่บ้าน มาตรวจปัสสาวะ
ถึงบ้าน และบังคับให้ไปเข้ารับการบ าบัดที่ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมยาเสพติดอ าเภอธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี” 

2) การบริหารการจัดการภายในค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมยาเสพติดอ าเภอธัญบุรี 
มีกระบวนการตั้งแต่การลงทะเบียนรายชื่อผู้เข้ารับการบ าบัด คัดแยกผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ประเมิน
อาการก่อนเข้ารับการบ าบัดในค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมยาเสพติดอ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
หากมีอาการติดยาเสพติดอย่างรุนแรงก็จะไม่สามารถน าเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมยาเสพติด
อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีได้ จะต้องส่งเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่รับการบ าบัดผู้เสพ/ผู้ติด
ยาเสพติดเฉพาะทาง เมื่อคัดแยกประเภทเสร็จจึงน าเข้าค่ายการบ าบัด เป็นจ านวน 12 วันโดยก าหนด
ตารางกิจกรรมการฝึกร่ายกาย ศึกษาวิชาการ ท ากิจกรรม และฝึกอาชีพ ซึ่งส่วนใหญ่พบว่าการจัดท า
ประวัติและคัดกรอง ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ซึ่งรับผิดชอบโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอ าเภอธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธานี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยกเว้นแต่วิทยากรรายที่ 2 ได้ให้ความเห็นในการ
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สัมภาษณ์ว่า “การจัดท าประวัติคัดกรองยังไม่ดีพอ ผู้คัดกรองถูกผู้ที่ไม่ต้องการเข้ารับการบ าบัดหลอก
ว่า เสพ/ติดยาเสพติด จนมีอาการทางประสาท จึงต้องส่งตัวเข้ารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลแทน” 

3) วิธีการอบรมและให้ความรู้ของผู้ที่เข้ารับการบ าบัดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมยา
เสพติดอ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ใช้วิธีการอบรมเป็นจ านวน 12 วัน แบ่งเป็นฝึกร่างกายในช่วง
เช้าและเย็น อบรมทางวิชาการในช่วงกลางวันและท ากิจกรรมสันทนาการในช่วงค่ า เป็นระยะเวลา 9 
วัน และ ฝึกอาชีพ (ท าตุ๊กตา สบู่ ซ่อมแอร์) เป็นระยะเวลา 3 วัน โดยครอบครัวสามารถเข้ าเยี่ยมได้
ในช่วงเย็นของทุกวัน  

4) ผู้เข้ารับการบ าบัดในโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมยาเสพติดอ าเภอธัญบุรี วิทยากร
ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าสามารถน าความรู้ที่ได้จากการเข้ารับการอบรมเสร็จ มีส่วนน าไปช่วยให้เลิก
หรือลดการใช้ยาเสพติดได้ แต่ปัจจัยหลักในการเลิกเสพ/ติดยาเสพติด อยู่ที่ตัวบุคคล สังคมและ
สภาพแวดล้อมเป็นหลัก ในส่วนของครอบครัวส่วนใหญ่ให้สัมภาษณ์ว่าผู้เข้ารับการบ าบัดเมื่อได้รับ  
การอบรมปรับปรุงตัวดีขึ้น สามารถลดหรือเลิกยาเสพติดได้ในบางราย ในส่วนของผู้รับการบ าบัดกว่า
ครึ่ง สามารถน าความรู้ที่ได้จากโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมยาเสพติดอ าเภอธัญบุรีไปช่วยใน
การลดหรือเลิกเสพยาเสพติดได้แต่เพียงส่วนน้อยปัจจัยอยู่ที่ตนเองมากกว่า ยกตัวอย่างผู้เจ้ารับการ
บ าบัดรายที่ 7 ได้ให้สัมภาษณ์ว่า “สามารถน าความรู้ที่ได้จากการเข้ารับการอบรมเสร็จน าไปช่วยให้
เลิกหรือลดการใช้ยาเสพติดได้ไม่สามารถเลิกยาเสพติดได้แม้จะได้รับความรู้จากการเข้ารับการอบรม 
แต่เมื่อเข้าไปพบกับสังคมเดิม ๆ เพ่ือนกลุ่มเดิม ๆ ก็กลับไปใช้ยาเสพติดซ้ า ซึ่งขึ้นอยู่ที่ตัวผู้เข้ารับการ
บ าบัดเองมากกว่า” 

