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การรวบรวมและเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาโดยเฉพาะผลงานของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา เนื่องจากเป็นการกระตุ้นให้
นักศึกษาได้น าความรู้ที่ศึกษามาประยุกต์ใช้ในการท าวิจัยแล้ว ยังกระตุ้นให้เกิดการอภิปรายใน
ประเด็นต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับองค์ความรู้ที่นักศึกษาได้เรียนมา 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ เล็งเห็นความส าคัญของการรวบรวมและเผยแพร่ผลงานของ
นักศึกษา จึงได้จัดท าหนังสือรวมบทความการท าวิจัยของนักศึกษาฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ที่จะรวบรวม
ผลงานการศึกษาวิชา รศ.9000 การค้นคว้าอิสระ : การประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติ ของนักศึกษา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 32 ประจ าภาค 2 ปี
การศึกษา 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งมีหัวข้อการศึกษาและวิจัยที่หลากหลายและน่าสนใจ 
เป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ คณะรัฐประศาสนศาสตร์มีวัตถุประสงค์ที่จะเผยแพร่ของนักศึกษาในระดับ 
คณะเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการอภิปรายในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ทางด้านรัฐประศาสน
ศาสตร์และการบริหารการพัฒนาอันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนของคณะและ
นักศึกษาต่อไป 

เนื่องจากนักศึกษาเป็นนักวิจัยเบื้องต้น และระยะเวลาในการจัดท าโครงการศึกษาค้นคว้า
อิสระมีจ ากัด ผลงานของนักศึกษาอาจจะมีข้อผิดพลาดในบางจุด คณะรัฐประศาสนศาสตร์ต้องขอ
อภัยมา ณ ที่นี้ด้วย คณะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือฉบับนี้จะมีประโยชน์ต่อผู้อ่านไม่มากก็น้อย 
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ปัจจัยความส าเร็จหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด: 

กรณีศึกษา บ้านวังรี ต าบลเขาพระ อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 

อาชีวะ เยี่ยมแสง ............................................................................................................. 741 

ความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามรูปแบบโคก

หนองนาโมเดล ในระดับครัวเรือนของเกษตรกร ต าบลบางตีนเป็ด อ าเภอเมือง จังหวัด

ฉะเชิงเทรา 

อิทธิพล รัตนาพิบูลมงคล ................................................................................................. 758 

ศึกษาความพร้อมด้านดิจิทัลในการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานและการให้บริการ

แก่ผู้เสียภาษีของส านักงานสรรพากรพ้ืนที่ กรุงเทพมหานคร 17 กรมสรรพากร 

อุบลรัตน์ แก้วปราณเจริญ ................................................................................................ 779 
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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 ประทีปพรณรงค์  

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 ศักดิ์เสรีพงศ ์ 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 
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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 ประทีปพรณรงค์  

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 
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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 ประทีปพรณรงค์  

นักศึกษำด ำเนินรำยกำร  นาวาอากาศเอกจินตวัฒน์  ทัพพะวัฒนะ                   
นักศึกษำผู้น ำเสนอ 15 นำที                       อ.ที่ปรึกษำและผู้วิพำกษ์ 15 นำท ี

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(จังหวดัละ 200 ล้านบาท) 
กรณีศึกษา จังหวัดอุทัยธาน ี

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

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

14.30 - 15.00 น. 6110125096 10. นางสาวเสาวลักษณ์   
บริบูรณ์วิทยา 

การศึกษาการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ กรณีศึกษา
การจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม 
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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 

แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าท่ีต ารวจสายตรวจ และปฏิบัติการพิเศษ 
กองบัญชาการต ารวจนครบาลส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ 

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 

อำจำรย์ท่ีปรึกษำประจ ำห้อง รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ อำจำรย์ผู้วิพำกษ์ ผศ.ดร.อ าพล นววงศ์เสถียร 
นักศึกษำกลุ่มอำจำรย์ท่ีปรึกษำ รศ.ดร.สุจิตรา บุณยรัตพันธุ์, รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์  
และ ศ.ดร.อัญชนา ณ ระนอง 

นักศึกษำด ำเนินรำยกำร นางสาวชุติกา เพ่ิมสิน นักศึกษำผู้น ำเสนอ 15 นำที อ.ที่ปรึกษำและผู้วิพำกษ์ 15 นำท ี
เวลำ รหัสนักศึกษำ ชื่อ-สกลุ เร่ือง 

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

09.30 - 10.00น. 6110125111 2. นายศิระภาคย์ ไพสิฐพรพล ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจลาออก โอนย้าย ของ
บุคลากรโรงพยาบาลกลาง ส านักการแพทย์ 

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

10.30 - 11.00 น. 6110125137 4. นางสาวชิดชนก สวัสดิ์รักษ ์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาการสื่อสารในองค์การ 
กรณีศึกษา ยริษัทไอซเบอร์เอเซยีจ ากัด 

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

11.30 - 12.00 น. 6110125141 6. นายอนวัทย์ ประยูร ความคิดเห็นของนกัศึกษา 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) กลุ่ม
ข้าราชการต ารวจ 

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

15.00 - 15.30 น. 6110125112 11. นายฉัตรชัย ดวงแก้ว ปัจจัยที่ส่งผลต่อการก่อหนี้ภาคครวัเรือนของกลุ่ม
ลูกหนี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) กลุ่ม
ข้าราชการทหาร 
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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 
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ก ำหนดกำรน ำเสนอวิชำ รศ.9000 กำรค้นคว้ำอิสระ นักศึกษำหลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต 

ภำคพิเศษ กรุงเทพมหำนคร รุ่นที่ 32 

อำจำรย์ท่ีปรึกษำประจ ำห้อง รศ.ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี อำจำรย์ผู้วิพำกษ์ อ.ดร.ศาศวัต เพ่งแพ 
นักศึกษำกลุ่มอำจำรย์ท่ีปรึกษำ รศ.ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี, ผศ.ดร.ณัฐกริช เปาอินทร์ และ ผศ.ดร.ติญทรรศน์  
ประทีปพรณรงค์ 

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 กับแนวทางการแกไ้ขตามประกาศ
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 

 

อำจำรย์ท่ีปรึกษำประจ ำห้อง รศ.ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี อำจำรย์ผู้วิพำกษ์ อ.ดร.ศาศวัต เพ่งแพ 

นักศึกษำกลุ่มอำจำรย์ท่ีปรึกษำ รศ.ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี, ผศ.ดร.ณัฐกริช เปาอินทร์ และ ผศ.ดร.ติญทรรศน์  
ประทีปพรณรงค์ 

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.ทับ
ช้าง อ.สอยดาว จ.จันทบุร ี

15.30 - 16.00 น. 6110125090 12. เรือโทจณิณวัตร  
เติมเศรษฐเจริญ 

การศึกษาความเป็นองค์กรสมรรถนะสูงขององค์กร
ภาครัฐ กรณีศึกษา เรือหลวงนเรศวร กองเรือฟรีเกต
ที่ 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 กับฝ่ายงาน 
Litigation ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)  
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ก ำหนดกำรน ำเสนอวิชำ รศ.9000 กำรค้นคว้ำอิสระ นักศึกษำหลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต 

ภำคพิเศษ กรุงเทพมหำนคร รุ่นที่ 32 

อำจำรย์ท่ีปรึกษำประจ ำห้อง รศ.ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน อำจำรย์ผู้วิพำกษ์ ผศ.ดร.สุนิสา ช่อแก้ว 
นักศึกษำกลุ่มอำจำรย์ท่ีปรึกษำ รศ.ทวีศักดิ ์สูทกวาทิน และ รศ.ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ 

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 ารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ 
 
 



ต 

 

เวลำ รหัสนักศึกษำ ชื่อ-สกลุ เร่ือง 

14.00 - 14.30 น. 6110125065 9. นางสาววนิดา เชิญอักษร ปัจจัยการรับรูด้้านสิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทน
มีผลต่อการตัดสินใจในการยื่นขอรบัเงินทดแทน 
กรณีศึกษา ส านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร
พื้นที ่6 

14.30 - 15.00 น. 6110125005 10. นางสาวอรวรรณ กลึงเทศ แรงจูงใจท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของ
บุคลากรทางการแพทย์ กรณีศึกษา โรงพยาบาลนพ
รัตนราชธาน ี

15.00 - 15.30 น. 6110125008 11. นายศตวรรษ์ กุตเสนา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ีมผ่ลต่อประสิทธิภาพ
การท างานของส านักบริหารการทะเบียน กรมการ
ปกครองกระทรวงมหาดไทย 

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

 

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

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

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

พนักงานสายงานบริหารและพัฒนา คุณภาพหน้้ี 
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 หนว่ยงานราชการส่วนภมูิภาค 
สังกัดกระทรวงมหาดไทย ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบรุ ี
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อำจำรย์ท่ีปรึกษำประจ 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 ์

การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการรับและจัดเก็บ
ข้อมูลเรื่องราวร้องทุกข์ 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 การศึกษาปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสนิใจเลือกเข้า
ท างานกับ 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 
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อำจำรย์ท่ีปรึกษำประจ ำห้อง รศ.ดร.วิวัฒน์ชัยอัตถากร อำจำรย์ผู้วิพำกษ์ รศ.ดร.ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์ 
นักศึกษำกลุ่มอำจำรย์ท่ีปรึกษำ รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร รศ.ดร.ราเชนทร์ ชินทยารังสรรค์  
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 สถานคุ้มครองคนไร้
ที่พ่ึงนนทบุรี 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 ส่งผลต่อระสิทธิ
ภาพการท างานของทนายความ บริษัทบัตรกรุงไทย 
จ ากัด (มหาชน) 
 
 



น 

 

เวลำ รหัสนักศึกษำ ชื่อ-สกลุ เร่ือง 

14.00 - 14.30 น. 6110125119 9. นายธนกฤต ฉันทะมิตร ์ ความต้องการของชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน กรณีศึกษา โครงการสง่เสริมการ
ท่องเที่ยวเมืองสวรรคโลกของเทศบาลเมืองสวรรค
โลก จ.สโุขทัย 

14.30 - 15.00 น. 6110125130 10. นางสาวอุบลรัตน์  
แก้วปราณเจรญิ 

ศึกษาความพร้อมด้านดิจิทลัในการน าเทคโนโลยเีข้า
มาใช้ในการปฏิบัติงานและการใหบ้ริการแกผู่้เสยีภาษี
ของส 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  
แก้ไขทันที” 

16.00 - 16.30 น. 6110125097 13. นายอิทธิพล รัตนาพิบูลมงคล ความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัตติามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงตามรปูแบบโคกหนองนาโมเดล
ในระดับครัวเรือนของเกษตรกร 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 ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้งานระบบการจัดการ
งบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting) ใน
กระบวนการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ของข้าราชการส านักงบประมาณ 

17.30 - 18.00 น. 6110125139 16. นายกฤตภาส ทองอ่อน แนวทางการแก้ปัญหาการหริหารบุคลากรและ
คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการต ารวจ  
ฝ่ายดนตรี กองสวัสดิการ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
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ก ำหนดกำรน ำเสนอวิชำ รศ.9000 กำรค้นคว้ำอิสระ นักศึกษำหลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต 

ภำคพิเศษ กรุงเทพมหำนคร รุ่นที่ 32 

อำจำรย์ท่ีปรึกษำประจ 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 – 09.30 น. 6110125003 1. นางสาวรพีพรรณ เรือนรังษ ี ถอดบทเรียนการบริหารจัดการอตรียมความพร้อมรับ
ผู้ป่วยโคโรน่าไวรสั Covid-19 ในสถาบันโรคทรวงอก 

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 าในการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน กรณีศึกษากรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน 

14.00 - 14.30 น. 6110125125 9. นายจิรวัฒน์ พลับสวาท การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน กรณีศึกษากรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน 
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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 าเนินงานโครงการยกระดับมาตรฐาน
ด้านสุขาภบิาลอาหาร กรณีศึกษาเทศบาลเมืองสด
หลวง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 

17.00 - 17.30 น. 6110125133 15. นายสริปกรณ์ อภิชัยเมธารักษ์ การศึกษาสมรรถนะหลักเพื่อการพัฒนางานของ
บุคลากรสายสนับสนุนโรงพยาบาลตากสิน ส านัก
การแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อกำรใช้งำนระบบกำรจัดกำรงบประมำณอิเล็กทรอนิกส์ 
(e–Budgeting) ในกระบวนกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 

ของข้ำรำชกำรส ำนักงบประมำณ 

กรชวัล มุขเจริญผล 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการใช้งานระบบการจัดการ
งบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting) ในกระบวนการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณของข้าราชการส านักงบประมาณ และเพื่อค้นหาแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการ
งบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting) ให้เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ใช้รูปแบบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการศึกษา ค้นคว้า 
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากหนังสือทางวิชาการ กฎหมายด้านการงบประมาณ เว็บไซต์ วารสาร
ทางวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) เป็นเครื่องมือในการเก็บ
ข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่างข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับต าแหน่งปฏิบัติการและช านาญการของ
ส านักงบประมาณ จ านวน 231 คน ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified sampling) และ 
สุ่มตัวอย่างจากชั้นภูมิโดยวิธีการสุ่มแบบง่าย จากนั้นน ามาประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  โดยใช้สถิติ เชิงพรรณนา (Description Statistics) ในการหาความถี่ 
(Frequencies) และร้อยละ (Percentage) และใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ โดยใช้สถิต ิ2-test 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaires) จากกลุ่มตัวอย่างข้าราชการ
ส านักงบประมาณ ประเภทวิชาการระดับต าแหน่งช านาญการและปฏิบัติการ มีผู้ตอบแบบสอบถาม 
จ านวน 251 คน พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 23-33 ปี จบการศึกษาสูงสุดระดับ
ปริญญาโท มีประสบการณ์การท างานที่ส านักงบประมาณต่ ากว่า 10 ปี 

ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยการรับรู้ถึงความง่ายของการใช้งานระบบการจัดการงบประมาณ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting) และการรับรู้ประโยชน์ของการใช้งานระบบการจัดการงบประมาณ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting) มีผลต่อการใช้งานระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Budgeting) ในกระบวนการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีของข้าราชการส านักงบประมาณ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

                                                           
 นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
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ค ำส ำคัญ: ระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting) งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ส านักงบประมาณ 

 
1. บทน ำ 

การประกาศใช้พระราชบัญญัติงบประมาณรายประจ าปีให้หน่วยรับงบประมาณสามารถน า
งบประมาณไปใช้จ่ายเพื่อพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตของประชาชนหรือแก้ไขปัญหาของ
ประเทศ จ าเป็นต้องผ่านกระบวนการงบประมาณ ที่ประกอบไปด้วยกระบวนการหลายขั้นตอน และ
เป็นการท างานร่วมกันของหลายหน่วยงาน หนึ่งในกระบวนการงบประมาณที่มีความส าคัญ และ
ขั้นตอนที่ส านักงบประมาณมีบทบาทหลักในการด าเนินการ คือ ขั้นตอนการจัดท างบประมาณ 
(Budget Formulation) ซึ่ งหนึ่ งในกิจกรรมที่ด า เนินการในขั้นตอนนี้ คือการพิจารณาค าขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิ จ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การพิจารณาค าขอของส านักงบประมาณจะมีการพิจารณาเป็นล าดับชั้นผ่านผู้บั งคับบัญชาแต่ละ
ระดับ ประกอบด้วยการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีระดับเจ้าหน้าที่การพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีระดับกองจัดท างบประมาณ โดยมีผู้อ านวยการกองจัดท างบประมาณ
เป็นประธาน การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีระดับอนุกรรมการ โดยมีรองผู้อ านวยการ
ส านักงบประมาณหรือที่ปรึกษาส านักงบประมาณเป็นประธาน และการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีระดับกรรมการ โดยมีผู้อ านวยการส านักงบประมาณเป็นประธาน 

ปัจจุบันส านักงบประมาณมีระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting) 
เป็นระบบประมวลผลสารสนเทศต่าง ๆ ด้านการงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณทั่วประเทศ 
เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณางบประมาณ การจัดท าเอกสารร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ าย
ประจ าปี เอกสารประกอบและแบบรายงานค าชี้แจงต่าง ๆ รวมทั้งมีการเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศ
อ่ืน ๆ ภายในส านักงบประมาณ เช่น ระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ (BB EvMIS) ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดท างบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(BBL) นอกจากนั้นยังเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศภายนอกส านักงบประมาณ เช่น ระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์: GFMIS ของกรมบัญชีกลาง เพ่ือมีฐานข้อมูลในการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้หน่วยรับงบประมาณต่อไป 

ระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting) มีวัตถุประสงค์เพ่ือท าให้ความ
ซ้ าซ้อนของข้อมูลและสารสนเทศลดลง ส่งผลให้ระยะเวลาด าเนินการ ปริมาณเอกสารลดลง รวมถึง
ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการด าเนินการลดลง อันเนื่องมาจากการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารแต่เนื่องจากในปัจจุบันการด าเนินงานของข้าราชการส านักงบประมาณในขั้นตอนการ
พิจารณาค าของบประมาณของหน่วยงานนั้น ยังมีการใช้ระบบสารสนเทศอ่ืนในการจัดท าเอกสาร
ประกอบและแบบรายงานค าชี้แจงต่าง ๆ แทนการใช้ระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ 
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(e-Budgeting) ท าให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศในการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน
ของข้าราชการส านักงบประมาณได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เกิดภาระงานที่ซ้ าซ้อน ไม่สามารถลด
ปริมาณเอกสาร และลดข้อผิดพลาดที่เกิดจากการด าเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ของระบบการจัดการ
งบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting) ด้วยเหตุนี้จึงจ าเป็นศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการใช้งานระบบ
การจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting) ในกระบวนการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณของข้าราชการส านักงบประมาณ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร 
รวมทั้งลดภาระงานที่มีความซ้ าซ้อน 
 
2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ  

2.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการใช้งานระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Budgeting) ในกระบวนการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณของข้าราชการ
ส านักงบประมาณ 

2.2 เ พ่ือค้นหาแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการงบประมาณอิเล็ กทรอนิกส์ 
(e-Budgeting) ให้เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

 
3. ค ำถำมส ำหรับกำรศึกษำ 

3.1 ปัจจัยใดที่มีผลต่อการใช้งานระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting) 
ในกระบวนการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณของข้าราชการส านักงบประมาณ 

3.2 แนวทางใดที่จะช่วยสนับสนุนให้ข้าราชการส านักงบประมาณใช้งานระบบการจัดการ
งบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting) ให้เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี เพ่ือลดภาระงานที่ซ้ าซ้อน 

 
4. กำรตรวจสอบหรือทบทวนวรรณกรรมหรืองำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

4.1 แนวคิดเกี่ยวกับงบประมำณ 
1) กระบวนกำรงบประมำณ  
กระบวนการงบประมาณ หมายถึง กระบวนการที่เป็นล าดับขั้นตอนเกี่ยวกับการก าหนดแผน          

ความต้องการในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี กระบวนการงบประมาณ แบ่งออกเป็น 4 
ขั้นตอน ประกอบด้วย การจัดเตรียมงบประมาณ การอนุมัติงบประมาณ การบริหารงบประมาณ และ
การติดตามประเมินผลงบประมาณ (ส านักงบประมาณ ส านักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2560: 1) 

 
 
 



4 

 

(1) การจัดเตรียมงบประมาณ 
กระบวนการจัดเตรียมงบประมาณ เป็นขั้นตอนเริ่มต้นของกระบวนการงบประมาณ

แบ่งการด าเนินงานออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ การทบทวนวางแผนงบประมาณ และการจัดท า
งบประมาณ  

การทบทวนและวางแผนงบประมาณ เป็นขั้นตอนของการทบทวนเป้าหมาย กลยุทธ์ 
ตัวชี้วัด แผนงานการด าเนินงานของหน่วยรับงบประมาณให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และ
สถานการณ์ ในปัจจุบัน  นอกจากนั้นยั งมี กิจกรรมที่ ส าคัญคือส านักงบประมาณ ร่ วมกับ
กระทรวงการคลัง ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย เพื่อด าเนินการก าหนดนโยบายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ประมาณการรายได้ วงเงิน
งบประมาณรายจ่าย และวิธีการเพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณ หรือการจัดการในกรณีที่ประมาณ
การรายได้สูงกว่าวงเงินงบประมาณ 

การจัดท างบประมาณ เป็นขั้นตอนที่ส าคัญขั้นตอนหนึ่ งของกระบวนการ
งบประมาณ ส านักงบประมาณท าหน้าที่พิจารณาค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีของหน่วยรับ
งบประมาณที่ผ่านความเห็นชอบจากรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ และส่งให้ส านักงบประมาณพิจารณา ผ่านระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Budgeting) โดยต้องค านึงถึงประมาณการรายรับและฐานะทางการคลังของประเทศ ความจ าเป็น
ในการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจภายในและภายนอกประเทศ ความเป็นธรรมทางสังคม นโยบายรัฐบาลและภารกิจของ
หน่วยรับงบประมาณ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณและเกิดผล
สัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการภาครัฐ และให้ส านักงบประมาณเสนอรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีที่ผ่านการพิจารณาแล้วให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ และจัดท าร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อไป 

(2) การอนุมัติงบประมาณ 
กระบวนการอนุมัติงบประมาณเป็นขั้นตอนที่สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา

พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นหลังจาก
คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและเอกสาร
ประกอบงบประมาณ จากนั้นส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะน าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีที่ได้รับความเห็นชอบแล้วขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลง
พระปรมาภิไธยเพื่อประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป 
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(3) การบริหารงบประมาณ  
กระบวนการบริหารงบประมาณเริ่มต้นเมื่อร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา หน่วยรับงบประมาณจัดท า
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายเสนอ
ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีประกาศบังคับใช้ 
หนว่ยรับงบประมาณสามารถน างบประมาณไปใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันได้ตามแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากส านักงบประมาณ  

(4) การติดตามประเมินผลงบประมาณ  
การติดตามประเมินผลงบประมาณ เป็นขั้นตอนของการติดตาม ควบคุม และ

ประเมินผลงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ได้รับจัดสรรตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ เพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ 

4.2 ทฤษฎีกำรยอมรับกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
1) ทฤษฎีกำรกระท ำด้วยหลักเหตุผล (Theory of Reasoned Action หรือ TRA) 
เป็นทฤษฎีทางจิตวิทยาสังคม (Social Psychology) ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย Ajzen และ 

Fishbien เป็นทฤษฎีที่อธิบายพฤติกรรมของมนุษย์ด้วยหลักคิดที่ว่าการกระท าทุกอย่างของมนุษย์เกิด
จากการใช้เหตุผลและข้อมูลประกอบการตัดสินใจ Ajzen และ Fishbien อธิบายว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การแสดงพฤติกรรมของปัจเจกบุคคล ( Individual Behavior) คือความตั้ งใจเชิงพฤติกรรม 
(Behavioral Intention) ซึ่งได้รับผลกระทบมาจากทัศนคติ (Attitude) และบรรทัดฐานทางสังคม 
(Subjective norm) (ณัฐกริช เปาอินทร์, 2561: 64) 

2) ทฤษฎีพฤติกรรมตำมแผน (Theory of Planned Behavior หรือ TPB) 
เป็นทฤษฎีทางจิตวิทยาสังคม (Social Psychology) พัฒนาขึ้นโดย Ajzen เพ่ือลดข้อจ ากัด

จากการใช้ทฤษฎีการกระท าด้วยหลักเหตุผล (TRA) ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned 
Behavior หรือ TPB) จะศึกษาพฤติกรรมของแต่ละบุคคลที่เกิดขึ้นจากความตั้งใจแสดงพฤติกรรม 
(Behavioral Intention) โดยความตั้งใจแสดงพฤติกรรมนั้นประกอบด้วยปัจจัยหลัก 3 ประการ 
ได้แก่ ทัศนคติ (Attitude) และบรรทัดฐานทางสังคม (Subjective norm) และการรับรู้ถึงการ
ควบคุมพฤติกรรมของตนเองในการแสดงพฤติกรรมใด ๆ (Perceived Behavior Control) (ฉวีสุข 
สิงหะ และสุนันทา วงศ์จตุรภัทร, 2555)  

การรับรู้ถึงการควบคุมพฤติกรรมของตนเองในการแสดงพฤติกรรมใด ๆ (Perceived 
Behavior Control) คือการรับรู้ถึงความยากหรือง่ายในการแสดงพฤติกรรม ถ้าบุคคลรับรู้ว่ามี
ความสามารถที่จะแสดงพฤติกรรมในสภาการณ์นั้นได้และสามารถควบคุมให้เกิดผลลัพธ์ที่ต้องการ 
บุคคลจะมีพฤติกรรมที่จะแสดงพฤติกรรมนั้น เช่น ความรู้  ความสามารถของแต่ละบุคคล 
ความสะดวกในการใช้งาน เป็นต้น 
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3) ตัวแบบกำรยอมรับกำรใช้เทคโนโลยี (The Technology Acceptance Model 
หรือ TAM) 

ได้รับการพัฒนาขึ้นจากจาก F.D. Davis เป็นตัวแบบทางด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ 
(Information Systems) ที่มุ่งอธิบายถึงองค์ประกอบสู่ความส าเร็จในการยอมรับ (Accept) และการ
ตัดสินใจใช้ (Use) เทคโนโลยีในกลุ่มผู้ใช้เป้าหมาย (Target User) ตัวแบบการยอมรับการใช้
เทคโนโลยี (TAM) ระบุว่าการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับและความสะดวกจากการใช้เทคโนโลยีในการ
ด าเนินการของปัจเจกบุคคล สามารถใช้คาดการณ์แนวทางการตัดสินใจของปัจเจกบุคคลที่มีผลต่อ
เทคโนโลยีต่าง ๆ ซึ่งส่งผลต่อแนวโน้มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ณัฐกริช เปาอินทร์, 2561: 67)  

4)  ตั ว แ บ บ เ ชิ ง ผ ส ม  TAM แ ล ะ  TPB ( The Combined Theory of Planned 
Behavior/Technology Acceptance หรือ C-TAM-TPB)  

ได้รับการพัฒนาในปี ค.ศ. 1995 โดย Taylor และ Todd ซึ่งมีความเห็นว่าตัวแบบการ
ยอมรับการใช้เทคโนโลยี (TAM) นั้นไม่ได้รวมเอาอิทธิพลของสังคมและการควบคุมพฤติกรรมของ
ปัจเจกบุคคลในการวิเคราะห์พฤติกรรมการยอมรับเทคโนโลยีซึ่งทั้งสององค์ประกอบดังกล่าวนั้นได้รับ
การน าไปศึกษาและค้นพบว่ามีการส่งผลอย่างมีนัยยะส าคัญต่อพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี 
โดยอิทธิพลของสังคม คือ บรรทัดฐานของปัจเจกบุคคล (Subject Norm) และการควบคุมพฤติกรรม
ของบุคคล คือการรับรู้ถึงการควบคุมพฤติกรรมของปัจเจกบุคคล (Perceived Behavioral Control) 
Taylor และ Todd จึงได้พัฒนาตัวแบบผสมระหว่างการยอมรับการใช้เทคโนโลยี (TAM) และ
พฤติกรรมที่มาจากการวางแผน (Theory of Planned Behavior) ขึ้นเพ่ือสนับสนุนเพ่ิมพูนความรู้
ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีทั้งส าหรับผู้มีประสบการณ์การใช้งานและผู้ไม่มีประสบการณ์การใช้
งานด้วย (ณัฐกริช เปาอินทร์, 2561: 78) โดยน าปัจจัยการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้จากการ ใช้งาน 
(Perceived Usefulness) ความง่ายในการใช้งาน (Ease of Use) จากตัวแบบการยอมรับการ
ใช้เทคโนโลยี (The Technology Acceptance Model หรือ TAM)และปัจจัยทัศนคติ (Attitude) 
และบรรทัดฐานทางสังคม (Subjective norm) และการรับรู้ถึงการควบคุมพฤติกรรมของตนเองใน
การแสดงพฤติกรรมใด ๆ (Perceived Behavior Control) จากทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory 
of Planned Behavior หรือ TPB) 

5) ตัวแบบกำรใช้ประโยชน์จำกคอมพิวเตอร์ The Model of PC Utilization (MPCU) 
เป็นตัวแบบที ่พัฒนามาจากตัวแบบ The Theory of Interpersonal Behavior ของ 

Triandis โดย Thompson, Higgings และ Howell ในปีค.ศ. 1991 มุ่งศึกษาพฤติกรรมการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ของปัจเจกบุคคล (Individual Using Behavior) มากกว่าจะใช้ศึกษาความตั้งใจเชิง
พฤติกรรมที่ส่งผลต่อการใช้งาน (Behavior Intention to Use) (ณัฐกริช เปาอินทร์, 2561: 69) 
การใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์ของปัจเจกบุคคล เป็นผลมาจากปัจจัย 6 ปัจจัย ได้แก่ ผลลัพธ์ใน
ระยะยาวของการใช้งานคอมพิวเตอร์ (Long Term Consequences of PC Use) ความสอดคล้อง
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กับภาระงาน (Job-fit with PC Use) ความซับซ้อนในการใช้งานคอมพิวเตอร์ (Complexity of PC 
Use) ผลกระทบที่มีต่อการใช้งานคอมพิวเตอร์ (Affect toward PC Use) ปัจจัยทางสังคมที่ส่ง
อิทธิพลต่อการใช้งานคอมพิวเตอร์ (Social Factor influencing PC Use) และสภาพสิ่งอ านวยความ
สะดวกเพ่ือการใช้งานคอมพิวเตอร์ (Facilitation Conditions for PC Use) 

6) ตัวแบบแรงจูงใจ The Motivation Model (MM) 
ตัวแบบแรงจูงใจ The Motivation Model (MM) โดย Davis, Bogozzi และ Warshaw 

พัฒนามาจากทฤษฎีทางด้านจิตวิทยา ตัวแบบดังกล่าวประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ (ณัฐกริช 
เปาอินทร์, 2561: 76) ดังนี้  

(1) แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic motivation) หมายถึง การรับรู้ถึงคุณประโยชน์
ของการใช้งาน (Perceived Usefulness) หรือความคาดหวังของปัจเจกบุคคลซึ่งใช้คอมพิวเตอร์จะ
ส่งผลต่อการพัฒนาผลการปฏิบัติงาน   

(2) แรงจูงใจภายใน (Intrinsic motivation) หมายถึง ความสนุกสนานในการใช้งาน 
(Enjoyment) หรือการรับรู้ถึงความสนุกสนานตามระดับของกิจกรรมต่าง ๆ ในการใช้คอมพิวเตอร์ 

7) ทฤษฎีปัญญำสังคม (The Social Cognitive Theory หรือ SCT)  
เป็นทฤษฎีที ่ได้ร ับการพัฒนาขึ ้นในปี ค.ศ. 1986 โดย Bandura ซึ ่งมีความเห็นว่า 

ปัจเจกบุคคลมีการเรียนรู้ในระดับพ้ืนฐานผ่านทางการสังเกตสิ่งที่อยู่รอบตัว โดยการเรียนรู้
ดังกล่าวประกอบไปด้วย  3 องค์ประกอบหลัก คือ ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal Factors) ปัจจัย
ทางสภาพแวดล้อม (Environmental Factors) และการแสดงพฤติกรรม (Behavior) (ณัฐกริช 
เปาอินทร์, 2561: 82) 

8) ทฤษฎีกำรเผยแพร่นวัตกรรม (Diffusion of Innovations หรือ DOI)  
เป็นทฤษฎีทางสังคมวิทยาที่พัฒนาขึ้นในปี ค.ศ. 1926 โดย Roger มีแนวคิดว่าปัจเจกบุคคล

มีกระบวนการยอมรับนวัตกรรมทั้งสิ้น 4 ขั้นตอน คือ ขั้นความรู้ (Knowledge) การแสวงหาความรู้
เกี่ยวกับนวัตกรรมของปัจเจกบุคคล ขั้นการจูงใจ (Persuasion) ปัจเจกบุคคลจะตัดสินใจว่าชอบ
หรือไม่ชอบนวัตกรรมนั้นมาจาก การหาข้อมูลเกี่ยวกับนวัตกรรม ประสบการณ์ การใช้นวัตกรรมของ
บุคคลรอบตัว (ชุมแพร บุญยืน, นวรัตน์ เดชพิมล, ณุกานดา ศุภวัฒน์ และศิรินนา วอนเก่าน้อย, 
2561: 363)   

9) ทฤษฎีรวมของกำรยอมรับและกำรใช้เทคโนโลยี (Unified Theory of Acceptance 
and Use of Technology หรือ UTAUT)  

หลักการของทฤษฎีรวมของการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี (UTAUT) คือ ความตั้งใจแสดง
พฤติกรรมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้ โดยมีปัจจัยหลัก 4 ประการ ที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจแสดง
พฤติกรรมและพฤติกรรมการใช้ ได้แก่ ความคาดหวังในประสิทธิภาพ (Performance Expectancy) 
คาดหวัง ในความพยายาม (Effort Expectancy) อิทธิพลของสังคม (Social Influence) และ 
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สิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน (Facilitating Conditions) โดยสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้
งานเป็นปัจจัยเดียวที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อพฤติกรรมการใช้ นอกจากนั้นยังมีปัจจัยเสริมที่สนับสนุน
ปัจจัยหลักทั้ง 4 ประการ ได้แก่ เพศ (Gender) อายุ (Age) ประสบการณ์ (Experience) และ 
ความสมัครใจในการใช้งาน (Voluntariness of Use) (ฉวีสุข สิงหะ และสุนันทา วงศ์จตุรภัทร , 
2555) 

4.3 ผลงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
นพเดช พร้อมอยู่ (2558) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีระบบ 

eDLTV ของบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดจันทบุรี ผลการวิจัยพบว่า ประสบการณ์ ความเกี่ยวข้อง
กับงานมีผลต่อการรับรู้ว่ามีประโยชน์ ส่วนปัจจัยการสนับสนุนขององค์การไม่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ว่ามี
ประโยชน์ นอกจากนั้นประสบการณ์ การฝึกอบรม คุณภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศล้วนมี
อิทธิพลต่อการรับรู้ว่าใช้งานง่าย การรับรู้ว่าใช้งานง่ายหรือเคยมีประสบการณ์การใช้งานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศนั้นมาก่อนส่งผลให้บุคลากรที่ใช้งานระบบดังกล่าวนั้นสามารถใช้งานระบบได้
อย่างคล่องแคล่ว เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน บุคลากรผู้ใช้งานจะเล็งเห็นถึง
ความส าคัญต่อการใช้ระบบ eDLTV น าไปสู่ความตั้งใจที่จะใช้งานระบบดังกล่าวต่อไป 

อรวรรณ สุขยานี (2558) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องความตั้งใจในการระบบสารสนเทศการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์: การประยุกต์ใช้ตัวแบบการยอมรับ
เทคโนโลยี ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้ความง่ายในการใช้งานมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมากกว่าการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ โดยความเข้าใจในเทคโนโลยีให ม่
เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานมากที่สุด 

รุ่งทิวา เงินปัน (2560) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาการให้บริการ
ประชาชน: กรณีศึกษาระบบสารสนเทศที่ดินของกรมที่ดิน ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดินคือ การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน ทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน
ระบบสารสนเทศที่ดิน และแรงจูงใจในการใช้งานระบบสารสนเทศที่ดิน นอกจากนั้นยังมีปัจจัย
ทางอ้อมที่ส่งผลต่อการใช้งานระบบสารสนเทศที่ดิน คือ การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดินที่
เหมาะกับงาน ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์กับงานระบบสารสนเทศที่ดิน 

จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการยอมรับการใช้
เทคโนโลยีของปัจเจกบุคคล ผู้ศึกษาได้รวบรวมปัจจัยที่คาดว่าจะมีผลต่อการใช้งานระบบการจัดการ
งบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting) ในกระบวนการการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ของข้าราชการส านักงบประมาณ โดยก าหนดตัวแปรในการศึกษา ประกอบด้วยตัวแปรอิสระและตัว
แปรตาม ซึ่งตัวแปรอิสระ ได้แก่ การรับรู้ประโยชน์ของการใช้งานระบบการจัดการงบประมาณ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting) และการรับรู้ถึงความง ่ายของการใช้งานระบบการจัดการ
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งบประมาณอิเล็กทรอนิกส์  (e-Budgeting) ส่วนตัวแปรตามคือ การใช้งานการจัดการงบประมาณ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting) ในกระบวนการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

จากการก าหนดตัวแปรอิสระและตัวแปรตามสามารถก าหนดเป็นกรอบแนวคิดของการศึกษา
ได้ดังภาพที่ 4.1 

 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 4.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
5. ระเบียบหรือวิธีกำรท ำวิจัยหรือกำรศึกษำ 

รูปแบบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ขอบเขตด้านประชากรและ
กลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ข้าราชการส านักงบประมาณ ประเภทวิชาการ
ระดับต าแหน่งช านาญการและปฏิบัติการ แบ่งเป็นระดับช านาญการ จ านวน 297 คน ระดับ
ปฏิบัติการ จ านวน 251 คน รวมทั้งสิ ้น จ านวน 548 คน ใช้สูตรการค านวณขนาดตัวอย่างของ 
Yamane โดยก าหนดให้มีความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างร้อยละ 5 ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
231 คน ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ  (Stratified Sampling) และสุ่มตัวอย่างจากชั้นภูมิโดย
วิธีการสุ่มแบบง่าย ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างระดับช านาญการ จ านวน 133 คน และระดับปฏิบัติการ 
จ านวน 98 คน รวมทั้งสิ้น จ านวน 231 คน การศึกษาในครั้งนี้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) 
เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาท าการประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
SPSS โดยใช้หลักสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ และน าเสนอผลการศึกษาผ่านการใช้ค่าสถิติ 
2 แบบ คือ สถิติเชิงพรรณนา (Description Statistics) ในการหาความถี่ (Frequencies) และ 
ร้อยละ (Percentage) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตอบ
วัตถุประสงค์ โดยสถิติ 2-test โดยก าหนดค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ไว้ที่ระดับ 
0.05 

 
6. ผลกำรศึกษำ 

จากการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการใช้งานระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์   
(e-Budgeting) ในกระบวนการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีของข้าราชการส านัก
งบประมาณ จากการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaires) มีผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 

กำรรับรู้ถึงควำมง่ำยของกำรใช้งำน 

ระบบ e-Budgeting 

กำรรับรู้ประโยชน์ของกำรใช้งำน 

ระบบ e-Budgeting 

 

กำรใช้งำนระบบ e-Budgeting  
ในกระบวนกำรพิจำรณำ

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
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251 คน แบ่งเป็น ระดับช านาญการ จ านวน 146 คน และระดับปฏิบัติการ จ านวน 105 คน แบ่งผล
การวิเคราะห์ ดังนี้ 

6.1 ปัจจัยส่วนบุคคล 
ผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากข้าราชการส านักงบประมาณ ประเภทวิชาการระดับ

ต าแหน่งช านาญการและปฏิบัติการ จ านวน 251 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง 
ร้อยละ 59.4 เพศชาย ร้อยละ 40.6 ส่วนใหญ่มีอายุ 23-33 ปี ร้อยละ 29.9 รองลงมาคือ อายุ 34-44 ป ี
และอายุ 45-54 ปี ร้อยละ 24.7 และน้อยที่สุดคืออายุ น้อยกว่า 23 ปี ร้อยละ 4.4 ส่วนใหญ่ 
มีต าแหน่งระดับปฏิบัติการ ร้อยละ 58.2 และระดับช านาญการ ร้อยละ 41.8 ส่วนใหญ่มีอายุงาน ต่ ากว่า 
10 ปี ร้อยละ 48.6 รองลงมา 11-20 ปี ร้อยละ 11-20 ปี น้อยที่สุดคือ 31 ปีขึ้นไป ร้อยละ 0.8 ส่วนใหญ่
มีระดับการศึกษาระดับปริญญาโท ร้อยละ 55.0  

6.2 กำรรับรู้ถึงควำมง่ำยของกำรใช้งำนระบบกำรจัดกำรงบประมำณอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Budgeting) 

ผลการถามค าถามด้านการรับรู้ถึงความง่ายของการใช้งานระบบการจัดการงบประมาณ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting) สรุปได้ว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าระบบสารสนเทศของส านัก
งบประมาณไม่มีความง่ายต่อการใช้งาน (เห็นด้วยน้อยที่สุดและเห็นน้อย) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า กลุ ่มตัวอย่างตอบว่าระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting) ที่ใช้อยู่
สามารถใช้งานได้สะดวกน้อยกว่าการใช้งานด้วยโปรแกรมอ่ืน ๆ เช่น Microsoft Office ร้อยละ 73.3 
รองลงมาตอบว่าระบบสารสนเทศการงบประมาณที่ท่านใช้อยู่มีขั้นตอนการใช้งานที่ยุ่งยากซับซ้อน 
ร้อยละ 72.1 และเห็นว่าการประมวลผลรายงานด้วยระบบสารสนเทศการงบประมาณไม่สามารถท า
ได้โดยง่ายน้อยที่สุด ร้อยละ 55.4 

6.3 กำรรับรู้ประโยชน์ของกำรใช้งำนระบบกำรจัดกำรงบประมำณอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Budgeting) 

ผลการถามค าถามด้านการรับรู้ประโยชน์ของการใช้งานระบบการจัดการงบประมาณ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting) ในกระบวนการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีของข้าราชการ
ส านักงบประมาณ สรุปได้ว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการใช้ระบบการจัดการงบประมาณ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting) ในกระบวนการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี (เห็นด้วยน้อย
ที่สุดและเห็นด้วยน้อย) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การใช้งานระบบสารสนเทศการงบประมาณ
ไม่ช่วยลดภาระงานมากที่สุด ร้อยละ 73.7 รองลงมาคือ การใช้งานระบบสารสนเทศการงบประมาณ
ไม่ช่วยลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน และการใช้งานระบบสารสนเทศการงบประมาณไม่ช่วยลดความ
ผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 69.7 น้อยที่สุดคือ การใช้งานระบบสารสนเทศการงบประมาณไม่
ช่วยลดระยะเวลาในการรับส่งข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายใน การใช้งานระบบสารสนเทศ
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การงบประมาณไม่ช่วยลดความผิดพลาดในการรับส่งข้อมูลระหว่างหน่วยงาน และการใช้งานระบบ
สารสนเทศการงบประมาณไม่ช่วยลดความผิดพลาดในการรับส่งข้อมูลภายในหน่วยงาน ร้อยละ 55.8 

6.4 กำรใช้งำนระบบกำรจัดกำรงบประมำณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting) ในกระบวนกำร
พิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำป ี

ผลการถามค าถามด้านการใช้งานระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting) 
ในกระบวนการพิจารณางบประมาณ สรุปได้ว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้โปรแกรม Microsoft Excel 
ในการพิจารณาทุกกิจกรรมของการพิจารณางบประมาณ ตอบว่าใช้มากที่สุดในในการวิเคราะห์
งบประมาณ ร้อยละ 90 รองลงมาใช้ในการจัดท ารายงานประกอบการพิจารณางบประมาณ ร้อยละ 
75.7 และใช้ในการปรับปรุงข้อมูลการพิจารณางบประมาณให้เป็นปัจจุบัน 

6.5 ปัจจัยที่มีผลต่อกำรใช้งำนระบบกำรจัดกำรงบประมำณอิเล็กทรอนิกส์ (e–Budgeting) 
ในกระบวนกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีของข้ำรำชกำรส ำนักงบประมำณ 

ในส่วนนี้จะเป็นการน าเสนอเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ คือ เพ่ือทราบปัจจัยที่มีผลต่อการใช้งาน
ระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting) สถิติที่ใช้ได้แก่ 2-test 

ตัวแปรที่น ามาหาความสัมพันธ์ได้แก่ ตัวแปรการรับรู้ถึงความง่ายของการใช้งานระบบการ
จัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting) และตัวแปรการรับรู้ประโยชน์ของการใช้งานระบบ
การจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting) ในกระบวนการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของข้าราชการส านักงบประมาณได้ผลการทดสอบดังนี้ 

1) ปัจจัยการรับรู้ความง่ายของการใช้งานระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Budgeting)  กับการใช้งานระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์  ( e-Budgeting)  
ในกระบวนการการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีของข้าราชการส านักงบประมาณ 

พบว่า การรับรู้ความง่ายของการใช้งานการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting) 
มีผลต่อการใช้งานระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting) ในกระบวนการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีของข้าราชการส านักงบประมาณ เมื่อทดสอบด้วย 2-test 
พบว่า มีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 แสดงว่าการรับรู้ความง่ายของการใช้งานระบบการจัดการ
งบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting) มีผล มีอิทธิพล มีความสัมพันธ์ต่อการใช้งานระบบการ
จัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting) ในกระบวนการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีของข้าราชการส านักงบประมาณ ดังตารางที่ 6.1 
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ตารางที่  6.1 ร้อยละการใช้งานระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Budgeting) 
ในกระบวนการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีจ าแนกตามการรับรู้ถึงความง่าย
ของการใช้งานระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting) 

กำรรับรู้ถึงควำมง่ำยของกำรใช้งำน
กำรจัดกำรงบประมำณ

อิเล็กทรอนิกส์ (e–Budgeting) 

กำรใช้งำนระบบ e-Budgeting ในกระบวนกำร
พิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 

รวม 

ไม่ใช้งำนระบบ ใช้งำนระบบ  
เห็นด้วยน้อยที่สุด 100.0 - 100.0 (19) 
เห็นด้วยน้อย 99.2 0.8 100.0 (132) 

เห็นด้วยมาก 81.3 18.8 100.0 (80) 
เห็นด้วยมากที่สุด 90.0 10.0 100.0 (20) 

รวม 992.8 (233) 30.7 (77) 100.0 (251) 


2 = 86.455, df = 6, p = 0.00 

 
2) การรับรู้ประโยชน์ในการใช้งานระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting) 

กับการใช้งานระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting) ในกระบวนการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของข้าราชการส านักงบประมาณ 

พบว่า การรับรู้ประโยชน์ของการใช้งานระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Budgeting) มีผลต่อการใช้งานระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting)  
ในกระบวนการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีของข้าราชการส านักงบประมาณ เมื่อทดสอบ
ด้วย 2-test พบว่า มีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 แสดงว่าการรับรู้ประโยชน์ของการใช้งาน
ระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting) มีผล มีอิทธิพล มีความสัมพันธ์ต่อการใช้
งานระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์  (e-Budgeting) ในกระบวนการการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของข้าราชการส านักงบประมาณ ดังตารางที่ 6.2 
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ตารางที่  6.2 ร้อยละการใช้งานระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting) 
ในกระบวนการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีจ าแนกตามการรับรู้ประโยชน์
ของการใช้งานระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting) 

กำรรับรู้ประโยชน์ของกำรใช้งำน
ระบบกำรจัดกำรงบประมำณ

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting) 

กำรใช้งำนระบบ e-Budgeting ในกระบวนกำร
พิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 

รวม 

ไม่ใช้งำนระบบ ใช้งำนระบบ  
เห็นด้วยน้อยที่สุด 100.0 - 100.0 (23) 
เห็นด้วยน้อย 99.2 0.8 100.0 (124) 

เห็นด้วยมาก 85.7 14.3 100.0 (77) 
เห็นด้วยมากที่สุด 77.8 22.2 100.0 (27) 

รวม 90.0 (226) 7.2 (18) 100.0 (251) 


2 = 55.340, df=6, p=0.00 

 
ผลการทดสอบระบุว่าการรับรู้ถึงความง่ายของการใช้งานระบบการจัดการงบประมาณ

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting) มีผลต่อการใช้งานระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Budgeting) ในกระบวนการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีของข้าราชการส านัก
งบประมาณ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และการรับรู้ประโยชน์ของการใช้งานระบบการ
จัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting) มีผลต่อการใช้งานระบบการจัดการงบประมาณ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting) ในกระบวนการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีของข้าราชการ
ส านักงบประมาณ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
7. สรุปผลกำรศึกษำ 

จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการใช้งานระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Budgeting) ในกระบวนการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีของข้าราชการส านัก
งบประมาณ พบว่าตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ต่อการใช้งานระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Budgeting) ในกระบวนการการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีของข้าราชการส านัก
งบประมาณ ได้แก่ การรับรู้ความง่ายในการใช้งานระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Budgeting) และการรับรู้ประโยชน์ของการใช้งานระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Budgeting) 

7.1 อภิปรำยผลกำรศึกษำ 
การรับรู้ถึงความง่ายของการใช้งานระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting) 

มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้งานระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting) 
ในกระบวนการการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีของข้าราชการส านักงบประมาณ ระบบการ
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จัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting) ในปัจจุบันมีขั้นตอนการท างานที่ซับซ้อน ไม่ช่วยลด
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และยากต่อการท าความเข้าใจ สอดคล้องกับงานวิจัยของอรวรรณ สุขยานี 
(2558) ได้ท าการศึกษาความตั้งใจในการใช้ระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลของบุคลากร
สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ : การประยุกต์ใช้ตัวแบบการยอมรับการใช้เทคโนโลยี พบว่า 
การรับรู้ถึงความยากง่ายในการใช้งาน มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้ระบบซึ่งส่วนใหญ่เป็นอิทธิพล
ทางตรง ส่วนน้อยที่เป็นอิทธิพลทางอ้อม ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้งานระบบ โดยผ่าน
การรับรู้ถึงความยากง่ายในการใช้งานมากท่ีสุด คือ ความเข้าใจในเทคโนโลยีใหม่ 

การรับรู้ประโยชน์ของการใช้งานระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting) 
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้งานระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting) 
ซึ่งเป็นความคาดหวังของข้าราชการผู้ที่ใช้งานระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting) 
จะส่งผลต่อการพัฒนาผลการปฏิบัติงาน เกิดความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงานสอดคล้อง
กับงานวิจัยของวริษฐา สุริยไพฑูรย์ (2560: 74) ได้ท าการศึกษาอิทธิพลของการรับรู้ความมี
ประโยชน์และความง่ายในการใช้งานที่ส่งผลต่อทัศนคติและความตั้งใจซื้อสินค้าแฟชั่นของผู้บริโภค
ผ่านระบบพาณิชย์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่  พบว่าการรับรู้ความมีประโยชน์ในการซื้อสินค้าผ่านระบบ
พาณิชย์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านระบบพาณิชย์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
กล่าวคือ ระบบพาณิชย์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ท าให้ซื้อสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง รองลงมาคือ ระบบ
พาณิชย์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ท าให้สามารถซ้ือสินค้าได้เร็วยิ่งขึ้น 

การรับรู้ถึงความง่ายและประโยชน์ในการใช้งานของระบบ จะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการ
ยอมรับเทคโนโลยี เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้งานระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Budgeting) ในกระบวนการการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีของข้าราชการส านัก
งบประมาณ เมื่อผู้ใช้งานระบบรับรู้ว่าการใช้เทคโนโลยีสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานมากขึ้น 
ลดภาระงาน ท างานได้รวดเร็วและได้ผลลัพธ์การท างานตามที่ต้องการ และเมื่อเทคโนโลยีมีขั้นตอน
การใช้งานที่ชัดเจน เข้าใจง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัทราวดี ทองมาลา 
(2558) ได้ท าการศึกษาการยอมรับระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ของเจ้าหน้าที่
พัสดุของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พบว่าการรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้งานมีความความสัมพันธ์กับ
การรับรู้ว่ามีประโยชน์ การรับรู้ว่าง่ายมีความสัมพันธ์กับการใช้งานส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรม
การยอมรับระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) การรับรู้ว่ามีประโยชน์มีความสัมพันธ์
กับความตั้งใจในการใช้งานระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) และยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ นพเดช อยู่พร้อม (2558) ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีระบบ 
eDLTV ของบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดจันทบุรี พบว่าการรับรู้ว่าใช้งานง่ายมีอิทธิพลต่อการรับรู้
ว่ามีประโยชน์ การที่ครูมีประสบการณ์จากการที่เคยใช้งานระบบ e-Learning มาก่อนหรือเคย
ฝึกอบรมมาก่อนจะมีความง่ายต่อการใช้งานนั้น และการรับรู้ว่ามีประโยชน์มีอิทธิพลต่อความตั้งใจที่
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จะใช้งานระบบ eDLTV เมื่อบุคลากรเล็งเห็นความส าคัญ eDLTV ต่อการเรียนการสอน สามารถช่วย
ให้บุคลากรมีความพร้อมในการสอนมากขึ้นและแก้ไขข้อบกพร่องในการสอนได้ 

7.2 ข้อเสนอแนะ 
1) ควรมีการปรับปรุงระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting) ให้มีความ

ง่ายต่อการใช้งาน มีขั้นตอนการท างานที่ไม่ซับซ้อน รวมถึงการประมวลผลเอกสารประกอบการ
พิจารณาหรือแบบรายงานต่าง ๆ สามารถท าได้โดยสะดวกรวดเร็ว 

2) ควรมีการปรับปรุงระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์  ( e-Budgeting) 
ให้เหมาะสมกับลักษณะงานของส านักงบประมาณ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานระบบได้แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting) ที่พึงปรารถนา ซึ่งระบบที่
มีความสอดคล้องกับงานที่ท าอยู่จะส่งผลต่อการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ ว่าสามารถช่วย
ลดภาระงานและเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน 

3) ควรมีการอบรมบุคลากรในการใช้งานระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Budgeting) เนื่องจากอิทธิพลจากการฝึกอบรมส่งผลให้ผู้ใช้งานระบบเกิดการรับรู้การใช้งานง่าย
ของระบบ สามารถใช้งานได้สะดวกรวดเร็วขึ้น รวมทั้งสามารถน าไปสอนเพื่อนร่วมงานได้  
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กำรศึกษำปัญหำอุปสรรค และแนวทำงกำรพัฒนำในกำรน ำกระบวนกำร 
Government Innovation Lab มำประยุกต์ใช้ในกำรตรวจรำชกำรของ

ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตร ี

กรรณิกา ยิ้มสวัสดิ์* 
 

บทคัดย่อ 

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เ พ่ือศึกษาข้อจ ากัดหรือปัญหาอุปสรรคในการน าแนวคิด 
Government Innovation Lab มาใช้ในตรวจราชการของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี และ
จัดท าข้อเสนอแนะในการน าแนวคิด Government Innovation Lab มาใช้ในตรวจราชการของ
ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาทบทวนเอกสารค าสั่ง ระเบียบกฎหมาย 
รายงานผลการตรวจราชการ ต าราทางวิชา งานวิจัย บทความ ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตที่เกี่ยวกับ 
Government Innovation Lab ประกอบกับการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ รวม 7 คน ผลการวิจัย
พบว่า การน ากระบวนการ Government Innovation Lab มาใช้ในตรวจราชการของส านักงานปลัด
ส านักนายกรัฐมนตรีมีข้อจ ากัดหรือปัญหาอุปสรรคทั้งในด้านเทคนิค ด้านทักษะ ความรู้ ของผู้ตรวจ
ราชการและผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ ด้านการประสานงาน ด้านความต่อเนื่องในการขับเคลื่อนประเด็น
ในพ้ืนที่ และด้านกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอให้ส านักตรวจราชการให้
ความส าคัญในการพัฒนาความรู้  ความสามารถทั้งระดับผู้ตรวจราชการและผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ 
รวมถึงเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานตรวจราชการ และน าเทคโนโลยีมาสนับสนุนในการด าเนินการ โดยการ
จัดท าฐานข้อมูลและระบบการส่งต่อเรื่อง ทั้งนี้ ผู้บริหารควรให้ความส าคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดผล
ส าเร็จ  

ค ำส ำคัญ: ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ, กระบวนการคิดเชิงออกแบบ  
 
1. บทน ำ 

ปัจจุบันภาครัฐซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการบริหารราชการแผ่นดินอยู่ในบริบทของโลกแห่ง 
การเปลี่ยนแปลง ท าให้เกิดความท้าทายและจ าเป็นต้องมีการตอบสนองอย่างรวดเร็วทันการณ์ 
ภาครัฐจึงจ าเป็นต้องปรับตัวหาวิธีการบริหารจัดการภาครัฐใหม่ เพ่ือเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
และการแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน รวมถึงความ

                                                           
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
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คาดหวังของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของทางราชการที่จะต้องเป็น ไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว  
ซึ่งการสร้างนวัตกรรมภาครัฐ (Public Innovation) เป็นวิธีการหนึ่งที่ท าให้ภาครัฐสามารถปรับตัวทัน
ต่อความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของโลก และช่วยให้ภาครัฐมีกลไกที่มีประสิทธิภาพ 
นอกจากนี้ยังช่วยตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อการบริการ
ภาครัฐที่สูงขึ้น 

ภาครัฐหลายประเทศได้ทดลองสร้างนวัตกรรมภาครัฐ ผ่านรูปแบบห้องปฏิบัติการนวัตกรรม
ภาครัฐ (Government Innovation Lab: Gov Lab) เป็นการปรับกระบวนการทางความคิด 
(mindset) ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ โดยประยุกต์ใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design 
Thinking) ที่เน้นผู้ใช้บริการเป็นส าคัญ ให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางและเป็นผู้ร่วมคิดค้น สร้างสรรค์ 
(Co-creation) และความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อคิดค้นและสร้างร่วมกัน ผ่านกระบวนการทดสอบ
หรือทดลองในห้องปฏิบัติการออกแบบ ซึ่งช่วยท าให้เกิดนวัตกรรมภาครัฐหลายรูปแบบทั้ง นวัตกรรม
บริการ นวัตกรรมการส่งมอบบริการ นวัตกรรมการบริหารหรือองค์การ นวัตกรรมทางความคิด 
นวัตกรรมเชิงนโยบาย และนวัตกรรมเชิงระบบถือว่าเป็นการยกระดับการพัฒนางานภาครัฐ การสร้าง
นวัตกรรมท าให้เกิดคุณค่าต่อสาธารณะ เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้รับบริการได้มีส่วนเข้ามาร่วมในการ
คิดและพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ ท าให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกจุด ลดความเสี่ยงจาก
ความผิดพลาด ท าให้ครอบคลุมทุกมิติมากขึ้น เพ่ือให้สามารถตอบสนองความคาดหวังของประชาชน 
และแก้ไขปัญหาการบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐลดปัญหาความซ้ าซ้อนความสิ้นเปลืองทรัพยากร
ในการบริหารงาน ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนานวัตกรรมของภาครัฐ ที่หลายประเทศน ามาประยุกต์ใช้
และประสบความส าเร็จอย่างมาก เช่น เดนมาร์ก ฟินแลนด์ อังกฤษ เป็นต้น 

ส าหรับประเทศไทยมีการน าการบริหารจัดการรูปแบบห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ 
มาประยุกต์ใช้ภายใต้บริบทเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของประเทศ โดยเริ่มเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 
นางเฮเลน คลาร์ก ผู้บริหารสูงสุด โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) เข้าเยี่ยมคารวะ
นายกรัฐมนตรี ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ท าเนียบรัฐบาล โดย UNDP แสดงเจตจ านงที่จะใช้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางในการประสานการพัฒนาสู่ประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาค พร้อมทั้งเสนอแนวคิดการพัฒนาผ่าน
กลไก Government Lab มาริเริ่มใช้ในประเทศไทย สอดคล้องกับแนวคิดการขับเคลื่อนประเทศด้วย 
PM Labs ของรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) ที่กล่าวในการประชุมเปิด
หลักสูตร “การบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้าง
ความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.)” เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 ได้ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ระบบราชการ 
4.0 กับการขับเคลื่อน ป.ย.ป.” กล่าวถึงแนวคิดการขับเคลื่อนประเทศด้วย “ห้องทดลองภาครัฐ” 
ภายใต้ชื่อ Prime Minister Labs (PM Labs) ซึ่งประกอบไปด้วย 1) Future Lab การส ารวจอนาคต 
2) Policy Lab การริเริ่มและทดสอบนโยบาย 3) Government Lab การออกแบบนวัตกรรมภาครัฐ 
และ 4) PMDU การติดตามนโยบายส าคัญ ที่ต่างมุ่งเน้นอาศัยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design 



19 

 

Thinking) มาใช้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมงานบริการภาครัฐอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นแนวคิดที่มีความ
สอดคล้องกับ “ศาสตร์พระราชา” หรือหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล- 
อดุลยเดช คือ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” โดยส านักงาน ก.พ.ร. เป็นหน่วยงานริเริ่มโครงการ
ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ หรือ Government Innovation Lab (Gov Lab) ร่วมกับส านักงาน
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Program: UNDP) เพ่ือพัฒนา
ระบบบริการภาครัฐและการท างานของข้าราชการไทย โดยส านักงาน ก.พ.ร. ด าเนินโครงการร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการออกแบบนวัตกรรมภาครัฐ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือสร้าง
วัฒนธรรมการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชน เพ่ือพัฒนางานภาครัฐและสังคม
อย่างยั่งยืน ดังนั้นการขับเคลื่อนการด าเนินโครงการห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ หรือ 
Government Innovation Lab (Gov Lab) จึงเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาระบบราชการไทยให้
สามารถรับมือกับความท้าทาย และการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอนาคต ตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งในการ
คิดค้นนโยบาย และบริการสาธารณะซึ่งสามารถตอบสนองกับสภาพปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริง นอกจากนั้น Innovation ยังเป็นปัจจัยส าคัญที่จะสร้างระบบราชการ 4.0  
ที่ภาครัฐต้องเปิดกว้างและเชื่อมโยงกันทุกภาคส่วน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีขีดสมรรถนะสูงและ
ทันสมัย เพ่ือรองรับนโยบายรัฐบาลภายใต้การน าของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา Thailand 4.0 
ที่เน้นการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 

ในการนี้ การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีมีบทบาทส าคัญในการลง
พ้ืนที่ขับเคลื่อนนโยบายส าคัญของรัฐบาลและพัฒนาในพื้นที่ให้เกิดผลส าเร็จ รวมทั้งแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจ
ราชการ พ.ศ. 2548 คือ การมุ่งหวังให้การตรวจราชการเป็นมาตรการส าคัญประการหนึ่งในการ
บริหารราชการแผ่นดินที่จะท าให้การปฏิบัติราชการหรือการจัดท าภารกิจของหน่วยงานของรัฐเป็นไป
ตามเป้าหมายและแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ อันเกิดจากการด าเนินการดังกล่าว เพ่ือก่อให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การตรวจราชการคือ เพ่ือรับฟังทุกข์สุข 
ความคิดเห็น และความต้องการของเจ้าหน้าที่และประชาชน โดยนายกรัฐมนตรีได้มีค าสั่ง 343/2561  
เรื่อง การตรวจราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี และ
ค าสั่ง 361/2562 เรื่อง การตรวจราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของผู้ตรวจราชการส านัก
นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวง หรือ
ผู้ตรวจราชการกรมที่เกี่ยวข้องด าเนินการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ  
โดยมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาให้ได้ข้อยุติหรือได้รับการบรรเทา ใน 2 ประเด็น คือ 1) การแก้ไขความ
เดือดร้อนหรือข้อร้องเรียนของประชานหรือกรณีอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และ 2) การตรวจ
ติดตามแก้ไขปัญหาและผลักดันการด าเนินโครงการ/มาตรการส าคัญตามแผนพัฒนาภาค ในการนี้ 
ปลัดส านักนายกรัฐมนตรีจึงมีข้อสั่ งการให้ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีน าแนวคิด 
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Government Innovation Lab มาประยุกต์ใช้ในการตรวจราชการครั้งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 
โดยการขับเคลื่อนประเด็นปัญหาหรือการพัฒนาที่ส าคัญในพ้ืนที่ มีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนหรือข้อร้องเรียนของประชาน รวมถึงบรรเทาหรือยุติข้อจ ากัดในการด าเนินโครงการส าคัญ
ในแต่ละภาค ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวพบว่ามีปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัดที่ควรพัฒนาปรับปรุง
แก้ไขให้ดีขึ้นเพ่ือท าให้ผลการตรวจราชการมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัญหา
อุปสรรคในการน าแนวคิด Government Innovation Lab มาใช้ในตรวจราชการของส านักงานปลัด
ส านักนายกรัฐมนตรี และจัดท าข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการน าแนวคิด 
Government Innovation Lab มาใช้ในตรวจราชการของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารราชแผ่นดินและประชาชนต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์หลัก 2 ประการ ดังนี้ 
2.1 เ พ่ือศึกษาข้อจ ากัดหรือปัญหาอุปสรรคในการน ากระบวนการ Government 

Innovation Lab มาใช้ในตรวจราชการของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
2.2 เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะในการน ากระบวนการ Government Innovation Lab มาใช้ใน

ตรวจราชการของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
 

3. สมมุติฐำนกำรวิจัย  
3.1. การน ากระบวนการ Government Innovation Lab มาใช้ในตรวจราชการของผู้ตรวจ

ราชการส านักนายกรัฐมนตรีพบปัญหาอุปสรรค ดังนี้ 
1) ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีขาดความรู้ ความเข้าใจในหลักการของห้องปฏิบัติการ

นวัตกรรมภาครัฐ (Government Innovation Lab) 
2) มีข้อจ ากัดในเรื่องทรัพยากรในการด าเนินการทั้งเวลา บุคลากรและงบประมาณ 
3) ขาดความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการน ากระบวนการ Government 
Innovation Lab มาใช้ในตรวจราชการของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ดังนี้ 

1) ควรน าเทคโนโลยีมาสนับสนุนในการด าเนินการ 
2) ควรจัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ตรวจราชการและผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ 
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4. ทบทวนวรรณกรรม  
แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรม 
รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้ความส าคัญกับ “นวัตกรรม” 

ในการขับเคลื่อนประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ตั้งแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561-2580) รวมไปถึงการมีวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศหรือ โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ Thailand 4.0 ที่เน้นการ
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนท าให้ภาครัฐหรือระบบ
ราชการจ าเป็นต้องมีการปรับตัวให้เป็นระบบราชการ 4.0 นอกจากนี้ยังก าหนดในแผนปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และแผนต่าง ๆ อีกด้วย  

ค าว่า “นวัตกรรม (Innovation)” มีองค์กรด้านนวัตกรรมและนักวิชาการให้ความหมาย
มากมาย สรุปได้ดังนี้  

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ. 2554 ได้ให้ความหมาย นวัตกรรม คือ การกระท า
หรือสิ่งที่ท าข้ึนใหม่หรือแปลกจากเดิมซึ่งอาจจะเป็นความคิด วิธีการ หรืออุปกรณ์ เป็นต้น. (ป. นวตา 
+ ส. กรฺม; อ. Innovation) ซึ่งค าว่า นวัตกรรม นั้น เป็นศัพท์ที่ พลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่น
นราธิปพงศ์ประพันธ์ ทรงบัญญัติขึ้นให้ตรงกับศัพท์ภาษาอังกฤษว่า innovation ซึ่งนวัตกรรมเกิดจาก
การน าค าว่า นวตา แปลว่า ความใหม่ กับค าว่า กรฺม ซึ่งแปลว่า การกระท า มาเข้าสมาสกัน แล้วใช้ใน
ความหมายว่า การซ่อมใหม่ การซ่อมแซม 

พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552  
ได้บัญญัติค าว่า นวัตกรรม หมายถึง สิ่งใหม่ท่ีเกิดจากการใช้ ความรู้ และความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโย
ชนต่อเศรษฐกิจและสังคม และหมายความรวมถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจากความสามารถในการใช้ความรู้ 
ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะ และประสบการณทางเทคโนโลยีหรือการจัดการมาพัฒนาให้เกิดผลิตภัณฑ์ 
หรือกระบวนการผลิต หรือบริการใหม่ เพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาด ตลอดจนการปรับปรุง 
เทคโนโลยี การแพร่กระจายเทคโนโลยี การออกแบบผลิตภัณฑ์ และการฝึกอบรมที่น ามาใช้ เพ่ือเพ่ิม
มูลค่าทางเศรษฐกิจและก่อให้เกิดประโยชนสาธารณะในรูปแบบของการเกิดธุรกิจ การลงทุน
ผู้ประกอบการ หรือตลาดใหม่หรือรายได้แหล่งใหม่ รวมทั้งการจ้างงานใหม่  

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ได้ก าหนดความหมาย นวัตกรรม คือ “สิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้
ความรู้ และความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม” นวัตกรรมนับเป็นกระบวนการ
ที่เกิดจากการน าความรู้และความคิดสร้างสรรค์มาผนวกกับความสามารถในการบริหารจัดการ 
เพ่ือสร้างให้เกิดเป็นธุรกิจนวัตกรรมหรือธุรกิจใหม่ อันจะน าไปสู่การลงทุนใหม่ที่ ส่งผลต่อการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการให้ความหมายนวัตกรรมไว้มากมาย ซึ่งสามารถสรุปองค์ประกอบที่
เป็นมิติส าคัญของนวัตกรรมได้ 3 ประการ คือ ความใหม่ (Newness) การใช้ความรู้และความคิด
สร้างสรรค์ (Knowledge and Creativity Idea) และก่อให้เกิดประโยชน์ (Benefits) ในเชิงเศรษฐกิจ 
และสังคม 

แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมภำครัฐ 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้ให้ความหมาย นวัตกรรมภาครัฐ 

คือ การพัฒนาบริการภาครัฐที่เกิดจากการใช้ความรู้ ทักษะประสบการณ์ และความคิดสร้างสรรค์ใน
การพัฒนา เพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลงและก่อให้เกิดคุณค่าต่อสาธารณะ (Public Values) หรือ 
ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งสามารถพัฒนาให้เป็นนโยบายใหม่ บริการใหม่ และ
กระบวนการใหม่ หรือ ผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยนวัตกรรมภาครัฐนั้นมีหลายประเภททั้ง นวัตกรรมบริการ 
(Service Innovation) นวัตกรรมการส่งมอบบริการ (Service Delivery Innovation) นวัตกรรมการ
บริหาร/องค์การ (Administrative or Organizational Innovation) นวัตกรรมทางความคิด 
(Conceptual Innovation) นวัตกรรมเชิงระบบ (Systemic Innovation) และนวัตกรรมเชิงนโยบาย 
(Policy Innovation) เป็นต้น  

ที่ผ่านมารัฐบาลพยายามขับเคลื่อนนวัตกรรมภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม โดยการประชุม
หลักสูตรการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ส าหรับปลัดกระทรวงและอธิบดี (ป.ย.ป. 1) เมื่อ
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 มีประเด็นในการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Strategic Thinking Session)  
2 ประเด็น คือ การพัฒนาและเตรียมคนสู่ศตวรรษที่ 21 โดยมีกระทรวงแรงงานเป็นเจ้าภาพหลัก 
และการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าภาพ
หลัก ซึ่งก าหนดให้มีกลุ่มย่อยเพ่ือผลักดันด้านนวัตกรรมภาครัฐ โดยมีส านักงาน ก.พ.ร. เป็นหน่วยงาน
หลักร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ต่อมามีการกล่าวถึงแนวคิดการขับเคลื่อนประเทศด้วย Prime Minister Labs (PM Labs) 
ในการประชุมเปิดหลักสูตรการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ 
และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 ซึ่งรัฐมนตรีประจ าส านัก
นายกรัฐมนตรี (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) ได้ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ระบบราชการ 4.0 กับการขับเคลื่อน 
ป.ย.ป. โดยกล่าวถึงแนวคิดการขับเคลื่อนประเทศด้วย Prime Minister Labs (PM Labs) ซึ่งเป็น
“ห้องทดลองภาครัฐ” ประกอบไปด้วย 4 ประการ ได้แก่ 1) การส ารวจอนาคต (Future Lab) 2) 
การริเริ่มและทดสอบนโยบาย (Policy Lab) 3) การออกแบบนวัตกรรมภาครัฐ (Government Lab) 
มีส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือ ก.พ.ร. เป็นเจ้าภาพ ห้องทดลองดังกล่าว  
จะออกแบบบริการภาครัฐโดยใช้ Design Thinking เพ่ือยกระดับคุณภาพในการให้บริการให้มี
ประสิทธิภาพสูงและตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยการยึดหลักการความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง และเปิดพ้ืนที่ให้ทุกภาคส่วนร่วมกันเข้ามามีส่วนออกแบบรูปแบบ
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การให้บริการ ผลักดันนวัตกรรมและบริการภาครัฐใหม่ ๆ ตลอดจนถึงร่วมขับเคลื่อนและขยายผลให้มี
การน าไปใช้ต่อไป และสุดท้ายการติดตามนโยบายส าคัญ (PMDU)  

 
และมีการเสนอให้มีการริเริ่มใช้แนวคิดการพัฒนาประเทศผ่านกลไกห้องปฏิบัติการนวัตกรรม

ภาครัฐ โดยผู้บริหารสูงสุดของส านักงานโครงการพัฒนาแห่ งสหประชาชาติ (นางเฮเลน คลาร์ก) 
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 ซึ่งส านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติแสดงเจตจ านงที่จะใช้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการประสานการพัฒนาสู่ประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาค และได้เสนอที่จะน า
แนวคิดดังกล่าวมาริเริ่มใช้ในประเทศไทย ซึ่งด าเนินการส าเร็จมาหลายประเทศแล้ว 

ต่อมาในการอบรมหลักสูตรการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ (ป.ย.ป. 1) กลุ่มย่อย  
ด้านนวัตกรรมภาครัฐ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 มีมติก าหนดกรอบการด าเนินงานของการส่งเสริม
นวัตกรรมภาครัฐ โดยเน้น 4 ประเด็น ได้แก่  (1) นวัตกรรมเชิงนโยบาย (policy innovation) 
(2) นวัตกรรมด้านกระบวนการท างาน (process innovation) (3) นวัตกรรมบริการ (services 
innovation) และ (4) การปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิด (mindset) ของข้าราชการ โดยน า
แนวคิดห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ (Government Innovation Lab) สร้างบริบทแวดล้อม 
(Ecosystem) ให้เกื้อหนุนต่อการพัฒนานวัตกรรมภาครัฐได้อย่างยั่งยืน (หน่วยงานหลัก: ส านักงาน 
ก.พ.ร.) 

แนวคิดห้องปฏิบัติกำรนวัตกรรมภำครัฐ (Government Innovation Lab) หรือเรียก
สั้น ๆ ว่ำ Gov Lab 

ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ให้ความหมายว่า ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ (Government 
Innovation Lab) เป็นการน าแนวคิดเชิงออกแบบ (design thinking) ที่เน้นผู้ใช้บริการเป็นส าคัญ 
(user or human-centered design) มาประยุกต์ใช้ในการท างาน และอาศัยการพลังความร่วมมือ 
(collaboration) กับทุกภาคส่วน เพ่ือคิดค้นและสร้างนวัตกรรมร่วมกัน โดยผ่านกระบวนการทดสอบ
และทดลองในห้องปฏิบัติการออกแบบ (Design Lab) ซึ่งจะช่วยก่อให้เกิดนวัตกรรมด้านการวาง
นโยบายสาธารณะและการส่งมอบบริการให้แก่ประชาชน นอกจากนี้ศูนย์นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาระบบ
ราชการไทย ได้ให้ความหมายห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ (Government Innovation Lab: 
Gov Lab) คือ แนวคิดใหม่ที่เปิดพ้ืนที่ให้ประชาชนผู้รับบริการ (User) มาร่วมคิดออกแบบสร้างสรรค์ 
(Design Thinking) และทดลอง/ขยายผลระบบการให้บริการแบบใหม่กับภาครัฐ (Co-Creation) 

กล่าวได้ว่า ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ (Government Innovation Lab: Gov Lab) 
เปรียบเสมือนเป็นห้อง Lab ขนาดใหญ่ของภาครัฐที่เปิดพ้ืนที่ให้ภาครัฐได้ลองผิดลองถูก (Trial and 
Error) เพ่ือทดลองออกแบบนโยบาย (Policymaking) และแนวทางการน านโยบายไปปฏิบัติ (Policy 
Implementation) ลดความเสี่ยงของการด าเนินการโครงการขนาดใหญ่ (Mega Project) โดยเปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน รวมทั้งผู้ให้บริการ 
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ผู้รับบริการ ตลอดจนนักวิชาการ เข้ามาท างานร่วมกัน ร่วมคิด ร่วมออกแบบ รวมทั้งร่วมกันสร้าง
ผลงานในการพัฒนานวัตกรรมภาครัฐ ท าให้ต้นแบบนวัตกรรมภาครัฐที่พัฒนาขึ้นมานั้นเกิดขึ้นจาก
ความต้องการของประชาชน จึงสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 

โดย ก.พ.ร. ได้สรุปหลักการส าคัญในการจัดตั้งห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐหรือทีมนวัต
กร ดังนี้  

1) การยึดความต้องการของประชาชนเป็น ศูนย์กลางและมุ่งมั่นที่จะสร้างประโยชน์แก่ 
ประชาชนอย่างแท้จริง (Citizen-Centered and Impact-Driven) 

2) การสร้างความเข้าใจที่ลึกซ้ึง (Deep Under-standing) 
3) การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Creative Problem Solving) 
4) การทดลองเพ่ือการเรียนรู้จากความส าเร็จและ ความล้มเหลว (Experimenting and 

Learning) from Both Successes and Failures) 
5) เน้นความร่วมมือ (Collaborative) กับผู้คน และภาคส่วนที่หลากหลายและการท างาน

ร่วมกันอย่างเท่าเทียม (Equality) 
6) เปิดรับความหลากหลาย (Embrace Diversity) 
ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ (Government Innovation Lab) เป็นแนวคิดที่หลาย

ประเทศน ามาประยุกต์เพ่ือรับมือกับความท้าทายที่แตกต่างกันไป ตามบริบททางสังคมและเศรษฐกิจ 
และประสบความส าเร็จแล้วในหลายประเทศ ซึ่งแต่ละประเทศต่างมีรูปแบบ รวมทั้งวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น  

Mind Lab ของประเทศเดนมาร์ก เป็นองค์กรนวัตกรรมข้ามหน่วยงานของภาครัฐโดยอยู่
ภายใต้หลายหน่วยงาน มีหน้าที่ในการสร้างสรรค์วิธีแก้ไขปัญหา ค้นหาทางออก และค าตอบใน
ประเด็นด้านธุรกิจ ด้านดิจิทัล ด้านการศึกษา และด้านการจ้างงาน ให้กับผู้ก าหนดนโยบาย  และ
คนท างาน ที่ไม่ใช่แค่การแก้ปัญหางานประจ าวันของกระทรวงเท่านั้น มีจุดเด่นคือ การส่งเสริมให้
องค์กรภาครัฐปรับตัวและพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว โดยช่วงแรกจัดท าเวิร์กช็อปหลายครั้ง เพ่ือชี้แจงให้
หน่วยงานภายในกระทรวง ตลอดจนองค์กรทั้งในและนอกเห็นว่า การพัฒนานโยบายให้ประสบ
ความส าเร็จนั้น มีวิธีที่มากกว่าการอ่าน การเขียนรายงาน และการจัดประชุม พร้อมกับได้ริเริ่มการ
ฝึกหัดการบริหารโครงการแบบใหม่ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) 
การเก็บข้อมูล การตั้งวัตถุประสงค์ และกระบวนการด าเนินงาน ซึ่งช่วยท าให้เกิดการปรับทัศนคติและ
วัฒนธรรมภายในกระทรวง ซึ่งเป็นขั้นแรกในการเข้าถึงกลุ่มคนที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นใน
ระดับประเทศได ้    

ขั้นตอน Mind Lab จึงเริ่มต้นจากการเฝ้าสังเกตกลุ่มกลุ่มเป้าหมายเพ่ือท าความเข้าใจบริบท
ของปัญหา และท าให้ได้ค าตอบที่ตรงกับสถานการณ์มากกว่าการสัมภาษณ์จากห้องประชุม ที่มักมีข้อ
แตกต่างในเวลาที่ลงมือปฏิบัติจริง หลังจากนั้นจึงน ามาวิเคราะห์ และได้ข้อสรุปเป็นการสร้างเครือข่าย
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กลุ่มแรงงานต่างชาติทักษะสูงอย่างเป็นทางการแห่งแรกของเดนมาร์ก โดยมีลักษณะเป็นเครือข่าย
สังคมท่ีมีเว็บไซต์แจ้งข่าวการจัดกิจกรรมของเครือข่ายในพ้ืนที่ต่าง ๆ รวมถึงยังมีการให้ความรู้เกี่ยวกับ
องค์กร วัฒนธรรมเดนมาร์ก ตลาดแรงงาน และระบบภาษี เครือข่ายและเว็บไซต์นี้ด าเนินการร่วมกัน
ระหว่างกระทรวงเศรษฐกิจและธุรกิจ (Ministry of Economic and Business Affairs) สมาคม
อุตสาหกรรม (Danish Industry) ไปรษณีย์โคเปนฮาเกน (The Copenhagen Post) สมาคมธนาคาร
เดนมาร์ก (Danish Banker Association) และสนับสนุนเงินทุนโดยบริษัทขนาดใหญ่  

Helsinki Design Lab ของฟินแลนด์ ซึ่งเป็นกลุ่มงานที่จัดตั้งเพ่ือกระตุ้นให้ภาครัฐน ากลยุทธ์
ทางการออกแบบ (Strategic Design) ไปใช้ในการตัดสินและจัดท าบริการแก่ประชาชน ช่วยให้
ภาครัฐคิดค้นเครื่องมือในการด าเนินนโยบายที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ละหัวข้อ เช่น นโยบายการ
พัฒนาผู้ประกอบการในฟินแลนด์ที่สนใจอยากท าธุรกิจด้านอาหาร จึงได้ด าเนินโครงการ Open 
Kitchen ที่เป็นการจ าลองร้านอาหารจริงขึ้นมา และเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการตลอดระยะเวลา 
3 สัปดาห์ ตั้งแต่วางแนวคิดร้าน โดยใช้สภาพแวดล้อมจริงทั้งสถานที่และบุคลากรที่จะต้องเจอในการ
ท าธุรกิจจริง เพ่ือก าหนดเมนูอาหาร ท ารายการไวน์ ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความสะอาดและ
สุขอนามัย ทดลองท าอาหารเย็น ไปจนกระทั่งเปิดร้าน แม้ปัจจุบัน Helsinki Design Lab ปิดตัวลง
แล้ว แต่เว็บไซต์ของโครงการยังคงเผยแพร่สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการ เพ่ือประโยชน์ทาง
การศึกษาและการน าไปปรับใช้ต่อไป 

UK Policy Lab ของสหราชอาณาจักร มุ่งเน้นการน านวัตกรรมมาใช้ในการวางนโยบายที่
ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง   

PS21 ของประเทศสิงคโปร์มุ่งเน้นนวัตกรรมในการพัฒนาประสิทธิภาพของภาครัฐในการ
ยกระดับ งานบริการประชาชน เป็นต้น โดยน าข้อคิดเห็นของข้าราชการและบุคลากรของรัฐไป
พัฒนาการบริการสาธารณะ มีจุดเด่นคือการเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรของรัฐให้เอ้ือต่อการสร้าง
นวัตกรรมบริการสาธารณะ 

LabGob ของประเทศชิลี มีทีมงานที่ประกอบด้วยหลากหลายความเชี่ยวชาญที่ท าโครงงาน
นวัตกรรมร่วมกับกระทรวงต่าง ๆ เพ่ือจัดการกับปัญหาหรือนโยบายเฉพาะ พยายามแก้ไขปัญหา
สังคมหลายด้าน ทั้งด้านสุขภาพ พลังงาน และอ่ืน ๆ  

นอกจากนี้ ยังมี PolicyLab ของอังกฤษ DesignGov ของออสเตรเลีย และ The Lab ของ
สิงคโปร์ เป็นต้น 

เมื่อพิจารณารูปแบบการด าเนินงานห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐของประเทศต่าง ๆ แล้ว
มีลักษณะแตกต่างกันตามบริบทในแต่ละพ้ืนที่ แต่มีลักษณะที่ส าคัญร่วมกัน คือ หลักการยึดประชาชน
เป็นศูนย์กลาง และการประยุกต์ใช้วิธีคิดเชิงออกแบบในการด าเนินงาน ดังนั้น กระบวนการคิดเชิง
ออกแบบ (Design Thinking) จึงเป็นหัวใจส าคัญของ Government Innovation Lab  
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กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เป็นแนวคิดที่ได้รับการยอมรับในวงการ
ธุรกิจ และเป็นเครื่องมือที่ธุรกิจ สามารถน าไปใช้เพ่ือท าให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น โดย David Kelly ผู้ก่อตั้ง 
บริษัท IDEO และ Hasso Plattner Institute of Design หรือที่ เป็นที่รู้จักกันในชื่อ d.school 
ทีม่หาวิทยาลัย สแตนฟอร์ด ได้น าแนวคิดการออกแบบที่มีมนุษย์เป็น ศูนย์กลางและแนวคิดอ่ืน ๆ มา
ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์อยู่บนพ้ืนฐานของการเข้าใจผู้ใช้ภายใต้แนวคิด  “การคิดเชิงออกแบบ” 
ท าให้แนวคิดนี้เป็นส่วนส าคัญในการออกแบบที่จะแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดมากที่สุด แนวคิดดังกล่าวจึง
ถูกน ามาประยุกต์ใช้เพ่ือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างลึกซึง ถูกจุด ตลอดจนพัฒนาแนวคิดใหม่  ๆ 
โดยน าเอาความคิดสร้างสรรค์และมุมมองจากคนหลาย ๆ สาขา มองปัญหาตลอดจนโจทย์ของการ
ท างานต่าง ๆ ได้รอบทิศและรอบคอบ และน าเอาแนวทางต่าง ๆ มาทดสอบและพัฒนา เพ่ือแก้ไข
ปัญหาหรือโจทย์ที่ตั้งไว้ เพ่ือที่จะหาวิถีทางที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุด กระบวนการนี้จะเน้นยึดไปที่
หลักของผู้ใช้/ผู้บริโภค (User-centered) เป็นหลัก โดยมีเจตนาในการสร้างผลลัพธ์ในอนาคตที่เป็น
รูปธรรม เพ่ือให้ตอบโจทย์ตลอดจนแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงเกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ 
ที่เป็นประโยชน์และตอบโจทย์ผู้บริโภค ท าให้เห็นวิธีการแก้ไขปัญหาใหม่ ๆ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ  

Design thinking มีตัวแบบสากล 2 แบบ ดังนี้ 
1) Design thinking ของ D.School, Stanford university มีกระบวน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

(1) Empathize เป็นการท าความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง ลึกซึ้ง ถ่องแท้ในทุก
มุมมอง เข้าใจกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด สามารถใช้ได้หลายวิธี  เช่น การสังเกตพฤติกรรม 
(Observe) การสัมภาษณ์ (Ask) การฟังอย่างลึกซึ้ ง (Listen) การทดลองจ าลองตนเองอยู่ ใน
สถานการณ์นั้นจริง ๆ เพื่อให้เข้าใจเป้าหมายและประเด็นที่ต้องการแก้ไขอย่างตรงประเด็น 

(2) Define เป็นการระบุปัญหา หรือประเด็น (Problem statement) ต้องการ
แก้ไขให้ชัดเจน ก าหนดให้ชัดว่าปัญหาคืออะไร โดยการวิเคราะห์อย่างรอบด้านแล้วน าเอาข้อมูล
ทั้งหมดมาคัดกรองให้เป็นปัญหาที่แท้จริง ก าหนดหรือบ่งชี้ปัญหาอย่างชัดเจน เพ่ือที่จะเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติต่อไป รวมถึงมีทิศทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงประเด็น 

(3) Ideate เป็นการระดมความคิดอย่างไม่จ ากัด โดยใช้วิธีการระดมสมอง 
ผสมผสานกับเครื่องมือต่าง ๆ เน้นการหาแนวคิดและแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้มากที่สุด 
หลากหลายมุมมอง หลากหลายวิธีการ ออกมาให้มากที่สุด ซึ่งต้องใช้ทั้งการคิดนอกกรอบและการ
วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือที่จะเป็นฐานข้อมูลในการที่เราจะน าไปประเมินผลเพ่ือสรุปเป็นความคิดที่ดีที่สุด
ส าหรับการแก้ไขปัญหานั้น ๆ  

(4) Prototype เป็นการสร้างต้นแบบหรือแบบจ าลอง โดยน าแนวคิดที่คัดเลือกไว้
แล้วมาสร้างต้นแบบนวัตกรรมที่ใช้แก้ปัญหา จ าลองสถานการณ์ออกมาได้ เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถทดสอบ 
หรือกระตุ้นให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ เพ่ือให้เข้าใจสิ่งนั้นมากยิ่งขึ้น และยิ่งสร้างเร็วก็จะยิ่งได้ลองหา
ข้อผิดพลาด และเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดนั้น ๆ ได้เร็ว 
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(5) Test เป็นการทดสอบต้นแบบหรือแบบจ าลอง โดยน าแบบจ าลองที่สร้างขึ้นมา
ทดสอบกับกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพ ตลอดจนประเมินผล โดยน าข้อมูลย้อนกลับมา
เรียนรู้ ปรับปรุงแก้ไข จนกว่าจะได้นวัตกรรมที่น าไปสู่การแก้ปัญหาได้จริง ๆ  