7.2 ในการด าเนินการจัดท าโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมยาเสพติด อ าเภอธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธานี พบว่า สถานที่ใช้ในการอบรมมีความเหมาะสมในด้านสุขอนามัย พ้ืนที่ในการจัดท า
กิจกรรมมีความกว้างขวาง แต่ยังไม่มีความปลอดภัยที่ดีนักเนื่องจากใช้สถานที่วัด เป็นการใช้ฝึกอบรม
ซึ่งเปิดสถานที่เปิด ท าให้อาจมีการน ายาเสพติดน ามาส่งในค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมยาเสพติดอ าเภอ
ธัญบุรี ในด้านของวิทยากรเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญด้านการจับกุมยาเสพติดและการ
บ าบัดรักษายาเสพติด มีเทคนิคการสอนท าให้ผู้เข้ารับการอบรมโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมยา
เสพติดสามารถน าไปปรับใช้ในการลดละเลิกยาเสพติดภายหลังจากการฝึกอบรมได้ ในด้านครอบครัว
มีความคาดหวังว่าผู้เข้ารับการอบรมสามารถเลิกยาเสพติดได้ ส่วนของมุมมองของบุคคลภายนอก
มักจะมองผู้เข้ารับการอบรมว่าเป็นผู้ติดยาเสพติด ถูกลงโทษจึงต้องเข้ารับการบ าบัด เมื่อกลับไปอยู่ใน
สังคมก็ไม่อยากคบค้าสมาคมด้วย ท าให้ต้องกลับไปอยู่ในกลุ่มสังคมเดิม ๆ  

 
7.3 ในด้านข้อเสนอแนะทั้งวิทยากร ครอบครัว และตัวผู้เข้ารับการอบรม มองว่าค่าย

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมยาเสพติดอ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เป็นการสร้างกลุ่มเครือข่ายยาเสพติด
มากกว่า จะช่วยในการเลิกหรือลดการเสพยาเสพติด เพราะมีผู้ที่มีพฤติกรรมค้ายาเสพติดเข้ามาอบรม
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ในโครงการด้วย หรือจากที่ไม่รู้จักกันภายหลังจากออกจากโครงการก็ชักชวนกันไปท าในสิ่งที่ผิด
กฎหมาย หรือรวมกลุ่มกันเสพยาเสพติดกันมากขึ้น ควรจะมีวิธีการอ่ืนที่ดีกว่า ยกตัวยอย่างการให้
สัมภาษณ์ของวิทยากรรายที่ 10 ได้มีมุมมองว่า “หากเปลี่ยนจากการท าโครงการค่ายปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมยาเสพติด อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เป็นโครงการเช่น ให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แต่ละ
ต าบลหมู่บ้าน จัดอบรมกลุ่มเล็ก ๆ กันเอง โดยให้ทางอ าเภอธัญบุรีเป็นผู้คอยชี้แนะให้ความรู้ ติดตาม
และประเมินผล ก็จะได้ผลดีท าให้ลดจ านวนผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติดในพ้ืนที่อ าเภอธัญบุ รี จังหวัด
ปทุมธานี ได้” 

 
8. สรุป อภิปรำยและข้อเสนอแนะ  

การท าวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการด าเนินกระบวรการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ณ ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมยาเสพติดอ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
ปัญหา อุปสรรค ข้อควรปรับปรุง รวมทั้งแนวทางความส าเร็จของการจัดท าโครงการค่ายปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมยาเสพติดอ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ในช่วงปีงบประมาณ 2562 -2563 ว่าเป็นไปตาม
มาตรฐานตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนดหรือไม่ เพ่ือใช้ในการปรับปรุงในการบริหาร
จัดท าค่ายปรับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมยาเสพติดอ าเภอธัญบุรีในครั้งต่อไป  