2) Design Thinking ของ The Double Diamond Design Process, UK Design 
Council มี 4 ขั้นตอน ดังนี้   

(1) Discover เป็นการมองโลกในรูปแบบใหม่ สังเกตสิ่งใหม่ ๆ และรวบรวมข้อมูล
เชิงลึก ค้นหาประเด็นปัญหาที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมาย 

(2) Define เป็นการท าความเข้าใจถึงความเป็นไปได้ทั้งหมดของประเด็นปัญหา 
ระบุสิ่งที่เป็นไปได้ และสรุปปัญหา หรือประเด็น (Problem statement) ต้องการแก้ไขให้ชัดเจน 

(3) Develop เป็นการพัฒนา สร้างทางแก้ไข หรือแนวคิดสร้างต้นแบบทดสอบ
แนวคิดแล้วปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้ได้ต้นแบบที่จะสามารถน าไปสู่ผู้ใช้งานได้อย่างตรงประเด็น 

(4) Deliver เป็นการส่งมอบการบริการที่พัฒนาขึ้นมา และสามารถแก้ปัญหาให้กับ
กลุ่มเป้าหมายได้ 

นอกจากนี้ ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ก าหนดกระบวนการตามแนวคิดเชิงออกแบบ หรือ Design 
Thinking 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

1) การสร้างความเข้าใจในบริบทภาพรวม เพ่ือเริ่ มต้นรับรู้ เกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิด 
ประสบการณ์ในการรับบริการ ความไม่พึงพอใจ และความคาดหวังของประชาชนผู้ใช้บริการ 

2) การเข้าถึงสภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายต่าง ๆ โดย
อาจจัดให้ข้าราชการได้มีโอกาสเข้ามาสังเกตการณ์ สัมผัสและเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง 
ตลอดจนเริ่มต้นมองหา โอกาสในการปรับปรุง 

3) การทดลองด้วยความคิดท่ีหลากหลาย อันเป็นการระดมสมองเพ่ือส ารวจค้นหา (explore) 
หรือสร้างจินตนาการทางความคิด (ideate) การสร้างต้นแบบ (prototype) รวมทั้งการทดลอง/การ
ทดสอบ (testing) ความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติจริง 

4) การวางกลยุทธ์ขยายผลอันเป็นการน าผลการทดลองไปสู่การปฏิบัติในวงกว้างต่อไป 
แนวคิดการด าเนินการห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐนี้ มีความสอดคล้องกับหลักการทรง

งานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หรือ
ศาสตร์พระราชา คือ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” โดยมีหน่วยงานและนักวิชาการหลายท่านขยายความ
ความหมายหลักการทรงงานดังกล่าว จึงขอสรุป ดังนี้ 

เข้าใจ : การด าเนินการสิ่งใดต้องเข้าใจปัญหา หนทางแก้ไข กระบวนการจัดการ โดยอาจใช้
ข้อมูลที่มีอยู่แล้ว (Existing data) การใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ (Empirical data) การวิเคราะห์และวิจัย 
(Analytics and Research) และการทดลองจนได้ผลจริง (Experiment till actionable results)  
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เข้าถึง : ต้องเข้าถึงการกระท า สร้างความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้อง เข้าถึงเครื่องมือต่าง และ  
มีการ ร่วมมือกันในการท างาน ต้องระเบิดจากข้างใน (Inside-out blasting) กล่าวคือให้ประชาชน
หรือชุมชนที่จะเข้าไปพัฒนาหรือท างานนั้นปรับตัวพัฒนาตนเองเสียก่อน การเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย 
(Understand target) การสร้างปัญญา (Educate) ให้ประชาชนเข้าใจ 

พัฒนา : เมื่อเข้าใจ เข้าถึง แล้วจึงพัฒนาด าเนินการเพ่ือน าไปสู่ความสมดุล มั่นคง และยั่งยืน 
โดยเริ่มต้นด้วยตนเอง (Self-initiated) เน้นการพัฒนาที่เกิดจากประชาชนต้องการจะพัฒนา เน้นการ
พัฒนาที่ต้องท าให้ประชาชนพึ่งพาตนเองได้ และการสร้างต้นแบบเผยแพร่ความรู้ ให้ประชาชนได้เห็น
และท าตาม  

ที่ผ่านมาส านักงาน ก.พ.ร. ได้ด าเนินการขับเคลื่อนโครงการห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ 
(Government Innovation Lab) อย่างจริงจัง โดยมีการจัดประชุมหน่วยงานเครือข่ายและ
หน่วยงานน าร่อง ร่วมทั้งจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือโครงการห้องปฏิบัติการ
นวัตกรรมภาครัฐร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือต่าง ๆ และลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ
ในการน าร่องการด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ  ทั้งนี้ ส านักงาน ก.พ.ร. ได้มีการประชุมร่วมกับ
ผู้แทนของส านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจ าประเทศไทย เพ่ือก าหนดกรอบความ
ร่วมมือและแนวทางการด าเนินการพัฒนาห้องปฏิบั ติการนวัตกรรมภาครัฐอย่างต่อเนื่อง 
โดยส านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติจะช่วยสนับสนุนองค์ความรู้ต่าง ๆ และประสาน
ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเพ่ือมาช่วยด าเนินการ รวมถึงจะขยายความร่วมมือไปยังหน่วยงาน และ
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่มีประสบการณ์ใช้การคิดเชิงออกแบบ เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือใน
การพัฒนางานบริการภาครัฐต่อไป  

รัฐบาลโดยส านักงาน ก.พ.ร. ได้เริ่มด าเนินการ “โครงการห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ” 
(Gov Lab) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงาน (Co-Creation) โดยใช้ 
กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เป็น เครื่องมือในการส ารวจปัญหา และหาแนว
ทางแก้ไข ผ่านการทดลองลงมือท า โดยยึดความต้องการของประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพ่ือค้นหา
วิธีการที่เหมาะสมในการยกระดับมาตรฐานบริการภาครัฐของไทย โดยส านักงาน ก.พ.ร. ได้ร่วมกับ
เครือข่ายความร่วมมือ ได้แก่ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ประจ าประเทศไทย 
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ศูนย์นวัตกรรมสังคม (G-Lab) ภายใต้วิทยาลัยโลกคดีศึกษา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์บริการวิจัยและออกแบบ (REDEK) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี กระทรวงพาณิชย์กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
กระทรวงสาธารณสุข โดยริเริ่มจัดท าโครงการน าร่องห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐไทยเพ่ือเป็น
ต้นแบบในการค้นหาวิธีการที่เหมาะสมในการยกระดับมาตรฐานบริการภาครัฐไทย  โดยคัดเลือกจาก
งานบริการภาครัฐที่ประชาชนผู้รับบริการพบปัญหาหรือความเจ็บปวด (Pain Point) จากการรับ
บริการ และหน่วยงานเจ้าของงานบริการมีความพร้อมที่จะผลักดันให้บังเกิดผล  ซึ่งโครงการน าร่อง



29 

 

ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐในปี 2560 มีจ านวน 4 โครงการ แบ่งเป็นโครงการส่วนกลาง 3 
โครงการ ได้แก่ 1) การแก้ปัญหาระบบการรอคิวตรวจรักษาในโรงพยาบาล 2) การแก้ปัญหาความ
ล่าช้าในกระบวนการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพร และ 3) การปรับกระบวนงานการออกมาตรฐาน 
ISO ของห้องปฏิบัติการทดสอบ และ โครงการส่วนภูมิภาค 1 โครงการ คือ การแก้ไขปัญหา
ประชาชนในระดับพ้ืนที่ (อ าเภอ) จ านวน 4 อ าเภอ ได้แก่ 1) ต้นแบบนวัตกรรมการพัฒนาสังคมผู้สูง
วัยในอ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 2) ต้นแบบ นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ในอ าเภอเลิงนกทา จังหวัด
ยโสธร 3) ต้นแบบนวัตกรรมการท่องเที่ยวชุมชนในอ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี และ 4) ต้นแบบ
นวัตกรรมวิสาหกิจชุมชนในอ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ทั้งนี้ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจะมีการ
มอบหมายทีมนวัตกรที่ปรึกษาหรือ Innovation Team (i Team) เข้ามาเป็นผู้ช่วยผลักดันขับเคลื่อน
ให้เกิดการสร้างนวัตกรรมภาครัฐขึ้น ซึ่งทีมนวัตกรที่ปรึกษาจะต้องเข้าร่วมด าเนินการตลอดโครงการ
ตามแผนงานที่ก าหนดไว้ เพ่ือให้การพัฒนานวัตกรรมภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน  

ปี พ.ศ. 2561 ขับเคลื่อนจ านวน 5 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการการลดอุบัติเหตุการจราจร
ทางบก 2) โครงการการแก้ปัญหาด้านการเกษตร : การบริหารจัดการน้ า 3) โครงการด้านสาธารณสุข 
4) โครงการระบบการติดตามผลการร้องเรียน/ร้องทุกข์ของศูนย์ด ารงธรรม กระทรวงมหาดไทย 
5) โครงการการลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว    

ปี พ.ศ. 2562 มีแผนการด าเนินการห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐจ านวน 5 โครงการ 
ได้แก่ 1) ด้านการท่องเที่ยว ที่มีการพัฒนารูปแบบการอ านวยความสะดวกให้กับมัคคุเทศก์ในการ
ตรวจสอบใบสั่งงานมัคคุเทศก์ (Job Order) 2) ด้านการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส มีการพัฒนารูปแบบ
การจัดเก็บฐานข้อมูลผู้ด้อยโอกาสที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการ
พ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ และท าให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการรับบริการจากภาครัฐ 3) ด้านงานตรวจ
คนเข้าเมือง มีการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเพ่ิมประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการ
ให้บริการการรายงานตัวของแรงงานต่างด้าว รวมทั้งให้ความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น 4) ด้าน
การศึกษา ที่มีการพัฒนาแนวทางการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับการเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ตามกรอบนโยบาย Thailand 4.0 ที่มุ่งเน้นในเรื่องการเสริมสร้างทักษะ ทัศนคติ 
ความรู้ความสามารถทั่วไป (aptitude) และความรู้รายวิชา 5) ด้านการเริ่มต้นธุรกิจ SMEs ที่มีการ
ยกระดับจากการเป็น SMEs สู่การเป็น Internet Entrepreneur ที่มีความเชี่ยวชาญและใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และท าความเข้าใจรูปแบบการท าธุรกิจที่เปลี่ยนไป  

ส าหรับในปี พ.ศ. 2563 ส านักงาน ก.พ.ร. ด าเนินการร่วมกับ UNDP มหาวิทยาลัยมหิดล 
และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ใน 2 ด้าน ดังนี้ 

1) ด้านงานบริการภาครัฐ ได้แก่ (1) การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (2) การให้บริการ
ด้านที่ดิน (3) การส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ 
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2) ด้านหน่วยงานภาครัฐ ด าเนินการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมงานบริการภาครัฐโดยแบ่งตาม
หน่วยงานภาครัฐที่มีงานบริการที่มีผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร 
กรมชลประทาน กรมศุลกากร ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมการขนส่ง 
ทางบก กรุงเทพมหานคร กองทัพบก องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และส านักงาน กสทช. 

ทั้งนี้ คณะท างานเพ่ือแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนเกี่ยวกับด้านการยุติธรรม กฎหมาย 
และคดีความ ศูนย์บริการประชาชน ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ส านักนายกรัฐมนตรี โดยมี 
พ.ต.ท.พงศ์อินทร์ อินทรขาว ผู้ตรวจราชการพิเศษประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  เป็นประธาน
คณะท างาน ได้น ากระบวนการ Government Innovation Lab มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหากลิ่น
เหม็นจากโรงงานผลิตยางในจังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นปัญหาที่สะสมมายาวนาน โดยยังคงยึดรูปแบบ
การบูรณการในการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ไว้ แต่ขยายการร่วมมือและรับฟังจากหน่วยงาน ภาคเอกชน
และนักวิชาการ ให้ครอบคลุมมากขึ้นโดยวางบทบาทของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ให้เป็น
ศูนย์กลางของการบูรณาการการแก้ไขปัญหา และเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแก้ไขปัญหาจากการบังคับ
ใช้กฎหมายจากหน่วยงานของรัฐตามบทบาทหน้าที่ มาเป็นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยการน าแนวคิด Government Innovation Lab มาเป็น
แนวคิดและกลไกในการแก้ไขปัญหา เพ่ือแสดงถึงความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหา น าข้อเท็จจริงที่ได้
จากการบูรณาการ รับฟัง 360 องศา ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเปิดใจ ท าให้ได้ข้อเท็จจริงมาประกอบการ
ตัดสินใจในการแก้ไขปัญหา ซึ่งการแก้ไขปัญหาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุก
ภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา และได้รับประโยชน์ร่วมกัน พร้อมทั้งยึดประโยชน์สุขของ
ประชาชนเป็นหลัก ซึ่งเป็นแนวคิดที่ประยุกต์ Design thinking ในการออกแบบแนวทางการแก้ไข
ปัญหาด้วยการเข้าใจความรู้สึกและความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดปัญหาและความเดือดร้อนที่
จะเกิดขึ้น โดยมีการตั้งสมมุติฐานในการเกิดปัญหาและ ลองผิดลองถูกเพ่ือเก็บข้อมูล และวิเคราะห์
สาเหตุของปัญหาให้ได้แนวทางท่ีได้รับความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยพัฒนาการให้บริการด้วยการ
น าความต้องการของผู้ร้องทุกข์เป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหา โดยมีขั้นตอนการแก้ไข ดังนี้  

1) Empathies การจ าแนกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและท าความเข้าใจกับความรู้สึก ความต้องการ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการใช้บทบาทอ านาจหน้าที่ในการเป็นหน่วยงานรับเรื่องร้องทุกข์ของรัฐบาล 
เพ่ือแสวงหาข้อเท็จจริง และการรับฟังผู้ที่เกี่ยวข้อง 360 องศา โดยการพบปะพูดคุยประชุมหารือ 
ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักทั้งในรูปแบบการประชุมทวิภาคี ไตรภาคี และพหุภาคี เพ่ือให้ได้
ข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนและสามารถเข้าใจภาพรวมของปัญหา  

2) Define ระบุปัญหาที่แท้จริงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กล่าวคือ โดยที่ในขั้นตอนนี้เป็น
ขั้นตอนภายหลังจากที่ได้มีการรับฟังปัญหา ความรู้สึก ความคิดเห็นจากผู้ร้องทุกข์ ผู้ถูกร้อง 
(โรงงานผลิตยาง 2 แห่ง) เกษตรกรชาวสวนยาง และหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และอ านาจในการ
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บังคับใช้กฎหมายและก าหนดนโยบาย เพ่ือระบุปัญหาที่แท้จริงส าหรับมาก าหนดเป็นแนวทางในการ
แก้ไขปัญหา  

3) Ideate คิดหาค าตอบ โดยมีหลักคิดว่า การแก้ไขปัญหาต้องไม่ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในการด าเนินการตามปกติ และการแก้ไขปัญหามลพิษนี้ จะต้องท าให้โรงงานผลิตยางใน
ชุมชนหนองนาค าสามารถด าเนินการและอยู่ร่วมกับชุมชนได้ การปรับเปลี่ยนเกิดผลกระทบกับชุมชน
น้อยที่สุด และเกษตรกรชาวสวนยางต้องไม่ได้รับผลกระทบจากการแก้ไขปัญหานี้ด้วยเช่นกัน โดยมี
การออกแบบระบบในการแก้ไขปัญหาไว้ คือ การใช้บทบาทที่ สปน. เป็นศูนย์กลางการบูรณาการ
แก้ไขปัญหาในทุกภาคส่วน มีการใช้ model สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ในหลักการเทียบเคียงกับหลัก Polluter Pays Principle: (PPP) มีการควบคุมทั้งการ
กองเก็บยางและการขนส่ง และยึดการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน โดยการผลักดันให้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มีการออกค่ามาตรฐานควบคุมค่าความเข้มกลิ่นจากโรงงานผลิต
ยาง และกระทรวงอุตสาหกรรม มีการออกอนุบัญญัติเกี่ยวกับรูปแบบโรงงานอุตสาหกรรมผลิตยาง
แท่งที่เป็นระบบปิด เพ่ือไม่ให้มลพิษรั่วไหล ส่งผลกระทบต่อชุมชน  

4) Prototype สร้างระบบมาเพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหา โดยผ่านกลไกการจัดท า MOU และ
น าค่ามาตรฐานควบคุมค่าความเข้มกลิ่นจากโรงงานผลิตยาง มาท าความเข้าใจ เพ่ือสร้างความ
ตระหนักและน าไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนของโรงงานผลิตยางต่อไป  

5) Test โดยการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการลดปัญหามลพิษจากกระบวนการ
ผลิตยางพาราในพ้ืนที่จังหวัดอุดรธานี และผลักดันให้มีการบังคับใช้ค่ามาตรฐานควบคุมค่าความเข้ม
กลิ่นจากโรงงานผลิตยางแท่ง มีการติดตามประเมินผล และการสอบถามความรู้สึกของกลุ่มรักษ์หนอง
นาค า นอกจากนี้ยังมีการขยายผล “หนองนาค าโมเดล” ไปยังจังหวัดบึงกาฬ  

ผลการด าเนินการดังกล่าวก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหามลพิษ
ด้วยการบูรณาการความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยไม่ได้ปิดโรงงานผลิตยางแท่ง ท าให้ชุมชน
หนองนาค า มีแหล่งงาน มีความมั่นคงทางการเงิน มีความมั่งคั่ง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ท าให้
โรงงานผลิตยางแท่ง ได้ตระหนักถึงความจ าเป็นในการลงทุนเพ่ือลดปัญหากลิ่นเหม็น แสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยกับชุมชน โดยเสียผลประโยชน์บางส่วนเพ่ือท าให้ 
อยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน ส่งผลให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถอยู่ร่วมกันได้โดยไม่มีความขัดแย้ง 
และน าพาให้เกิดความร่วมมือของผู้ประกอบการและชุมชนในการพัฒนาความเจริญทางเศรษฐกิจของ
ชุมชน และสร้างความยั่งยืนในชุมชนต่อไป จากต้นแบบท่ีถูกน ามาทดสอบจะเกิดผลส าเร็จ น าไปสู่การ
ขยายผล “หนองนาค าโมเดล” ไปยังจังหวัดข้างเคียง ได้แก่ จังหวัดบึงกาฬ โดยการเชิญชวนจังหวัดบึง
กาฬ ในฐานะจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีพ้ืนที่ปลูกยางมากเป็นอันดับหนึ่ง มาป้องกัน
ปัญหามลพิษจากการผลิตยาง จนเกิดเป็นการลงนามในบันทึกบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการ
แก้ไขปัญหามลพิษจากยางพารา ในพ้ืนที่จังหวัดบึงกาฬ ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 โดย สปน. 
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มีความตระหนักว่า การสั่งการจากส่วนกลางมิใช่แนวทางที่จะเกิดความยั่งยืนในการขับเคลื่อนการ
แก้ไขปัญหามลพิษ แต่การแก้ไขปัญหามลพิษจะต้องอาศัยความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
ด าเนินการทุกอย่าง ซึ่ง สปน. จะน ากระบวนการมีส่วนร่วมมาใช้เป็นกลไกผลักดันการแก้ไขปัญหาใน
หลายพ้ืนที่ อ่ืน ๆ ต่อไป ผลการด าเนินงานที่ประสบความส าเร็จดังกล่าวท าให้ปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรีสมัยนั้น (นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์) มีข้อสั่งการให้ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี
น ากระบวนการ government innovation lab มาประยุกต์ใช้ในการตรวจราชการ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 เพ่ือผลักดันประเด็นการพัฒนาและแก้ไขประเด็นปัญหาในพ้ืนที่ 

แนวคิดกำรตรวจรำชกำร 
ที่ผ่านมาประเทศไทยมีการพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารราชการแผ่นดิน และระบบการ

บริหารการตรวจราชการให้สอดคล้องกับสถานการณ์และยุคสมัย เนื่องจากการตรวจราชการเป็น
กลไกส าคัญหนึ่งในการบริหารราชการแผ่นดินที่จะท าให้การปฏิบัติราชการหรือการจัดท าภารกิจของ
หน่วยงานของรัฐเป็นไปตามเป้าหมาย สามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ รวมถึงพัฒนาประเด็น
ต่าง ๆ ในประเทศ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ส านักตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี
ให้ค าจ ากัดความ “การตรวจราชการ” หมายถึง การท าหน้าที่ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และรายงานผลการตรวจสอบ 
ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาการ
ปฏิบัติราชการ หรือเพ่ือแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือปัญหาอันเกิดจาก
การปฏิบัติตามนโยบายไปยังรัฐบาล เพ่ือให้เกิดการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาการปฏิบัติ
ราชการตามนโยบายของรัฐบาลทั้งในด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รวมถึงคุณภาพในการให้บริการ
ประชาชน อันจะเกิดเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน  

ส่วนการตรวจราชการบูรณาการ หมายถึง การร่วมคิด วางแผนการตรวจราชการด้วย
กระบวนการและเครื่องมือชุดเดียวกัน การร่วมตรวจในประเด็นยุทธศาสตร์หรือประเด็นนโยบายใน
ระดับชาติเดียวกัน การร่วมให้ข้อเสนอแนะเพ่ือลดความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ร่วมกัน ตลอดจนรายงาน
ผลการตรวจราชการแต่ละรอบการตรวจและรายงานประจ าปี เป็นมาตรฐานเดียวกน การร่วมสร้าง
ภาคีภาคราชการ สร้างการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนในกระบวนการตรวจราชการระดับพ้ืนที่ และ
การร่วมรับการประเมินภายใต้ ค ารับรองการปฏิบัติราชการที่มีการประเมินตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย 
เพ่ือบรรลุค่าคะแนนทางการบริหาร (Management Score Point) ร่วมกัน (ส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี, 2559: 1) 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 หมวด 1 ข้อ 7 ได้ก าหนด
วัตถุประสงค์การตรวจราชการ ดังนี้  
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1) เพ่ือชี้แจง แนะน า หรือท าความเข้าใจกับหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับ
แนวทางและการปฏิบัติงานหรือการจัดท าภารกิจตามนโยบายของรัฐบาล  และแผนต่าง ๆ ของชาติ
และของหน่วยงานของรัฐ  

2) เพ่ือตรวจติดตามว่าหน่วยงานของรัฐได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศ มติของคณะรัฐมนตรี  และค าสั่งของนายกรัฐมนตรี  และเป็นไปตามความมุ่งหมาย 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนหรือยุทธศาสตร์ใด ๆ ที่ก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ชาติ 
หรือวาระแห่งชาติหรือไม่  

3) เพ่ือติดตามความก้าวหน้า ปัญหา และอุปสรรค รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล 
และความคุ้มค่าในการปฏิบัติงานหรือการจัดท าภารกิจของหน่วยงานของรัฐ  

4) เพ่ือสดับตรับฟังทุกข์สุข ความคิดเห็น และความต้องการของเจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ประชาชน  

5) เพ่ือแสวงหาข้อเท็จจริง และสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในพ้ืนที่ 
ส าหรับการตรวจราชการของส านักนายกรัฐมนตรี นั้นตามค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรีที่ 

221/2561 ก าหนดพ้ืนที่การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการออกเป็น 19 เขต ประกอบด้วย 
เขตตรวจราชการส่วนกลางและเขตตรวจราชการที่ 1-18 โดยมีผู้ตรวจราชการตามโครงสร้าง จ านวน 
13 คน ซึ่งผู้ตรวจราชการแต่ละคนจะมีผู้ช่วยผู้ตรวจราชการท าหน้าที่สนับสนุนการด าเนินงานของ
ผู้ตรวจราชการ โดยระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 ก าหนดให้
ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี รับผิดชอบและมีอ านาจและหน้าที่ในการตรวจราชการเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกหน่วยในฐานะผู้สอดส่อง
ดูแลแทนคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
ท าให้ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี มีภารกิจที่ส าคัญในการตรวจราชการตามนโยบายของ
รัฐบาล ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับกระทรวงต่าง ๆ ในประเด็น
นโยบายส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาล ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ซึ่งเป็นการตรวจ
ติดตาม เร่งรัดการด าเนินงานแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงตรวจ
สภาพความพร้อม และติดตามผลการด าเนินโครงการที่ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี (งบกลาง) รวมทั้งเป็นประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) และปฏิบัติภารกิจ
ต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยในแต่ละปีนายกรัฐมนตรีจะมีค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี เพ่ือมอบหมาย
ให้ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีด าเนินการตรวจราชการตามประเด็นต่าง ๆ ที่ก าหนด ซึ่งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นายกรัฐมนตรีได้มีค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี 343/2561 เรื่อง การตรวจ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี ซึ่งมอบหมายให้
ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวง หรือผู้ตรวจราชการกรมที่
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เกี่ยวข้องตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ โดยมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาให้ได้ข้อยุติ
หรือได้รับการบรรเทา ใน 2 ประเด็นคือ 1) การแก้ไขความเดือดร้อนหรือข้อร้องเรียนของประชาน
หรือกรณีอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และ 2) การตรวจติดตามแก้ไขปัญหาและผลักดันการด าเนิน
โครงการ/มาตรการส าคัญตามแผนพัฒนาภาคและในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีค าสั่งส านัก
นายกรัฐมนตรี 361/2562 เรื่อง การตรวจราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของผู้ตรวจ
ราชการส านักนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือข้อร้องเรียน
ของประชาชน หรือการผลักดันการด าเนินโครงการ/มาตรการส าคัญในเชิงพ้ืนที่ของส่วนราชการ หรือ
กรณีอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

ดังนั้นหากมีการประยุกต์ใช้ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐที่ใช้แนวคิดเชิงออกแบบในการ
ตรวจราชการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม จะเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ตอบสนองความต้องการประชาชน สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและ
พัฒนาพ้ืนที่ได้อย่างเหมาะสม ลดความเสี่ยงจากความผิดพลาด และสร้างความครอบคลุมครบถ้วน 
ทุกมิต ิ

แนวคิดเกี่ยวกับกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติ (Policy Implementation) 
มีนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศให้ความหมาย “การน านโยบายไปปฏิบัติ” (Policy 

Implementation) ไว้หลายท่านทั้ง ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ ศาสตราจารย์ ดร.วรเดช 
จันทรศร ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ รองศาสตราจารย์ ดร . จุมพล หนิมพานิช 
Pressman and Wildavsky Mazmanian and Sabatier เป็นต้น สรุปได้ว่า การน านโยบายไป
ปฏิบัติ คือ กระบวนการที่ต่อเนื่องจากการตัดสินนโยบาย เป็นการแปลงวัตถุประสงค์ในนโยบายซึ่งใน
ที่นีเ้ป็นข้อสั่งการของปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเป็นแนวทางการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม โดยใช้ทรัพยากร
ทางการบริหารและกลไกที่ส าคัญในการปฏิบัติงานเพ่ือให้นโยบายหรือแนวทางที่ก าหนดไว้บรรลุตาม
เป้าหมายตามที่ต้องการ ซึ่งมีตัวแบบที่น่าสนใจในการวิเคราะห์การน านโยบายไปปฏิบัติ คือ ตัวแบบ
ของ Paul Sabatier & Danial Mazmanian ปี 1983 ซึ่งเป็นตัวแบบการวิเคราะห์กระบวนการน า
นโยบายไปปฏิบัติที่พิจารณาลักษณะของตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ ประกอบไป
ด้วย 4 กลุ่มตัวแปร ดังนี้ 

1) กลุ่มตัวแปรเกี่ยวกับตัวปัญหา  
2) กลุ่มตัวแปรที่เกี่ยวกับกฎหมาย ในการก าหนดโครงสร้างการน านโยบายไปปฏิบัติ  
3) กลุ่มตัวแปรเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม มีผลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ   
4) กลุ่มตัวแปรที่เกี่ยวกับกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ  
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5. ระเบียบวิธีวิจัย 
การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเก็บรวบรวมข้อมูล 2 ลักษณะ ได้แก่ 
1) การเก็บรวบรวมข้อมูลระดับทุติยภูมิ (secondary data) โดยการศึกษาทบทวนเอกสาร

ค าสั่ง ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจราชการของส านักนายกรัฐมนตรี และวิเคราะห์
เอกสารรายงานผลการตรวจราชการของส านักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการน ากระบวนการ 
Government Innovation Lab มาใช้ในตรวจราชการของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ต ารา
ทางวิชาการ งานวิจัย บทความการน า Government Innovation Lab ไปใช้ทั้งในและต่างประเทศ 
ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตเกี่ยวกับ Government Innovation Lab เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบส าคัญใน
การวิเคราะห์และประมวลผลงานวิจัยครั้งนี้ 

2) การเก็บรวบรวมข้อมูลระดับปฐมภูมิ (Primary Data) จากการสัมภาษณ์เจาะลึก 
(in-depth interview) ทั้งแบบมีโครงสร้าง และแบบไม่มีโครงสร้างกับผู้ให้ข้อมูล ช่วงระหว่างเดือน
เมษายน-พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ ผู้วิจัยมีการด าเนินการบันทึกข้อมูล โดยวิธีการจดบันทึกข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive random) โดยเลือก
ผู้ให้ข้อมูลที่มีส่วนส าคัญในการน ากระบวนการ Government Innovation Lab มาใช้ในตรวจ
ราชการของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีทั้งสิ้นจ านวน 7 คน ประกอบด้วย 

(1) รองปลัดส านักนายกรัฐมนตรี จ านวน 1 คน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนส าคัญในการ
ขับเคลื่อนการน ากระบวนการ Government Innovation Lab มาใช้ในตรวจราชการ โดยเป็น
ผู้รับผิดชอบก ากับดูแลส านักตรวจราชการ  

(2)  ผู้ แทนเขตตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี  (ผู้ ตรวจราชการส านัก
นายกรัฐมนตรีหรือผู้ช่วยผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี) ซึ่งมีบทบาทส าคัญในการเป็นผู้น า
กระบวนการ Government Innovation Lab ไปใช้ในตรวจราชการในระดับพื้นท่ีเขตตรวจราชการที่
รับผิดชอบ จ านวน 4 คน ได้แก่ ผู้ตรวจราชการ จ านวน 1 คน ซึ่งเป็นผู้ตรวจราชการที่อาวุโสที่สุด 
มีประสบการณ์ในต าแหน่งผู้ตรวจราชการยาวนานมากที่สุด ส าหรับผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ จ านวน 3 
คน นั้น เป็นบุคคลที่มีความสามารถสูง มีส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนประเด็นการตรวจ และได้รับ
ความไว้วางใจจากผู้บริหาร  

(3) เจ้าหน้าที่ส่วนแผนและข้อมูลการตรวจราชการ จ านวน 1 คนซึ่งเป็นผู้มีศักยภาพ
สูงในหน่วยงาน และมีส่วนส าคัญในการสนับสนุนงานให้กับผู้ตรวจราชการและผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ 
รวมทั้งเป็นผู้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนงาน และเป็นผู้เชื่อมประสานระหว่าง
ผู้บริหารและผู้ตรวจราชการในประเด็นต่าง ๆ และมีส่วนในการสรุปรวบรวมผลการน ากระบวนการ 
Government Innovation Lab มาใช้ในตรวจราชการ  
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(4) ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการน ากระบวนการ Government Innovation 
Lab มาใช้ในตรวจราชการของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทย
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการประสานงานและลงพื้นท่ีเพ่ือขับเคลื่อนงานในระดับพ้ืนที่มาก
ที่สุด จ านวน 1 คน 

จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และประมวลเป็นปัญหาและอุปสรรคในการน ากระบวนการ 
Government Innovation Lab มาใช้ในตรวจราชการของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี สรุป
และเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการน ากระบวนการ Government Innovation Lab มาใช้ใน
ตรวจราชการของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

 
6. ผลกำรศึกษำ  

จากการศึกษาพบว่า การน ากระบวนการ Government Innovation Lab มาใช้ในตรวจ
ราชการของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีนั้น เป็นการประยุกต์ใช้แนวคิด Government 
Innovation Lab เพียงบางส่วนโดยเอามาหลักการยึดประชาชนผู้ใช้บริการเป็นส าคัญ ในการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและพัฒนาในระดับพื้นท่ี ถือเป็นนวัตกรรมด้านกระบวนการ และ
การบริหารองค์การ (Process and Organization Administration Innovation) โดยการสร้าง
กระบวนการท างานใหม่ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากข้ึน เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
อย่างตรงจุด ซึ่งแต่ละเขตตรวจราชการจะมีวิธีด าเนินงานไม่เหมือนกัน โดยผู้ตรวจราชการส านัก
นายกรัฐมนตรี ร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวง และผู้ตรวจราชการกรมที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมลงพ้ืนที่
ตรวจราชการทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยน ากระบวนการ government innovation lab มาใช้ในการ
ตรวจราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 
พ.ศ. 2562 และครั้งที่ 2 ช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม พ.ศ. 2562 เพ่ือผลักดันประเด็นการพัฒนาและ
แก้ไขประเด็นปัญหาในพ้ืนที่ รวมทั้งสิ้น 112 เรื่อง ซึ่งส านักตรวจราชการ ส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรีได้จ าแนกที่มาของประเด็นทั้งหมด ได้แก่  

1) แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนาเชิงพ้ืนที่/ยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด จ านวน 60 เรื่อง 
2) ปัญหาความเดือนร้อนและข้อร้องเรียนของประชาชน จ านวน 50 เรื่อง (การด าเนิน

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 13 เรื่อง จากการประชาคม 9 เรื่อง ร้องเรียน
ในพ้ืนที่/ต่อผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี โดยตรง 17 เรื่อง ร้องเรียนผ่านคณะกรรมการ  

 ธรรมาภิบาลจังหวัด 9 เรื่อง ร้องเรียนผ่านศูนย์บริการประชาชน 2 เรื่อง)
2) ปัญหาส าคัญของจังหวัด จ านวน 2 เรื่อง พร้อมทั้งจ าแนกตามด้านต่าง ๆ รวม 14 ด้าน 

ได้แก่ ด้านสาธารณสุข ด้านเกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัย ด้านสิ่งแวดล้อม/มลพิษ ด้านการ
ท่องเที่ยว ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านโครงการขนาดใหญ่ (ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ) 
ด้านการพัฒนาคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ ด้านสาธารณูปโภค ด้านที่ดินท ากิน ด้านการพัฒนาเมือง
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สมุนไพร ด้านการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร ด้านการบริหารจัดการน้ า ด้านการค้าการลงทุน และ
ด้านอื่น ๆ 

การน ากระบวนการ Government Innovation Lab มาใช้ในตรวจราชการของส านักงาน
ปลัดส านักนายกรัฐมนตรีดังกล่าว พบว่า เมื่อน าแนวคิดต่าง ๆ มาประยุกต์เป็นกรอบสามารถฉายภาพ
ได้ ดังนี้ 

1) ด้านเทคนิค  
(1) การน ากระบวนการ Government innovation lab มาประยุกต์ใช้ในการตรวจ

ราชการนั้นเน้นการค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก เห็นได้จากรองปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
ให้ข้อมูลว่า “การน ากระบวนการ Government innovation lab มาประยุกต์ใช้ในการตรวจราชการ
นั้น เป็นกระบวนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนประชาชนโดยใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ ยึดปัญหา/ประเด็น
ในการขับเคลื่อนเป็นตัวตั้งและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาร่วมกัน พร้อมทั้งมีการ
ติดตามเร่งรัดให้สามารถแก้ปัญหาได้ส าเร็จ โดยส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีมีบทบาทเป็น
ตัวกลางเชื่อมระหว่างระดับนโยบายและระดับพ้ืนที่โดยการรับฟังปัญหาประชาชนแล้วรายงานให้
ผู้บริหารทราบ” 

ผู้แทนผู้ช่วยผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีคนที่ 1 ให้ข้อมูลว่า “การน า
กระบวนการ Government innovation lab มาประยุกต์ใช้ในการตรวจราชการนั้น เน้นการ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาประชาชนในระดับพ้ืนที่เป็นหลัก อาจเป็นหมู่บ้าน ต าบล ซึ่งหากประสบ
ความส าเร็จจะก าหนดเป็นต้นแบบและขยายผลในลักษณะคล้ายคลึงกันไปเรื่อย ๆ เช่น กรณี
น้ าประปาไหลไม่สะดวก ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีให้ข้อสังเกตให้ส านักงานท้องถิ่นจังหวัด 
ท าบันทึกข้อตกลงร่วมกับการประปา เพ่ือใช้การแก้ปัญหาดังกล่าวเป็นต้นแบบในการแก้ปัญหาใน
พ้ืนที่อ่ืนต่อไป”  

ผู้แทนผู้ช่วยผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีคนที่  2 ให้ข้อมูลว่า “น า
กระบวนการ Government innovation lab มาใช้ในการผลักดันประเด็นการพัฒนาและแก้ไข
ประเด็นปัญหาในพ้ืนที่นั้น ต้องมีการประยุกต์ใช้ design thinking โดยใช้ความส าคัญกับประชาชน
เป็นส าคัญ” 

ตัวแทนเจ้าหน้าที่ส่วนแผนและข้อมูลการตรวจราชการ ให้ข้อมูลว่า “การน า
กระบวนการ Government innovation lab มาประยุกต์ใช้ในการตรวจราชการนั้นค านึงถึง
ประโยชน์ประชาชนเป็นหลัก  เป็นการน า  Concept ของ  Government innovation lab 
ซึ่งสอดคล้องกับศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการช่วย
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในระดับพ้ืนที่ และรับฟังผู้มีส่วนได้เสียในประเด็นนั้น ๆ  
ซึ่งกระบวนการแบบเดิมอาจละเลยจุดนี้ไป จึงเป็นการให้ความส าคัญกับทุกภาคส่วนเข้ามาแก้ไข
ปัญหา แต่ข้อจ ากัดของผู้ตรวจราชการทั้งเวลา ภารกิจงาน ท าให้ไม่สามารถท าตามกระบวนการ 
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Government innovation lab ได้ทุกขั้นตอน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประเด็นที่ผู้ตรวจ
ราชการขับเคลื่อนมีความหลากหลายตามลักษณะเฉพาะของแต่ละพ้ืนที่ แนวทางการด าเนินการ
ดังกล่าวท าให้ผู้ตรวจราชการสนใจประชาชนมากขึ้น เปลี่ยนจากการเน้นรับฟังส่วนราชการเป็นการรับ
ฟังประชาชนก่อน” 

(2) การน ากระบวนการ Government Innovation Lab มาใช้ในตรวจราชการของ
ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีมีวิธีการสรุปได้ ดังนี้ 

- ศึกษาข้อมูลในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบและคัดเลือกประเด็นที่จะขับเคลื่อน ซึ่งผู้แทน
จากกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ว่า “บางประเด็นที่ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีก าหนดมา
นั้น ควรให้กระทรวงต่าง ๆ ได้พิจารณาร่วมกันในการก าหนดประเด็น” 

- ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวง และผู้ตรวจ
ราชการกรมที่เกี่ยวข้อง ลงพ้ืนที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงสภาพปัญหา รับฟังปัญหา ระดมความเห็น
ผู้เกี่ยวข้องรวมถึงประชาชนที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ได้ข้อมูลในการแก้ไขปัญหา โดยใช้วิธีการประชุม
ประชาคมร่วมกับตัวแทนเครือข่าย และสมาชิกในพ้ืนที่ รวมทั้งการเจาะจงหาข้อมูลตามบ้านเรือน
ประชาชนเพ่ือสร้างการรับรู้และความเข้าใจในประเด็นที่ต้องการแก้ไข/ขับเคลื่อน และมีการประชุม
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาซึ่งแต่ละประเด็นมีแนวทางแก้ไขแตกต่าง
กันไป บางเขตมีกลไกจัดท า MOU แต่ส่วนใหญ่เป็นการมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับ
พ้ืนที่และหน่วยงานส่วนกลางระดับประเทศด าเนินการแก้ไขปัญหาตามอ านาจหน้าที่ ซึ่งเป็นการ
ด าเนินงานในรูปแบบเดิมที่พบเห็นบ่อยครั้ง เนื่องจากยึดหลักเพียงการแก้ไขปัญหาประชาชน จะเห็น
เพียงบางท่านที่มีด าเนินการประมวลและวิเคราะห์ข้อเท็จจริงทั้งจากเอกสารและการลงพ้ืนที่ 
ความคิดเห็นของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ประชาชน และเอกชน ข้อกฎหมายและระเบียบ
ปฏิบัติที่ เกี่ยวข้อง มีการลงพ้ืนที่ค้นหาคามจริงเพ่ิม หารือรับฟังความเห็นประชาชนอย่างเช่น  
การแก้ปัญหากรณีการเช่าที่ดินวัดต้นปุ๋ย(ร้าง) จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีประชาชนในชุมชนวัดล่ามช้าง
และชุมนุมใกล้เคียงเข้าร่วมประชุมด้วย เป็นต้น  

- ติดตามความคืบหน้าการด าเนินการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่ าง
ต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมทั้งการลงพ้ืนที่และแจ้งหนังสือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รายงาน 

- ติดตามผลความส าเร็จซึ่งมีบางเขตหารือร่วมกับประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือรับฟัง
ความเห็นของประชาชนที่มีต่อการแก้ไขปัญหา เช่น การเพ่ิมศักยภาพการผลิตสินค้า  OTOP ของ
ชุมชนอย่างครบวงจร: ชุมชน OTOP นวัตวิถี “บ้านหนองระก า” อ.เนินขาม จ. ชัยนาท ที่ผู้ตรวจลง
พ้ืนที่หารือร่วมกับเกษตรกรชุมชนในพ้ืนที่  
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- การขยายผล โดยผู้ตรวจราชการบางท่านได้ขอให้หน่วยงานในระดับพ้ืนที่น าแนว
ทางแก้ไขปัญหาที่ประสบความส าเร็จในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนประชาชนน าไปเผยแพร่ ชี้แจง
ท าความเข้าใจในพ้ืนที่อ่ืนภายในจังหวัด เพ่ือเป็นต้นแบบในการแก้ปัญหาในประเด็นที่คล้ายคลึงกัน
ต่อไป เช่น กรณีน้ าประปาหมู่บ้านไม่สะอาดขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองซน จังหวัดนครพนม 
หรือการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในพ้ืนที่อ าเภอ
เชียงค า จังหวัดพะเยา เป็นต้น 

สอดคล้องกับที่ผู้แทนผู้ช่วยผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี ให้ข้อมูลว่า 
ประยุกต์ใช้ Government innovation lab เป็นขั้นตอนดังนี ้

1) Empathize ท าความเข้าใจปัญหา กลุ่มบุคคลเป้าหมาย คือ ผู้ร้อง โดยการให้
ความส าคัญ สัมภาษณ์ หรือสังเกตปฏิกิริยา บางเขตมีการลงพ้ืนที่เพ่ือประเมินก่อนเลือกประเด็น 

2) Define ภายหลังจากท าความเข้าใจกับผู้ร้องหรือบุคคลที่เป็นกลุ่มเป้าหมายแล้ว
จะได้รับทราบว่าปัญหาคืออะไร ท าให้มองเห็นปัญหา และน ามาก าหนดเรื่องหรือปัญหาที่เกิดขึ้นได้
อย่างชัดเจนว่าอะไรหรือปัญหา 

3) Ideate หาแนวคิดและแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้มาก และหลากหลาย 
รับฟังปัญหาจากกลุ่มคนต่าง ๆ มาสร้างระดมความคิดเห็น ประเมินหรือวิพากษ์ความคิดใหม่ ๆ เพ่ือ
น ามาจัดความคิดและกระบวนการแก้ไขปัญหา 

4) Prototype สร้างรูปแบบแนวทางการแก้ปัญหา ซึ่งแต่ละเขตใช้รูปแบบกลไก
แตกต่างกันตามลักษณะของประเด็นปัญหา โดยบางเขตมีกลไกจัดท า MOU  

5) Test โดยการติดตามผลความคืบหน้าการด าเนินการแก้ไขปัญหา และหาก
ประเด็นปัญหาใดสามารถแก้ไขได้ส าเร็จจะก าหนดเป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหาในลักษณะเดียวกัน
ต่อไป 

โดยมีกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่ เป็นความเดือดร้อนของ
ประชาชนโดยการน ากระบวนการ Government innovation lab มาประยุกต์ใช้นั้น แต่ละเขตมี
ขั้นตอนไม่เหมือนกัน แต่มีข้ันตอนหลัก ๆ สรุปได้ดังนี้ 
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ทั้งนี้ ผู้แทนผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี มีความเห็นว่า “การท า Government 
innovation lab ต้องท าหลาย ๆ กรณี แล้วมีการสรุปผลถึงจะเกิดผลส าเร็จ ซึ่งส่วนแผนและข้อมูล
การตรวจราชการ ส านักตรวจราชการควรน าข้อมูลไปวิเคราะห์รวบรวมตามแนวทาง Government 
innovation lab”  

1) ด้ำนทักษะ ควำมรู้ ของผู้ตรวจรำชกำรและผู้ช่วยผู้ตรวจรำชกำร 
ในการปฏิบัติงานผู้ตรวจราชการและผู้ช่วยผู้ตรวจราชการยังขาดความเข้าใจในงานบาง

ประเด็น เห็นได้จาก 
รองปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ว่า “มีความคาดหวังว่าผู้ตรวจราชการจะเป็นกลไก

ส าคัญในการแก้ไขปัญหาประชาชนได้ทันการณ์ ซึ่งการแก้ปัญหาจะเป็นไปได้อย่างรวดเร็วต่อเมื่อ
ผู้ตรวจราชการมีความรอบรู้ เข้าใจงาน ประสิทธิภาพในการด าเนินงานขึ้นอยู่กับทัศนคติ วิสัยทัศน์ 
เราจึงควรให้ความส าคัญในกระบวนการพัฒนาบุคลากรให้มีวิสัยทัศน์มองภาพใหญ่ เข้าใจปัญหาดี” 

ผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทย ให้ข้อมูลว่า “ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี มองว่า
กระทรวงมหาดไทยเกี่ยวข้องทุกเรื่อง ซึ่งบางประเด็นควรแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือ
เจ้าของเรื่องที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนในพ้ืนที่ หากจะใช้กลไกผู้ว่าราชการจังหวัดควรใช้ในลักษณะ
การเป็นกลไกประสานในการบูรณาการหน่วยงานในพ้ืนที่  เพราะบางกรณีไม่ ใช่ งานของ
กระทรวงมหาดไทยโดยตรง”  

 
 

รับเร่ืองร้องเรียน/พิจำรณำเร่ืองที่จะด ำเนินกำร 

ประสำนงำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร
ตรวจสอบข้อเท็จจริง/ให้ข้อมลูขอ้เท็จจริง 

ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง รับฟังข้อมูลเพ่ิมเติมจำก
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และประชำชนผู้ได้รับควำมเดือดร้อน 

 

สรุปแนวทำงกำรแก้ไข
ปัญหำควำมเดือดร้อน 

รำยงำนผลให้ผู้บริหำรทรำบ
(นรม. /ร.นรม./ปนร.) 
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2) ด้ำนกำรประสำนงำน  
การน ากระบวนการ Government Innovation Lab มาใช้ในตรวจราชการของส านักงาน

ปลัดส านักนายกรัฐมนตรียังพบปัญหาในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นได้จากการ
สัมภาษณ์ ดังนี้ 

ผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ว่า “การประสานงานระหว่างหน่วยงานค่อนข้าง
กระชั้นชิด ท าให้บางครั้งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ไม่สามารถลงพ้ืนที่ทัน ซึ่งเคยเกิดกรณี
หนังสือแจ้งเลื่อนวันลงพ้ืนที่มาไม่ทัน และไม่มีการประสานงานมาก่อนท าให้ผู้ตรวจราชการกระทรวง
เสียเวลาราชการ” 

ผู้แทนผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี ให้ข้อมูลว่า “การด าเนินงาน Government 
innovation lab มาประยุกต์ใช้ในการตรวจราชการ จะยุ่งยากตอนติดตามส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
แก้ไขปัญหา ซึ่งแนวทางในการแก้ไขปัญหานี้คือเร่งรัดติดตามอยู่เสมอ” 

ผู้แทนผู้ช่วยผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี ให้ข้อมูลว่า  “ได้รับความร่วมมือจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาทั้งระดับพ้ืนที่และส่วนกลาง แต่บางครั้งมีปัญหาในเรื่อง
ช่วงเวลาในการลงพ้ืนที่ร่วมกับผู้ตรวจราชการหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบางครั้งผู้ตรวจ
ราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดภารกิจส าคัญด่วนท าให้ไม่สามารถร่วมลงพ้ืนที่ได้” 

ตัวแทนเจ้าหน้าที่ส่วนแผนและข้อมูลการตรวจราชการ ให้ข้อมูลว่า “หากเป็นปัญหาขนาด
ใหญ่จะมีปัญหาการขาดการบูรณาการกับส่วนราชการที่เก่ียวข้อง เนื่องจากมีผู้เกี่ยวข้องจ านวนมากซึ่ง
แต่ละหน่วยงานอาจมีความเห็นแตกต่างกันตามอ านาจหน้าที่ของตน ดังนั้นผู้ตรวจราชการส านัก
นายกรัฐมนตรีต้องท าให้ส่วนราชการมองปัญหาในทิศทางเดียวกัน มุ่งแก้ปัญหาในเรื่องเดียวกัน” 

3) ด้ำนทรัพยำกร 
การน ากระบวนการ Government Innovation Lab มาใช้ในตรวจราชการของส านักงาน

ปลัดส านักนายกรัฐมนตรีไม่พบว่าทรัพยากรในการบริหารจะเป็นปัญหาหรืออุปสรรคในการ
ด าเนินงาน โดยผู้แทนผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี ให้ข้อมูลว่า  “การน ากระบวนการ 
Government innovation lab มาประยุกต์ใช้ในการตรวจราชการเป็นภารกิจหนึ่งของผู้ตรวจ
ราชการ ดังนั้นจึงไม่ได้น าทรัพยากรมาเป็นตัวก าหนดในการด าเนินการ แม้ทรัพยากรจะมีอย่างจ ากัด  
แต่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน เพราะกระบวนการแก้ปัญหา นอกเหนือจากการประชุมร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ยังมีตัวแทนภาคประชานในพ้ืนที่ (ที่ปรึกษาภาคประชาชน คณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลจังหวัด ที่สามารถให้ความร่วมมือในการลงพ้ืนที่และรายงานข้อเท็จจริงในพ้ืนที่ให้ผู้ตรวจ
ราชการทราบ” 
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4) ด้ำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
การน ากระบวนการ Government Innovation Lab มาใช้ในตรวจราชการของส านักงาน

ปลัดส านักนายกรัฐมนตรีให้ความส าคัญในการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยผู้แทนผู้ตรวจราชการ
ส านักนายกรัฐมนตรี ให้ข้อมูลว่า “การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสิ่งส าคัญอันดับแรกที่ค านึงถึง 
ซึ่งบางจังหวัดมีตัวแทนภาคประชาชนเป็นเครือข่าย ก.ธ.จ. ในพ้ืนที่ทั้งระดับต าบล อ าเภอ ซึ่งสามารถ
สะท้อนปัญหามายังผู้ตรวจราชการได้ และในบางกรณีจะให้ ก.ธ.จ. ซึ่งมีตัวแทนภาคประชาชน 
ติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหา ประชาชนจะมีบทบาทส าคัญในการก าหนดประเด็นและ
ประเมินผลส าเร็จของงาน” 

5) ด้ำนควำมต่อเนื่อง 
การน ากระบวนการ Government Innovation Lab มาใช้ในตรวจราชการของส านักงาน

ปลัดส านักนายกรัฐมนตรีพบว่า มีปัญหาขาดความต่อเนื่องในการขับเคลื่อนประเด็นในพ้ืนที่ เห็นได้
จากผู้แทนผู้ช่วยผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี ให้ข้อมูลว่า “เนื่องจากผู้ตรวจราชการมีการ
โยกย้ายไปหน่วยงานอ่ืน หรือการเปลี่ยนเขตตรวจราชการท าให้ขาดความต่อเนื่องในการขับเคลื่อน
ประเด็นในพ้ืนที”่ 

ตัวแทนเจ้าหน้าที่ส่วนแผนและข้อมูลการตรวจราชการ ให้ข้อมูลว่า “การเปลี่ยนเขตตรวจ
ราชการหรือมีการโยกย้ายรับต าแหน่งใหม่ในกรณีที่ยังแก้ปัญหาไม่แล้วเสร็จอาจส่งผลท าให้ขาดความ
ต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จ ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้โดยการส่งมอบงาน มีการ
มอบหมายให้ด าเนินการเรื่องนั้นต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ” 

6) ด้ำนกฎหมำยหรือระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
การน ากระบวนการ Government Innovation Lab มาใช้ในตรวจราชการของส านักงาน 

ปลัดส านักนายกรัฐมนตรีพบว่า บางกรณีไม่สามารถด าเนินการได้ส าเร็จเนื่องจากติดขัดปัญหาเกี่ยวกับ
กฎหมาย โดยผู้แทนผู้ช่วยผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี ให้ข้อมูลว่า  “การด าเนินงานประสบ
ปัญหาติดขัดในข้อกฎหมาย ไม่สามารถแก้ไขปัญหาเร่งด่วนในพ้ืนที่ได้ เนื่องจากบางประเด็นใน
กฎหมายก าหนดให้มีขั้นตอนกระบวนการที่ต้องพิจารณาหลายขั้นตอน ซึ่งต้องใช้เวลานาน รวมถึง
ช่องว่างของกฎหมายที่ไม่ครอบคลุมบางกรณีท าให้เอ้ือประโยชน์แก่คนบางกลุ่ม” 

7) ด้ำนเทคโนโลยี 
มีข้อเสนอแนะในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนในการปฏิบัติ โดยตัวแทน

เจ้าหน้าที่ส่วนแผนและข้อมูลการตรวจราชการ มีข้อเสนอว่า “ควรมีการเก็บข้อมูลประเด็นที่ประสบ
ความส าเร็จแล้วสร้างเป็นฐานข้อมูล ให้ผู้ตรวจราชการสามารถเรียกดูข้อมูลเพ่ือน าไปใช้แก้ปัญหาหรือ
ขับเคลื่อนประเด็นลักษณะคล้ายกันในพ้ืนที่ อ่ืน และมีระบบการส่งต่อเรื่อง โดยมีจัดล าดับ
ความส าคัญ”  
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7. สรุปผลกำรวิจัย  
จากการเก็บรวบรวมข้อมูล สามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้ 
7.1 ปัญหำและอุปสรรคในกำรน ำกระบวนกำร Government Innovation Lab มำใช้

ในตรวจรำชกำรของส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี มีดังนี้ 
1) ด้านเทคนิค รูปแบบการด าเนินการในการน ากระบวนการ Government innovation 

lab มาประยุกต์ใช้ในการตรวจราชการส่วนใหญ่มีลักษณะคล้ายการตรวจราชการแบบบูรณาการที่
เน้นเพียงการแก้ปัญหาประชาชน ขาดขั้นตอนการทดลองก่อนน าไปปฏิบัติจริง ส่วนใหญ่เป็นการ
มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปด าเนินการซึ่งอาจเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เนื่องจาก
ผู้ตรวจราชการมีข้อจ ากัดทั้ งเวลา และภารกิจงาน ท าให้ไม่สามารถท าตามกระบวนการ 
Government innovation lab ได้ทุกขั้นตอน  

2) ด้านทักษะ ความรู้ ของผู้ตรวจราชการและผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ ซึ่งเป็ นผู้ขับเคลื่อน
ด าเนินการขาดความเข้าใจในงานบางประเด็น เช่น อ านาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ขับเคลื่อนประเด็นในพ้ืนที่ 

3) ด้านการประสานงาน บางกรณีมีการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างกระชั้นชิด 
และขาดการประสานงานอย่างไม่เป็นทางการในกรณีส าคัญเร่งด่วน ท าให้อาจเป็นอุปสรรคท าให้
ผู้ตรวจราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่สามารถร่วมลงพ้ืนที่ได้ และพบว่า การติดตามหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาบางกรณีเป็นเรื่องยุ่งยากซับซ้อนเพราะมีหน่วยงานเกี่ยวข้องจ านวนมาก
ซ่ึงแต่ละหนว่ยงานอาจมีความเหน็แตกต่างกันตามอ านาจหน้าที่ของตน 

4) ด้านความต่อเนื่อง มีปัญหาขาดความต่อเนื่องในการขับเคลื่อนประเด็นในพ้ืนที่ เนื่องจาก
ผู้ตรวจราชการมีการโยกย้ายไปหน่วยงานอื่น หรือเกิดการเปลี่ยนเขตตรวจราชการ 

5) ด้านกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง บางกรณีไม่สามารถด าเนินการได้ส าเร็จเนื่องจาก
ติดขัดปญัหาเกี่ยวกับกฎหมาย   

7.2 ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำกำรน ำกระบวนกำร Government Innovation Lab มำ
ใช้ในตรวจรำชกำรของส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรีให้ดีขึ้น 

1) ด้านเทคนิค ผู้ตรวจราชการควรให้กระทรวงต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการพิจารณาคัดเลือกหรือ
ก าหนดประเด็นในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาในระดับพ้ืนที่ และควรมีการจัดท าฐานข้อมูลเพ่ือให้
ผู้ตรวจราชการสามารถเรียกดูข้อมูลเพ่ือน าไปใช้แก้ปัญหาหรือขับเคลื่อนประเด็นลักษณะคล้ายกันใน
พ้ืนที่อ่ืน 

2) ด้านทักษะ ความรู้ ของผู้ตรวจราชการและผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ ควรมีการพัฒนาบุคลากร
ทั้งระดับผู้ตรวจราชการและผู้ช่วยผู้ตรวจราชการให้มีทัศนคติ วิสัยทัศน์ มีความพร้อมในการ
ด าเนินงาน มีความรอบรู้ในการปฏิบัติงาน เข้าใจงาน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงาน
กระบวนการพัฒนาบุคลากรให้มีวิสัยทัศน์มองภาพใหญ่ เข้าใจปัญหาดี 
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3) ด้านการประสานงาน ในการแก้ไขปัญหาความเห็นแตกต่างกันตามอ านาจหน้าที่ของแต่ละ
หน่วยงานนั้น ผู้ตรวจราชการควรท าให้ส่วนราชการมองปัญหาในทิศทางเดียวกัน เพ่ือมุ่งแก้ปัญหาใน
เรื่องเดียวกันและการเชิญผู้ตรวจราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพ้ืนที่นั้นควรแจ้งให้หน่วยงาน
ทราบโดยมีเวลาให้หน่วยงานได้เตรียมตัว นอกจากนี้ เป็นหากกรณีเร่งด่วน เช่น การเปลี่ยนวัน ควรมี
ประสานงานภายในก่อนเพื่อป้องกันความผิดพลาด 

4) ด้านเทคโนโลยี ควรน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนในการปฏิบัติ โดยการจัดท า
ฐานข้อมูลเพ่ือเก็บข้อมูลประเด็นต่าง ๆ ที่ประสบความส าเร็จให้ผู้ตรวจราชการสามารถเรียกดูข้อมูล
เพ่ือน าไปใช้แก้ปัญหาหรือขับเคลื่อนประเด็นลักษณะคล้ายกันในพ้ืนที่อ่ืน และจัดท าระบบการส่งต่อ
เรื่อง โดยมีการจัดล าดับความส าคัญเพ่ือให้ผู้ตรวจราชการที่รับผิดชอบเขตตรวจราชการนั้นต่อมีข้อมูล
เพ่ือขับเคลื่อนประเด็นในพ้ืนที่นั้นต่อไปจนประสบความส าเร็จ 
 
8. กำรอภิปรำยผลกำรวิจัย 

ผู้วิจัยจะอภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 
วัตถุประสงค์ที่  1 เ พ่ือศึกษาข้อจ ากัดหรือปัญหาอุปสรรคในการน ากระบวนการ 

Government Innovation Lab มาใช้ในตรวจราชการของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
ผลการวิจัยพบว่า ข้อจ ากัดหรือปัญหาอุปสรรคในการน ากระบวนการ Government 

Innovation Lab มาใช้ในตรวจราชการของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ไม่เป็นไปตาม
สมมุติฐานที่ตั้งไว้ ดังนี้ 

1) ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีและผู้ช่วยผู้ตรวจราชการมีความรู้ ความเข้าใจใน
หลักการของ ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ (Government Innovation Lab) แต่เนื่องจาก
ผู้บริหารเน้นเพียงการแก้ปัญหาประชาชนในพ้ืนที่เป็นหลัก ประกอบกับผู้ตรวจราชการมีข้อจ ากัดทั้ง
เวลาและภารกิจงาน ท าให้ไม่สามารถท าตามกระบวนการ Government innovation lab ได้ทุก
ขั้นตอน ท าให้แนวทางการด าเนินงานแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ของผู้ตรวจราชการจึงมีลักษณะคล้ายการ
ตรวจราชการแบบบูรณาการ ซึ่งการยึดเพียงความต้องการของประชาชนเป็นศูนย์กลางนั้นไม่เพียงพอ 
เนื่องจากห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ (Government Innovation Lab) เป็นการน าแนวคิดเชิง
ออกแบบ (design thinking) ที่เน้นผู้ใช้บริการเป็นส าคัญ (user or human-centered design) 
มาประยุกต์ใช้ในการท างาน และอาศัยการพลังความร่วมมือ (collaboration) กับทุกภาคส่วนเพ่ือ
คิดค้นและสร้างนวัตกรรมร่วมกัน โดยผ่านกระบวนการทดสอบและทดลองในห้องปฏิบัติการออกแบบ 
(Design Lab) ซึ่งจะช่วยก่อให้เกิดนวัตกรรมด้านการวางนโยบายสาธารณะและการส่งมอบบริการ
ให้แก่ประชาชน และตามหลักการส าคัญของห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐที่ ก.พ.ร. สรุปไว้ นั้น
ผู้ตรวจราชการต้องสร้างความเข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้ง มีการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ มีการทดลอง
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เพ่ือการเรียนรู้จากความส าเร็จและความล้มเหลว เน้นความร่วมมือกับผู้ คน และภาคส่วนที่
หลากหลายและการท างานร่วมกันอย่างเท่าเทียม และเปิดรับความหลากหลาย  

ทั้งนี้ ผู้วิจัยเห็นว่า ส่วนหนึ่งเป็นเพราะผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีและผู้ช่วยผู้ตรวจ
ราชการยังมีวัฒนธรรมของระบบราชการแบบดั้งเดิม ซึ่งต่างกับ  MindLab ของประเทศเดนมาร์ก 
ที่สร้างวัฒนธรรมการคิดนอกกรอบวัฒนธรรม เพราะการท างานขององค์กรเป็นพลวัตร และเปิด
โอกาสให้ใช้วิธีการและเครื่องมือใหม่ ๆ เพ่ือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่โจทย์สังคมและปฏิบัติได้จริง เช่น 
การทดลอง การทดสอบการสังเกตพฤติกรรม การท าซ้ า การสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เป็นต้น รวมทั้ง
วัฒนธรรมการยอมรับความแตกต่างทางความคิด เพราะมีการท างานร่วมกับหน่วยงานภายนอกอยู่
เสมอ  

2) ทรัพยากรในการด าเนินการไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน เพราะส านักตรวจราชการ 
ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีมีกลไกภาคประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งสามารถให้ความร่วมมือในการลง
พ้ืนที่และรายงานข้อเท็จจริงในพื้นที่ให้ผู้ตรวจราชการทราบได้ และผู้ตรวจราชการมีบทบาทเป็นเพียง
ตัวกลางเชื่อมระหว่างระดับนโยบายและระดับพ้ืนที่ อ านาจหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาเป็นภารกิจของ
หน่วยงานหลัก ซึ่งประเด็นนี้เป็นปัญหาที่ส าคัญที่ผู้ตรวจราชการและผู้ช่วยผู้ตรวจราชการซึ่ งเป็น 
ผู้ขับเคลื่อนด าเนินการต้องท าความเข้าใจให้ชัดเจนว่าแต่ละประเด็นเป็นอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานใด
ซึ่งต้องใช้การเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์โดยตรงหรือการศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมให้ละเอียด
รอบคอบ ซึ่งผู้วิจัยมองว่า เป็นปัญหาภายในของหน่วยงานที่ต้องแก้ไข ให้ผู้ปฏิบัติมีความรอบรู้ 
ซึ่งหน่วยงานต้องสร้างบรรยากาศ วัฒนธรรม สภาพแววล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 

3) ปัญหาการขาดความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้น พบว่า ได้รับความร่วมมือจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาทั้งระดับพ้ืนที่และส่วนกลาง แต่ยังมีปัญหา เกี่ยวกับการ
ประสานงานอยู่บ้าง ซึ่งการด าเนินงานขับเคลื่อนประเด็นต่าง ๆ ในพ้ืนที่นั้นการติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นเรื่องส าคัญเพราะบางประเด็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
เพ่ือให้งานส าเร็จ ทั้งนี้ ผู้วิจัยเห็นว่า การสร้างความสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการจะเป็นตัวแปรหนึ่งที่
ส าคัญท าให้เรื่องการติดต่อประสานงานง่ายขึ้น ซึ่งตามแนวความคิดของ  George C. Edwards 
ชี้ให้เห็นว่า การติดต่อสื่อสาร เป็นตัวแปรอิสระท่ีมีอิทธิพลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ 

นอกจากนี้ยังพบปัญหาเพ่ิมเติม คือ การขาดความต่อเนื่องในการขับเคลื่อนประเด็นในพ้ืนที่ 
เนื่องจากผู้ตรวจราชการมีการโยกย้ายไปหน่วยงานอ่ืน หรือการเปลี่ยนเขตตรวจราชการท าให้การ
แก้ไขปัญหา/ขับเคลื่อนในพ้ืนที่ไม่ต่อเนื่องขึ้นอยู่กับผู้ตรวจราชการว่าตัดสินใจเลือกขับเคลื่อนใน
ประเด็นใด และปัญหาในด้านกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องที่ส่งผลให้ไม่สามารถด าเนินการให้
ส าเร็จได ้ซึ่งหากน ากรอบตามแนวความคิดของ Sabatier and Mazmanian มาวิเคราะห์นั้น จะเห็น
ว่า ทั้ง 2 ประเด็นเป็นตัวแปรส าคัญที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการน านโยบายไปปฏิบัติให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ทั้งการมีกฎระเบียบสนับสนุนหน่วยงานผู้ปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติงานที่น านโยบายไป
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ปฏิบัตินั้นต้องมีความผูกพันกับการน านโยบายไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ การก าหนดให้มี
วัตถุประสงค์ที่แน่นอน การจัดล าดับความส าคัญอย่างชัดเจน การได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
จากผู้มีอ านาจ ผู้น าของหน่วยปฏิบัติต้องมีความสามารถทางการบริหารและทักษะทางการเมือง 
นอกจากนี้ ยังมีตัวแปรที่ส าคัญต่าง ๆ เช่น นโยบายจะต้องมีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีที่เหมาะสม  ต้องมี
การให้อ านาจแก่หน่วยปฏิบัติอย่างเพียงพอในการด าเนินการ นโยบายต้องได้รับการสนับสนุนอย่าง
เต็มที่จากประชาชนและผู้น าคนส าคัญทางฝ่ายนิ ติบัญญัติ  และฝ่ายบริหาร เป็นต้น ดังนั้น 
การด าเนินการน ากระบวนการ Government innovation lab มาใช้ในงานตรวจราชการให้ประสบ
ความส าเร็จได้นั้น ผู้บริหารที่เป็นผู้ก าหนดแนวทางการตรวจราชการและผู้ตรวจราชการซึ่งเป็นผู้น า
แนวทางที่ก าหนดไปปฏิบัตินั้นต้องให้กับยอมรับและให้ความสนใจอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งปรับปรุง
กฎระเบียบต่าง ๆ ให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน เพ่ือให้มีโอกาสประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย 
นอกจากนี้ต้องค านึงถึงตัวแปรต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการน าไปปฏิบัติด้วย ทั้งในกลุ่มตัวแปรที่เกี่ยวกับ
ตัวปัญหา กลุ่มตัวแปรที่เกี่ยวกับกฎหมาย กลุ่มตัวแปรที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม และกลุ่มตัวแปรที่
เกี่ยวกับกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ  

วัตถุประสงค์ที่ 2 เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะในการน ากระบวนการ Government Innovation 
Lab มาใช้ในตรวจราชการของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

ผลการวิจัยพบว่า แนวทางในการพัฒนาการน ากระบวนการ Government Innovation 
Lab มาใช้ในตรวจราชการของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ 2 
ประการ ดังนี้ 

1) ควรน าเทคโนโลยีมาสนับสนุนในการด าเนินการ ซึ่งสามารถน ามาปรับใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานขับเคลื่อนของผู้ตรวจราชการ สร้างเป็นฐานข้อมูล ให้ผู้ตรวจราชการ
สามารถเรียกดูข้อมูลเพ่ือน าไปใช้แก้ปัญหาหรือขับเคลื่อนประเด็นลักษณะคล้ายกันในพ้ืนที่ อ่ืน  
โดยผู้วิจัยเห็นว่า ควรน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ เช่น ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ
(Management Information System หรือ MIS) และระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Graphic 
Information System หรือ GIS) มาประยุกต์เพ่ือช่วยให้กับผู้ตรวจราชการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม 
และการสร้างระบบในการส่งต่อเรื่อง ท าให้ผู้ตรวจราชการมีข้อมูลในการด าเนินการขับเคลื่อนเรื่องที่
ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จให้เกิดความส าเร็จต่อไป  

2) ควรจัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ตรวจราชการและผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ  
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยที่ผู้ให้ข้อมูลเห็นว่า ควรมีการพัฒนาบุคลากรทั้งระดับผู้ตรวจราชการและ
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการให้มีทัศนคติ วิสัยทัศน์ มีความพร้อมในการด าเนินงาน มีความรอบรู้ในการ
ปฏิบัติงาน เข้าใจงาน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ซึ่งในเรื่องนวัตกรรมนั้น ต้องใช้
ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดสิ่งใหม่ไม่ว่า
จะเป็นนโยบายทั้งระดับพ้ืนที่และระดับประเทศ รูปแบบการบริการ กระบวนการด าเนินงานใน
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รูปแบบใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนส่วนร่วม 
ดังนั้นผู้ตรวจราชการจึงต้องปรับตัว สร้าง พัฒนา เพ่ิมพูน ต่อยอด หรือประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และ
แนวปฏิบัติต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดแนวคิด วิธี และรูปแบบใหม่ ๆ ในการด าเนินงานซึ่งจะส่งผลให้เกิดการ
พัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพของการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ สอดรับ
นโยบาย Thailand 4.0 ที่เน้นการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืน 

ทั้งนี้ เนื่องจากรูปแบบการด าเนินการของผู้ตรวจราชการส่วนใหญ่มีลักษณะคล้ายการตรวจ
ราชการแบบบูรณาการ ที่เน้นเพียงการแก้ปัญหาประชาชน ขาดขั้นตอนการทดลองก่อนน าไปปฏิบัติ
จริง ซึ่งหากต้องการให้เกิดผลความส าเร็จอย่างยั่งยืน ควรปรับการด าเนินการเพ่ิมขั้นตอนการตั้ง
สมมุติฐานในการเกิดปัญหาและ ลองผิดลองถูกเพ่ือเก็บข้อมูล และวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาให้ได้
แนวทางที่ได้รับความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้อง มีการขยายการร่วมมือและรับฟังจากหน่วยงาน 
ภาคเอกชนและนักวิชาการ ให้ครอบคลุมมากขึ้น เปิดพ้ืนที่ให้ทุกภาคส่วนร่วมกันเข้ามามีส่วน
ออกแบบรูปแบบการให้บริการ ผลักดันนวัตกรรมและบริการภาครัฐใหม่ ๆ ตลอดจนถึงร่วมขับเคลื่อน
และขยายผลให้มีการน าไปใช้ต่อไป โดยวางบทบาทของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ให้เป็น
ศูนย์กลางของการบูรณาการการแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นแนวทางที่คณะท างานเพ่ือแก้ไขความเดือดร้อน
ของประชาชนเกี่ยวกับด้านการยุติธรรม กฎหมาย และคดีความ ศูนย์บริการประชาชน ส านักงานปลัด
ส านักนายกรัฐมนตรี ส านักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติแล้วประสบความส าเร็จ นอกจากนี้ ในการแก้ปัญหา
เกี่ยวกับการประสานงานให้ส่วนราชการมองปัญหาในทิศทางเดียวกัน เพ่ือมุ่งแก้ปัญหาในเรื่อง
เดียวกันได้นั้น ผู้วิจัยเห็นว่า ควรสลายวัฒนธรรมราชการแบบดั้งเดิมโดยน า model ของ Kurt Lewin  
มาประยุกต ์ซึ่งมี 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) การละลายพฤติกรรม (Unfreezing) จูงใจท าให้ผู้ปฏิบัติ
ตระหนักว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลง 2) การเปลี่ยนแปลง (Changing) ด าเนินการเปลี่ยนแปลงให้ส่วน
ราชการมองปัญหาในทิศทางเดียวกันให้มองภาพรวมไม่ใช่เฉพาะหน่วยงานของตน และ3) การคง
สภาพพฤติกรรมใหม่ (Refreezing) ต้องท าให้เกิดความยั่งยืนไม่เกิดปัญหาซ้ าเดิมอีก 

  
9. ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1) ส านักตรวจราชการ ส านักนายกรัฐมนตรี ควรให้ความส าคัญในการพัฒนาความรู้ 

ความสามารถทั้งระดับผู้ตรวจราชการและผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ รวมถึงเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานตรวจ
ราชการให้มีทัศนคติ วิสัยทัศน์ มีความพร้อมในการด าเนินงาน มีความรอบรู้ในการปฏิบัติงาน เข้าใจ
งาน ส่งเสริมให้บุคคลดังกล่าวปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการท างานใหม่น านวัตกรรม วิธีการใหม่ ๆ 
มาใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน  
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2) ส านักตรวจราชการ ส านักนายกรัฐมนตรี ควรน าเทคโนโลยีมาสนับสนุนในการด าเนินการ 
จัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งจะช่วยอ านวยความสะดวกในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลและ
ประมวลข้อมูลผลการด าเนินงานขับเคลื่อนของผู้ตรวจราชการ สร้างเป็นฐานข้อมูล ให้ผู้ตรวจราชการ
สามารถเรียกดูข้อมูลเพื่อน าไปใช้แก้ปัญหาหรือขับเคลื่อนประเด็นลักษณะคล้ายกันในพ้ืนที่อ่ืน รวมถึง
การสร้างระบบในการส่งต่อเรื่อง ท าให้ผู้ตรวจราชการมีข้อมูลในการด าเนินการขับเคลื่อนเรื่องที่ยัง
ด าเนินการไม่แล้วเสร็จให้เกิดความส าเร็จต่อไป ซึ่งควรให้ผู้ใช้งานมีส่วนในการออกแบบระบบ และ
ควรสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ใช้งานสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 

ทั้งนี้ การด าเนินการต่าง ๆ จะเกิดขึ้นได้นั้นขึ้นอยู่กับระดับผู้บริหารซึ่งเป็นผู้ก าหนดนโยบาย
แนวทางการด าเนินงานของส านักตรวจราชการด้วย ดังนั้นผู้บริหารจึงควรให้ความส าคัญในการ
ขับเคลื่อนให้เกิดผลส าเร็จ ก าหนดแนวทาง/นโยบายที่ชัดเจน ซึ่งในระยะต่อไปควรก าหนดแนว
ทางการประยุกต์ให้ใช้ Government Innovation Lab โดยน ากระบวนการ design thinking มาใช้
ในระบบการตรวจราชการ คือ จัดให้มีการประมวลเรื่อง/ประเด็นต่าง ๆ ที่ผู้ตรวจราชการต้องลงพ้ืนที่
ไปตรวจสอบว่า มีลักษณะของฐานข้อมูลร่วมกันอย่างไร และมี prototype ใช้ในการแก้ไขปัญหา
อย่างไร และแก้ปัญหาไปถึงจุดไหน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่จะส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยอาจปฏิบัติตัวเป็นต้นแบบในการคิดสร้างสรรค์
สิ่งใหม่ ๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน 
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กำรศึกษำปัจจัยที่มีผลต่อกำรขอโอนย้ำยหน่วยงำนของข้ำรำชกำร 
ศำลยุติธรรม กรณีศึกษำศำลในจังหวัดเชียงใหม่ 

กรวิชญ์ กิติมูล* 
 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจขอโอนย้าย
หน่วยงานของข้าราชการศาลยุติธรรม 2) เพ่ือหาข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุง แก้ไขปัญหาการ
โอนย้ายหน่วยงานของข้าราชการศาลยุติธรรม เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ท าการศึกษาข้อมูลด้วยการ
ทบทวนทฤษฎี แนวคิดต่าง ๆ จากเอกสาร และแจกแบบสอบถามจ านวน 10 ตอนให้แก่ข้าราชการ
ศาลยุติธรรมที่ปฏิบัติหน้าที่ในศาลจังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้ให้ข้อมูลหลัก ประกอบด้วยข้าราชการศาล
ยุติธรรมในศาลจังหวัดเชียงใหม่ ศาลแขวงเชียงใหม่ และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ 
รวมกลุ่มตัวอย่างจ านวนทั้งสิ้น 105 คน จากจ านวนประชากร 131 คน 

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจขอโอนย้ายหน่วยงานของข้าราชการศาล
ยุติธรรมกลุ่มตัวอย่างนั้น มีสาเหตุหลัก 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยที่ 1 นโยบายด้านค่าตอบแทนจากการ
ท างาน ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการด ารงชีพของข้าราชการศาลยุติธรรม โดยการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า ระดับรายไดท้ี่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจขอโอนย้ายแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 และยังพบว่านโยบายค่าตอบแทนจากการท างานมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจขอ
โอนย้าย อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 และปัจจัยที่ 2 ระยะเวลาในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับ
การตัดสินใจขอโอนย้ายหน่วยงานของข้าราชการศาลยุติธรรมกลุ่มตัวอย่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั 0.05 ซึ่งจากการหาความสัมพันธ์เป็นรายคู่ยังพบว่าระยะเวลาการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันมีผล
ต่อการตัดสินใจขอโอนย้ายแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเมื่อวิเคราะห์ผลการ
ทดสอบเป็นรายคู่พบว่าคู่ท่ีแตกต่างกันได้แก่ กลุ่มข้าราชการที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานไม่ถึง 3 ปี 
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 6-10 ปี ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 11-15 ปี และระยะเวลาปฏิบัติงาน 16 ปี
ขึ้นไป มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งจากผลการศึกษาดังกล่าว ท าให้
ทราบถึงปัจจัยทั้ง 2 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจขอโอนย้ายหน่วยงานของข้าราชการศาลยุติธรรม 
เพ่ือส านักงานศาลยุติธรรมจะสามารถปรับปรุงแก้ไขนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยดังกล่าวให้ดี
ยิ่งขึ้นเพ่ือลดผลกระทบจากการขอโอนย้ายหน่วยงานของข้าราชการศาลยุติธรรมในอนาคตต่อไป 
ค ำส ำคัญ: ศาลยุติธรรม, โอนย้าย  

                                                           
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
E-mail: Konrawitswk@hotmail.com 
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1. บทน ำ 
ศาลยุติธรรมเป็นองค์กรอิสระที่มีหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวง เว้นแต่คดีที่รัฐธรรมนูญ 

หรือกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอ านาจของศาลอ่ืน ซึ่งระบบศาลยุติธรรมแบ่งออกได้เป็น 3 ชั้น คือ 
ชั้นต้นชั้นอุทธรณ์ ชั้นฎีกา รวมหน่วยงานทั่วราชอาณาจักร จ านวน 304 หน่วยงาน มีบุคลากรรวมทุก
ประเภทกว่า 14,000 คน มีคดีทุกประเภทที่ขึ้นสู่ศาลต่อปีกว่า 2 ล้านคดีต่อปี แบ่งเป็นคดีแพ่งกว่า 
1.3 ล้านคดี และคดีอาญากว่า 7 แสนคดี (ส านักแผนงานและงบประมาณ ส านักงานศาลยุติธรรม , 
2562) โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ได้แยกศาลยุติธรรมออกจากกระทรวง
ยุติธรรม และบัญญัติให้ศาลยุติธรรมมีหน่วยงานธุรการของศาลยุติธรรมที่เป็นอิสระ มีเลขาธิการ
ส านักงานศาลยุติธรรม เป็นผู้บังคับบัญชาขึ้นตรงต่อประธานศาลฎีกา และมีพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 มาตรา 5 บัญญัติให้มีส านักงานศาลยุติธรรมเป็นส่วนราชการ
ทีเ่ป็นหน่วยงานอิสระมีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยเมื่อได้มีการประกาศใช้กฎหมายดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 20 
สิงหาคม 2543 ศาลยุติธรรมจึงเป็นองค์กรอิสระแยกออกจากกระทรวงยุติธรรมนับแต่นั้นเป็นต้นมา 
โดยมีประธานศาลฎีกาเป็นประมุขสูงสุดของฝ่ายตุลาการ และมีเลขาธิการส านักงานศาลยุติธรรมเป็น
ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของข้าราชการศาลยุติธรรม  

ปัจจุบันศาลชั้นต้นในจังหวัดเชียงใหม่มีปริมาณคดี และภาระงานด้านต่างๆเป็นจ านวนมาก              
ซึ่งหน่วยงานที่ท าการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ศาลจังหวัดเชียงใหม่มีปริมาณคดีเป็นจ านวนมากกว่า 14,000  
คดีต่อปี โดยเป็นคดีที่มีโทษจ าคุกเกินกว่า 3 ปีขึ้นไป หรือมีค่าปรับเกินกว่า 300,000 บาท ศาลแขวง
เชียงใหม่ มีปริมาณคดีจ านวน 28,000 คดี โดยเป็นคดีที่มีโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือมีค่าปรับไม่เกิน 
300,000 บาท และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่มีปริมาณคดีจ านวน 800 คดี โดยเป็น
คดีที่พิจารณาเกี่ยวกับคดีเด็กและเยาวชนหรือคดีเกี่ยวกับครอบครัว ซึ่งส านักงานศาลยุติธรรมมี
หลักเกณฑ์ให้ศาลยุติธรรมทั่วประเทศจะต้องพิจารณาคดีให้แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ต่อปีของ
จ านวนคดีทั้งหมด ท าให้ภาระงานของศาลชั้นต้นในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีจ านวนคดีเป็นจ านวนมาก 
และเป็นคดีที่มีความยุ่งยากซับซ้อนกว่าศาลชั้นต้นอ่ืนที่อยู่ในจังหวัดเดียวกัน เช่น ศาลแรงงานภาค 5 
หรือศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 5 เป็นต้น ประกอบกับส านักงานศาลยุติธรรมมีการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้เพ่ือสนับสนุนการท างานทั้ งในด้านการพิจารณา
พิพากษาคดี และงานสนับสนุนส านักงาน โดยมีแผนพัฒนาดิจิทัลศาลยุติธรรม พ.ศ. 2562-2564  
เป็นแผนแม่บทในการเป็นศาลยุติธรรมดิจิตอล หรือ Digital Courts ท าให้มีการปรับเปลี่ยนระบบการ
ท างานใหม่ให้สอดคล้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ ซึ่งบุคลากรของส านักงานศาลยุติธรรม
ส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ยประมาณ 45 ปี และมีความเข้าใจในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่มากนักท าให้ที่
ผ่านมาศาลจังหวัดเชียงใหม่มีจ านวนข้าราชการศาลยุติธรรมขอย้ายหน่วยงาน เฉลี่ย 3 รอบการย้าย 
ประมาณ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 19 ท าให้การบริหารงานเป็นไปอย่างไม่ต่อเนื่อง ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ
ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่ท าให้ข้าราชการศาลยุติธรรมขอโอนย้ายระหว่างหน่วยงานภายในศาล
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ยุติธรรม อีกทั้ง ส านักงานศาลยุติธรรมยังได้น าระบบมาตรฐานต่าง  ๆ มาบังคับใช้เ พ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร และตอบสนองความต้องการของประชาชนเ พ่ือให้ได้รับการ
อ านวยความยุติธรรมที่รวดเร็ว อาทิเช่น การเปิดท าการศาลนอกเวลาราชการ การจัดเวรหมายจับ -
หมายค้น นอกเวลาราชการ การจัดเวรปล่อยตัวชั่วคราวนอกเวลาราชการ การก าหนดมาตรฐานใน
การจัดพิมพ์ค าพิพากษาให้แล้วเสร็จไม่เกิน 10 วันหลังจากอ่านค าพิพากษา หรือการก าหนดมาตรฐาน
งานอ่ืน ๆ ด้านธุรการคดี เป็นต้น ท าให้ข้าราชการศาลยุติธรรมมีภาระงานที่เพ่ิมขึ้นกว่าปกติ แต่อีก
ทางหนึ่งหน่วยงานศาลที่มีปริมาณคดีเป็นจ านวนมากย่อมได้รับผลตอบแทนเพ่ิมขึ้นตามปริมาณคดี 
ดังนั้น การวิจัยในครั้งนี้จึงมุ่งศึกษาถึงปัจจัยด้านต่าง ๆ ทั้งทางด้านนโยบายการบริหารของผู้บริหาร
ศาลยุติธรรม ภาระงานหรือภาระทางครอบครัว ปัจจัยด้านค่าตอบแทน หรือปัจจัยด้านอ่ืนที่มีผลต่อ
การโอนย้ายหน่วยงานของข้าราชการศาลยุติธรรมเพ่ือน าไปสู่การพัฒนา หรือการหาแนวทางในการ
ปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการโอนย้ายหน่วยงานดังกล่าว 

 

2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
2.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจขอโอนย้ายหน่วยงานของข้าราชการศาลยุติธรรม 
2.2 เพ่ือหาข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุง แก้ไขปัญหาการโอนย้ายหน่วยงานของ

ข้าราชการศาลยุติธรรม 
 

3. ค ำถำมในกำรวิจัย 
3.1 ปัจจัยอะไรบ้างที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจขอโอนย้ายของข้าราชการศาลยุติธรรม          
3.2 มีข้อเสนอแนะหรือแนวทางการปรับปรุง แก้ไขปัญหาการโอนย้ายของข้าราชการศาล

ยุติธรรมอย่างไร 
 

4. กำรทบทวนวรรณกรรมหรืองำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
4.1 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ 

  1) นิยำมกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ 
นิยาม HRM คือ กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้มีความสามารถเพ่ือสามารถท างาน

ให้สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ขององค์การ กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ได้แก่ การสรรหาการ
คัดเลือกคน (พนักงาน) การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์ แรงงานสัมพันธ์ สุขอนามั ยและ 
ความปลอดภัยของพนักงานในองค์การ กระบวนการจัดการดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า พนักงานคือ
สินทรัพย์หลักท่ีต้องสร้างสรรค์ รักษาความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ช านาญ และสร้างความมั่นใจต่อ
พนักงาน เพ่ือให้พนักงานสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ บรรลุประโยชน์
ขององค์การ และท าให้องค์การสามารถแข่งขันได้ (บุญอนันต์ พินัยทรัพย์, 2561: 26) 
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2) มิติควำมหลำกหลำยของแรงงำน 
Daft (2008: 418; อ้างถึ ง ใน  พลอย สืบวิ เ ศษ ,  2561 : 119-121)  ให้ความเห็นถึ ง 

ความหลากหลายของแรงงานว่า การที่แรงงานประกอบด้วยบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่แตกต่ างกันหรือ
อยู่ในกลุ่มวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน หากพิจารณาในมุมมองของบุคคลในด้าน เชื้อชาติ อายุ เผ่าพันธุ์ 
เพศ หรือพ้ืนฐานทางสังคม ดังนั้นเป็นเรื่องส าคัญที่ควรตระหนักว่า ความหลากหลายหมายถึงคนทุก
คน ซึ่งประกอบด้วย 2 มิติ คือ มิติพ้ืนฐาน (Primary dimensions) ของความหลากหลายของมนุษย์ 
ซึ่งเป็นความหลากหลายที่มีมาแต่ก าเนิด (Inborn differences) หรือมีอิทธิพลต่อบุคคลนั้นไปตลอด
ชีวิต ในมิตินี้ได้แก่ อายุ (Age) ชาติพันธ์ (Ethnicity) วิถีทางเพศ (Sexual orientation) เชื้อชาติ 
(Race) สมรรถภาพทางกาย (Physical ability) และเพศ (Gender) ส่วนมิติที่สองของความ
หลากหลายที่เกิดขึ้นภายหลังที่ได้รับการถ่ายทอดหรือแสวงหามา (Secondary dimensions)  
ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงในชีวิตของบุคคลนั้นได้ตลอดเวลา ได้แก่ การศึกษา (Education) ความเชื่อ
ทางศาสนา (Religious belief) ประสบการณ์ทางทหาร (Military experience) สถานที่อยู่ตาม
ภูมิศาสตร์  (Geographic location)  รายได้  ( Income)  ประสบการณ์ ในการท างาน (Work 
background) สถานภาพทางบิดามารดา (Parental status) และสถานภาพทางการสมรส (Marital 
status) ซึ่งแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของมนุษย์ในมิติที่สองนี้มีผลกระทบน้อยกว่ามิติ พ้ืนฐาน 
แต่อย่างไรก็ตาม ในมิติที่สองของความหลากหลายนี้ ก็ส่งผลต่อพฤติกรรมของบุคคลนั้นได้อย่าง
ชัดเจน เช่นเดียวกันกับผลของความหลากหลายในมิติพ้ืนฐาน  

 

4.2 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับควำมผูกพันต่อองค์กำร และควำมต้องกำร/กำรจูงใจ 
1) แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับควำมผูกพัน 
 “ผูกพัน” ตามความหมายในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ได้ให้

ความหมายว่า มีความเป็นห่วงกังวลเพราะรักใคร่ ก่อให้เกิดพันธะที่จะต้องปฏิบัติตาม 
Open (1993: 577-579; อ้างถึงใน พรกนก จันทราศาลทูล, 2549: 19) ได้แบ่งประเภทของ

ความผูกพันองค์การไว้ 3 ประเภท ดังนี้ 
(1) ความผูกพันแบบปกติ (Normative Commitment) ความรู้ถึงความจ าเป็นที่

จะต้องการท าเพ่ือให้เขารู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์การและเพ่ือรักษาความเป็นสมาชิกภาพ โดยรู้สึก
ว่าพวกเขามีพันธะผูกพันซึ่งจะต้องรับรู้ในบรรทัดฐานขององค์การ (Organization Norms) 

(2) ความผูกพันแบบต่อเนื่อง (Continuance Commitment) เป็นความสมดุล
ระหว่างการรับรู้ของพนักงานเกี่ยวกับผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ที่เขาจะได้บ้าง เมื่อออกจาก
องค์การไปถือเป็นหน้าที่ในการรับรู้ของพนักงาน 
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(3) ความผูกพันทางจิตใจ (Affective Commitment) เป็นความผูกพันในด้าน
อารมณ์ที่เกี่ยวกับความรู้สึกเกี่ยวข้องผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์การ รวมทั้งประสบการณ์ที่ได้
เรียนรู้ในองค์การท าให้พนักงานมีความรู้สึกที่ดีต่อองค์การและรู้สึกว่ามีบทบาทที่เหมาะสมในการ
ท างาน 

2) แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับควำมต้องกำร 
“ความต้องการ” ตามความหมายในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ได้ให้

ความหมายว่า “อยากได้, ใคร่ได,้ ประสงค”์ 
Maslow (1954; อ้างถึงใน พิทยา บวรพัฒนา, 2550: 30) คือความต้องการของมนุษย์                  

ที่สามารถจัดล าดับได้เป็น 5 ขั้นตามล าดับความส าคัญก่อนหลัง ดังนี้ 
ขั้นที่ 1 ความต้องการทางกายภาพ ได้แก่ อาหาร น้ าดื่ม ที่อยู่อาศัย ความต้องการทางเพศ 

และความต้องการด้านอื่น ๆ ของร่างการ 
ขั้นที่ 2 ความต้องการความปลอดภัย ได้แก่ ความต้องการความมั่นคง และการป้องกันภัย

อันตรายต่างๆที่จะเกิดข้ึนทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ 
ขั้นที่ 3 ความต้องการด้านความผูกพันในสังคม ได้แก่ ความรัก ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งที่

ส าคัญของสังคม การได้รับการยอมรับและมิตรภาพ 
ขั้นที่ 4 ความต้องการที่จะได้รับการยกย่องจากสังคม ได้แก่ การเคารพนับถือตัวเองการ

ประสบความส าเร็จในสังคม การมีฐานะมีหน้ามีตาในวงสังคม การได้รับความสนใจและการยอมรับ
จากสังคม เป็นต้น 

ขั้นที่ 5 ความต้องการเติมความสมบูรณ์ให้ชีวิต หมายถึง ความต้องการที่แท้จริงของตนเองที่
ต้องการจะประสบความส าเร็จในด้านต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการเจริญเติบโต การได้ใช้ศักยภาพของตน
อย่างเต็มที่ และความสาปรารถนา 

3) แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับกำรจูงใจ 
“การจูงใจ (Motivation)” หมายถึงการที่บุคคลแสดงออกซึ่งความต้องการในการกระท าสิ่ง

ใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งสามารถอาศัยปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ การท าให้ตื่นตัว (Arousal) การคาดหวัง (Expectancy) 
การใช้เครื่องล่อใจ (Incentives) และการลงโทษ (Punishment) มาเป็นแรงผลักดันให้บุคคลแสดง
พฤติกรรมอย่างมีทิศทางเพ่ือบรรลุจุดมุ่งหมายหรือเงื่อนไขท่ีต้องการ (พยอม วงศ์สารศรี, 2548: 191) 
และการจูงใจเป็นกระบวนการที่กระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย เมื่อกล่าวถึง
แรงจูงใจจะพบค าอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจหลายค า เช่น ความต้องการ (Needs) เป็นสภาวะการ
ขาดสมดุลบางอย่างของบุคคล อาจจะเป็นทางด้านร่างกาย เช่น อาหาร น้ า อากาศ หรือทางด้าน
จิตใจ เช่น การยอมรับ ชื่อเสียง เกียรติยศ ความหมายของชีวิต แรงขับ (Drives) เป็นสิ่งเร้าหรือ
แรงผลักดันที่เกิดจากความต้องการ เมื่อบุคคลมีความต้องการก็จะเกิดแรงขับ ซึ่ งจะกระตุ้นให้บุคคล
แสดงพฤติกรรมไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งเพ่ือตอบสนองความต้องการ สิ่งจูงใจ ( Incentive) เป็นสิ่ง
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ที่มีอิทธิพลพึงดูด กระตุ้นหรือผลักดันให้บุคคลแสดงพฤติกรรมตามเป้าหมาย (รัตติกรณ์ จงวิศาล, 
2550: 80-81) 

 
5. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการโอนย้ายหน่วยงานของข้าราชการศาลยุติธรรม กรณีศึกษาศาล            
ในจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ศึกษาขอแบ่งการน าเสนอวิธีการด าเนินการศึกษาออกเป็น 4  ส่วน ได้แก่ 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา กรอบแนวคิดใน
การศึกษา และสมมติฐานในการศึกษา 

5.1 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
1) การศึกษาวิจัยโดยการทบทวนทฤษฎี แนวคิดต่างๆจากเอกสาร บทความ หนังสือ รายงาน

ประจ าปีของส านักงานศาลยุติธรรม และงานวิจัยอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง เพ่ือทบทวนแนวคิด ทฤษฎีต่าง  ๆ    
ที่เก่ียวข้องและเชื่อมโยงกับงานวิจัย 

2) การศึกษาจากวิจัยภาคสนามโดยการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยมีรายละเอียดและหัวข้อการวิจัย ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
ตอนที่ 3 แบบสอบถามด้านโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ 
ตอนที่ 4 แบบสอบถามด้านค่าตอบแทนจากการท างาน 
ตอนที่ 5 แบบสอบถามด้านสัมพันธภาพกับเพ่ือนร่วมงาน และหัวหน้างาน 
ตอนที่ 6 แบบสอบถามด้านความผูกพันในองค์การ 
ตอนที่ 7 แบบสอบถามด้านนโยบายการบริหาร 
ตอนที่ 8 แบบสอบถามด้านความความจ าเป็นของครอบครัว 
ตอนที่ 9 แบบสอบถามการตัดสินใจโอนย้ายหน่วยงาน 
ตอนที่ 10 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

โดยแบบสอบถามจะประเมินถึงระดับความเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยต่อปัจจัยดังกล่าว โดยให้
คะแนน 4 ระดับ เพ่ือไม่ให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบแต่ระดับปานกลาง ดังนี้  

ระดับเห็นด้วย     
ระดับค่อนข้างเห็นด้วย    
ระดับค่อนข้างไม่เห็นด้วย   
ระดับไม่เห็นด้วย   
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กำรตัดสินใจขอโอนย้ำยของข้ำรำชกำร    
ศำลยุติธรรมในศำลจังหวัดเชียงใหม ่

 

5.2 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำ 
การเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ ใช้วิธีการส่งแบบสอบถามด้วยวิธีการสุ่มแบบ

ก าหนดโควต้า (Quota Sampling) จ านวน 105 ชุด จากจ านวนประชากรทั้งหมด 131 คน โดยใช้
บัญชีรายชื่อของประชากรจ านวน 3 หน่วยงาน ได้แก่ ศาลจังหวัดเชียงใหม่ ศาลแขวงเชียงใหม่ และ
ศาลเยาวชน และครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นศาลชั้นต้นที่มีขนาดใหญ่และมีปริมาณคดีจ านวน
มากเมื่อเปรียบเทียบกับศาลชั้นต้นประเภทอ่ืน อีกท้ังยังเป็นประเภทศาลที่มีทั่วประเทศ  

  5.3 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
การค้นคว้าอิสระเรื่อง การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการขอโอนย้ายหน่วยงานของข้าราชการ      

ศาลยุติธรรม กรณีศึกษาศาลในจังหวัดเชียงใหม่ ได้ท าการศึกษากับข้าราชการศาลยุติธรรมในจังหวัด
เชียงใหม่โดยมีกลุ่มตัวอย่างจ านวนทั้งสิ้น 105 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือแบบสอบถามการ
วิจัยแบบออนไลน์ และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่า T-test ค่า One-way ANOVA สถิติ
การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Pearson Correlation) ในการทดสอบสมมติฐานที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

5.4 กรอบแนวคิดกำรวิจัย 
       ตัวแปรอิสระ (X)     ตัวแปรตำม (Y) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. ปัจจัยด้ำนบุคคล (X1) 

 ต าแหน่งงาน 

 เพศ 

 อายุ  

 สถานภาพสมรส 

 ระดับการศึกษา  

 รายได ้

 ประสบการณ์ในการท างาน  
 
2. ปัจจัยด้ำนองค์กำร (X2) 

 ด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  

 ด้านโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ  

 ด้านค่าตอบแทนจากการท างาน 

 ด้านความสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงานหรือ
หัวหน้างาน 

 ด้านความผูกพันในองค์การ 
 

3. ปัจจัยด้ำนอื่นๆ (X3) 

 ด้านนโยบายการบริหาร 

 ด้านความจ าเป็นของครอบครัว 
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5.5 สมมติฐำนในกำรศึกษำ 
  1) ปัจจัยด้านลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจขอโอนย้ายแตกต่างกัน 

 (1) ต าแหน่งงานที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจขอโอนย้ายแตกต่างกัน 
 (2)  เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจขอโอนย้ายแตกต่างกัน 
(3) อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจขอโอนย้ายแตกต่างกัน 
(4) สถานภาพสมรสที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจขอโอนย้ายแตกต่างกัน 
(5) ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจขอโอนย้ายแตกต่างกัน 
(6) ระดับรายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจขอโอนย้ายแตกต่างกัน 
(7) ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจขอโอนย้ายแตกต่างกัน 

2) ปัจจัยด้านองค์การมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจขอโอนย้าย 
(1) ความพึงพอใจในต าแหน่งหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจขอ

โอนย้าย 
(2) โอกาสก้าวหน้าในอาชีพมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจขอโอนย้าย 
(3) นโยบายค่าตอบแทนจากการท างานมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจขอโอนย้าย 
(4) ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานหรือหัวหน้างานมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ           

ขอโอนย้าย 
(5) ความผูกพันต่อองค์กรมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจขอโอนย้าย 

3) ปัจจัยด้านโยบายด้านการบริหารมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจขอโอนย้าย 
4) ความจ าเป็นด้านครอบครัวมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจขอโอนย้าย 
 

6. ผลกำรศึกษำ 
6.1 กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงพรรณนำ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นการวิเคราะห์ข้อมูล

ส่วนตัวของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ต าแหน่ง เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
รายได้ อายุราชการ ภูมิล าเนา ดังนี้ 

จ านวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของข้าราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดเชียงใหม่ จ าแนกตาม
ต าแหน่ง ได้ดังนี ้
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ตารางที่ 6.1 จ านวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของข้าราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดเชียงใหม่ จ าแนก
ตามต าแหน่ง 

ต ำแหน่ง จ ำนวน ร้อยละ 

นิติกร 5 4.8 
เจ้าพนักงานศาลยตุิธรรม 31 29.5 
เจ้าหน้าท่ีศาลยุติธรรม 54 51.4 

นักวิชาการเงินและบญัชี 5 4.8 
เจ้าพนักงานคด ี 2 1.9 

นักวิชาการพัสด ุ 2 1.9 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 4 3.8 

นักวิชาการคอมพิวเตอร ์ 2 1.9 
รวม 105 100 

 

ตารางที่ 6.2 จ านวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของข้าราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดเชียงใหม่ จ าแนกตามเพศ 
เพศ จ ำนวน ร้อยละ 

ชาย 24 22.9 
หญิง 81 77.1 

รวม 105 100 
 

ตารางที่ 6.3 จ านวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของข้าราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดเชียงใหม่ จ าแนกตามอายุ 
อำย ุ จ ำนวน ร้อยละ 

21–30 ปี 14 13.3 

31–40 ปี 42 40 
41–50 ปี 41 39 

51 ปีข้ึนไป 8 7.6 
รวม 105 100 

   

ตารางที่ 6.4 จ านวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของข้าราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดเชียงใหม่ จ าแนก
ตามสถานภาพสมรส 

สถำนภำพสมรส จ ำนวน ร้อยละ 
โสด 48 45.7 

สมรส 45 42.9 
หย่า 12 11.4 

รวม 105 100 
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ตารางที่ 6.4 จ านวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของข้าราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดเชียงใหม่ จ าแนก
ตามระดับการศึกษา 

ระดับกำรศึกษำ จ ำนวน ร้อยละ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2 1.9 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 10 9.5 
ปริญญาตร ี 79 75.2 

ปริญญาโท ข้ึนไป 14 13.3 
รวม 105 100 

 

ตารางที่ 6.5 จ านวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของข้าราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดเชียงใหม่ จ าแนก
ตามระดับราย 

รำยได้ จ ำนวน ร้อยละ 

ต่ ากว่า 20,000 บาท 27 25.7 
20,001–30,000 บาท 33 31.4 
30,001–40,000 บาท 36 34.3 
40,001 บาทขึ้นไป 9 8.6 

รวม 105 100 

 

ตารางที่ 6.6 จ านวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของข้าราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดเชียงใหม่ จ าแนก
ตามอายุราชการ 

อำยุรำชกำร จ ำนวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 3 ป ี 19 18.1 
3 – 5 ปี 17 16.2 

6 – 10 ปี 13 12.4 
11 – 15 ป ี 27 25.7 

16 ปีข้ึนไป 29 27.6 
รวม 105 100 
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ตอนที่ 2 ด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดเชียงใหม่ 
ปรากฏผล ดังนี้ 

ควำมพึงพอใจในกำรปฏิบัติงำน ( ̅) (S.D.) ระดับควำม
คิดเห็น 

1. ท่านได้รับมอบหมายงานท่ีเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของท่าน 3.74 .501 สูงมาก 
2. ท่านได้รับมอบหมายงานมีปริมาณเหมาะสมกับเวลาที่ปฏิบตัิงาน 3.40 .873 สูงมาก 

3. ท่านได้รับผิดชอบงานท่ีมีความท้าทายและเป็นประสบการณ์ที่ด ี 3.63 .609 สูงมาก 
4. ท่านสามารถวางแผนการท างานในแต่ละวันได้เป็นอย่างดี 3.60 .548 สงูมาก 
5. ท่านสามารถน าเสนอวิธีการท างานใหม่ ๆ ได้อย่างเต็มที ่ 3.29 .756 สูงมาก 

รวม 3.53 .475 สูงมำก 
 

ตอนที่ 3 ด้านโอกาสก้าวหน้าในอาชีพของข้าราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดเชียงใหม่ 
ปรากฏผล ดังนี้ 

ด้ำนโอกำสก้ำวหน้ำในอำชีพ ( ̅) (S.D.) ระดับควำม
คิดเห็น 

1. หน้าท่ีปัจจุบันของท่านส่งเสรมิให้ท่านมีความก้าวหน้าในอาชีพ 3.33 .840 สูงมาก 
2. หน่วยงานของท่านสามารถเติบโตได้เป็นอย่างด ี 3.40 .804 สูงมาก 

3. ท่านมีความสามารถท่ีจะเติบโตในหน่วยงานปัจจุบัน 3.22 .961 สูง 
4. หน่วยงานมีนโยบายทีส่่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพของท่าน 3.37 .858 สูงมาก 

รวม 3.33 .736 สูงมำก 
  

ตอนที่ 4 ด้านค่าตอบแทนจากการท างานของข้าราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดเชียงใหม่ 
ปรากฏผล ดังนี้ 

ด้ำนค่ำตอบแทนจำกกำรท ำงำน ( ̅) (S.D.) ระดับควำม
คิดเห็น 

1. ท่านได้รับค่าตอบแทนเหมาะสมกับภาระงาน 3.27 .869 สูงมาก 
2. ท่านได้รับค่าตอบแทนเพียงพอต่อการด ารงชีพ 2.88 .978 สูง 
3. ท่านพอใจกับค่าตอบแทนท่ีได้รบัในปัจจุบัน 2.85 .998 สูง 
4. ท่านคิดว่าค่าตอบแทนท่ีท่านไดร้ับมีความเป็นธรรมเมื่อเทียบกับ

ต าแหน่งอ่ืนในองค์การ 
2.98 1.009 สูง 

รวม 2.99 .871 สูง 
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ตอนที่ 5 ด้านความสัมพันธภาพกับเพ่ือนร่วมงาน และหัวหน้างานของข้าราชการศาล
ยุติธรรมในจังหวัดเชียงใหม่ ปรากฏผล ดังนี้ 

ด้ำนควำมสัมพันธภำพกับเพ่ือนร่วมงำน และหัวหน้ำงำน ( ̅) (S.D.) ระดับควำม
คิดเห็น 

1. เพื่อนร่วมงานของท่านช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 3.55 .620 สูงมาก 
2. เพื่อนร่วมงานของท่านยอมรับความคิดเห็นของท่าน 3.50 .590 สูงมาก 

3. หัวหน้างานมอบหมายงานที่มีความท้าทายให้แก่ท่านอยู่เสมอ 3.46 .680 สูงมาก 
4. หัวหน้างานเปิดโอกาสให้ท่านได้เสนอความคิดเห็น 3.41 .768 สูงมาก 
5. ท่านมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน 3.76 .428 สูงมาก 
6. ท่านมีความสัมพันธ์ที่ดีกับหัวหน้างาน 3.70 .574 สูงมาก 

รวม 3.56 .469 สูงมำก 
 

 ตอนที่ 6 ด้านความผูกพันในองค์การของข้าราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดเชียงใหม่ 
ปรากฏผล ดังนี้ 

ด้ำนควำมผูกพันในองค์กำร ( ̅) (S.D.) ระดับควำม
คิดเห็น 

1. เมื่อท่านได้ทราบวา่การด าเนินงานขององค์การประสบกับปัญหาหรือ
อุปสรรคต่าง ๆ ท่านก็ได้ให้ความสนใจต่อเหตุการณด์ังกล่าว 

3.70 .463 สูงมาก 

2. ท่านคิดว่าในการท างานนั้นพนักงานควรค านึงถึงผลประโยชน์ของ
องค์การเป็นส าคญัก่อนนึกถึงประโยชน์ส่วนตน 

3.71 .514 สูงมาก 

3. หากมีผู้เข้าใจองค์การของท่านผิด ท่านจะอธิบายสิ่งที่ถูกต้องให้เขา
เข้าใจ 

3.75 .455 สูงมาก 

4. หากมีใครพูดถึงองค์การของท่านในทางที่เสียหายท่านจะรู้สึกไมส่บาย
ใจ 

3.62 .611 สูงมาก 

5. ท่านเชื่อมั่นว่าการท างานอยู่ที่องค์การนี้จะท าให้ท่านมีความสุขในการ
ท างานและรักที่จะท างานอยู่ที่องค์การนี้ตลอดไป 

3.55 .650 สงูมาก 

รวม 3.67 .373 สูงมำก 
 

 ตอนที่ 7 ด้านนโยบายการบริหารของข้าราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดเชียงใหม่ ปรากฏผล ดังนี้ 
ด้ำนนโยบำยกำรบริหำร ( ̅) (S.D.) ระดับควำม

คิดเห็น 
1. องค์การมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายต่าง ๆ ที่มีความท้าทายและ

สามารถบรรลุได ้
3.44 .720 สูงมาก 

2. องค์การมีการสื่อสารวสิัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายต่าง ๆ ให้คนใน
องค์การทราบอย่างท่ัวถึง 

3.35 .734 สูงมาก 

3. ผู้บริหารใหค้วามส าคัญกับบุคลากรในการเป็นส่วนหน่ึงของการบรรลุ 3.28 .766 สูงมาก 
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ด้ำนนโยบำยกำรบริหำร ( ̅) (S.D.) ระดับควำม
คิดเห็น 

เป้าหมายขององค์การ 
4. ผู้บริหารให้การสนบัสนุนและผลักดันภารกิจตา่ง ๆ ให้ส าเร็จลลุ่วงไป

ด้วยด ี
3.43 .719 สูงมาก 

5. ผู้บริหารใหค้วามส าคัญกับการมีส่วนร่วมของบุคลากรในทุก ๆ ภารกิจ
ขององค์การ 

3.45 .693 สูงมาก 

รวม 3.39 .610 สูงมำก 
 

ตอนที่ 8 ด้านความจ าเป็นของครอบครัวของข้าราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดเชียงใหม่ 
ปรากฏผล ดังนี้ 

ด้ำนควำมจ ำเป็นของครอบครัว ( ̅) (S.D.) ระดับควำม
คิดเห็น 

1. ท่านมีความจ าเป็นต้องไปดูแลบุคคลในครอบครัวของท่านด้วยตวัเอง 3.74 .519 สูงมาก 
2. ท่านมีภาระรับผดิชอบดูแลค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ในครอบครัว 3.66 .569 สูงมาก 

3. ระยะทางในการเดินทางไปท างานมีผลต่อการขอโอนยา้ยหน่วยงาน 3.68 .700 สูงมาก 
รวม 3.69 .435 สูงมำก 

 

ตอนที่ 9 การตัดสินใจขอโอนย้ายหน่วยงานของข้าราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดเชียงใหม่ 
ปรากฏผล ดังนี้ 

กำรตัดสินใจขอโอนย้ำยหน่วยงำน ( ̅) (S.D.) ระดับควำม
คิดเห็น 

1. ท่านมีความตั้งใจท่ีจะขอโอนย้ายหน่วยงานอย่างแน่นอน 2.41 1.190 ต่ า 
2. ท่านมีความคิดที่ต้องการขอโอนย้ายหน่วยงาน 2.47 1.209 ต่ า 

3. ท่านไม่เคยคดิที่จะขอโอนย้ายหน่วยงานเลย 2.79 1.182 สูง 
รวม 2.55 0.747 สูง 

 
 6.2 กำรวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐำน 
  การทดสอบสมมติฐานครั้งนี้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้ค่าสถิติ t-test กับกลุ่มตัวอย่าง
สองกลุ่ม ได้แก่ เพศ ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) กับกลุ่มตัวอย่าง
ที่มากกว่าสองกลุ่มขึ้นไป ได้แก่ ต าแหน่ง อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้ และ
ประสบการณ์ในการท างาน หากพบความแตกต่างจะท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้วิธี 
Least-Significant Different (LSD) และใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H๐) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อค่า Sig. 
มีค่าน้อยกว่า 0.05  
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สมมติฐำนที่ 1 ปัจจัยด้านลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจขอ
โอนย้ายแตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 1.1 ต าแหน่งงานที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจขอโอนย้ายแตกต่างกัน 
ตัวแปร ควำมต้องกำรขอโอนย้ำย 

จ ำนวนคน ค่ำเฉลี่ย S.D. F-test Sig. 
นิติกร     5    7.20    2.68 .269 .964 

เจ้าพนักงานศาลยตุิธรรม     31     7.48     2.27   
เจ้าหน้าท่ีศาลยุติธรรม 54 7.79 2.25   

นักวิชาการเงินและบญัชี 5 7.20 1.30   
เจ้าพนักงานคด ี 2 8.00 1.41   

นักวิชาการพัสด ุ 2 7.00 2.82   
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 4 8.75 3.77   

นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 2 7.50 .70   
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  

สมมติฐานที่ 1.2 เพศท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจขอโอนย้ายแตกต่างกัน 
ตัวแปร ควำมต้องกำรขอโอนย้ำย 

จ ำนวนคน ค่ำเฉลี่ย S.D. T-test Sig. 
ชาย 24 7.95    1.98 .724 .349 

หญิง 81 7.58 2.31   
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

สมมติฐานที่ 1.3 อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจขอโอนย้ายแตกต่างกัน 
ตัวแปร ควำมต้องกำรขอโอนย้ำย 

จ ำนวนคน ค่ำเฉลี่ย S.D. F-test Sig. 
21 – 30 ป ี 14 8.71 2.75 1.281 .285 

31 – 40 ปี 42 7.61 2.15   
41 – 50 ปี 41 7.36 2.25   
51 ปีขึน้ไป 8 7.62 1.30   

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 สมมติฐานที่ 1.4 สถานภาพสมรสที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจขอโอนย้ายแตกต่างกัน 
ตัวแปร ควำมต้องกำรขอโอนย้ำย 

จ ำนวนคน ค่ำเฉลี่ย S.D. F-test Sig. 

โสด 48 7.93 2.27 .646 .526 
สมรส 45 7.42 2.05   
หย่ำ 12 7.50 2.84   

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

สมมติฐานที่ 1.5 ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจขอโอนย้ายแตกต่างกัน 
ตัวแปร ควำมต้องกำรขอโอนย้ำย 

จ ำนวนคน ค่ำเฉลี่ย S.D. F-test Sig. 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ ปวช. 2 8.50 2.12 2.127 .102 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง 10 8.80 2.52   
ปริญญาตร ี 79 7.69 2.13   
ปริญญำโท ขึ้นไป 14 6.57 2.37   

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

สมมติฐานที่ 1.6 ระดับรายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจขอโอนย้ายแตกต่างกัน 
ตัวแปร ควำมต้องกำรขอโอนย้ำย 

จ ำนวนคน ค่ำเฉลี่ย S.D. F-test Sig. 

ต่ ากว่า 20,000 บาท 27 8.92 2.43 4.431 .006 
20,001 – 30,000 บาท 33 7.03 2.00   

30,001 – 40,000 บาท 36 7.30 2.14   
40,001 บำทขึ้นไป 9 7.66 1.50   

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตาราง แสดงผลความแตกต่างของความต้องการขอโอนย้ายกับระดับการศึกษา พบว่าใน
ภาพรวมผู้วิจัยทดสอบได้ค่า F-test เท่ากับ 4.431 ค่า Sig เท่ากับ .006 ซึ่งค่า Sig ที่ได้มีค่าน้อยกว่า 
0.05 หมายความว่า ระดับรายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจขอโอนย้ายแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญท่ีความเชื่อมั่นระดับ 0.05 ดังนั้นจึงวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของแต่ละคู่ด้วย Post Hoc Tests 
เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของแต่ละระดับรายได้ ผลปรากฏดังนี้ 
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ของแต่ละระดับรายได้ด้วย Post Hoc Tests 
รำยได้ ควำมต้องกำรขอโอนย้ำย 

รำยได้ Mean dif Std.Error Sig. 

ต่ ากว่า 20,000 บาท 20,001 – 30,000 บาท 
30,001 – 40,000 บาท 
40,001 บาทขึ้นไป 

1.89562* 
1.62037* 
1.25926 

.55528 

.54477 

.82362 

.001 

.004 

.129 

20,001 – 30,000 บาท ต่ ากว่า 20,000 บาท 
30,001 – 40,000 บาท 
40,001 บาทขึ้นไป 

-1.89562* 
-.27525 
-.63636 

.55528 

.51570 

.80468 

.001 

.595 

.431 

30,001 – 40,000 บาท ต่ ากว่า 20,000 บาท 
20,001 – 30,000 บาท 
40,001 บาทขึ้นไป 

-1.62037* 
.27525 
-.36111 

.54477 

.51570 

.79746 

.004 

.595 

.652 

40,001 บาทขึ้นไป ต่ ากว่า 20,000 บาท 
20,001 – 30,000 บาท 
30,001 – 40,000 บาท 

-1.25926 
.63636 
.36111 

.82362 

.80468 

.79746 

.129 

.431 

.652 

*มนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
สมมติฐานที่ 1.7 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจขอโอนย้าย

แตกต่างกัน 
ตัวแปร ควำมต้องกำรขอโอนย้ำย 

จ ำนวนคน ค่ำเฉลี่ย S.D. F-test Sig. 
ต่ ากว่า 3 ป ี 19 9.31 2.05 3.514 .010 

3-5 ปี 17 7.52 2.78   
6-10 ปี 13 7.38 1.89   
11-15 ปี 27 7.22 1.69   
16 ปีขึ้นไป 29 7.20 2.24   

*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางแสดงผลความแตกต่างของความต้องการขอโอนย้ายกับระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 
พบว่าในภาพรวมผู้วิจัยทดสอบได้ค่า F-test เท่ากับ 3.514 ค่า Sig เท่ากับ .010 ซึ่งค่า Sig ที่ได้มีค่า
น้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ระยะเวลาการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจขอโอนย้าย
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่ความเชื่อมั่นระดับ 0.05 ดังนั้นจึงวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของแต่ละคู่
ด้วย Post Hoc Tests เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของแต่ละระดับรายได้ ผลปรากฏดังนี้ 
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ตารางที่แสดงความสัมพันธ์ของความแตกต่างระหว่างระยะเวลาที่ปฏิบัติงานด้วย Post Hoc 
Tests 

ระยะเวลำที่ปฏิบัติงำน ควำมต้องกำรขอโอนย้ำย 

ระยะเวลำที่ปฏิบัติงำน Mean dif Std.Error Sig. 
ต่ ากว่า 3 ป ี 3-5 ปี 

6-10 ปี 
11-15 ปี 
16 ปีขึ้นไป 

1.78638* 
1.93117* 
2.09357* 
2.10889* 

.71512 

.77101 

.64143 

.63223 

.014 

.014 

.002 

.001 
3-5 ปี ต่ ากว่า 3 ปี 

6-10 ปี 
11-15 ปี 
16 ปีขึ้นไป 

-1.78638* 
.14480 
.30719 
.32252 

.014 

.855 

.644 

.623 

.014 

.855 

.644 

.623 
6-10 ปี ต่ ากว่า 3 ปี 

3-5 ปี 
11-15 ปี 
16 ปีขึ้นไป 

-1.93117* 
-.14480 
.16239 
.17772 

.014 

.855 

.823 

.804 

.014 

.855 

.823 

.804 

11-15 ปี ต่ ากว่า 3 ปี 
3-5 ปี 
6-10 ปี 
16 ปีขึ้นไป 

-2.09357* 
-.30719 
-.16239 
.01533 

.002 

.644 

.823 

.979 

.002 

.644 

.823 

.979 
16 ปีขึ้นไป ต่ ากว่า 3 ปี 

3-5 ปี 
6-10 ปี 
11-15 ปี 

-2.10889* 
-.32252 
-.17772 
-.01533 

.001 

.623 

.804 

.979 

.001 

.623 

.804 

.979 

*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  

สมมติฐำนที่ 2 ปัจจัยด้านองค์การมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจขอโอนย้าย 
สมมติฐานที่ 2.1 ความพึงพอใจในต าแหน่งหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ

ขอโอนย้าย 
สมมติฐานที่ 2.2โอกาสก้าวหน้าในอาชีพมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจขอโอนย้าย 
สมมติฐานที่ 2.3 นโยบายค่าตอบแทนจากการท างานมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจขอ

โอนย้าย 
สมมติฐานที่ 2.4 ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานหรือหัวหน้างานมีความสัมพันธ์กับการ

ตัดสินใจขอโอนย้าย 
สมมติฐานที่ 2.5 ความผูกพันต่อองค์กรมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจขอโอนย้าย 
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ควำมคิดเห็นต่อปัจจัยด้ำนองค์กำร ควำมต้องกำรขอ
โอนย้ำย 

กำรทดสอบ
สมมติฐำน 

R Sig. 
ความพึงพอใจในต าแหน่งหน้าท่ีที่ปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจขอโอนยา้ย 

.160 .102 ปฏิเสธสมมติฐาน 

โอกาสก้าวหน้าในอาชีพมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจขอโอนย้าย .126 .202 ปฏิเสธสมมติฐาน 

นโยบายค่าตอบแทนจากการท างานมีความสมัพันธ์กับการ
ตัดสินใจขอโอนยา้ย 

.203* .038 ยอมรับสมมติฐาน 

ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานหรอืหัวหน้างานท่ีมีความสมัพันธ์กับ
การตัดสินใจขอโอนย้าย 

.135 .168 ปฏิเสธสมมติฐาน 

ความผูกพันต่อองค์กรมีความสัมพนัธ์กับการตัดสินใจขอโอนย้าย .089 .105 ปฏิเสธสมมติฐาน 
*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

สมมติฐำนที่ 3 ปัจจัยด้านโยบายด้านการบริหารมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจขอโอนย้าย 
ควำมคิดเห็นต่อปัจจัยด้ำนองค์กำร ควำมต้องกำรขอ

โอนย้ำย 
กำรทดสอบ
สมมติฐำน 

R Sig. 

ปัจจัยด้านโยบายการบริหารมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจขอ
โอนย้าย 

.089 .368 ปฏิเสธสมมติฐาน 

*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

สมมติฐำนที่ 4 ความจ าเป็นด้านครอบครัวมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจขอโอนย้าย 
ควำมคิดเห็นต่อปจัจัยด้ำนองค์กำร ควำมต้องกำรขอ

โอนย้ำย 
กำรทดสอบ
สมมติฐำน 

R Sig. 
ความจ าเป็นด้านครอบครัวมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจขอ
โอนย้าย 

.117 .234 ปฏิเสธสมมติฐาน 

*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
7. สรุปผลและอภิปรำยผล 

การสรุปผลการวิจัยในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ  
1) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลต าแหน่ง เพศ 

อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และภูมิล าเนา 
2) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานหรือผลการทดสอบสมมติฐาน ซึ่งประกอบไปด้วย 4 

สมมติฐานหลัก และ 14 สมมติฐานย่อย 
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7.1 กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงพรรณนำ (Descriptive Statistics) 
จากการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างจ านวน 105 คน ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในต าแหน่งเจ้าหน้าที่           

ศาลยุติธรรม จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 51.4 รองลงมาคือต าแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรม 
จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 29.5 ต าแหน่งนิติกร จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8 ต าแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชี จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8 ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8 ต าแหน่งเจ้าพนักงานคดี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.9 ต าแหน่ง
นักวิชาการพัสดุ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.9 และต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 
คน คิดเป็นร้อยละ 1.9 ตามล าดับ 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 77.1 และเป็นเพศชาย 
จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 22.9 ตามล าดับ 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมา
คือมีอายุระหว่าง 41-50 ปี จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 39 มีอายุระหว่าง 21-30 ปี จ านวน 14 
คน คิดเป็นร้อยละ 13.3 และมีอายุ 51 ปีขึ้นไป จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 7.6 ตามล าดับ 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสโสด จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 45.7 รองลงมา
คือสมรส จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 42.9 และหย่า จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 11.4 
ตามล าดับ 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 
75.2 ระดับปริญญาโท ขึ้นไป จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 8.5 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.9 ตามล าดับ 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ระหว่าง 30,001-40,000 บาท จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 
34.3 มีรายได้ระหว่าง 20,001-30,000 บาท จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 31.4 มีรายได้ต่ ากว่า 
20,000 บาท จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 25.7 และมีรายได้ 40,001 ขึ้นไป จ านวน 9 คน คิดเป็น
ร้อยละ 8.6 ตามล าดับ 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุราชการระหว่าง 16 ปีขึ้นไป จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 27.6                
มีอายุราชการระหว่าง 11-15 ปี จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 25.7 มีอายุราชการต่ ากว่า 3 ปี 
จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 18.1 มีอายุราชการระหว่าง 3 -5 ปี จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 
16.2 และมีอายุราชการระหว่าง 6-10 ปี จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 12.4 ตามล าดับ 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 62.9 
รองลงมาคือจังหวัดล าปาง จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 10.5 จังหวัดแพร่ จ านวน 7 คน คิดเป็น
ร้อยละ 6.7 จังหวัดล าพูน จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8 จังหวัดพะเยา จ านวน 3 คน คิดเป็น 
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ร้อยละ 2.9 จังหวัดแม่ฮ่องสอน จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.9 จังหวัดเชียงราย จ านวน 2 คน 
คิดเป็นร้อยละ 1.9 และจังหวัดอ่ืน ๆ อีกจังหวัดละ 1 คน รวมคิดเป็นร้อยละ 9 ตามล าดับ 

ปัจจัยด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัย

ด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับสูงมาก ( ̅=3.53) โดยส่วนใหญ่คิดว่าท่าน
ได้รับมอบหมายงานที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของท่าน 

ปัจจัยด้านโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านโอกาส

ก้าวหน้าในอาชีพในภาพรวมอยู่ในระดับสูงมาก ( ̅=3.33) โดยส่วนใหญ่คิดว่าหน่วยงานของท่าน
สามารถเติบโตได้เป็นอย่างดี 

ปัจจัยด้านค่าตอบแทนจากการท างาน ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้าน

ค่าตอบแทนจากการท างานในภาพรวมอยู่ในระดับสูง ( ̅=2.99) โดยส่วนใหญ่คิดว่าท่านได้รับ
ค่าตอบแทนเหมาะสมกับภาระงาน 

ปัจจัยด้านความสัมพันธภาพกับเพ่ือนร่วมงานและหัวหน้างาน ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของปัจจัยด้านความสัมพันธภาพกับเพ่ือนร่วมงานและหัวหน้างานในภาพรวมอยู่ในระดับสูง

มาก ( ̅=3.56) โดยส่วนใหญ่คิดว่าท่านมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน 
ปัจจัยด้านความผูกพันในองค์การ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านความ

ผูกพันในองค์การในภาพรวมอยู่ในระดับสูงมาก ( ̅=3.67) โดยส่วนใหญ่คิดว่าหากมีผู้เข้าใจองค์การ
ของท่านผิด ท่านจะอธิบายสิ่งที่ถูกต้องให้เขาเข้าใจ 

ปัจจัยด้านนโยบายการบริหาร ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านนโยบาย             

การบริหารในภาพรวมอยู่ในระดับสูงมาก ( ̅=3.39) โดยส่วนใหญ่คิดว่าผู้บริหารให้ความส าคัญ             
กับการมีส่วนร่วมของบุคลากรในทุก ๆ ภารกิจขององค์การ 

ปัจจัยด้านความจ าเป็นของครอบครัว ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้าน

ความจ าเป็นของครอบครัวในภาพรวมอยู่ในระดับสูงมาก ( ̅=3.69) โดยส่วนใหญ่คิดว่าท่านมีความ
จ าเป็นต้องไปดูแลบุคคลในครอบครัวของท่านด้วยตัวเอง 

และจากการสอบถามถึงระดับความเห็นด้านการตัดสินใจโอนย้ายหน่วยงานของข้าราชการ           
ศาลยุติธรรมกลุ่มตัวอย่างพบว่า ส่วนใหญ่คิดว่าท่านไม่เคยคิดที่จะขอโอนย้ายหน่วยงานเลย อยู่ใน

ระดับสูง ( ̅=2.79) ท่านมีความคิดที่ต้องการขอโอนย้ายหน่วยงานอยู่ในระดับต่ า ( ̅=2.47) และ

ท่านมีความตั้งใจที่จะขอโอนย้ายหน่วยงานอย่างแน่นอนอยู่ในระดับต่ า ( ̅=2.41) 

7.2 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงอนุมำน หรือผลกำรทดสอบสมมติฐำน 
สมมติฐำนที่ 1 ปัจจัยด้านลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจขอ

โอนย้ายแตกต่างกัน โดยแบ่งสมมติฐานย่อยออกเป็นดังนี้ 
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1) ต าแหน่งงานที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจขอโอนย้ายไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

2) เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจขอโอนย้ายไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 

3) อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจขอโอนย้ายไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 

4) สถานภาพสมรสที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจขอโอนย้ายไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

5) ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจขอโอนย้ายไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

6) ระดับรายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจขอโอนย้ายแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้นจึงวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของแต่ละคู่ด้วย Post Hoc Tests เพ่ือวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ ของแต่ละระดับรายได้ พบว่า ระดับรายได้ต่ ากว่า 20 ,000 บาท มีความแตกต่างกับ
ระดับรายได้ 20,000-30,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีความแตกต่างกับ
ระดับรายได้ 30,001-40,000 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

7) ระยะเวลาการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจขอโอนย้ายแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้นจึงวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของแต่ละคู่ด้วย Post Hoc Tests     
เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของแต่ละระยะเวลาการปฏิบัติงาน พบว่า ระยะเวลาการปฏิบัติงานต่ ากว่า 
3 ปี มีความแตกต่างกับระยะเวลาการปฏิบัติงาน 3-5 ปี ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 6-10 ปี ระยะเวลา
การปฏิบัติงาน 11-15 ปี และระยะเวลา 16 ปีขึ้นไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สมมติฐำนที่ 2 ปัจจัยด้านองค์การมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจขอโอนย้าย โดยแบ่ง
สมมติฐานย่อยออกเป็นดังนี้ 

1) ความพึงพอใจในต าแหน่งหน้าที่ที่ปฏิบัติงานไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจขอโอนย้าย
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

2) โอกาสก้าวหน้าในอาชีพไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจขอโอนย้ายอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 

3) นโยบายค่าตอบแทนจากการท างานมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจขอโอนย้ายอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งจากการแสดงผลความแตกต่างของความต้องการขอโอนย้ายกับ
ปัจจัยด้านนโยบายค่าตอบแทนจากการท างานพบว่า ในภาพรวมผู้วิจัยทดสอบได้ค่า R หรือค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ .203 ค่า Sig เท่ากับ .038 ซึ่งค่า Sig ที่ได้มีค่าน้อยกว่า 0.05 จากผล
ดังกล่าวท าให้ทราบว่านโยบายค่าตอบแทนจากการท างานมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจขอโอนย้าย 
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ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ คือนโยบายค่าตอบแทนจากการท างานมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ
ขอโอนย้าย อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 

4) ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานหรือหัวหน้างานไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจขอ
โอนย้ายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

5) ความผูกพันต่อองค์กรไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจขอโอนย้ายอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 

สมมติฐำนที่  3 ปัจจัยด้านโยบายด้านการบริหารไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ          
ขอโอนย้ายอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 

สมมติฐำนที่ 4 ความจ าเป็นด้านครอบครัวไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจขอโอนย้าย                
อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 

ตารางที่ 7.1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐำน Accept Reject 

1. ต าแหน่งงานท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตดัสินใจขอโอนย้ายแตกต่างกัน  / 

2. เพศท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตดัสินใจขอโอนย้ายแตกต่างกัน  / 
3. อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อการตดัสินใจขอโอนย้ายแตกต่างกัน  / 

4. สถานภาพสมรสที่แตกต่างกันมผีลต่อการตดัสินใจขอโอนย้ายแตกต่างกัน  / 
5. ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมผีลต่อการตดัสินใจขอโอนย้ายแตกต่างกัน  / 
6. ระดับรายได้ที่แตกต่างกันมผีลต่อการตดัสินใจขอโอนย้ายแตกต่างกัน /  
7. ระยะเวลาการปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจขอโอนย้ายแตกต่างกัน /  
8. ความพึงพอใจในต าแหน่งหน้าท่ีที่ปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ 
    ขอโอนย้าย 