8.1 กระบวนการด าเนินงาน ขั้นตอน ในการค้นหาและคัดกรองผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ยังไม่
เป็นไปตามมาตรฐานโครงการซึ่งกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานภาคีที่ท าหน้าที่ค้นหาผู้เสพ/ผู้ติด
ยาเสพติด จะต้องด าเนินงานให้เป็นไปตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 108/2557 
ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 เรื่องการปฏิบัติต่อผู้ต้องสงสัยว่ากระท าความผิด เพ่ือเข้าสู่กระบวนการ
บ าบัดฟ้ืนฟูโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จะต้องด าเนินการอย่างบูรณาการ การประชาคม  
ตั้งจุดตรวจจุดสกัด การจัดระเบียบสังคม การใช้มาตรการสื่อสารเชิงบวก รวมไปถึงการด าเนินงานใน
แบบประชารัฐ อีกทั้งจะต้องได้รับความสมัครใจและยินยอมจากผู้ที่ตรวจพบว่ามีความประสงค์
ต้องการจะด าเนินการเข้าบ าบัดในโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม แทนการบ าบัดประเภทอ่ืน 
จากการศึกษาพบว่า การด าเนินงานของผู้จัดท าโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอ าเภอธัญบุรี 
ได้ด าเนินการโดยการตั้งจุดตรวจจุดสกัด และใช้ชุดลาดตระเวนน าโดยปลัดอ าเภอธัญบุรีที่ได้รับการ
แต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายยาเสพติดและก านันผู้ใหญ่บ้าน ค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 
จากเป้าหมายที่ได้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านกระบวนการของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธานี และช่องทางการแจ้งเบาะแสอ่ืน ๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่งผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด และทั้งหมด
ได้ถูกก าหนดทางเลือกระหว่างยินยอมไปเข้าค่ายหรือจะต้องถูกบังคับบ าบัดโดยวิธีการด าเนินคดี  
ในด้านการประชาสัมพันธ์ที่มีการติดประกาศรับผู้มีความประสงค์จะมาเข้าบ าบัดรักษาในโครงการ
ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมยาเสพติดอ าเภอธัญบุรีนั้นไม่มีผู้เข้ามาสมัครโดยตรง ซึ่งการด าเนินงาน
ดังกล่าวของผู้จัดท าโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมยาเสพติดอ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  
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นั้นไม่ได้เป็นไปตามแนวทางตามาตรฐานค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมยาเสพติดที่กระทรวงสาธารณสุข 
และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งขาติ ฉบับที่ 108/2557 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 เรื่องการ
ปฏิบัติต่อผู้สงสัยว่ากระท าความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดเพ่ือเข้าสู้กระบวนการบ าบัดฟ้ืนฟู
และการดูแลผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟู ก าหนด 

8.2 กระบวนการคัดกรองผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน โดยทีมสาธารณสุข
อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ได้ด าเนินการคัดแยกโดยการซักประวัติ ประเมินความเจ็บป่วย 
ประเมินปัญหาที่เกิดจากการใช้สารเสพติด ประเมินสุขภาพจิต รวมถึงประเมินพฤติการณ์ความเสี่ยง
อ่ืน ๆ จากนั้นจึงคัดแยกว่าบุคคลใดเหมาะสมกับการบ าบัดในโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมยา
เสพติดอ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี หรือต้องเข้าสู่กระบวนการบ าบัดในรูปแบบอื่น 

8.3 ด้านบุคลกร ได้แก่ คณะผู้จัดท าโครงการ วิทยากร เป็นทีมงานที่มีความรู้ความสามารถ 
มีประสบการณ์ด้านการอบรม และปฏิบัติงานด้านยาเสพติด และมีอัตราส่วนเป็นไปด้วยความ
เหมาะสม โดยแบ่งเป็น ทีมวิทยากรประจ าศูนย์จ านวน 12 คน (ปลัดอ าเภอ 2 คน เจ้าหน้าที่จากฝ่าย
ความมั่นคงของอ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 4 คน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอ าเภอธัญบุรี 6 คน) ต่อผู้
เข้ารบัการบ าบัดรักษาในโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมยาเสพติดอ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
จ านวน 80 คน ซึ่งมีมากกว่าจ านวนที่ก าหนดไว้เป็นมาตรฐานไม่น้อยกว่า 1 : 10-15 คน ส่วนวิทยากร
ครูฝึกใช้เจ้าหน้าที่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอ าเภอธัญบุรี จ านวน 12 คน ซึ่งมีมากกว่าจ านวนที่
ก าหนดไว้เป็นมาตรฐานไม่น้อยกว่า 1 : 10-15 คน ในด้านทีมให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพใช้เจ้าหน้าที่ที่
ได้รับแต่งตั้งจากจังหวัดปทุมธานีแต่ไม่จ าเป็นต้องอยู่ที่โครงการก็ได้ แต่ก็ยังพบว่ายังขาดในส่วนของ
ทีมให้ค าปรึกษาทางด้านสังคมอยู่ 

8.4 วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ ยารักษาโรค อาหาร เป็นไปตามมาตรฐาน 
ส่วนสถานที่ที่ใช้ในการอบรมโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมยาเสพติดอ าเภอธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี ได้ใช้พ้ืนที่ของศาลาเอนกประสงค์วัดมูลจินดาราม หมู่ที่ 4 ต าบลบึงยี่โถ อ าเภอธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธานี เป็นที่ใช้ส าหรับศึกษาในช่วงของการบรรยายให้ความรู้ การท ากิจกรรมภายในอาคาร 
พ้ืนที่ปฐมพยาบาล ส่วนภายนอกอาคารใช้ลานวัดในบริเวณใกล้เคียง มีความกว้าง อากาศถ่ายเท
สะดวก ห้องน้ าอยู่ในระดับที่ดี แต่พบว่ายังไม่มีพ้ืนที่ให้ค าปรึกษารายบุคคล พ้ืนในการจัดกิจกรรมย่อย
ซึ่งก าหนดตามมาตรฐานการจัดท าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไว้ไม่น้อยกว่า 2 ห้อง/พ้ืนที่ เพ่ือรองรับ 
ผู้ เข้าอบรม 10-15 คน/พ้ืนที่  ส่วนห้องนอนยังไม่มีมาตรฐานเพราะทางผู้จัดท าโครงการค่าย
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมยาเสพติดอ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ใช้พ้ืนที่ของอาคารที่ใช้อบรมเป็นที่
นอนส าหรับผู้เข้ารับการบ าบัดรักษาร่วมกันด้วย 
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8.5 องค์ประกอบของหลักสูตร เป็นไปตามมาตรฐานโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมยา
เสพติด โดยมีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning : PL) ตาม 5 กลุ่มวิชา จ านวน 9 
วัน และฝึกอาชีพจ านวน 3 วัน รวมทั้งสิ้น 12 วัน โดยทีมวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถท าให้ผู้เข้า
รับการอบรมสามารถน าไปปฏิบัติเพื่อช่วยในการเลิกหรือลดการใช้ยาเสพติดได้ 

8.6 ข้อเสนอแนะ   
1) ผู้วิจัยพบว่ามาตรฐานโครงการค่ายยาเสพติดอ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ควรจะต้องมี

การสังเกตพฤติกรรม และประเมินสุขภาพของผู้เข้ารับการบ าบัดรักษาในโครงการอย่างใกล้ชิดเป็น
รายบุคคล เพราะผู้ที่เข้ามาอยู่ในโครงการจะต้องขาดยาเสพติด จะต้องมีการสอบถามและการ
ประเมินความรู้หลังการอบรมเรียนรู้หรือการท ากิจกรรมในแต่ละวิชา เปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรม
ได้แสดงความคิดเห็นต่อการฝึกอบรม  