 / 

9. โอกาสก้าวหน้าในอาชีพมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจขอโอนย้าย  / 
10. นโยบายค่าตอบแทนจากการท างานมีความสมัพันธ์กับการตดัสนิใจขอโอนย้าย /  
11. ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้างานมีความสัมพันธ์กบัการตัดสินใจ 
      ขอโอนย้าย 

 / 

12. ความผูกพันต่อองค์กรมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจขอโอนย้าย  / 
13. ปัจจัยด้านโยบายด้านการบรหิารมีความสัมพันธ์กับการตดัสินใจขอโอนย้าย       / 

14. ความจ าเป็นด้านครอบครัวมคีวามสัมพันธ์กับการตัดสินใจขอโอนย้าย  / 
 

จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจขอโอนย้าย กรณีศึกษาศาลในจังหวัดเชียงใหม่ 
พบว่าความแตกต่างของข้าราชการศาลยุติธรรมในด้านปัจจัยส่วนบุคคล เช่น ต าแหน่งงาน เพศ อายุ 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ไม่เป็นตัวแปรที่ส่งผลต่อการตัดสินใจขอโอนย้ายหน่วยงานที่
แตกต่างกันของข้าราชการศาลยุติธรรมกลุ่มตัวอย่าง แต่จากผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
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โอนย้ายของข้าราชการศาลยุติธรรมนั้น มีสาเหตุหลัก 2 ปัจจัย คือ 1) นโยบายด้านค่าตอบแทนจาก
การท างาน และ 2) ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้   

1) นโยบายด้านค่าตอบแทนจากการท างาน ถือเป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีพของ
ข้าราชการศาลยุติธรรม โดยด้านค่าตอบแทนของข้าราชการศาลยุติธรรมจะประกอบไปด้วย 4 ส่วน 
คือ 1) เงินเดือน 2) ค่าตอบแทนพิเศษ 3) ค่าส่งค าคู่ความ หรือค่าหมาย 4) ค่าเวร ซึ่งในส่วนที่ 1 และ 
2 นั้นจะเป็นรายได้ประจ าที่ได้รับแบบคงที่ตามระดับต าแหน่งและอายุราชการ ส าหรับส่วนที่ 3 และ 
4 จะเป็นรายได้ไม่ประจ าแปรผันตามปริมาณงานของแต่ละศาล ซึ่งถ้าศาลไหนมีปริมาณคดีจ านวน
มาก เช่น ศาลแขวง จะท าให้ข้าราชการศาลยุติธรรมได้รับค่าส่งค าคู่ความ และค่าเวรค่อนข้างมาก  
ซึ่งเปน็สิ่งจูงใจอย่างมากของข้าราชการศาลยุติธรรมในการขอโอนย้ายไปยังหน่วยงานศาลที่มีค่าส่งค า
คู่ความและค่าเวรที่สูง ซึ่งจากการศึกษาพบว่า ระดับรายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจขอ
โอนย้ายแตกต่างกัน และยังพบว่านโยบายค่าตอบแทนจากการท างานมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ
ขอโอนย้าย ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของกรรณิการ์ เกตทอง (2559) ศึกษาสาเหตุและแนวโน้มการ
ลาออก/โอนย้ายของข้าราชการในหน่วยงานวิชาการ กรณีศึกษา ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) พบว่าสาเหตุหลักในการลาออก/โอนย้ายของข้าราชการสคร.ล าดับแรก คือ  
การจ่ายค่าตอบแทน และแนวโน้มการลาออก/โอนย้ายอยู่ในระดับสูง และยังสอดคล้องกับเฉลิม
เกียรติ พลอยพาณิชเจริญ (2556) ซึ่งได้ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการโอนย้ายของ
พนักงานส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษาพบว่า ค่าตอบแทนจากการท างานในภาพรวมอยู่
ในระดับค่อนข้างมาก โดยความหมายของค่าใช้จ่ายในการวิจัยนี้อาจจ่ายในรูปตัวเงินหรือมิใช่ ตัวเงินก็
ได้ เ พ่ือตอบแทนการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบจูงใจให้มีการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งเสริมขวัญก าลังใจของผู้ปฏิบัติงานและเสริมสร้างฐานะความเป็นอยู่ของครอบครัว
ผู้ปฏิบัติงานให้ดีขึ้น 

2) ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจขอโอนย้ายหน่วยงานของ
ข้าราชการศาลจังหวัดเชียงใหม่ จะเห็นได้ว่าข้าราชการศาลยุติธรรมที่มีอายุราชการไม่ถึง 3 ปีมีอัตรา
การขอโอนย้ายสูงเนื่องจากเมื่อเริ่มบรรจุนั้น ส านักงานศาลยุติธรรมได้ใช้ระบบการเลือกบรรจุ
ตามล าดับของการสอบได้ กล่าวคือ ผู้ที่มีล าดับการสอบได้ล าดับดีกว่ามีสิทธิในการเลือกบรรจุใน
หน่วยงานต่าง ๆ ก่อน ท าให้ข้าราชการศาลยุติธรรมบางส่วนได้บรรจุในหน่วยงานที่ห่างไกลจาก
ภูมิล าเนา หรือครอบครัวของตนเอง ท าให้มีความต้องการย้ายหน่วยงานสูง ในทางกลับกันข้าราชการ
ศาลยุติธรรมที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานเดิมเป็นระยะเวลานานก็มีความต้องการขอโอนย้ายเพ่ิมขึ้น
เนื่องจากส านักงานศาลยุติธรรมได้มีหลักเกณฑ์การหมุนเวียนงานของข้าราชการศาลยุติธรรมเพ่ือ ให้
ข้าราชการศาลยุติธรรมที่ปฏิบัติงานในต าแหน่งเดิมเป็นระยะเวลานานได้หมุนเวียนไปยังหน่วยงานอ่ืน
เพ่ือสั่งสมประสบการณ์และเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ ซึ่งจากการศึกษาพบว่า ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจขอโอนย้ายแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
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ปิยะ ผ่องใส (2560) ที่ ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการโอนย้ายข้าราชการสถานีดับเพลิงบางโพ  
กองปฏิบัติการดับเพลิง 3 ส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร การศึกษาพบว่า 
ข้าราชการที่มีประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกันมีแนวโน้มการโอนย้ายแตกต่างกันอย่าง มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อวิเคราะห์ผลการทดสอบเป็นรายคู่พบว่า คู่ที่แตกต่างกันได้แก่        
กลุ่มข้าราชการที่มีประสบการณ์  ต่ ากว่า 5 ปี มีแนวโน้มการโอนย้ายมากกว่าข้าราชการที่มี
ประสบการณ ์5-10 ปี และมีแนวโน้มการโอนย้ายมากกว่าข้าราชการที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี
ขึ้นไป 
 
8. ข้อเสนอแนะ 

8.1 ข้อเสนอแนะท่ีได้จำกกำรวิจัย 
1) ส านักงานศาลยุติธรรมควรให้ความส าคัญกับนโยบายด้านค่าตอบแทนให้มากยิ่งขึ้นทั้ง

ค่าตอบแทนที่ได้รับประจ าและค่าตอบแทนที่ได้รับไม่ประจ า โดยเฉพาะค่าตอบแทนที่เป็นค่าตอบแทน       
ไม่ประจ าซึ่งมีผลท าให้เกิดความแตกต่างทางด้านรายได้ของหน่วยงานในศาลยุติธรรม ดังนี้ 

(1) ค่าตอบแทนการส่งค าคู่ความ คือค่าตอบแทนที่ข้าราชการศาลยุติธรรมได้รับจาก
การที่คู่ความให้เจ้าพนักงานศาลส่งค าฟ้อง ค าคู่ความต่าง ๆ ในคดีแพ่ง ซึ่งส านักงานศาลยุติธรรมจะ
จ่ายค่าตอบแทนการส่งค าคู่ความให้แก่ข้าราชการศาลยุติธรรมตามปริมาณการส่งค าคู่ความของแต่ละ
ศาล กล่าวคือศาลใดได้รับค่าส่งค าคู่ความจ านวนเท่าใดก็ให้จ่ายค่าตอบแทนให้ข้าราชการศาลยุติธรรม
ในศาลดังกล่าวเท่า ๆ กัน ซึ่งท าให้ศาลที่มีปริมาณการส่งค าคู่ความน้อย แต่อาจเป็นได้ทั้งศาลเล็กและ
ศาลขนาดใหญ่ เช่น ศาลอุทธรณ์ ศาลแรงงานภาค ได้รับค่าตอบแทนการส่งค าคู่ความน้อยตามไปด้วย 
หรือในส่วนของส านัก/กองในส่วนกลางของส านักงานศาลยุติธรรมที่ไม่มีอรรถคดีแต่เป็นส่วนหนึ่งที่
ส าคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนภารกิจของส านักงานศาลยุติธรรมแต่กลับได้รับค่าตอบแทนน้อยกว่า
ศาลอ่ืน ๆ ท าให้เกิดปัญหาการขอโอนย้ายออกจากศาลที่มีปริมาณการส่งค าคู่ความน้อย หรือการขอ
ย้ายออกจากส านัก/กอง ในส่วนกลางเป็นจ านวนมาก ซึ่งจากผลการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการขอ
โอนย้ายของข้าราชการศาลยุติธรรมดังกล่าว ส านักงานศาลยุติธรรมควรมีนโยบายในการจ่าย
ค่าตอบแทนการส่งค าคู่ความแบบกระจายให้ทั่วถึงมากขึ้น กล่าวคืออาจจะเป็นการแบ่งส่วนแบ่งการ
ส่งค าคู่ความของแต่ละศาลออกมาจ านวนหนึ่งเพ่ือแบ่งให้แก่ทุกหน่วยงานในส านักงานศาลยุติธรรมให้
เท่า ๆ กัน เพ่ือให้หน่วยงานส่วนกลางหรือหน่วยงานที่มีค่าตอบแทนจากการส่งค าคู่ความน้อยได้รับ
ค่าตอบแทนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน เพ่ือลดอัตราการขอโอนย้ายระหว่างหน่วยงานภายใน
ส านักงานศาลยุติธรรม 

(2) ค่าตอบแทนการอยู่เวรและการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คือค่าตอบแทนจาก    
การอยู่เวรรักษาการในเวลากลางคืน การอยู่เวรในการปฏิบัติงานเพ่ือสนับสนุนการออกหมายจับ -
หมายค้นนอกเวลาราชการ การอยู่เวรในการปฏิบัติงานเพ่ือสนับสนุนการปล่อยชั่วคราวนอกเวลา
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ราชการ ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะแปรผันตามปริมาณคดี อย่างไรก็ตามส านักงานศาลยุติธรรมควร
ส่งเสริมนโยบายให้มีความแตกต่างกันระหว่างหน่วยงานให้น้อยที่สุด เนื่องจากปัจจุบันการจ่าย
ค่าตอบแทนดังกล่าว เป็นไปตามปริมาณงานคดีของแต่ละหน่วยงาน ท าให้หน่วยงานที่มีปริมาณคดีสูง 
ได้ค่าตอบแทนสูงกว่าหน่วยงานอ่ืน ท าให้ข้าราชการศาลยุติธรรมที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานอ่ืนต้องการขอ
โอนย้ายไปยังหน่วยงานดังกล่าวอยู่เสมอ  

(3) ค่าตอบแทนอ่ืน เช่น ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ห่างไกล ค่าตอบแทน
ตามต าแหน่งที่ใช้ความรู้เฉพาะด้าน เป็นต้น ซึ่งค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ห่างไกลจะช่วยจูงใจ              
ให้ข้าราชการศาลยุติธรรมที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ห่างไกลหรือพ้ืนที่ทุรกันดารมีแรงจูงใจในการคงอยู่              
ในหน่วยงานโดยการจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ห่างไกลจะจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวสูง-ต่ า
ตามความยากล าบากของข้าราชการศาลยุติธรรม และในกรณีของค่าตอบแทนตามต าแหน่งที่ใช้ความรู้
เฉพาะด้านจะช่วยจูงใจให้ข้าราชการศาลยุติธรรมที่ต้องอาศัยความรู้เฉพาะด้านให้คงอยู่ในต าแหน่ง
ดังกล่าวเพ่ิมขึ้นเนื่องจากที่ผ่านมาส านักงานศาลยุติธรรมมีการโอนย้ายของต าแหน่งดังกล่าวจ านวน
มาก ไม่ว่าจะเป็นต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ ต าแหน่งนักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

2) ส านักงานศาลยุติธรรมควรส่งเสริมนโยบายด้านอ่ืน ๆ นอกจากนโยบายด้านค่าตอบแทน
เพ่ือจูงใจให้ข้าราชการศาลยุติธรรมที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่มีค่าตอบแทนน้อยสามารถด ารงชีวิตอยู่
ได้ และเพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจให้ข้าราชการศาลยุติธรรมปฏิบัติงานในหน่วยงานเดิมหรือหน่วยงานที่มี
ค่าตอบแทนต่ ากว่าหน่วยงานที่ได้ค่าตอบแทนสูงได้ เช่น นโยบายด้านความก้าวหน้าในสายอาชีพ          
ให้ข้าราชการศาลยุติธรรมในหน่วยงานที่มีค่าตอบแทนน้อยสามารถเติบโตได้ในสายอาชีพของตนเอง      
เช่น จากระดับช านาญการสามารถเติบโตได้ถึงระดับช านาญการพิเศษ หรือจากระดับช านาญงาน
สามารถเติบโตได้ถึงระดับอาวุโส เป็นต้น 

3) ส านักงานศาลยุติธรรมควรส่งเสริมให้ข้าราชการศาลยุติธรรมปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เป็น
ภูมิล าเนาของตนเองหรือครอบครัว หรือพ้ืนที่ใกล้เคียงภูมิล าเนาให้มากที่สุดเพ่ือลดปัญหาการขอ
โอนย้ายหน่วยงานในอนาคต 

8.2 ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป 
1) ควรเพิ่มจ านวนประชากรของการวิจัยให้มากขึ้นเพ่ือให้ได้ผลที่แม่นย า และครอบคลุมมาก

ยิ่งขึ้นส าหรับความต้องการขอโอนย้ายของข้าราชการศาลยุติธรรม โดยอาจจะเพ่ิมจ านวนประชากร             
ในศาลอ่ืน เช่น ศาลแรงงานภาค ศาลอาญาคดีทุจริตภาค ศาลอุทธรณ์ภาค ส านักงานอธิบดีภาค  
เป็นต้น 
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2) เนื่องจากการวิจัยนี้เน้นการวิจัยเชิงปริมาณ จึงควรท าวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์
เชิงลึกกับข้าราชการศาลยุติธรรมกลุ่มต่าง  ๆ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน รอบด้านมากยิ่งขึ้น 
โดยอาจจะใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกกับตัวแทนกลุ่มตัวอย่างแยกตามต าแหน่ง ระดับต าแหน่ง เพศ อายุ 
ระดับรายได้ เป็นต้น เพ่ือน ามาวิเคราะห์เพ่ิมเติมเพ่ือที่จะท าให้ได้ทราบสาเหตุที่แท้จริงของการ
โอนย้าย  
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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการลดปริมาณ
การใช้ถุงพลาสติกของผู้บริโภคในตลาดสดเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2) เพ่ือศึกษา
ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ปัจจัยด้านการรับรู้ ปัจจัยด้านทัศนคติ กับพฤติกรรม
การลดปริมาณการใช้ขยะพลาสติกของผู้บริโภคในตลาดสดเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคในตลาดสดเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งไม่
ทราบจ านวนแน่นอน จึงศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึกษา คือ ผู้บริโภคในตลาดสดเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 385 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบสะดวก และเนื่องจากไม่
ทราบประชากรที่แน่นอน จึงใช้สูตรค านวณของ คอแครน (Cochran, 1977) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นแบ่งออกเป็น 4 ตอน 1) ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ 2)
ความรู้เกี่ยวกับขยะพลาสติก และการจัดการขยะ 3) ทัศนคติในการการลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติก 
และ 4) พฤติกรรมการการลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติก แล้วน าท าการวิเคราะห์ข้อมูลตามแนว
ทางการวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ หาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าไคสแควร์และการวิเคราะห์ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ กับพฤติกรรมการลดการใช้ถุงพลาสติกของ
ผู้บริโภค 

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านความรู้และปัจจัยด้านทัศนคติส่งผลต่อพฤติกรรมการลดการใช้
ถุงพลาสติกของผู้บริโภคในตลาดสดเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส่วนที่ไม่มีผลต่อพฤติกรรม
การลดการใช้ถุงพลาสติกของผู้บริโภคคือปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ รายได้ ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการลดการใช้ถุงพลาสติกของผู้บริโภคในตลาดสดเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
ส่วนปัจจัยด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการลดการใช้ถุงพลาสติก
ของผู้บริโภคในตลาดสดเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท าให้ทิศทางการก านโยบายสาธารณะ
ของรัฐควรมีการจัดกิจกรรมหรือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลดการใช้ถุงพลาสติก ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะพลาสติก อีกทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควร
มีมาตรการในการเสริมสร้างทัศนคติทางบวกเกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติกให้กับผู้บริโภค โดยการจัด
กิจกรรมส่งเสริมผู้บริโภคลดการใช้ถุงพลาสติกให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมสร้างจิตส านึกในการลดการใช้

                                                           
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ 
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ถุงพลาสติกและแลกสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพ่ือหา
แนวทางในการลดการใช้ถุงพลาสติก  

ค ำส ำคัญ: การลดปริมาณ, ถุงพลาสติก 
 
1. บทน ำ 

การเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากร การเติบโตทางเศรษฐกิจ และความเจริญก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี ตลอดจนพฤติกรรมการอุปโภคบริโภค ปัจจุบันในชีวิตประจ าวันการด ารงชีวิตของคนเรา
มักจะสร้างมูลฝอย ทั้งการผลิตสินค้าต่าง ๆ เมืองต่าง ๆ ประสบปัญหาด้านการจัดการขยะมูลฝอย 
โดยปัญหามูลฝอยที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มาจากสาเหตุคือ การเพ่ิมขึ้นขยะมูลฝอยที่เพ่ิมขึ้นมากปัญหาขยะ
มูลฝอยเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้การจัดการขยะมูลฝอยเป็นปัญหาใหญ่ของชุมชน ซึ่งนับวันจะเพ่ิม
ภาระให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแทบทุกแห่ง ความสามารถในการจัดเก็บขยะกลับมีไม่ถึง 70% 
ของขยะที่เกิดขึ้นจึงท าให้เกิดปริมาณมูลฝอยตกค้าง ตามสถานที่ต่าง ๆ หรือมีการน าไปจ ากัดโดยวิธี
กองบนพ้ืนซึ่งไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลโดยขยะเหล่านี้ต้องใช้ระยะเวลาในการย่อยสลายหรือบาง
ชนิดไม่สามารถย่อยสลายได้ จึงก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของมนุษย์  

ความรู้เป็นการรับรู้เบื้องต้น ซึ่งบุคคลส่วนมากจะได้รับผ่านประสบการณ์ โดยการเรียนรู้จาก
การตอบสนองต่อสิ่งเร้าแล้วจัดระบบเป็นโครงสร้างของความรู้ที่ผสมผสานระหว่างความจ ากับสภาพ
จิตวิทยาด้วยเหตุนี้ความรู้จึงเป็นความจ าที่เลือกสรรซึ่งสอดคล้องกับสภาพจิตของตนเอง ความรู้จึง
เป็นกระบนการภายใน อย่างไรก็ตามความรู้อาจส่งผลต่อพฤติกรรมที่แสดงออกของมนุษย์ได้ ความรู้
จึงเป็นความสามารถในการใช้ข้อเท็จจริง (Facts) หรือความคิด (Idea) ความหยั่งรู้หยั่งเห็น (Insight) 
หรือสามารถเชื่อมโยงความคิดเข้ากับเหตุการณ์ได้ (อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท, 2554) อักษร สวัสดี 
(2552) ได้ให้ค านิยามว่า ความรู้ หมายถึง พฤติกรรมขั้นต้นที่ผู้เรียนรู้เพียงแต่เกิดความจ า ได้  
โดยอาจจะเป็นการนึกได้หรือโดยการมองเห็น ได้ยิน จ าได้ สรุปได้ว่า ความรู้ หมายถึง ความสามารถ
ในการคิด การเข้าใจข้อเท็จจริงที่น าไปแก้ปัญหาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ขณะนั้น 

ทัศนคติของผู้บริโภค มีผลต่อพฤติกรรมและกระบวนการตัดสินใจของบุคคลเป็นอย่างมาก 
หากบุคคลมีทัศนคติที่ดีจะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการแสดงออก สุรางค์ โค้วตระกูล (2552) ได้กล่าว
เอาไว้ว่า ทัศนคติมีผลต่อพฤติกรรมสนองตอบต่อสิ่งแวดล้อม หรือสิ่งเร้า อาจเป็นคน วัตถุสิ่งของหรือ
ความคิด ซึ่งทัศนคติอาจเป็นทั้งทางบวกและทางลบก็ได้ และถ้าบุคคลมีทัศนคติบวกต่อสิ่งใด ก็จะมี
พฤติกรรมที่อยากเผชิญกับสิ่งนั้นแต่ถ้ามีทัศนคติลบก็จะพยายามหลีกเลี่ยง ทัศนคติเป็นสิ่งที่เรียนรู้
และแสดงออกถึงค่านิยมและความเชื่อของบุคคล กิบสัน (Gibson, 2000) ให้ความหมายของทัศนคติ
ไว้ว่า ทัศนคติ คือ ตัวตัดสินพฤติกรรม เป็นความรู้สึกเชิงบวกหรือเชิงลบ เป็นสภาวะจิตใจในการ
พร้อมที่จะส่งผลกระทบต่อการตอบสนองของบุคคลนั้น ๆ ต่อบุคคลอ่ืน ๆ ต่อวัตถุหรือต่อสถานการณ์ 
โดยที่ทัศนคตินี้สามารถเรียนรู้หรือจัดการได้โดยใช้ประสบการณ์ อาจสรุปได้ว่า ทัศนคติ หมายถึง 
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ท่าทีหรือความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภคที่มีต่อการการลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติก  ซึ่งอาจเป็นไปใน
ทางบวกหรือในทางลบก็ได้และสามารถเปลี่ยนแปลงได้  

จากเหตุผลและความส าคัญดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อ
ผู้บริโภค การลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติก กรณีศึกษา ผู้บริโภคในตลาดสดเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล เพ่ือให้ได้ข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการส่งเสริมพฤติกรรม การลด
ปริมาณการใช้ถุงพลาสติก ตลอดจนเป็นแนวทางในการจัดการขยะได้อย่างเป็นระบบและ 
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกของผู้บริโภคใน
ตลาดสดเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
 2.2 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ปัจจัยด้านการรับรู้ ปัจจัยด้าน
ทัศนคติ กับพฤติกรรมการลดปริมาณการใช้ขยะพลาสติกของผู้บริโภคในตลาดสดเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 
 
3. สมมติฐำนในกำรวิจัย 

3.1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ส่งผลต่อพฤติกรรมการลดการใช้ถุงพลาสติกของผู้บริโภคใน
ตลาดสดเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

3.2 ปัจจัยด้านความรู้ส่งผลต่อพฤติกรรมการลดการใช้ถุงพลาสติกของผู้บริโภคในตลาดสด
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 
4. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

4.1 ทราบพฤติกรรมการการลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติก กรณีศึกษา ผู้บริโภคในตลาดสด
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

4.2 ทราบปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการการลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติก  กรณีศึกษา 
ผู้บริโภคในตลาดสดเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

4.3 เป็นแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปส่งเสริมพฤติกรรมการการลดปริมาณการใช้
ถุงพลาสติก  

4.4 ผู้เกี่ยวข้องสามารถน าผลการวิจัยไปก าหนดนโยบาย และวางแผนส าหรับส่งเสริม 
สนับสนุนให้ผู้บริโภคลดปริมาณการใช้ขยะพลาสติก 
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5. กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 
ตัวแปรในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย ตัวแปรต้น และตัวแปรตาม รายละเอียดดังนี้ 

 
5.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคในตลาดสดเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ซึ่งไม่ทราบจ านวนแน่นอน  
กลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้บริโภคในตลาดสดเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
จ านวน 385 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบสะดวก และเนื่องจากไม่ทราบประชากรที่แน่นอน จึงใช้สูตร
ค านวณของ คอแครน (Cochran, 1977) 

 

5.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายได้ต่อเดือน มีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ (Check Lists) 
 ตอนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับขยะพลาสติก และการจัดการขยะ เป็นค าถามทดสอบความรู้โดย
เนื้อหาของค าถามเป็นการประเมินความรู้ซึ่งค าถามมีจ านวน 20 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบให้เลือกตอบ 
2 ตัวเลือก (ใช่และไม่ใช่) ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน 
เกณฑ์การแบ่งกลุ่ม ระดับความรู้เกี่ยวกับขยะถุงพลาสติกและการจัดการขยะ 

ลักษณะค าถามเป็นแบบให้เลือกตอบเพียงค าตอบเดียว คือ ใช่ ไมใช่ จ านวน 20 ข้อ โดยมีค่า
คะแนน 0 และ 1 คะแนน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

 

ตัวแปรต้น 
1. ปัจจัยด้ำนประชำกรศำสตร์     
    ประกอบด้วย   
    1) เพศ 
    2) อาย ุ
    3) ระดับการศึกษา 
    4) อาชีพ 
    5) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
2. ปัจจัยด้ำนควำมรู้  
3. ปัจจัยด้ำนทัศนคติ 

ตัวแปรตำม  
พฤติกรรมกำรลดกำรใช้ถุงพลำสติก 

1. พฤติกรรมการใช้ถุงพลาสติก  
2. พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการใช้ถุงพลาสติก 
3. พฤติกรรมการจัดการถุงพลาสติก 
4. พฤติกรรมการร่วมสนับสนุน 
    การลดการใช้ถุงพลาสติก  
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ค ำตอบ คะแนน 

ถูก 1 

ผิด 0 

 
 โดยเกณฑ์การประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขยะถุงพลาสติกและการจัดการขยะ 

พิจารณาจากค่าเฉลี่ย ( ̅) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าพิสัยของคะแนน โดยก าหนด
ระดับความรู้ ดังนี้ 

เกณฑ ์ ช่วงคะแนน กำรแปลผล 

น้อยกว่า �̅�       𝑆 𝐷  น้อยกว่า 13.65 มีความรูเ้กี่ยวกับขยะถุงพลาสติกและ 

การจัดการขยะน้อย 

อยู่ระหว่าง �̅�        𝑆 𝐷  13.65–16.30 มีความรูเ้กี่ยวกับขยะถุงพลาสติกและ 

การจัดการขยะปานกลาง 
มากกว่า �̅�        𝑆 𝐷  มากกว่า 16.30 มีความรูเ้กี่ยวกับขยะถุงพลาสติกและ 

การจัดการขยะมาก 

 
ตอนที่ 3 ทัศนคติในการการลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติก มีลักษณะแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ก าหนดตัวเลือกเป็น เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็น
ด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง โดยก าหนดค่าคะแนน ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2554) 

ตอนที่ 4 พฤติกรรมการการลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติก ลักษณะค าถามเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scales) 5 ระดับ ก าหนดตัวเลือกเป็น มีการปฏิบัติเป็นประจ า มีการปฏิบัติ
บ่อยครั้ง มีการปฏิบัติบางครั้ง มีการปฏิบัตินาน ๆ ครั้ง ไม่เคยปฏิบัติ 

 

5.3 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวทางการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

SPSS เพ่ือวิเคราะห์หาค่าทางสถิติดังนี้  
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามใช้การ

พรรณนาข้อมูล เพ่ืออธิบายข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามโดยหาค่าความถี่ (Frequency) และ 
ค่าร้อยละ (Percentage)  

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับปัจจัย และพฤติกรรมการการลดปริมาณการใช้
ถุงพลาสติก ด้วยการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการลดใช้ถุงพลาสติกโดยการ
วิเคราะห์ค่าไคสแควร์และการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
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5.4 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ สถิติที่น ามาใช้วิเคราะห์ข้อมูลมี 2 ประเภท คือ 

 1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย 
  (1) ค่าร้อยละ (Percentage) และการแจกแจงความถี่ (Frequency) ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ในแบบสอบถามส่วนที่ 1 ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
  (2) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลระดับปัจจัย และระดับพฤติกรรมการใช้ถุงพลาสติก  
 2) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
  (1) สถิติการวิ เคราะห์ไคสแควร์วิ เคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ ปัจจัยด้านความรู้ กับพฤติกรรมการลดการใช้ถุงพลาสติก  
  (2) สถิติการค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัย
ด้านทัศนคติกับพฤติกรรมการลดการใช้ถุงพลาสติก 
 
6. ผลกำรศึกษำ 

การศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกของผู้บริโภค 
กรณีศึกษา ผู้บริโภคในตลาดสดเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผู้ศึกษาได้ท าการรวบรวมข้อมูล 
และการวิเคราะห์ข้อมูลได้ผลการศึกษาและแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ 

1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจากการเก็บรวบรวมลักษณะปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ ของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 385 ตัวอย่าง ได้ผลการศึกษา
ดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้ตอบส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 277คน ร้อยละ 71.9 และเพศชาย 108 คน  
ร้อยละ 28.1 

(2) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุ 31-40 ปีจ านวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 
40.5 รองลงมามีอายุ 41-50 ปีขึ้นไป จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 26.0 อายุ 21-30 ปี จ านวน 77 
คนคิดเป็นร้อยละ 20.00 และอายุ 51-60 ปี จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 11.4 อายุไม่เกิน 20 ปี 
จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.6 และอายุ 61 ปีขึ้นไป จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 

(3) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 227 คน 
คิดเป็นร้อยละ 59.0 รองลงมาจบการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 
31.4 และการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.6 ตามล าดับ 
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(4) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 119  
คน คิดเป็นร้อยละ 30.9 รองลงมาเป็นแม่บ้าน พ่อบ้าน ไม่ได้ท างาน จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 
21.8 เป็นพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 20.8 ธุรกิจส่วนตัวจ านวน 70 คน 
คิดเป็นร้อยละ 18.2 เป็นนักเรียนนักศึกษา จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.2 และอาชีพอ่ืน ๆ 
จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.1 ตามล าดับ 

(5) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ 10 ,001-20,000 บาท จ านวน 108 คน 
คิดเป็นร้อยละ 28.1 รองลงมา 20,001-30,000 บาท จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 25.7 30,001-
40,000 บาท จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 15.6 40,001-50,000 บาท จ านวนเท่ากับ มากกว่า 
50,000 บาท จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 13.8 และรายได้ไม่เกิน 10,000 บาท จ านวน 12 คน 
คิดเป็นร้อยละ 3.1 ตามล าดับ 

2) ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ และทัศนคติ และพฤติกรรมการลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกของ
ผู้บริโภค 

(1) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับขยะถุงพลาสติกและการจัดการขยะ 
อยู่ในระดับมาก จ านวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 47.0 รองลงมามีความรู้อยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 
176 คน คิดเป็นร้อยละ 45.7 และมีความรู้อยู่ในระดับน้อย จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.3 ตามล าดับ 

(2) ผู้บริโภคมีทัศนคติอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.15 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยสามล าดับพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือท่านคิดว่าปัญหา
ขยะพลาสติกเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องมีส่วนร่วมในการแก้ไข มีค่าเฉลี่ย 4.45 รองลงมาคือ การลด
การใช้ถุงพลาสติกเป็นสิ่งที่ทุกคนควรท ามีค่าเฉลี่ย 4.37 และการลดใช้ถุงพลาสติกของแต่ละคนจะ
ช่วยลดปริมาณขยะ มีค่าเฉลี่ย 4.34 ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ไม่ควรใช้ถุงพลาสติกเพราะยาก
ต่อการน าไปก าจัด มีค่าเฉลี่ย 3.81 

(3) ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติก โดยรวมอยู่มีการปฏิบัติ
บางครั้งมีค่าเฉลี่ย 3.23 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พฤติกรรมการใช้ถุงพลาสติก มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด 3.73 รองลงมาคือพฤติกรรมการร่วมสนับสนุนการลดการใช้ถุงพลาสติก มีค่าเฉลี่ย  3.27 และ
พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการใช้ถุงพลาสติก มีค่าเฉลี่ย 3.21 ตามล าดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ
พฤติกรรมการจัดการถุงพลาสติก มีค่าเฉลี่ย 2.71 
   - พฤติกรรมการใช้ถุงพลาสติก: ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการใช้ถุงพลาสติก 
โดยรวมอยู่มีการปฏิบัติบ่อยครั้ง มีค่าเฉลี่ย 3.73 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุดคือ เมื่อต้องซื้อของชิ้นเล็ก ๆ หลายชิ้นท่านจะน าของใส่รวมกันในถุงใบเดียว มีการปฏิบัติประจ า 
มีค่าเฉลี่ย 4.27 รองลงมาคือปัจจุบันท่านใช้ถุงพลาสติก เฉพาะที่จ า เป็นเท่านั้น มีค่าเฉลี่ย 4.00  
ท่านจะน าถุงใส่อาหารแห้งเก็บไว้ใช้ในคราวต่อไป มีค่าเฉลี่ย 3.89 และท่านปฏิเสธการรับถุงพลาสติก
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จากแม่ค้ามีค่าเฉลี่ย 3.71 ตามล าดับส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ท่านตัดสินใจซื้อของจากแม่ค้าที่
ไม่ใช้ถุงพลาสติก มีค่าเฉลี่ย  2.79 
   - พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการใช้ถุงพลาสติก: ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยง
การใช้ถุงพลาสติก โดยรวมมีการปฏิบัติเป็นบางครั้ง มีค่าเฉลี่ย 3.21 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ เวลาที่ท่านไปตลาดมักจะน าถุงผ้าไปใส่ของที่ซื้อมา มีค่าเฉลี่ย 3.89 รองลงมาคือ
ท่านมักจะพูดว่า “ไม่ต้องใส่ถุงหิ้ว” เวลาไปซื้อของจากแม่ค้าในตลาด มีค่าเฉลี่ย 3.72 ท่านมักจะน า
ตะกร้าไปด้วยเวลาไปจ่ายตลาด มีค่าเฉลี่ย 3.03 และท่านจะเลือกซื้ออาหารที่ห่อด้วยวัสดุธรรมชาติ เช่น 
ใบตองแทนการใช้ถุงพลาสติก มีค่าเฉลี่ย 2.92 ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ เวลาท่านไป
ซื้ออาหารส าเร็จรูปท่านเตรียมปิ่นโตหรือภาชนะไปใส่ด้วย มีค่าเฉลี่ย 2.50  

- พฤติกรรมการจัดการถุงพลาสติก : ผู้บริ โภคมีพฤติกรรมการจัดการ
ถุงพลาสติก โดยรวมมีการปฏิบัติบางครั้ง มีค่าเฉลี่ย 2.71 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุดคือ ท่านน าถุงพลาสติกที่ใช้แล้วมาใช้ซ้ า มีค่าเฉลี่ย 4.02 รองลงมาคือท่านแยกประเภทขยะก่อน
น าไปทิ้งมีค่าเฉลี่ย 3.25 หากเห็นถุงพลาสติกปลิวอยู่ข้างทางท่านจะเก็บไปทิ้งลงถังขยะมีค่าเฉลี่ย 2.81 
และหากมีโอกาสท่านจะน าถุงพลาสติกที่ใช้แล้วมาประดิษฐ์เป็นงานฝีมือมีค่าเฉลี่ย 1.92 ตามล าดับ  
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ท่านก าจัดขยะพลาสติกด้วยการฝังกลบ มีค่าเฉลี่ย 1.59 

- พฤติกรรมการร่วมสนับสนุนการลดการใช้ถุงพลาสติก : ผู้บริ โภค 
มีพฤติกรรมการร่วมการสนับสนุนการลดการใช้ถุงพลาสติก โดยรวมมีการปฏิบัติบางครั้ง มีค่าเฉลี่ย  
3.27 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือนอกจากการปฏิเสธรับถุงพลาสติกจาก
แม่ค้าตลาดสดแล้ว ท่านปฏิเสธการรับถุงพลาสติกจากแหล่งอื่น มีค่าเฉลี่ย 3.49 รองลงมาคือท่าน
ชักชวนคนในครอบครัวปฏิเสธการรับถุงจากแม่ค้า  มีค่าเฉลี่ย 3.35 ท่านมักจะบอกคนรอบข้างให้
หันมาใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก มีค่าเฉลี่ย 3.32 และท่านเข้าร่วมโครงการรณรงค์ลดและเลิกใช้
พลาสติก มีค่าเฉลี่ย 3.23 ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ท่านไม่ใช้ถุงพลาสติกใส่ของ
ให้กับผู้อื่นมีค่าเฉลี่ย 2.97 

3) การทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐำนที่ 1 
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ส่งผลต่อพฤติกรรมการลดการใช้ถุงพลาสติกของผู้บริโภคในตลาด

สดเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่  รายได้ ส่งผลต่อพฤติกรรมการลด

การใช้ถุงพลาสติกของผู้บริโภคในตลาดสดเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างมีนัยส าคัญ  
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วนปัจจัยด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพไม่ส่งผลต่อพฤติกรรม 
การลดการใช้ถุงพลาสติกของผู้บริโภคในตลาดสดเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (รายละเอียดใน 
ตารางที่ 6.1 
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ตารางที่ 6.1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการลดการใช้ถุงพลาสติกของผู้บริโภค
ในตลาดสดเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 
 
 
 
 

ปัจจัยด้ำน
ประชำกรศำสตร์ 

พฤติกรรมกำรลดกำรใช้ถุงพลำสติกของผู้บริโภคในตลำดสด χ
2 Sig. 

ไม่เคยปฏิบัติ ปฏิบัตินำน  ๆคร้ัง ปฏิบัติบำงคร้ัง ปฏิบัติบ่อยคร้ัง ปฏิบัติประจ ำ รวม 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

เพศ             1.465 .833 

ชาย 2 0.52 15 3.90 44 11.43 40 10.39 7 1.82 108 28.05   

หญิง 4 1.04 49 12.73 117 30.39 88 22.86 19 4.94 277 71.95   

รวม 6 1.56 64 16.62 161 41.82 128 33.25 26 6.75 385 100.00   

อำยุ             12.631 .893 

ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 20 ปี 0 0.00 2 0.52 2 0.52 2 0.52 0 0.00 6   1.56   

21-30 ป ี 2 0.52 17 4.42 31 8.05 24 6.23 3 0.78 77 20.00   

31-40 ป ี 2 0.52 22 5.71 68 17.66 50 12.99 14 3.64 156 40.52   

41-50 ป ี 2 0.52 17 4.42 42 10.91 34 8.83 5 1.30 100 25.97   

51-60 ป ี 0 0.00 6 1.56 18 4.68 16 4.16 4 1.04 44 11.43   

61 ปีข้ึนไป 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 0.52 0 0.00   2   0.52   

รวม 6 1.56 64 16.62 161 41.82 128 33.25 26 6.75 385 100.00   

ระดับกำรศึกษำ             8.103 .423 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 4 1.04 16 4.16 53 13.77 42 10.91 6 1.56 121 31.43   

ปริญญาตรี 2 0.52 39 10.13 94 24.42 76 19.74 16 4.16 227 58.96   

สูงกว่าปริญญาตรี 0 0.00 9 2.34 14 3.64 10 2.60 4 1.04 37 9.61   

รวม 6 1.56 64 16.62 161 41.82 128 33.25 26 6.75 385 100.00   

อำชีพ             15.208 .764 

นักเรียน/นักศึกษา 0 0.00 6 1.56 10 2.60 8 2.08 0 0.00 24   6.23   

ข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

1 0.26 19 4.94 54 14.03 36 9.35 9 2.34 119 30.91   

พนักงานบริษัทเอกชน 1 0.26 11 2.86 35 9.09 27 7.01 6 1.56 80 20.78   

ธุรกิจส่วนตัว 3 0.78 14 3.64 25 6.49 25 6.49 3 0.78 70 18.18   

แม่บ้าน/พ่อบ้าน/ไม่ได้
ท างาน 

1 0.26 14 3.64 34 8.83 27 7.01 8 2.08 84 21.82   

อื่น ๆ 0 0.00 0 0.00 3 0.78 5 1.30 0 0.00 8 2.08   

รวม 6 1.56 64 16.62 161 41.82 128 33.25 26 6.75 385 100.00   

รำยได้             47.506
** 

.000 

น้อยกว่า 10,000 บาท 2 0.52 4 1.04 0 0.00 6 1.56 0 0.00 12 3.12   

10,001-20,000 บาท 2 0.52 20 5.19 50 12.99 28 7.27 8 2.08 108 28.05   

20,001-30,000 บาท 2 0.52 20 5.19 46 11.95 29 7.53 2 0.52 99 25.71   

30,001-40,000 บาท 0 0.00 4 1.04 23 5.97 25 6.49 8 2.08 60 15.58   

40,001-50,000 บาท 0 0.00 8 2.08 23 5.97 18 4.68 4 1.04 53 13.77   

มากกว่า 50,000 บาท  0 0.00 8 2.08 19 4.94 22 5.71 4 1.04 53 13.77   

รวม 6 1.56 64 16.62 161 41.82 128 33.25 26 6.75 385 100.00   
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สมมติฐำนที่ 2 
ปัจจัยด้านความรู้ส่งผลต่อพฤติกรรมการลดการใช้ถุงพลาสติกของผู้บริโภคในตลาดสดเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านความรู้ส่งผลต่อพฤติกรรมการลดการใช้ถุงพลาสติกของ

ผู้บริโภคในตลาดสดเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
(รายละเอียดในตารางที่ 6.2)  

ตารางที ่6.2 ปัจจัยด้านความรู้ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการลดการใช้ถุงพลาสติกของผู้บริโภคในตลาดสด
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

ปจัจัยด้ำน
ควำมรู้ 

พฤติกรรมกำรลดกำรใช้ถุงพลำสติกของผู้บริโภคในตลำดสด χ
2 Sig. 

ไม่เคยปฏิบัติ ปฏิบัตินำน  ๆคร้ัง ปฏิบัติบำงคร้ัง ปฏิบัติบ่อยคร้ัง  ปฏิบัติประจ ำ รวม 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

ระดับมาก 2 0.52 7 1.82 7 1.82 10 2.60 2 0.52   28  7.27 17.394* .026 

ระดับปานกลาง 1 0.26 37 9.61 68 17.66 57 14.81 13 3.38 176 45.71   

ระดับน้อย 3 0.78 20 5.19 86 22.34 61 15.84 11 2.86 181 47.01   

รวม 6 1.56 64 16.62 161 41.82 128 33.25 26 6.75 385 100.00   

 

 ̅ = 14.98, S.D. = 2.65   
 สมมติฐำนที่ 3 

ปัจจัยด้านทัศนคติส่งผลต่อพฤติกรรมการลดการใช้ถุงพลาสติกของผู้บริโภคในตลาดสดเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ทัศนคติของผู้บริโภคส่งผลต่อพฤติกรรมการลดการใช้ถุงพลาสติก ทั้งโดยรวมและรายด้าน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยทัศนคติของผู้บริโภคส่งผลต่อพฤติกรรมพฤติกรรมการใช้
ถุงพลาสติก มากที่สุด (r=.581) รองลงมา คือพฤติกรรมการร่วมสนับสนุนการลดการใช้ถุงพลาสติก   
(r=.536) พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการใช้ถุงพลาสติก (r=.496) และพฤติกรรมการจัดการถุงพลาสติก 
(r=.332) ตามล าดับ (รายละเอียดในตารางที่ 3) 
  ก าหนดให้ 
     X แทน     ทัศนคติ 
     Y1 แทน พฤติกรรมการใช้ถุงพลาสติก 
     Y2 แทน พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการใช้ถุงพลาสติก 
     Y3 แทน พฤติกรรมการจัดการถุงพลาสติก 
     Y4 แทน พฤติกรรมการร่วมสนับสนุนการลดการใช้ถุงพลาสติก 
          Y แทน    พฤติกรรมการลดการใช้ถุงพลาสติก 
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ตารางที่ 6.3 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการลดการใช้
ถุงพลาสติกของผู้บริโภคในตลาดสดเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

ตัวแปร X Y1 Y2 Y3 Y4 Y 

X 1 .581** .496** .332** .536** .588** 
Y1  1 .600** .441** .532** .755** 
Y2   1 .609** .733** .900** 

Y3    1 .532** .765** 
Y4     1 .874** 

Y      1 

 
7. สรุปผลกำรวิจัย  

ผลการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกของผู้บริโภค 
กรณีศึกษา ผู้บริโภคในตลาดสดเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สรุปได้ดังนี้ 

1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ประกอบด้วยเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

จ านวน 277 คน ร้อยละ 71.9 มีอายุ 31-40 ปี จ านวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 40.5 การศึกษาระดับ
ปริญญาตรีจ านวน 227 คนคิดเป็นร้อยละ 59.0 ประกอบอาชีพเป็นข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจ
จ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 30.9 และส่วนใหญ่มีรายได้ 10,001-20,000 บาทจ านวน 108 คน 
คิดเป็นร้อยละ 28.1   

2) ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านความรู้ และทัศนคติ และพฤติกรรมการลดปริมาณการใช้
ถุงพลาสติกของผู้บริโภค พบว่า 

(1) ปัจจัยด้านความรู้  
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับขยะถุงพลาสติกและการจัดการขยะ 

อยู่ในระดับมาก จ านวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 47.0 รองลงมามีความรู้อยู่ในระดับปานกลาง 
จ านวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 45.7 และมีความรู้อยู่ในระดับน้อย จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 
7.3 ตามล าดับ    

(2) ปัจจัยด้านทัศนคต ิ
ผู้บริโภคมีทัศนคติอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.15 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ

เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยสามล าดับพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือท่านคิดว่าปัญหา
ขยะพลาสติกเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องมีส่วนร่วมในการแก้ไข มีค่าเฉลี่ย 4.45 รองลงมาคือ การลด
การใช้ถุงพลาสติกเป็นสิ่งที่ทุกคนควรท ามีค่าเฉลี่ย 4.37 และการลดใช้ถุงพลาสติกของแต่ละคนจะ
ช่วยลดปริมาณขยะ มีค่าเฉลี่ย 4.34 ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ไม่ควรใช้ถุงพลาสติกเพราะยาก
ต่อการน าไปก าจัด มีค่าเฉลี่ย 3.81   
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(3) พฤติกรรมการลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกของผู้บริโภค  
ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติก โดยรวมอยู่มีการปฏิบัติ

บางครั้งมีค่าเฉลี่ย 3.23 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พฤติกรรมการใช้ถุงพลาสติก มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด 3.73 รองลงมาคือพฤติกรรมการร่วมสนับสนุนการลดการใช้ถุงพลาสติก มีค่าเฉลี่ย 3.27 และ
พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการใช้ถุงพลาสติก มีค่าเฉลี่ย 3.21 ตามล าดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ
พฤติกรรมการจัดการถุงพลาสติก มีค่าเฉลี่ย 2.71 โดยมีรายละเอียดเป็นรายด้านดังนี้  

- พฤติกรรมการใช้ถุงพลาสติก  พบว่า ผู้บริ โภคมีพฤติกรรมการใช้
ถุงพลาสติก โดยรวมอยู่มีการปฏิบัติบ่อยครั้ง มีค่าเฉลี่ย 3.73 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ เมื่อต้องซื้อของชิ้นเล็ก ๆ หลายชิ้นท่านจะน าของใส่รวมกันในถุงใบเดียว มีการ
ปฏิบัติประจ า มีค่าเฉลี่ย 4.27 รองลงมาคือ ปัจจุบันท่านใช้ถุงพลาสติก เฉพาะที่จ าเป็นเท่านั้น 
มีค่าเฉลี่ย 4.00 ท่านจะน าถุงใส่อาหารแห้งเก็บไว้ใช้ในคราวต่อไป มีค่าเฉลี่ย 3.89 และท่านปฏิเสธ
การรับถุงพลาสติกจากแม่ค้ามีค่าเฉลี่ย 3.71 ตามล าดับส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ท่านตัดสินใจ
ซื้อของจากแม่ค้าที่ไม่ใช้ถุงพลาสติก มีค่าเฉลี่ย 2.79 

- พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการใช้ถุงพลาสติก พบว่า ผู้บริโภคมีพฤติกรรม
การหลีกเลี่ยงการใช้ถุงพลาสติก โดยรวมมีการปฏิบัติเป็นบางครั้ง ค่าเฉลี่ย 3.21 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ เวลาที่ท่านไปตลาดมักจะน าถุงผ้าไปใส่ของที่ซื้อมา มีค่าเฉลี่ย 
3.89 รองลงมาคือท่านมักจะพูดว่า “ไม่ต้องใส่ถุงหิ้ว” เวลาไปซื้อของจากแม่ค้าในตลาด มีค่าเฉลี่ย 
3.72 ท่านมักจะน าตะกร้าไปด้วยเวลาไปจ่ายตลาด มีค่าเฉลี่ย 3.03 และท่านจะเลือกซื้ออาหารที่ห่อ
ด้วยวัสดุธรรมชาติ เช่น ใบตองแทนการใช้ถุงพลาสติก มีค่าเฉลี่ย 2.92 ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุดคือ เวลาท่านไปซื้ออาหารส าเร็จรูปท่านเตรียมปิ่นโตหรือภาชนะไปใส่ด้วย มีค่าเฉลี่ย 2.50   

- พฤติกรรมการจัดการถุงพลาสติก พบว่าผู้บริโภคมีพฤติกรรมการจัดการ
ถุงพลาสติก โดยรวมมีการปฏิบัติบางครั้ง มีค่าเฉลี่ย 2.71 เมื่ อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ท่านน าถุงพลาสติกที่ใช้แล้วมาใช้ซ้ า มีค่าเฉลี่ย 4.02 รองลงมาคือท่านแยก
ประเภทขยะก่อนน าไปทิ้งมีค่าเฉลี่ย 3.25 หากเห็นถุงพลาสติกปลิวอยู่ข้างทางท่านจะเก็บไปทิ้งลงถัง
ขยะมีค่าเฉลี่ย 2.81 และหากมีโอกาสท่านจะน าถุงพลาสติกที่ใช้แล้วมาประดิษฐ์เป็นงานฝีมือ  
มีค่าเฉลี่ย 1.92 ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ท่านก าจัดขยะพลาสติกด้วยการฝังกลบ 
มีค่าเฉลี่ย 1.59  

- พฤติกรรมการร่วมสนับสนุนการลดการใช้ถุงพลาสติก พบว่าผู้บริโภคมี
พฤติกรรมการร่วมการสนับสนุนการลดการใช้ถุงพลาสติก โดยรวมมีการปฏิบัติบางครั้ง มีค่าเฉลี่ย  
3.27 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือนอกจากการปฏิเสธรับถุงพลาสติกจาก
แม่ค้าตลาดสดแล้ว ท่านปฏิเสธการรับถุงพลาสติกจากแหล่งอ่ืน มีค่าเฉลี่ย 3.49 รองลงมาคือท่าน
ชักชวนคนในครอบครัวปฏิเสธการรับถุงจากแม่ค้า มีค่าเฉลี่ย 3.35ท่านมักจะบอกคนรอบข้างให้หันมา
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ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก มีค่าเฉลี่ย 3.32 และท่านเข้าร่วมโครงการรณรงค์ลดและเลิกใช้พลาสติก   
มีค่าเฉลี่ย 3.23 ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ท่านไม่ใช้ถุงพลาสติกใส่ของให้กับผู้อ่ืน  
มีค่าเฉลี่ย 2.97  

3) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า  
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ รายได้ ส่งผลต่อพฤติกรรมการลดการใช้ถุงพลาสติกของ

ผู้บริโภคในตลาดสดเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
ส่วนปัจจัยด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการลดการใช้ถุงพลาสติก
ของผู้บริโภคในตลาดสดเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ปัจจัยด้านความรู้ส่งผลต่อพฤติกรรมการลดการใช้ถุงพลาสติกของผู้บริโภคในตลาดสดเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   

ปัจจัยด้านทัศนคติส่งผลต่อพฤติกรรมการลดการใช้ถุงพลาสติกของผู้บริโภคในตลาดสดเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้งโดยรวมและรายด้านอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
โดยทัศนคติของผู้บริโภคส่งผลต่อพฤติกรรมพฤติกรรมการใช้ถุงพลาสติกมากที่สุด (r=.581) รองลงมา
คือ พฤติกรรมการร่วมสนับสนุนการลดการใช้ถุงพลาสติก (r=.536) พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการใช้
ถุงพลาสติก (r=.496) และพฤติกรรมการจัดการถุงพลาสติก (r=.332) ตามล าดับ  
 
8. อภิปรำยผลกำรวิจัย  

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ รายได้ของผู้บริโภคส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ลดการใช้ถุงพลาสติกของผู้บริโภคในตลาดสดเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ี 0.01 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า รายได้ของผู้บริโภคเป็นตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ค่อนข้างสูงกับ
ความคิดเห็นการรับรู้ หรือพฤติกรรมของบุคคล โดยบุคคลที่มีรายได้สูงมีโอกาสได้เลือกทางเลือก 
โอกาสในการรับรู้ การได้รับประสบการณ์ที่กว้างขวางหลาย ๆ ด้าน จึงส่งผลให้มีผลต่อความรู้สึกนึก
คิด รสนิยม ค่านิยม ความต้องการ ตลอดจนพฤติกรรม (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2552)  
 สอดคล้องกับการศึกษาของ กัญญานัฐ กระทง (2553) ที่ได้ศึกษาความคิดเห็นและพฤติกรรม
การจัดการขยะมูลฝอย ในครัวเรือนของประชาชนเขตเทศบาลต าบล ป่าแดด อ าเภอป่าแดด จังหวัด
เชียงราย พบว่า ปัจจัยด้านรายได้ต่อเดือน มีผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของ
ประชาชน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

นอกจากนี้ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ปัจจัยด้านความรู้ และทัศนคติมีความสัมพันธ์เชิง
บวกต่อพฤติกรรมการลดการใช้ถุงพลาสติกของผู้บริโภคในตลาดสดเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล อย่ างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0 .05  ทั้ งนี้ สอดคล้องกับที่  เชอร์ เมอฮอร์น 
(Schermerhorn, 2000: 76) กล่าวไว้ว่า องค์ประกอบด้านความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติจะส่งผล
ต่อพฤติกรรม หรือความตั้งใจที่จะประพฤติในทางใดทางหนึ่งของบุคคล และพฤติกรรมของบุคคลมี
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รากฐานมาจากทัศนคติของบุคคล สอดคล้องกับการศึกษาของ เอกนรินทร์ กลิ่นหอม (2553) ที่ได้
ศึกษาความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนเขตเทศบาลต าบลจันจว้า 
อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย พบว่า ความรู้และทัศนคติในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ กนกทิพย์ อโนราช (2560) ได้ศึกษาการลดใช้ถุงพลาสติกหลังกิจกรรม
ส่งเสริมการลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติก ของประชาชนบ้านหนองบัวใต้ ต าบลเมืองพาน อ าเภอพาน 
จังหวัดเชียงราย พบว่า หลังการจัดกิจกรรมส่งเสริมการการลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติก  
ของประชาชนบ้านหนองบัวใต้ ต าบลเมืองพาน อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ประชาชนมีการรับรู้
เกี่ยวกับการลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติก ปริมาณของขยะถุงพลาสติกลดลง และมีพฤติกรรมการ
หลีกเลี่ยงการรับถุงพลาสติกและพฤติกรรมการเข้าร่วมการสนับสนุนจากหน่วยงานดีขึ้นหลังการจัด
กิจกรรม เป็นไปในทิศทางเดียวกับผลการศึกษาของ บุษลักษณ์ ทัพขวา และมาลิณี นาไชย (2555)  
ซึ่งได้ศึกษาความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏมหาสารคาม ผลการศึกษา พบว่า ความรู้ และทัศนคติ ส่งผลต่อพฤติกรรมในการจัดการขยะ
มูลฝอยของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
9. ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านความรู้ และทัศนคติส่งผลต่อพฤติกรรมการลดการใช้
ถุงพลาสติกของผู้บริโภคในตลาดสดเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะที่จะน า
ผลการศึกษาไปใช้ดังนี้ 

9.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย 
1) จากผลการศึกษาพบว่ารายได้มีผลต่อการพฤติกรรมการลดใช้ถุงพลาสติกฉะนั้น

ภาครับควรมีนโยบายส่งเสริมการลดใช้ถุงให้แก่ผู้มีรายได้น้อย เช่น คูปองลดสินค้าจ าเป็นเมื่อมีการลด
ใช้ถุง เพื่อให้เกิดพฤติกรรมปฏิบัติซ้ า 

2) ภาครัฐควรก าหนดนโยบายสาธารณะในการจัดการขยะในการจัดกิจกรรมหรือ
สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลดการใช้ถุงพลาสติก ความรู้เกี่ยวกับขยะที่มันไม่เคยหายไปไหน  
คนส่วนหนึ่งไม่เห็นประโยชน์ที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิต ไม่ได้เห็นผลอย่างชัดเจนว่าการแยกขยะ
และท าความสะอาดก่อนทิ้งนั้นส าคัญอย่างไร จากผลส ารวจของชีวจิตโพลโครงการ 6 ระบุว่า คนไทย
สูงถึง 92.3% รู้ว่าขยะที่ทิ้งก่อให้เกิดโรคแต่ไม่ทราบว่าขยะนั้นส่งผลต่อร่ างกายและท าให้เกิดโรคภัย
และเสริมสร้างทัศนคติทางบวกเก่ียวกับการลดใช้ถุงพลาสติกเป็นพฤติกรรมที่ดีงามควรปฏิบัติเกี่ยวกับ
การจัดการขยะพลาสติกให้เข้าจึงประชาชนในทุกกลุ่ม ควบคู่ไปกับนโยบายการงดแจกถุงพลาสติก 
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9.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติกำร 
1) การจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้บริโภคลดการใช้ถุงพลาสติก โดยให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วน

ร่วมให้ระดมความคิดออกแบบกิจกรรมในการรงณรงค์และปลูกจิตส านึกสาธารณะ แบบองค์รวม เช่น  
พ่อค้าแม่ค้างดหรือลดการใช้ถุงพลาสติกในการใส่สินค้า  

2) หน่วยงานภาครัฐ ตัวแทนพ่อค้าแม่ค้าในตลาด ควรร่วมกันสร้างการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันทั้งความรู้ความเข้าใจ รวมถึงทัศนคติในการพฤติกรรม
เพ่ือหาแนวทางในการลดการใช้ถุงพลาสติก อีกทั้งใช้มาตรการส่งเสริมการลดใช้ถุงพลาสติก เช่น 
สนับสนุนรายได้หรือสินเชื่อให้แก่พ่อแม่ค้าผู้มีรายได้น้อยที่ปฏิบัติมาตรการลดใช้ถุง 

3) รัฐบาลต้องให้ความส าคัญต่อนโยบายสิ่งแวดล้อม จัดท า Roadmap จัดการขยะ
มูลฝอยของประเทศ เพ่ือเป็นกรอบและทิศทางการด าเนินการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะโดยวาง
โครงสร้างให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนร่วมกันจัดการปัญหา 

 

9.3 ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป 
1) ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือศึกษาตัวแปรอ่ืนส่งผลต่อพฤติกรรมการลดการใช้

ถุงพลาสติก  
2) ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือหาแนวทางในการส่งเสริมให้ผู้บริโภคลด การใช้

ถุงพลาสติก 
 

9.4 ข้อกังวลต่อช่วงเวลำกำรท ำวิจัย   
ช่วงเวลาการวิจัยเป็นช่วงเวลาที่เกิดโรคระบาด COVID-19 ระบาดไปทั่วโลกท าให้งานวิจัย

ต้องจากเดิมลงพ้ืนที่ท าแบบสอบถามในตลาดสดท าไม่ได้จากมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม 
(Social distancing) จึงไม่สามารถลงพ้ืนที่ได้ เปลี่ยนเป็นท าแบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์ 
สถานการณ์โรคระบาด COVID-19 อาจท าให้การท าแบบถามคาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงได้ 

 
บรรณำนุกรม 

 

กนกทิพย์ อโนราช. (2560). การลดใช้ถุงพลาสติกหลังกิจกรรมส่งเสริมการปฏิเสธการรับถุงพลาสติก
ของประชาชนบ้านหนองบัวใต้ ต าบลเมืองพาน อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย. (การค้นคว้า
อิสระปริญญามหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย. 

กรมควบคุมมลพิษ. (2552). คู่มือด าเนินงาน ลด คัดแยกขยะมูลฝอยในอาคารส านักงาน. กรุงเทพฯ: 
บริษัท ฮีซ์ จ ากัด. 

กรมควบคุมมลพิษ. (2557). การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน. สืบค้นเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563, จาก  
http://www.pcd.go.th/info_serv /waste_garbage.html. 



93 
 

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม. (2554). ทรัพยากรป่าไม้ : สิ่งแวดล้อมภาคใต้. สืบค้นเมื่อวันที่ 9  
มกราคม 2563, จาก http://www.deqp.go.th 

กรมอนามัย. (2554). พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) ปี 2550.  สืบค้นเมื่อวันที่ 9  
มกราคม 2563, จาก http://www.203.157.64.26/ewtadmin/ewt/laws/ 

กรรณิการ์ ชูขันธ์. (2554). การศึกษาระบบการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี. (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

กฤษณา ศักดิ์ศรี. (2550). จิตวิทยาการศึกษา. กรุงเทพฯ: นิยมวิทยา. 
กัญญานัฐ กระทง. (2553). การศึกษาความคิดเห็นและพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย ในครัวเรือน

ของประชาชนเขตเทศบาลต าบลป่าแดด อ าเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย. (การศึกษาค้นคว้า
อิสระปริญญามหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.   

จอมจันทร์ ทวีวัฒนา. (2560). ความรู้และทัศนคติที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการลดขยะชุมชนแม่กา อ าเภอ
เมือง จังหวัดพะเยา. (สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยพะเยา. 

จิระวัตน์ วงศ์สวัสดิ์วัฒน์. (2556). ทัศนคติ ความเชื่อ และพฤติกรรม การวัดการพยากรณ์และ 
การเปลี่ยนแปลง. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ.  

โฉมหญิง ประจักร. (2552). ความรู้ และพฤติกรรมในการลดมลภาวะที่เกิดจากถุงพลาสติกของ
ประชาชน ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่.  (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

ชูชัย สมิทธิไกร. (2558). พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์. 
 มหาวิทยาลัย. 
ดารณี พานทอง. (2552). ทฤษฏีการจูงใจ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 
ตุลยลักษณ์ อู๋ไพจิตร. (2550). ความพึงพอใจพฤติกรรมและความจงรักภัคดีของผู้บริโภคต่อร้านขาย

ยาทีแอนด์ทีฟาร์มา เขตบางแค กรุงเทพมหานคร. (สารนิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยศรินครินทรวิโรฒ. 

ทีมนักวิจัยด้านการจัดการของเสีย/ขยะมูลฝอย. (2554). การบริหารจัดการขยะและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษา อบต. ไร่ส้ม จังหวัดเพชรบุรี. เพชรบุรี:  
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม. 

ธงชัย สันติวงษ์. (2554). พฤติกรรมบุคคลในองค์การ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เจริญพัฒน์. 
ธีระพร อุวรรณโณ. (2556). จริยธรรมกับการศึกษา. กรุงเทพฯ: โครงการต าราและเอกสารทาง

วิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
นิโลบล ตรีเสน่ห์จิต. (2553). การศึกษาแรงจูงใจและทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ

ตัดสินใจซื้อถุงผ้าเขตกรุง เทพมหานคร.  (ปริญญานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต )  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 



94 
 

บริษัท เทคโนโลยีมีเดีย จ ากัด. 2562. กิจกรรมงดใช้ถุงพลาสติก. สืบค้นเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 
จาก https://www.greennetworkthailand.com/ 

ประภาพร มูลละออง. (2552). พฤติกรรมทางการศึกษา. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์. (2555). การบริหารงานวิชาการ. กรุงเทพฯ: ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ. 
บุญชม ศรีสะอาด. (2556). วิธีการทางสถิติส าหรับการวิจัย. กรุงเทพฯ: สุวิริยสาส์น.  
บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์. (2551). เทคนิคการสร้างเครื่องมือรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัย.

กรุงเทพฯ: สามเจริญพาณิชย์. 
บุษลักษณ์ ทัพขวา และมาลิณี นาไชย. (2555). การศึกษาความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการ

จัดการขยะมูลฝอยของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.  มหาสารคาม: 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 

พงศ ์หรดาล. (2550). จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การเบื้องต้น. กรุงเทพฯ: ศูนย์สื่อเสริม.  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. (2552). คู่มือการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบ

วงจร ฝ่ายการจัดการสิ่งแวดล้อม ศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย 
และอาชีวอนามัย (EESH). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. 

มัทนา กิสลัย. (2553). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองภูเก็ต.  (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต) สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 

รณภูมิ พลนามอินทร์. (2553). การศึกษาความรู้และพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของนักเรียน
โรงเรียนบ้านหนองตุ ต าบลหมากแข้ง อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี. (การศึกษา
ค้นคว้าอิสระวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

ราชบัณฑิตสถาน. (2556). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554. กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์. 
วรางคณา ศรนิล. (2555). มาตรการทางนโยบายเพ่ือลดการใช้ถุงพลาสติก: ประสบการณ์ของ

ต่างประเทศ กับการประยุกต์ใช้ในประเทศไทย. วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม, 8(1), 95-108. 
วริษฐา แสงยางใหญ่. (2560). ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการลดขยะครัวเรือนของประชาชนในเขต

เทศบาลจังหวัดสมุทรปราการ. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยบูรพา. 
วาสนา เจริญวิเชียรฉาย. (2552). การออกแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านจากวัสดุเหลือใช้. ปทุมธานี: 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 
วิจารณ์ พานิช. (2555). องค์แห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้.  (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ:  

ตถาตาพับบลิเคชัน. 
วิภาเพ็ญ เจียสกุล. (2556). พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตพ้ืนที่ชั้นกลางของ

กรุงเทพฯ. (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 



95 
 

ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร. (2554). ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ : แนวคิดและปฏิบัติการ กรณีผู้บริหาร
สถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา. สกลนคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์. (2552). กลยุทธ์การตลาด : การบริหารการตลาดยุคใหม่. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ 
ไดมอนอินบิสสิเน็ตเวิร์ล. 

สงวน สุทธิเลิศอรุณ. (2552). จิตวิทยาสังคม. กรุงเทพฯ: อักษรพาณิชย์.  
สมคิด สร้อยน้ า .  (2555). การพัฒนาตัวแบบองค์การแห่งการเรียนรู้ โรงเรียนมัธยมศึกษา. 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยขอนแก่น.  
สมพงษ์ แก้วประยูร. (2558). ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของ

ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองควนลัง อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. (สารนิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่. 

ส่วนสิ่งแวดล้อมส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดอุทัยธานี. (2555). ผลดีที่เกิด
จากการจัดการขยะตามหลัก 3Rs. สืบค้นเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563, จาก 

 http://www.uthaithanimnre.com 
สร้อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ. (2551). พฤติกรรมองค์การ ทฤษฎีและการประยุกต์.  

กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  
สุรพล พะยอมแย้ม. (2555). จิตวิทยาในงานชุมชน. กาญจนบุรี: สหายพัฒนาการพิมพ์. 
สุรางค์ โค้วตระกูล. (2552). จิตวิทยาการศึกษา. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
ส านักประชาสัมพันธ์ เขต 1 ขอนแก่น. (2559). การน าขยะรีไซเคิลมาใช้ประโยชน์. สืบค้นเมื่อวันที่ 9  

มกราคม 2563, จาก http://region1.prd.go.th/ewt_news.php?nid=42928 
ส านักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพฯ. (2556). เพ่ิมมูลค่าด้วยการคืนชีวิตให้กับขยะ. สืบค้นเมื่อวันที่ 9  

มกราคม 2563, จาก http://www.bangkok.go.th/environment 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ. (2548).  คู่มือการ

จัดท าแผนการจัดการความรู้:จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ. กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ. 

ส านักงานสารนิเทศ. (2562). มาตรการลดการใช้ถุงพลาสติก. นนทบุรี: ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข. 

เสาวลักษณ์ ศักดิ์สิทธิ์ .  (2559). แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยชมชนในจังหวัดปทุมธานี . 
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 

เอกนรินทร์ กลิ่นหอม. (2553). การศึกษาความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของ
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลจันจว้า อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย. (วิทยานิพนธ์วิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. 



96 
 

อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท. (2554). การสื่อสารเพ่ือการโน้มน้าวใจ. (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ:
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

อักษร สวัสดี. (2552). ความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย: กรณีศึกษาในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร.  (ภาคนิพนธ์พัฒน-
บริหารศาสตรมหาบัณฑิต) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 

อรุณ รักธรรม. (2555). ทฤษฎีองค์การและพฤติกรรมองค์การ. กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์. 

Assael, H. (1993). Consumer Behavior and Marketing Action. Cincinnati: South-Western. 
College. 

Australian Department of Sustainability, Environment, Water, Population and Communities. 
(2012). Plastic bags. Retrieved January 1, 2020, from http://www.environment. 
gov.au/settlements/waste/plastic-bags/index.html 

Cochran, W.G. (1977). Sampling Techiques. New York: John Wiley & Sons. 
Energy Research and Development Institute-Nakornping. ( 2 0 1 1 ) .  Cotton bags for 

energy saving and global warming reduction [In Thai: ร่วมใจใช้ถุงผ้า ลดปัญหา
พลังงานฝ่าวิกฤตโลกร้อน]. Retrieved January 15, 2020, from  
http://www.erdi.or.th/index.php.article/278?category=15 Food M. 

Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). Belief, Attitude, Intention, and Behavior: An Introduction to 
theory and research. MA: Addison-Wesley. 

Food Marketing Institute. (2008). Plastic grocery bags–Challenges and opportunities. 
Retrieved January 13, 2020, from 
http://www.fmi.org/docs/media/bg/Plastic_Bag_Backgrounder.pdf 

Gibson, J.L. (2000). Organizations Behavior. Boston: Irwin. 
Hornby, A.F. (2000). Advance learner's dictionary. London, England: Oxford. University 
Katz, Robert L. (1955). Skill of an Effective Administrator. Harvard Business Review, 33, 

33-42. 
Loudon, D., & Bitta, A.J. (1993). Consumer behavior. New York: McGraw-Hill. 
Newstrom, J.W., & Davis, K. (2002) .  Human Behavior at Work: Organizational Behavior.  

New York: McGraw-Hill 
No More Baggage. Org. (2012). Did you know how recent disposable bags were invented. 
Onkvisit, S., & Shaw, J.J. ( 1 9 9 4 ) .  International Marketing: Analysis and Strategy.  

New Jersey: Prentice-Hall. 



97 
 

Rosenberg, M.J. ( 1 9 65 ) .  Inconsistency Arousal and Education in Attitude Change.  
New York: John Wiley & Sons.  

Schermerhorn, J.R. (2000). Management. New York: John Wiley & Sons.  
Thai Health Promotion Foundation. (2011). Thailand and its daily 40,000 tons of waste. 
Triandis, H.C. (1971). Attitude and attitude change. New York: John Wiley and Sons. 
 



98 
 

แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรวงออร์เคสตร้ำของฝ่ำยดนตร ี
กองสวัสดิกำร ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำต ิ

กฤตภาส ทองอ่อน* 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการวงออร์เคสตร้า 
ฝ่ายดนตรี กองสวัสดิการ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 2) เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการวงออร์เคสตร้า
ของกรมดุริยางค์ทหาร กองทัพบก 3) เพ่ือเปรียบการบริหารจัดการวงออร์เคสตร้าของฝ่ายดนตรี 
กองสวัสดิการ ส านักงานต ารวจแห่งชาติกับกรมดุริยางค์ทหาร กองทัพบก และ 4) เพ่ือเสนอแนว
ทางการบริหารจัดการวงออร์เคสตร้าของฝ่ายดนตรี กองสวัสดิการ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ โดยการ
สัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-Depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 30 ราย ประกอบด้วย 
ข้าราชการต ารวจฝ่ายดนตรี กองสวัสดิการ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ จ านวน 15 ราย และข้าราชการ
ทหาร กรมดุริยางค์ทหาร กองทัพบก จ านวน 15 ราย ผู้วิจัยได้ท าการสุ่มตัวอย่างจากข้าราชการ
ต ารวจฝ่ายดนตรี ได้กลุ่มตัวอย่างในฝ่ายดนตรีต ารวจ ระดับชั้นสัญญาบัตร 10 ราย ระดับชั้นประทวน 
5 ราย ข้าราชการทหาร กรมดุริยางค์ทหาร กองทัพบก ระดับชั้นสัญญาบัตร 10  ราย ระดับชั้น
ประทวน 5 ราย ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและน าเปรียบเทียบการบริหารจัดการ
วงออร์เคสตร้า เพ่ือให้ได้ข้อมูลในการบริหารจัดการวงออร์เคสตร้าของฝ่ายดนตรี ส านักงานต าร วจ
แห่งชาติที่เหมาะสมมากที่สุด  

จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบการบริหารจัดการวงออร์เคสตร้า พบว่า ฝ่ายดนตรี 
กองสวัสดิการ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ควรให้ความส าคัญในประเด็นส าคัญ ดังต่อไปนี้ 1)  
การก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายที่ชัดเจนในการจัดตั้งวงออร์เคสตร้า เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
วางแผนด้านอัตราก าลัง 2) การก าหนดทิศทาง กลยุทธ์ในการด าเนินภารกิจต่าง  ๆ เพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการจัดตั้งวงออร์เคสตร้า 3)  
การส่งเสริมให้ข้าราชการต ารวจฝ่ายดนตรีได้เข้ารับการฝึกอบรมจากภายในโดยการจัดกิจกรรมเพ่ือให้
เกิดแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และประสบการณ์ทางดนตรีระหว่างกันผ่านการจัดท า Workshop และเชิญ
วิทยากรจากภายนอกมาให้องค์ความรู้แก่ข้าราชการต ารวจ เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้ข้าราชการต ารวจ
ฝ่ายดนตรีเกิดการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถของตนเองอยู่ตลอดเวลา 4) การส่งเสริมให้
ข้าราชการต ารวจ ฝ่ายดนตรี มีอิสระทางความคิดเพ่ือให้ เกิดผลงานที่สร้างสรรค์แปลกใหม่ 

                                                           
* ว่าท่ี ร.ต.ท., นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบณัฑติพัฒนบริหารศาสตร์  
118 หมู่ 3 ถนนเสรไีทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
E-mail: kritpass.tho@stu.nida.ac.th 
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5) การบริหารจัดการด้านงบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้เพียงพอและทั่วถึงต่อการด าเนินภารกิจ  
6) การส ารวจ ตรวจสอบ ความพร้อมของเครื่องดนตรีให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ซึ่งหากพบว่า
เครื่องดนตรีหรืออะไหล่เครื่องดนตรีช ารุด ควรเร่งด าเนินการส่งไปซ่อมบ ารุงหรือการขออนุมัติ
งบประมาณเพ่ือจัดซื้อมาทดแทนเครื่องดนตรีหรืออะไหล่ที่ช ารุด 7) การบริหารจัดการห้องซ้อมดนตรี 
โดยการปรับปรุงให้มีมาตรฐานและท าการแบ่งแยกห้องซ้อมของแต่ละวงออกจากกันอย่างชัดเจน 
เพ่ือให้เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพในการฝึกซ้อมวงดนตรีของแต่ละวง 8) การจัดโครงสร้างของ
องค์กรให้เหมาะสมเพ่ือรองรับปริมาณงาน ก าลังพลและงบประมาณที่จะได้รับในการจัดตั้งวง
ออร์เคสตร้า รวมถึงการก าหนดบทบาทและหน้าที่ของแต่ละต าแหน่งให้มีความชัดเจนและสอดคล้อง
กับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 9) สรรหา คัดเลือก บุคลากรที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถทางดนตรี
จากทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือให้เข้ามาสนับสนุนการขยายวงออร์เคสตร้าและร่วมกันพัฒนา
ให้วงออร์เคสตร้าของฝ่ายดนตรีมีศักยภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้ คือ ฝ่ายดนตรี กองสวัสดิการ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ควรพิจารณาวางแผนการบริหารจัดการกรอบอัตราก าลังเพ่ือให้เพียงพอกับปริมาณงานและรองรับ
การจัดตั้งวงออร์เคสตร้า ควรจัดฝึกอบรมแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบุคลากรในฝ่าย และพิจารณา
จัดส่งไปฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก หรือการเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้ทางดนตรี 
เพ่ือเป็นการเพ่ิมและพัฒนาทักษะทางดนตรีให้แก่บุคลากร และควรด าเนินการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ 
เครื่องดนตรี เครื่องเสียงที่มีคุณภาพได้มาตรฐานรองรับต่อการจัดตั้งวงออร์เคสตร้า 

ค ำส ำคัญ: การบริหารจัดการ, วงออร์เคสตร้า 
 
1. บทน ำ 

สุรพงษ์ บุนนาค (2548: 13) กล่าวว่า “ดนตรีก าเนิดขึ้นมาพร้อมการพัฒนาสังคมของมนุษย์
ชาติ ดนตรีเป็นศิลปวัฒนธรรมของชาตินั้น ๆ แสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองในอารยะธรรมของชาติต่าง ๆ” 
ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่า ดนตรีเป็นรูปแบบการสื่อสารประเภทหนึ่งที่มีบทบาทและอิทธิพลต่อการด ารง
อยู่ในสังคมและวัฒนธรรมของมนุษยชาติ โดยการใช้ศิลปะทางด้านดนตรีและการแสดงเป็นสิ่ง
ตอบสนองทั้งทางกายภาพ ความคิด ภูมิปัญญา ตลอดจนอารมณ์และความรู้สึก ซึ่งบทบาทส าคัญ
ประการหนึ่งของดนตรี คือ การท าหน้าที่เป็นสื่อกลางในการสื่อสารทางสังคมและวัฒนธรรม จึงท าให้
ดนตรีกลายเป็นรูปแบบในการสร้างวัฒนธรรมสากลหรือภาษาสากล ที่จะสะท้อนให้เห็นถึงความเจริญ 
ความก้าวหน้าทางด้านรสนิยม จิตใจ รวมไปถึงสติปัญญาของสังคมนั้น ๆ จึงเป็นเหตุให้ในประเทศที่
เจริญแล้วได้ให้ความส าคัญกับดนตรีมากขึ้น โดยการพัฒนาวงดนตรีให้มีความพร้อมและมีศักยภาพ
สูงสุด เพื่อเป็นตัวแทนของความเจริญ ความก้าวหน้าของประเทศนั้น ๆ 
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ออร์เคสตร้า (orchestra) เป็นวงดนตรีที่ได้รับการยกย่องให้เป็นตัวแทนของความเจริญ 
เนื่องจากเป็นวงดนตรีที่มีขนาดใหญ่ สามารถบรรเลงบทเพลงได้หลากหลาย มีความสมบูรณ์ของ
เครื่องดนตรีทุกชนิด ซึ่งเป็นวงดนตรีที่มีวิวัฒนาการขึ้นในยุคบาโรค (Baroque) อยู่ในช่วงศตวรรษที่ 
16 (ค.ศ. 1600-1750) โดยในยุคนี้เครื่องดนตรีจะเป็นเครื่องสายและเครื่องลมไม้ และในช่วงกลาง
ศตวรรษที่ 18 วงออร์เคสตร้ามีรูปแบบที่ชัดเจนขึ้น กล่าวคือ มีการเพ่ิมเครื่องทองเหลืองและเครื่อง
ประกอบจังหวะ ในยุคคลาสลิกซึ่งอยู่ในช่วงปลายศตวรรษที่ 18 (ค.ศ. 1750-1820) จึงเรียกวงดนตรี
ประเภทนี้ว่า “วงซิมโฟนีออร์เคสตร้า” (Symphony Orchestra) บทเพลงที่ใช้เล่นจะเป็นบทเพลง
ประเภทซิมโฟนี (Symphony) จึงท าให้ต้องมีการจัดวงออร์เคสตร้าให้มีมาตรฐาน เพ่ือที่จะได้ใช้
บรรเลงซิมโฟนี นอกจากนี้ยังมีการบรรเลงบทเพลงประเภทคอนแชร์ (Concerto) อุปรากร (Opera) 
และเพลงร้องที่เก่ียวกับศาสนา ซึ่งก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้มีการพัฒนาวงออร์เคสตร้าให้เป็นแบบแผน
ขึ้น เมื่อเข้าสู่ยุคโรแมนติก (Romantic) ซึ่งอยู่ในช่วงต้นศตวรรษ ที่ 19 (ค.ศ. 1820-1900) ในยุคนี้ได้
มีพัฒนาการวงซิมโฟนีออร์เคสตร้า โดยการเพ่ิมจ านวนเครื่องดนตรีแต่ละกลุ่มให้มากขึ้น เพ่ือเป็นการ
เพ่ิมสีสันของดนตรี (Tone Color) จึงท าให้วงซิมโฟนีออร์เคสตร้าในยุคนี้ มีขนาดใหญ่ขึ้นมีจ านวน 
ผู้เล่นดนตรีในวงมากกว่า 80 คน ต่อมาในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 (ค.ศ. 1900-ปัจจุบัน) วงซิมโฟนี
ออร์เคสตร้าก็ยังคงมีบทบาทส าคัญในดนตรีตะวันตก โดยที่ปัจจัยทางเศรษฐกิจยังมีส่วนในการก าหนด
ขนาดของวงซิมโฟนีออร์เคสตร้า หรือแนวทางการประพันธ์เพลงเพ่ือให้ใช้กับวงซิมโฟนีออร์เคสตร้า 
แต่สิ่งเหล่านี้ก็มิได้กีดกั้นการสร้างสรรค์ผลงานประเภทที่ใช้วงออร์เคสตร้าของผู้ประพันธ์เพลง ท าให้
ในบางครั้งมีการใช้เครื่องเป่าลมไม้และเครื่องเป่าทองเหลือง เช่น แซกโซโฟนและยูโฟเนียมไปใช้ในวง
ออร์เคสตร้าด้วย (ณรุทธ์ สุทธจิตต์, 2554: 75-80) 

วงออร์เคสตร้ามีความแตกต่างกันไปตามยุคสมัยของดนตรี  ลักษณะของวงออร์เคสตร้า
ประกอบด้วยเครื่องดนตรี 4 กลุ่ม คือ กลุ่มเครื่องสาย (String) กลุ่มเครื่องลมไม้ (Woodwind)  
กลุ่มเครื่องทองเหลือง (Brass) กลุ่มเครื่องเพอคัชชั่น (Percussion) ส าหรับขนาดของวงออร์เคสตร้า
แบ่งขนาดตามจ านวนผู้เล่นดนตรี ซึ่งแบ่งได้เป็น 4 ขนาด คือ วงออร์เคสตร้าขนาดเล็ก (Small 
Orchestra) มีผู้เล่น 40-60 คน วงออร์เคสตร้าขนาดเล็ก (Medium Orchestra) มีผู้เล่น 60-80 
วงออร์เคสตร้าขนาดใหญ่ (Full Orchestra) มีผู้เล่น 80-100 คน  

ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ได้มีนโยบายเปิดประเทศเพ่ือยอมรับ แลกเปลี่ยน พัฒนา และ
แข่งขันกับต่างประเทศ มีการพัฒนาทั้งในด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม รวมไปถึงการพัฒนา
ทางด้านศิลปะ นาฏศิลป์ และด้านดนตรี เพ่ือให้มีความเจริญทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ ท าให้
ประเทศไทยมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้วงออร์เคสตร้าเพ่ือรองรับกับกิจกรรมทั้งในระดับชาติและระดับ
นานาติ ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ การพัฒนา การสร้างคุณค่า รวมไปถึงวัฒนธรรมทาง
ดนตรีให้แก่สังคมไทย เป็นเหตุให้ในปัจจุบันได้มีการจัดตั้งวงออร์เคสตร้าขึ้นเป็นจ านวนมาก ทั้งใน
ภาครัฐ ภาคเอกชน สถานบันการศึกษา รวมไปถึงวงออร์เคสตร้าที่สังกัดอยู่ในหน่วยงานราชการและ
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กองทัพไทย อาทิ กรมดุริยางค์ทหารบก กองดุริยางค์ทหารเรือ กองดุริยางค์ทหารอากาศ และดุริยางค์
ต ารวจ  

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้มีการจัดตั้งวงดุริยางค์ต ารวจขึ้นเป็นครั้งแรกในช่วงของ พล.ต.อ.
หลวงชาติ ตระการโกศล เป็นอธิบดีต ารวจในสมัยนั้น ได้ด าเนินการให้มีการจัดตั้งวงดนตรีขนาดเล็ก
ขึ้นมา เรียกว่า วงขลุ่ย (Flute Band) ใช้ในการบรรเลงน าแถวกองรักษาการ ต่อมาในปี พ.ศ. 2494 
ได้ด าเนินการขยายวงออกเป็นวงเครื่องทองเหลือง (Brass Band) โดยน าเอาก าลังพลเดิมที่มีอยู่มา
รวมอยู่ด้วยกัน และต่อมาในปี พ.ศ. 2495 ได้มีการพัฒนาวงดุริยางค์ของกรมต ารวจขึ้นอีกครั้ง โดยได้
มีการขยายวงจากวงเครื่องทองเหลือง (Brass Band) มาเป็นวงโยธวาทิต (Military Band) โดยให้
สังกัดโรงเรียนพลต ารวจเช่นเดิม วงโยธวาทิตได้มีทั้งความสามารถและผลงานที่เป็นที่ยอมรับ และ  
มีความก้าวหน้าทางด้านการบรรเลง การเดินแถว ฝ่ายดนตรี กองสวัสดิการ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
(ดุริยางค์ต ารวจ) มีหน้าที่รับผิดชอบด้านดนตรีทั้งหมด ทั้งการบรรเลงดนตรีในงานพระราชพิธี 
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ งานรัฐพิธี พิธีการที่ส าคัญทั้งหมดของ
ทางราชการ มีหน้าที่ดูแลงานด้านสวัสดิการแสดงดนตรีให้กับหน่วยงานข้าราชการต ารวจ เช่น  
งานเลี้ยงภายในหน่วยงานต่าง ๆ ของข้าราชการต ารวจ งานแต่งงาน งานเกษียณอายุราชการของ
ข้าราชการต ารวจ งานด้านการป้องกันปัญหาสังคมในรูปแบบของงานวิชาการดนตรี งานประพันธ์
เพลง และโรงเรียนดนตรี ที่ต้องการเสริมสร้างหลักคุณธรรมให้แก่ประชาชนและเยาวชนในรูปแบบ
ของการน าดนตรี เป็นสื่อกลางการเรียนรู้ทั้งในเนื้อหาของ บทเพลงและการสอนดนตรีให้แก่เยาวชน 
อีกทั้งเป็นตัวแทนหน่วยงานส านักงานต ารวจแห่งชาติ เป็นเสมือนหน้าตาของผู้บังคับบัญชาในการ
แสดงศักยภาพทางด้านดนตรีในงานรวมเหล่าทัพ เป็นการแสดงถึงความเป็นเลิศทางดนตรี ฝ่ายดนตรี
ต ารวจจึงได้เกิดการพัฒนาการบรรเลงขึ้นตามล าดับ ในปัจจุบันฝ่ายดนตรีต ารวจมีวงต่าง  ๆ เพ่ิมขึ้น
ตามรูปแบบของภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ วงโยธวาธิต วงหัสดนตรี วงเชมเบอร์ วงดนตรีไทย               
วงปี่สก๊อต การร้องการแสดง แตรเดี่ยว เป็นต้น 

ฝ่ายดนตรี กองสวัสดิการ ส านักงานต ารวจแห่งชาติได้มีแนวคิดที่จะพัฒนาวงดุริยางค์ต ารวจ
ให้กลายเป็นวงดุริยางค์ที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นการแสดงถึงความยิ่งใหญ่และความมีศักยภาพของ
หน่วยงาน จึงได้มีการจัดตั้งวงออร์เคสตร้าขึ้นและมีความต้องการที่พัฒนาให้เป็นที่ ยอมรับในระดับ
สากล ซึ่งในการที่จะพัฒนาวงออร์เคสตร้าอันเป็นวงดุริยางค์ขนาดใหญ่นั้น หน่วยงานจะต้องมีความ
พร้อมในทุกด้าน ทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นด้านบุคคล ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุอุปกรณ์ หรือด้านระบบ
การบริหารจัดการ เนื่องจากการจัดการแสดงในแต่ละครั้งจ าต้องใช้นักดนตรีประมาณ 80-100 คน 
ซึ่งในปัจจุบันวงออร์เคสตร้าของฝ่ายดนตรี กองสวัสดิการ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ยังขาดความพร้อม
ในหลาย ๆ ด้าน เมื่อเทียบกับวงออร์เคสตร้าของกองทัพอีก 3 เหล่าทัพ จึงท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะ
ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการวงออร์เคสตร้า ส านักงานต ารวจแห่งชาติ โดยท าการศึกษาการ
บริหารจัดการออร์เคสตร้าของกรมดุริยางค์ทหาร กองทัพบก ซึ่งเป็นหน่วยงานแรกที่ได้มีการจัดตั้งวง
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ดุริยางค์ โดยได้จัดตั้งข้ึนในปี พ.ศ. 2514 และได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน จนได้รับการ
ยอมรับว่าเป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพทางด้านดนตรีหน่วยงานหนึ่ง และน ามาเป็นต้นแบบในการ
บริหารจัดการวงออร์เคสตร้าของฝ่ายดนตรี กองสวัสดิการ ส านักงานต ารวจแห่งชาติต่อไป  