2) จากการสอบถามกลุ่มตัวอย่างของผู้ เข้ารับการบ าบัดในโครงการค่ายปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมยาเสพติดอ าเภอธัญบุรี รวมถึงกลุ่มตัวอย่างวิทยากรบางส่วน มีมุมมองว่าค่ายปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมยาเสพติดอ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ค่อนข้างเป็นไปตามมาตรฐาน แต่กลับมีส่วนช่วย
ให้เลิกหรือลดยาเสพติดได้เพียงเล็กน้อย ปัจจัยหลักอยู่ที่สังคม พ้ืนฐานครอบครัว และตัวบุคคลเอง
มากกว่า การจัดท าโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมยาเสพติดอ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ที่ต้อง
น าตัวผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด มาอยู่ด้วยกันถึง 12 วัน ท าให้เกิดการรวมกลุ่มกัน การรู้จักกันมากขึ้น 
และอาจมีผู้ค้ายาเสพติดแอบแฝงเข้ามาอมรมในโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมยาเสพติดอ าเภอ
ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี และหากอบรมเสร็จก็จะชักชวนกันไปท าในทางที่ผิดกฎหมายคือการกลับไป
เสพยาเสพติดเหมือนเดิม หรือพัฒนาเป็นผู้ค้ายาเสพติดรายย่อยก็เป็นไปได้ อาจจะต้องมีแนวทางการ
จัดท าโครงการบ าบัดยาเสพติดในรูปแบบอื่นเพ่ือเป็นทางเลือก  

3) จะต้องมีการปรับทัศนคติต่อบุคคลภายนอก ต่อครอบครัว ให้มีมุมมองในทางที่ดีขึ้นว่าผู้ที่
เข้ารับการอบรมเป็นผู้ป่วยที่สมัครใจต้องการจะเลิกหรือลดการใช้ยาเสพติด มิใช่ผู้ที่ถูกบังคับหรือถูก
ลงโทษจากการเสพหรือติดยาเสพติด ท าให้ต้องเข้ามาอยู่ในโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมยาเสพ
ติดอ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี และต้องปรับทัศนคติให้เปิดรับกลุ่มผู้เข้ารับการบ าบัดคืนสู่สังคม 
สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข 

4) เนื่องจากการศึกษาในโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมยาเสพติดอ าเภอธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี เป็นการศึกษาในด้านการบริหารจัดท าค่ายว่ามีมาตรฐานมากน้อยเพียงใด โดยมีกลุ่ม
สัมภาษณ์ได้แก่ทีมวิทยากร ผู้เข้ารับการบ าบัด และครอบครัวของผู้เข้ารับการบ าบัด โดยใช้ค าถามใน
การสัมภาษณ์ในลักษณะคล้ายกัน หากมีการปรับรูปแบบการสัมภาษณ์ให้เหมาะสมในแต่ละบทบาท
หนา้ที่ ก็จะได้เนื้อหาที่ครอบคลุมชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
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5) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกับค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมยาเสพติดอ าเภออ่ืน ๆ ภายใน
จังหวัดปทุมธานี หรือค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอ าเภออ่ืน ๆ ที่ไประสบความส าเร็จหรือได้รางวัลใน
ด้านการบริหารจัดท าค่าย 

6) การศึกษามาตรฐานโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมยาเสพติดอ าเภอธัญบุรี  จังหวัด
ปทุมธานี เป็นการศึกษาการบ าบัดในรูปแบบเดียว มิได้มีการเปรียบเทียบกับการบ าบัดในรูปแบบอ่ืน 
ถึงผลดี ผลเสีย และความส าเร็จ หากได้มีการศึกษาก็จะสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดท า
โครงการได ้
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