 
2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการวงออร์เคสตร้า ฝ่ายดนตรี กองสวัสดิการ ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ 

2.2 เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการวงออร์เคสตร้าของกรมดุริยางค์ทหาร กองทัพบก 
2.3 เพ่ือเปรียบการบริหารจัดการวงออร์เคสตร้าของฝ่ายดนตรี กองสวัสดิการ ส านักงาน

ต ารวจแห่งชาติกับกรมดุริยางค์ทหาร กองทัพบก 
2.4 เพ่ือเสนอแนวทางการบริหารจัดการวงออร์เคสตร้าของฝ่ายดนตรี กองสวัสดิการ ส านักงาน

ต ารวจแห่งชาติ 
  

3. วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการวงออร์เคสตร้าของฝ่ายดนตรี 
กองสวัสดิการ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตประชากรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ไว้ 
จ านวน 30 ราย ประกอบด้วย ข้าราชการต ารวจฝ่ายดนตรี กองสวัสดิการ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ทั้งระดับชั้นสัญญาบัตรและระดับชั้นประทวน จ านวน 15 ราย และข้าราชการทหาร กรมดุริยางค์
ทหาร กองทัพบก ทั้งระดับชั้นสัญญาบัตรและระดับชั้นประทวน จ านวน 15 ราย  คัดเลือกและสุ่ม
ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกเฉพาะข้าราชการต ารวจและ
ข้าราชการทหารที่มีความเกี่ยวข้องกับวงออร์เคสตร้า จัดเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก  
(In-Depth Interview) ซึ่งในการเก็บข้อมูลสัมภาษณ์นั้นได้ด าเนินการในลักษณะไม่เป็นทางการ 
ผู้วิจัยเลือกสัมภาษณ์เชิงลึก เพราะระหว่างสัมภาษณ์จะท าให้ผู้วิจัยมีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นหรือ
ซักถาม ผู้ถูกสัมภาษณ์ (ฐานะผู้ให้ข้อมูล) ในกรณีที่ผู้วิจัยเกิดข้อสงสัยหรือยังไม่เข้าใจในประเด็นที่
ต้องการศึกษาเพ่ือให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ได้อธิบายหรือแสดงรายละเอียดเพ่ิมเติมในประเด็นนั้น  ๆ แต่เพ่ือ
ไม่ให้หลุดประเด็นที่ต้องการได้จากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยจึงเลือกใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
(Structured Interviews) ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์ที่เป็นระบบและมีขั้นตอน มีการตั้งค าถาม และส่ง
แบบโครงร่างให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ได้ทราบถึงค าถามล่วงหน้า ผู้ถูกสัมภาษณ์จึงมีเวลาในการเตรียมตัวและ
ทราบถึงประเด็นที่ผู้วิจัยต้องการท าให้ผู้วิจัยได้ข้อมูลที่ค่อนข้างละเอียดในประเด็นที่ต้องการศึกษา 
ทั้งยังให้ผู้ให้สัมภาษณ์ตอบค าถามในลักษณะการบริหารจัดการวงออร์เคสตร้าภายในองค์กร เพ่ือง่าย
ต่อการพิจารณาและวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นผู้วิจัยได้น าข้อมูลสัมภาษณ์มาถอดเทปจัดระเบียบข้อมูล
ให้เป็นกระบวนการเพ่ือท าให้ข้อมูลเป็นระเบียบ และสรุปถอดใจความในแต่ละประเด็น ค าถามจาก
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เครื่องมือชุดการสัมภาษณ์เชิงลึก น ามาจ าแนกและจัดหมวดหมู่ให้เป็นระบบ (Typology and 
Taxonomy) จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ส่วนประกอบ (Componential-Analysis) และเนื้อหา 
(Content Analysis) และเปรียบเทียบการบริหารจัดการวงออร์เคสตร้า เพื่อให้ได้ข้อมูลในการบริหาร
จัดการวงออร์เคสตร้าของฝ่ายดนตรี ส านักงานต ารวจแห่งชาติที่เหมาะสมมากที่สุด โดยระยะเวลาที่
ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน 2563  

 
4. ผลกำรวิจัย 

จากการศึกษาแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพกับ
ข้าราชการต ารวจฝ่ายดนตรี กองสวัสดิการ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ จ านวน 15 ราย และข้าราชการ
ทหาร กรมดุริยางค์ทหาร กองทัพบก จ านวน 15 ราย รวมทั้งสิ้น 30 ราย พร้อมทั้งได้รวบรวมข้อมูล
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก สามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้ 

4.1 กำรบริหำรจัดกำรวงออร์เคสตร้ำของฝ่ำยดนตรี กองสวัสดิกำร ส ำนักงำนต ำรวจ
แห่งชำติ 

1) ด้านบุคคล ได้แก่ อัตราก าลัง การฝึกอบรม ความก้าวหน้าในการท างาน ความสัมพันธ์ของ
เจ้าหน้าที่ และ ขวัญและก าลังใจ ซึ่งจากการสัมภาษณ์ข้าราชการต ารวจ ฝ่ายดนตรี จ านวน 15 ราย 
ได้ระบุว่า 

(1) ด้านอัตราก าลัง เนื่องจากวงออร์เคสตร้าเป็นวงดนตรีขนาดใหญ่ จ าเป็นที่จะต้อง
อาศัยนักดนตรีเป็นจ านวนมาก แต่ในปัจจุบันกรอบอัตราก าลังวงออร์เคสตร้าของฝ่ายดนตรีมีเพียง 19 
อัตรา ได้แก่ ระดับชั้นสัญญาบัตร จ านวน 2 อัตรา และระดับชั้นประทวน จ านวน 17 อัตรา ซึ่งไม่
เพียงพอต่อการจัดตั้งวงออร์เคสตร้าที่มีมาตรฐาน จึงได้มีการด าเนินการด้านอัตราก าลังโดยการขอ
ขยายกรอบอัตราก าลังเพิ่มเติม ปัจจุบันฝ่ายได้มีการบริหารจัดการอัตราก าลังโดยการน านักดนตรีจาก
วงดนตรีอ่ืน ๆ เช่น เครื่องเป่าจากวงโยธวาทิต มือกลองจากวงหัสดนตรี มาปฏิบัติหน้าที่เพ่ือทดแทน
ต าแหน่งที่ยังไม่มีกรอบอัตราในวงออร์เคสตร้าไปพลางก่อน 

(2) ด้านการฝึกอบรม มีการด าเนินการวางแผนการฝึกอบรมและพัฒนาเป็นการ
ภายในเป็นประจ า เพ่ือให้ข้าราชการต ารวจฝ่ายดนตรี ได้ฝึกทักษะ อาทิ การน าบทเพลงในแนวเพลง
ต่าง ๆ มาฝึกซ้อม การให้ความรู้ทางด้านดนตรี ทฤษฎีดนตรี การใช้โปรแกรมอัดเสียง การประพันธ์
บทเพลง แต่ยังไม่มีการด าเนินการจัดจ้างบุคคลภายนอกที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถทางดนตรี 
ซึ่งเป็นทักษะเฉพาะด้านเข้ามาให้ความรู้แก่ข้าราชการต ารวจฝ่ายดนตรี 

(3) ด้านความก้าวหน้าในการท างาน เป็นไปตามระเบียบและนโยบายที่ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติก าหนด ซึ่งจะมีการเปิดสอบเลื่อนระดับชั้น ประกอบกับการประเมินผลจากความมี
ระเบียบวินัย ความประพฤติและผลการปฏิบัติงาน แต่เนื่ องจากเป็นองค์ขนาดเล็กจึงท าให้มี
ความก้าวหน้าในการท างานไม่มากเท่าที่ควร 
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(4) ด้านขวัญและก าลังใจ ข้าราชการต ารวจ ฝ่ายดนตรี มีขวัญและก าลังใจที่ดีในการ
ปฏิบัติภารกิจ มีการสร้างบรรยากาศที่ดีในการท างาน สนับสนุนส่งเสริมในเรื่องของความสามัคคี 
สนับสนุนให้ปฏิบัติหน้าที่ตามความถนัดของแต่ละบุคคล ให้อิสระทางความคิดในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ผลงานใหม ่ๆ อีกทั้งยังได้รับเบี้ยเลี้ยงจากการออกไปปฏิบัติภารกิจจากผู้บังคับบัญชาอยู่เสมอ 

2) ด้านงบประมาณ จากการสัมภาษณ์ข้าราชการต ารวจ ฝ่ายดนตรี จ านวน 15 ราย ได้ระบุ
ว่าเนื่องจากฝ่ายดนตรี กองสวัสดิการ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เพิ่งด าเนินการจัดตั้งวงออร์เคสตร้าซึ่ง
เป็นวงดนตรีขนาดใหญ่ จึงจ าเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณในการบริหารจัดการที่ค่อนข้างสูง ส าหรับใช้
ในการจัดซื้อเครื่องดนตรีและส ารองไว้ส าหรับการซ่อมบ ารุงเครื่องดนตรีต่าง  ๆ ปัจจุบันยังไม่มีการ
บริหารจัดการงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาวงออร์เคสตร้า จึงได้มีการด าเนินการขออนุมัติ
งบประมาณเพ่ือจัดซื้อเครื่องดนตรีและอะไหล่เครื่องดนตรี รวมถึงงบประมาณส าหรับเครื่องแบบใน
การออกงานพระราชพิธีและรัฐพิธีและงบประมาณส าหรับปรับปรุงสถานที่ส าหรับฝึกซ้อมที่เป็น
มาตรฐาน เพื่อรองรับการจัดตั้งวงออร์เคสตร้าของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

3) ด้านวัสดุอุปกรณ์ ได้แก่ เครื่องดนตรี ห้องซ้อมดนตรี และห้องปฏิบัติงาน ซึ่งจากการ
สัมภาษณ์ข้าราชการต ารวจ ฝ่ายดนตรี จ านวน 15 ราย ได้ระบุว่า  

(1) เครื่องดนตรี ปัจจุบันอยู่ระหว่างการด าเนินการจัดซื้อเครื่องดนตรีที่จ าเป็นต้องใช้             
ในการจัดตั้งวงออร์เคสตร้า เนื่องจากเครื่องดนตรีที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ประกอบกับมีอายุ
การใช้งานที่ค่อนข้างนาน ท าให้เครื่องดนตรีเสื่อมสภาพและไม่ได้มาตรฐาน 

(2) ห้องซ้อมดนตรี ห้องปฏิบัติงาน ในปัจจุบันมีห้องซ้อมดนตรีขนาดที่พอเหมาะแต่
ยังไม่ได้มาตรฐาน เนื่องจากการจัดผังห้องซ้อมยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร กล่าวคือ ไม่ได้มีการแบ่งแยก
ห้องซ้อมส าหรับแต่ละวงอย่างเป็นสัดส่วน 

4) ด้านระบบงาน ได้แก่ กฎระเบียบ ข้อบังคับ ปริมาณงาน ระยะเวลาท างาน การสื่อสาร               
ในหน่วยงานและการมีส่วนร่วม ซึ่งจากการสัมภาษณ์ข้าราชการต ารวจฝ่ายดนตรี จ านวน 15 ราย 
ได้ระบุว่า  

(1) กฎระเบียบ ข้อบังคับ เป็นไปตามท่ีส านักงานต ารวจแห่งชาติก าหนด แต่ได้มีการ
ปรับกฎระเบียบ ข้อบังคับบางประการเพ่ือให้สอดคล้องกับรูปแบบการปฏิบัติงานของฝ่ายดนตรี อาทิ 
ด้านระยะเวลาในการเข้างาน เนื่องจากภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้ออกไปปฏิบัติหน้าที่ตามงาน
สวัสดิการต่าง ๆ มีช่วงเวลาที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับรูปแบบของงานนั้น ๆ ท าให้ไม่มีความแน่นอนใน
เรื่องของเวลา จึงมีการปรับข้อก าหนดระเบียบวินัยบางอย่างเพ่ือให้ยืดหยุ่นและเหมาะกับรูปแบบการ
ท างาน เช่น โดยปกติข้าราชการต ารวจเข้างานเวลา 08.00 ณ แต่หากเป็นฝ่ายดนตรีจะมีการผ่อนผัน
ส าหรับข้าราชการที่มีงานราชการในคืนก่อนหน้าปฏิบัติหน้าที่เกินกว่าระยะเวลาที่ก าหนด ซึ่งอาจท า
ให้เกิดความหละหลวมในการด าเนินการเกี่ยวกับระเบียบวินัย 
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(2) ปริมาณงาน ระยะเวลาท างาน ปริมาณงานและระยะเวลาท างานอยู่ในระดับ
ปานกลาง ไม่มากไม่น้อยจนเกินไป ซึ่งขึ้นอยู่กับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ปัจจุบันมีปริมาณงานที่
เพ่ิมข้ึนส่งผลให้ข้าราชการต้องเพ่ิมระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

(3) การสื่อสาร การมีส่วนร่วม เนื่องจากเป็นองค์กรขนาดเล็กจึงท าให้ง่ายต่อการ
สื่อสาร ข้าราชการต ารวจ ฝ่ายดนตรี ทุกนายให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี มีการ
จัดท าบันทึกทั้งในรูปแบบของหนังสือ ค าสั่ง และทางวาจา รวมถึงการประยุกต์ในแอพพลิเคชั่นไลน์ 
(LINE) เพ่ือให้สะดวกต่อการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคลากรในฝ่าย 

5) ด้านการจัดการทั่วไป ได้แก่ ด้านการวางแผน อาทิ การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมาย วัตถุประสงค์ ด้านการจัดการ อาทิ การจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสม การออกแบบการ
ท างานของแต่ละต าแหน่ง ด้านภาวะผู้น า อาทิ การสร้างภาวะผู้น า การตัดสินใจ และด้านการควบคุม 
อาทิ การติดตาม ประเมินผล ซึ่งจากการสัมภาษณ์ข้าราชการต ารวจฝ่ายดนตรี จ านวน 15 ราย  
ได้ระบุว่า  

(1) ด้านการวางแผน ปัจจุบันได้มีการก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาเพ่ือขยายวงเชม
เบอร์ให้กลายเป็นวงออร์เคสตร้าอย่างเต็มรูปแบบ เพ่ือให้ได้มาตรฐานและเป็นไปตามหลักสากล 
ตามค าสั่งที่ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติคนปัจจุบันที่ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของวงออร์เคสตร้า โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือแสดงศักยภาพทางดนตรี เป็นตัวแทนของหน่วยงานส านักงานต ารวจแห่งชาติทั้งหมด
ในงานแสดงรวมเหล่าทัพ หรือการจัดแสดงในงานพระราชพิธี รัฐพิธี และงานพิธีการที่ส าคัญ  ๆ 
โดยการขออนุมัติการสั่งซื้อเครื่องดนตรีที่จ าเป็นต่อการจัดตั้งวงออร์เคสตร้า อาทิ เครื่องสายและ
เครื่องเป่าที่ยังไม่มีหรือมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ รวมถึงการขอเพ่ิมอัตราก าลังพลข้าราชการ
ต ารวจที่มีความเชี่ยวชาญทางเครื่องดนตรีมาประจ าที่วงออร์เคสตร้าฝ่ายดนตรี 

(2) ด้านการจัดการ มีการจัดสรรตามขนาดและจ านวนของทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่าง
ต่อเนื่องตามความเหมาะสมของปริมาณงานและขนาดของวงดนตรีแต่ละวง ซึ่งปัจจุบันได้มีการจัดสรร
บุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่โดยพิจารณาตามความสามารถเฉพาะทางของแต่ละบุคคล 

(3) ด้านภาวะผู้น า ด้วยลักษณะของหน่วยงานราชการและความเป็นวงดนตรีที่มีการ
ท างานเป็นระบบ จึงได้มีการก าหนดผู้น าของวงประจ าแต่ละวง ซึ่งเป็นการสนับสนุนการสร้างภาวะ
เป็นผู้น าและการตัดสินใจที่ดีให้แก่ข้าราชการต ารวจ ฝ่ายดนตรี โดยจะได้รับมอบหมายให้ดูแลการ
แสดงเป็นหลัก เนื่องจากการบรรเลงดนตรีต้องมีการโซโล่หรือการมีตัวแทนน าวงทั้งวง ซึ่งขึ้นอยู่กับ
การออกแบบภารกิจรูปแบบของงาน มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนหัวหน้าผู้ ควบคุมวงดนตรี เพ่ือให้
ข้าราชการต ารวจ ฝ่ายดนตรี ทุกนายได้มีการแสดงออกถึงความสามารถและแสดงออกถึงการภาวะ
ผู้น าในตนเอง 
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(4) ด้านการควบคุม ปัจจุบันได้มีการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติภารกิจ 
การฝึกซ้อมเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ โดยมีการประเมินการผลปฏิบัติงานทั้งก่อนและหลังการปฏิบัติ
ภารกิจ 

4.2 กำรบริหำรจัดกำรวงออร์เคสตร้ำของกรมดุริยำงค์ทหำร กองทัพบก 
1) ด้านบุคคล ได้แก่ อัตราก าลัง การฝึกอบรม ความก้าวหน้าในการท างาน ความสัมพันธ์ของ

เจ้าหน้าที่ และ ขวัญและก าลังใจ ซึ่งจากการสัมภาษณ์ข้าราชการทหาร กรมดุริยางค์ทหารบก จ านวน 
15 ราย ได้ระบุว่า 

(1) ด้านอัตราก าลัง กรมดุริยางค์ทหาร กองทัพบก ได้มีการแบ่งแยกการปฏิบัติ
หน้าที่ออกเป็น 2 ส่วนอย่างชัดเจน กล่าวคือ ส่วนงานดนตรี และส่วนงานธุรการ ปัจจุบันได้มี
อัตราก าลังพลเพิ่มข้ึนทุก ๆ ปี ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกรมดุริยางค์ทหาร กองทัพบก  

(2) ด้านการฝึกอบรม มีการด าเนินการด้านการฝึกอบรมโดยการแบ่งออกเป็น 2 
ส่วน ได้แก่  

ส่วนแรก การฝึกอบรมภายใน โดยมีนโยบายส่งเสริมให้ข้าราชการทหารศึกษา
ค้นคว้า หาความรู้ทางด้านดนตรีเพ่ิมเติม โดยการจัดท า Workshop เพ่ือเป็นการทบทวนและพัฒนา
ทักษะอยู่เป็นประจ า  

ส่วนที่สอง การฝึกอบรมจากภายนอก โดยการเชิญบุคคลภายนอกที่มีทักษะ ความรู้ 
ความสามารถทางดนตรีมาจัดการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน อาทิ ความรู้ด้าน
เครื่องสาย เครื่องเป่า มาให้องค์ความรู้แก่ข้าราชการทหารในวงออร์เคสตร้าเป็นประจ า ซึ่งเป็นการ
สร้างแรงจูงใจให้ข้าราชการทหารได้มีการพัฒนาทักษะของตนเองอยู่ตลอดเวลา และส่งเสริมสนับสนุน
โดยการส่งข้าราชการทหารไปศึกษาต่อทางด้านดนตรี ซึ่งผู้บังคับหมวดจะท าการพิจารณาความ
เหมาะสมเป็นรายบุคคล  

(3) ด้านความก้าวหน้าในการท างาน เป็นไปตามระเบียบและนโยบายของกองทัพบก 
โดยความก้าวหน้าในการท างานจะข้ึนอยู่กับคุณภาพของผลการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งจะ
มีการเปิดสอบเลื่อนระดับชั้น ประกอบกับการประเมินผลจากความมีระเบียบวินัย ความประพฤติและ
ผลการปฏิบัติงาน 

(4) ด้านขวัญและก าลังใจ ข้าราชการทหาร กรมดุริยางค์ทหาร กองทัพบก มีขวัญ
และก าลังใจที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากมีการพิจารณาให้มีการหยุดพักหรือลาพักผ่อน ภายหลัง
จากที่ออกปฏิบัติภารกิจเป็นประจ า รวมทั้งมีการพิจารณามอบเงินขวัญถุงให้แก่ข้าราชการทหารตาม
เดือนเกิดเป็นประจ าทุกเดือน เพ่ือเป็นสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน  

2) ด้านงบประมาณ จากการสัมภาษณ์ข้าราชการทหาร กรมดุริยางค์ทหารบก จ านวน 15 
ราย ได้ระบุว่า การบริหารจัดการด้านงบประมาณเป็นไปตามระเบียบประจ าปีที่มีการแจกจ่าย
งบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร ซึ่งมีงบประมาณสนับสนุนส าหรับค่ารักษาพยาบาลทั่วไป ค่าการศึกษา
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บุตร ค่าท่ีอยู่อาศัย ค่าสาธารณูปโภค อีกทั้ง ท่านเจ้ากรมได้มีงบประมาณสนับสนุนเพ่ือเป็นสวัสดิการ
เพ่ิมเติมให้แก่ข้าราชการทหาร กรมดุริยางค์ทหาร อาทิ สวัสดิการน้ า อุปกรณ์ส านักงาน อุปกรณ์  
ช่วยฝึก เช่น เครื่องดนตรีในการฝึกซ้อม เป็นต้น 

3) ด้านวัสดุอุปกรณ์ ได้แก่ เครื่องดนตรี ห้องซ้อมดนตรี และห้องปฏิบัติงาน ซึ่งจากการ
สัมภาษณ์ข้าราชการทหาร กรมดุริยางค์ทหารบก จ านวน 15 ราย ได้ระบุว่า  

(1) เครื่องดนตรี กรมดุริยางค์ทหาร กองทัพบก ได้มีการวิเคราะห์เครื่องดนตรีที่มี
ความจ าเป็นและประสานไปยังกรมพลาธิการเพ่ือด าเนินการจัดซื้อให้เพียงพอต่อความต้องการ มีการ
ตรวจสภาพ ความพร้อมของเครื่องดนตรี เพ่ือด าเนินการซ่อมบ ารุง เปลี่ยนอะไหล่ เครื่องดนตรี 
ตามวาระ ตามระเบียบเป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้เครื่องดนตรีมีความพร้อมต่อการปฏิบัติหน้าที่อยู่เสมอ  

(2) ห้องซ้อมดนตรี ห้องปฏิบัติงาน มีการแบ่งแยกห้องส าหรับฝึกซ้อมย่อยและ 
ห้องส าหรับฝึกซ้อมใหญ่ออกเป็นสัดส่วนของแต่ละวงอย่างชัดเจน รวมถึงห้องส าหรับปฏิบัติงานด้าน
ธุรการ ห้องบันทึกเสียง และหอแสดงที่สามารถซ้อมใหญ่รวมวง 

4) ด้านระบบงาน ได้แก่ กฎระเบียบ ข้อบังคับ ปริมาณงาน ระยะเวลาท างาน การสื่อสารใน
หน่วยงานและการมีส่วนร่วม ซึ่งจากการสัมภาษณ์ข้าราชการทหาร กรมดุริยางค์ทหารบก จ านวน 15 
ราย ได้ระบุว่า  

(1) กฎระเบียบ ข้อบังคับ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงกลาโหม ขึ้นตรงกับ
กองทัพบก ทั้งในเรื่องระเบียบการแต่งกาย การปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ เช่นเดียวกับทหารหน่วยงานอ่ืน 
ซึ่งเป็นไปตามนโยบายจากผู้บังคับหน่วยที่ได้มีการออกเป็นระเบียบข้อบังคับตามนโยบายของ
กองทัพบก 

(2) ปริมาณงาน ระยะเวลาท างาน ปริมาณงานและระยะเวลาท างานอยู่ในระดับ
ปานกลาง ซึ่งขึ้นอยู่กับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ปัจจุบันมีปริมาณงานที่เพ่ิมขึ้นส่งผลให้ข้าราชการ
ต้องเพ่ิมระยะเวลาในการปฏิบัติงานมากขึ้น ภารกิจโดยส่วนใหญ่เป็นภารกิจที่ต้องออกปฏิบัติหน้าที่ใน
เวลากลางคืน ซึ่งขึ้นอยู่กับภารกิจที่ได้รับมอบหมายและช่วงเวลาของแต่ละเดือน อีกทั้งยังปฏิบัติ
หน้าที่เช่นเดียวกับหน่วยอ่ืน ๆ ส าหรับเวลากลางวัน อาทิ การฝึกซ้อม ฝึกอบรมอ่ืน ๆ ตามระเบียบ
วินัยตามวันที่ก าหนด 

(3) การสื่อสาร การมีส่วนร่วม มีการจัดการประชุม เพ่ือแจ้งข้อมูล ข่าวสารในการ
ปฏิบัติภารกิจอยู่เสมอ รวมถึงมีการสร้างกิจกรรมเพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างข้าราชการทหาร
ภายในกรมดุริยางค์ 

5) ด้านการจัดการทั่วไป ได้แก่ ด้านการวางแผน อาทิ การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมาย วัตถุประสงค์ ด้านการจัดการ อาทิ การจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสม การออกแบบการ
ท างานของแต่ละต าแหน่ง ด้านภาวะผู้น า อาทิ การสร้างภาวะผู้น า การตัดสินใจ และด้านการควบคุม 
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อาทิ การติดตาม ประเมินผล ซึ่งจากการสัมภาษณ์ข้าราชการทหาร กรมดุริยางค์ทหารบก จ านวน 15 
ราย ได้ระบุว่า  

(1) ด้านการวางแผน มีการก าหนดเป้าหมายการเพ่ิมการบรรเลงเพลงคลาสสิก 
เพ่ือเพ่ิมความแปลกใหม่และน่าสนใจ ประกอบกับงานสายจิตวิทยาต่าง ๆ ที่ต้องใช้วงออร์เคสตร้าไป
บรรเลง รวมถึงงานด้านนโยบายของรัฐบาลที่ต้องสามารถออกปฏิบัติภารกิจได้ทันที เมื่อได้รับค าสั่ง 
จึงท าให้ต้องมีการวางแผนรองรับเพ่ือให้ทันต่อสถานการณ์ต่าง ๆ อยู่เสมอ 

(2) ด้านการจัดการ มีการวางแผน จัดสรรทรัพยากรที่มีให้เหมาะสมและสอดคล้อง
กับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือประสิทธิภาพของงานและความพึงพอใจของนักดนตรีแต่ละคน 
รวมถึงการออกแบบการท างานของแต่ละต าแหน่งโดยพิจารณาตามความสามารถของข้าราชการ
ทหารแต่ละนาย เพ่ือให้เหมาะสมกับต าแหน่งและหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย  

(3) ด้านภาวะผู้น า มีการจัดฝึกระเบียบวินัย ฝึกท่าบุคคลมือเปล่า ถือเป็นการฝึกเพ่ือ
สร้างภาวะผู้น าในการใช้การตัดสินใจ ซึ่งส่งผลให้ข้าราชการทหารมีบุคลิกที่ดี มีความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่  อีกทั้งยังจัดให้มีการฟังธรรมเดือนละครั้ง เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมให้แก่ข้าราชการทหาร
ในกรมเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ มีนโยบายมอบหมายให้นักดนตรีแต่ละต าแหน่งเครื่องดนตรี
รับผิดชอบการฝึกซ้อมโดยการแบ่งย่อยวงดนตรีตามประเภทและลักษณะของเครื่องดนตรี เพ่ือเป็น
การเสริมสร้างด้านภาวะผู้น าให้แก่ข้าราชการทหารทุกนาย 

(4) ด้านการควบคุม มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติภารกิจเป็นประจ าทุก ๆ 6 
เดือน 

4.3 เปรียบกำรบริหำรจัดกำรวงออร์เคสตร้ำของฝ่ำยดนตรี กองสวัสดิกำร ส ำนักงำน
ต ำรวจแห่งชำติกับกรมดุริยำงค์ทหำร กองทัพบก  

จากการสัมภาษณ์การบริหารจัดการวงออร์เคสตร้าของฝ่ายดนตรี กองสวัสดิการ ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติและกรมดุริยางค์ทหาร กองทัพบก สามารถสรุปการบริหารจัดการวงออร์เคสตร้าโดย
เปรียบเทียบได้ ดังนี้ 

กำรเปรียบเทียบ ฝ่ำยดนตรี กองสวัสดิกำร  
ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 

กรมดุริยำงค์ทหำร กองทัพบก 

1. ด้ำนบุคคล 
-ด้านอัตราก าลัง 
 

 
-มีไม่เพียงพอต่อการจัดตั้งวงออร์เคสตร้า
ที่มีมาตรฐาน ซึ่งอยู่ในระหว่างการขอ
อนุมัติกรอบอัตราก าลังเพิ่มเติม โดยใน
ปัจจุบันได้มีการบริหารจัดการอัตราก าลัง
โดยการน านักดนตรีจากวงดนตรีอืน่ ๆ 
มาปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน 

 
-มีอัตราก าลังพลเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี และได้มี
การแบ่งแยกการปฏิบัติหน้าท่ีของแต่ละ
หน่วยอย่างชัดเจน 

-ด้านการฝึกอบรม -การฝึกอบรมภายใน เพื่อพัฒนาทกัษะ -การฝึกอบรมภายใน โดยการส่งเสริมให้
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กำรเปรียบเทียบ ฝ่ำยดนตรี กองสวัสดิกำร  
ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 

กรมดุริยำงค์ทหำร กองทัพบก 

ความรู้ความสามารถให้แก่บุคลากร โดย
การฝึกซ้อมการบรรเลงดนตร ี

บุคลากรศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมผา่นการ
จัดท า Workshop เพื่อเป็นการทบทวน
และพัฒนาทักษะทางดนตร ี

  -การฝึกอบรมจากภายนอก โดยเชญิ
วิทยากรจากภายนอกที่มีความรู้ 
ความสามารถทางดนตรีมาให้องคค์วามรู้
แก่บุคลากร เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการ
พัฒนาทักษะอยู่ตลอดเวลา 

-ความก้าวหน้าในการ
ท างาน 

-เป็นไปตามระเบียบและนโยบายที่
ส านักงานต ารวจแห่งชาติก าหนด มีการ
เปิดสอบเพื่อเลื่อนระดับช้ันยศ ประกอบ
กับการประเมินผลจากความมีวินยั 
ความประพฤตแิละผลการปฏิบัติงาน 

-เป็นไปตามระเบียบและนโยบายที่
กองทัพบกก าหนด โดยความก้าวหน้าใน
การท างานจะขึ้นอยู่กับคณุภาพของผล
การปฏิบัติงานตามภารกิจท่ีได้รับ
มอบหมาย รวมไปถึงการเปิดสอบเพื่อ
เลื่อนระดับชั้นยศให้แก่บุคลากร 

-ขวัญและก าลังใจ -มีขวัญและก าลังใจท่ีดีในการปฏิบตัิ
ภารกิจ ส่งเสรมิในเรื่องของความสามัคคี 
การสร้างบรรยากาศที่ดีในการท างาน 
สนับสนุนให้ปฏิบัติหน้าท่ีตาม
ความสามารถของแต่ละบุคคล เปดิ
อิสระทางความคิดเพื่อให้เกดิการ
สร้างสรรคผ์ลงานใหม่ ผู้บังคับบัญชา
ดูแลเอาใจใสผู่้ใต้บังคับบญัชาเป็นอย่างดี 
ซึ่งมีการจัดสรรเบี้ยเลี้ยงให้แก่ข้าราชการ
ต ารวจท่ีออกไปปฏิบัติภารกิจเป็นประจ า 

-มีขวัญและก าลังใจท่ีดีในการปฏิบตัิ
ภารกิจ จัดใหม้ีการหยุดพักหรือลา
พักผ่อนหลังจากออกปฏิบัตภิารกจิเป็น
ประจ า ประกอบกับการพิจารณามอบเงิน
ขวัญถุงให้แก่ข้าราชการทหารตามเดือน
เกิดของแต่ละบคุคล เพื่อสร้างขวัญและ
ก าลังในการปฏิบตัิงาน 

2. ด้ำนงบประมำณ -เนื่องจากวงออร์เคสตรา้ของฝ่ายดนตรี 
เป็นวงดนตรีที่เพิ่งจัดตั้งข้ึนจึงท าให้ไม่มี
งบประมาณส าหรับสนับสนุนการพัฒนา
วงออร์เคสตร้า อาทิ งบประมาณในการ
จัดซื้อเครื่องดนตรีและอะไหล่เครือ่ง
ดนตรีที่จ าเป็น รวมถึงงบประมาณ
ส าหรับจัดซื้อเครื่องแบบในการออกงาน
พระราชพิธีและรัฐพิธีส าคัญ ๆ 

-มีการจัดตั้งงบประมาณส าหรับสนับสนุน
ภารกิจของหน่วยงาน อีกทั้งยังไดร้ับ
งบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมจากท่าน
เจ้ากรมส าหรับเป็นค่าบริหารจัดการทั่วไป 
ค่าสาธารณูปโภค ค่าวสัดุอุปกรณต์่าง ๆ 
รวมไปถึงค่าอุปกรณ์ช่วยในการฝึกซ้อม 
อาทิ เครื่องดนตรี เป็นต้น 

3. ด้ำนวัสดุอุปกรณ์ 
-เครื่องดนตรี 

 
-มีไม่เพียงพอและไม่ไดม้าตรฐาน ซึ่งอยู่
ในระหว่างการด าเนินการจัดซื้อเครื่อง

 
-มีการตรวจสอบ ส ารวจเครื่องดนตรีเป็น
ประจ าหากพบว่าช ารุดจะด าเนินการส่งไป
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กำรเปรียบเทียบ ฝ่ำยดนตรี กองสวัสดิกำร  
ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 

กรมดุริยำงค์ทหำร กองทัพบก 

เครื่องดนตรีที่จ าเป็นต่อการจัดตั้งวง
ออร์เคสตร้า 

ซ่อมบ ารุงหรือประสานไปยังกรม
พลาธิการเพื่อด าเนินการจัดซื้อ เพือ่ให้มี
เครื่องดนตรีเพียงพอต่อการปฏิบัตหิน้าท่ี
อยู่เสมอ 

-ห้องซ้อมดนตรี  
ห้องปฏิบัติงาน 

-มีห้องฝึกซ้อมดนตรีเพียงห้องเดยีว    
ซึ่งมีขนาดไมเ่หมาะสมต่อการฝึกซอ้ม
และยังไม่ได้มาตรฐาน 

-มีการแบ่งแยกออกเป็นสดัส่วนอยา่ง
ชัดเจน ทั้งห้องส าหรับฝึกซ้อมย่อยและ
ห้องส าหรับฝึกซ้อมใหญ่ รวมไปหอ้ง
บันทึกเสียงและหอแสดงท่ีสามารถรวมวง
เพื่อท าการซ้อมใหญ ่

4. ด้ำนระบบงำน 
-กฎระเบยีบ  
ข้อบังคับ 

 
-เป็นไปตามที่ส านักงานต ารวจแหง่ชาติ
ก าหนด แต่ได้มีการปรับกฎระเบียบ 
ข้อบังคับบางประการเพื่อให้สอดคล้อง
กับรูปแบบและภารกิจที่ไดร้ับมอบหมาย 
อาทิ ด้านระยะเวลาในการเข้างาน  

 
-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงกลาโหม  
ซึ่งข้ึนตรงกับกองทัพบก 

-ปริมาณงาน 
ระยะเวลาท างาน 

-อยู่ในระดับปานกลาง ไม่มากไม่นอ้ย
จนเกินไป ซึ่งขึ้นอยู่กับภารกิจที่ไดร้ับ
มอบหมาย ปัจจุบันมีปรมิาณงานที่เพ่ิม
มากขึ้นส่งผลให้ข้าราชการต ารวจต้อง
เพิ่มระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

-อยู่ในระดับปานกลางซึ่งข้ึนอยู่กับภารกิจ
ที่ได้รับมอบหมาย ปัจจุบันมีปรมิาณงานท่ี
เพิ่มขึ้นส่งผลให้ข้าราชการต้องเพิม่
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

-การสื่อสาร  
การมีส่วนร่วม 

-ลงบันทึกท้ังในรูปแบบของหนังสือ 
ค าสั่ง และทางวาจา ประกอบกับน า 
แอพพลิเคชั่นไลน์ (LINE) มาประยุกต์ใช้
ในการการท างาน เพื่อให้เกิดความ
สะดวกและสามารถติดต่อสื่อสาร
ระหว่างกันได้ตลอดเวลา 

-มีการจัดการประชุม เพื่อแจ้งข้อมูล 
ข่าวสารในการปฏิบัตภิารกิจอยูเ่สมอ               
มีการสร้างกิจกรรมเพื่อให้เกดิการมีส่วน
ร่วมระหว่างข้าราชการภายในกรม และ
น าแอพพลิเคช่ันไลน์ (LINE) มาประยุกต์ใช้
ในการการท างาน เพื่อให้เกิดความสะดวก
และสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้
ตลอดเวลา 

5. ด้ำนกำรจัดกำรทั่วไป 
-ด้านการวางแผน 

 
-ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาเพือ่
ขยายวงเชมเบอร์ให้กลายเป็นวง
ออร์เคสตร้าอย่างเต็มรปูแบบ เพื่อเป็น
การแสดงศักยภาพขององค์กร อาทิ  
การวางแผนเพื่อขออนุมัติจดัซื้อเครื่อง
ดนตรีที่จะเป็นและควรมี รวมไปถงึการ

 
-ก าหนดเป้าหมายในการสรรหาบทเพลง
ใหม ่ๆ เพื่อท าการฝึกซ้อมให้รองรบัต่อ
สถานการณ์เร่งด่วนตามนโยบายของ
องค์กรที่เมื่อไดร้ับค าสั่งจะต้องสามารถ
ออกปฏิบัติภารกิจได้ทันที 
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กำรเปรียบเทียบ ฝ่ำยดนตรี กองสวัสดิกำร  
ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 

กรมดุริยำงค์ทหำร กองทัพบก 

วางแผนขออนุมัติขยายกรอบอัตราก าลัง
เพื่อให้เพียงพอต่อการจัดตั้งวง
ออร์เคสตร้า 

-ด้านการจัดการ -มีการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกจิที่
ได้รับหมอบหมาย รวมไปถึงการ
ออกแบบการท างานโดยมอบหมาย
ภารกิจให้แตล่ะต าแหน่งตาม
ความสามารถของแต่ละบุคคลเพื่อให้
เหมาะสมกับภารกิจท่ีได ้

-มีการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกจิที่ได้รับ
หมอบหมาย รวมไปถึงการออกแบบการ
ท างานโดยมอบหมายภารกิจให้แตล่ะ
ต าแหน่งตามความสามารถของแตล่ะ
บุคคลเพื่อให้เหมาะสมกับภารกิจที่ได ้

-ด้านภาวะผู้น า -มีการจัดวางต าแหน่งส าหรับหัวหน้าวง
ประจ าวงดนตรีแตล่ะวงเพื่อเป็นการ
เสรมิสร้างด้านภาวะผู้น าให้แก่บคุลากร
ในการบริหารจัดการและการแสดงออก
ทางความคิด 

-มีการจัดวางต าแหน่งส าหรับหัวหน้าวง
ประจ าวงดนตรีแตล่ะวงเพื่อเป็นการ
เสรมิสร้างด้านภาวะผู้น าให้แก่บคุลากร 
ในการบริหารจัดการและการแสดงออก
ทางความคิด 

-ด้านการควบคุม -มีการติดตาม ประเมินผลการปฏบิัติ
ภารกิจเป็นประจ า ซึ่งจะท าการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานท้ังก่อนและ
หลังปฏิบัตภิารกิจเพื่อน าไปเป็นข้อมูล
ส าหรับการพัฒนาในครั้งต่อไป 

-มีการติดตาม ประเมินผลการปฏบิัติ
ภารกิจเป็นประจ าทุก ๆ 6 เดือน 

 
5. สรุปผลกำรวิจัย 

จากการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพโดยการเปรียบเทียบกับกรมดุริยางค์ทหาร กองทัพบก  
ซึ่งเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารจัดการวงออร์เคสตร้า ผู้วิจัยได้สังเคราะห์แนวทางการบริหาร
จัดการวงออร์เคสตร้าของฝ่ายดนตรี กองสวัสดิการ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ที่ควรให้ความส าคัญ
โดยสามารถสรุปได้ ดังนี้ 

5.1 ก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายที่ชัดเจนในการจัดตั้งวงออร์เคสตร้า เพ่ือใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการวางแผนด้านอัตราก าลัง เนื่องจากวงออร์เคสตร้าเป็นวงดนตรีขนาดใหญ่ จ าเป็นที่จะต้อง
อาศัยนักดนตรี เป็นจ านวนมาก จึงควรมีการวางแผนเพ่ือขยายกรอบอัตราก าลังให้มีปริมาณที่
เพียงพอและเหมาะสม 

5.2 ก าหนดทิศทาง กลยุทธ์ในการด าเนินภารกิจต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติได้ทันทีเมื่อ
ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการจัดตั้งวงออร์เคสตร้า  
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5.3 ส่งเสริมให้ข้าราชการต ารวจฝ่ายดนตรีได้เข้ารับการฝึกอบรมจากภายในโดยการจัด
กิจกรรมเพ่ือให้เกิดแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และประสบการณ์ทางดนตรีระหว่างกันผ่านการจัดท า 
Workshop และเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้องค์ความรู้แก่ข้าราชการต ารวจ เพ่ือเป็นการกระตุ้น
ให้ข้าราชการต ารวจฝ่ายดนตรีเกิดการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถของตนเองอยู่ตลอดเวลา 

5.4 ส่งเสริมให้ข้าราชการต ารวจฝ่ายดนตรีน าเสนอผลงาน โดยให้อิสระทางความคิดเพ่ือให้
เกิดผลงานที่สร้างสรรค์แปลกใหม่ ซึ่งจะส่งผลต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กร 

5.5 บริหารจัดการด้านงบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้เพียงพอและท่ัวถึงต่อการด าเนินภารกิจ 
5.6 ส ารวจ ตรวจสอบ ความพร้อมของเครื่องดนตรีให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ซึ่งหาก

พบว่าเครื่องดนตรีหรืออะไหล่เครื่องดนตรีช ารุด ควรเร่งด าเนินการส่งไปซ่อมบ ารุงหรือการขออนุมัติ
งบประมาณเพ่ือจัดซื้อมาทดแทนเครื่องดนตรีหรืออะไหล่ที่ช ารุด 

5.7 บริหารจัดการห้องซ้อมดนตรี โดยการปรับปรุงให้มีมาตรฐานและท าการแบ่งแยกห้อง
ซ้อมของแต่ละวงออกจากกันอย่างชัดเจน เพ่ือให้เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพในการฝึกซ้อมวง
ดนตรีของแต่ละวง อาทิ การแยกห้องซ้อมย่อย ห้องซ้อมใหญ่ ห้องบันทึกเสียง ห้องส าหรับการจัด
เตรียมการแสดงในงานพิธีการส าคัญ ๆ ต่าง ๆ เป็นต้น 

5.8 จัดโครงสร้างขององค์กรให้เหมาะสม รองรับปริมาณงาน ก าลังพลและงบประมาณที่จะ
ได้รับในการจัดตั้งวงออร์เคสตร้า รวมถึงการก าหนดบทบาทและหน้าที่ของแต่ละต าแหน่งให้มีความ
ชัดเจนและสอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 

5.9 สรรหา คัดเลือก บุคลากรที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถทางดนตรีจากทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร เพ่ือให้เข้ามาสนับสนุนการขยายวงออร์เคสตร้าและร่วมกันพัฒนาให้วงออร์เคสตร้า
ของฝ่ายดนตรี มีศักยภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

 
6. ข้อเสนอแนะ 

ผู้ศึกษาขอน าเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการวงออร์เคสตร้าของฝ่ายดนตรี 
กองสวัสดิการ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ โดยแบ่งเป็นข้อเสนอแนะในการศึกษา ข้อเสนอแนะใน
การศึกษาครั้งต่อไป ดังนี้ 

6.1 ข้อเสนอแนะในกำรศึกษำ 
1) ฝ่ายดนตรี กองสวัสดิการ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ควรพิจารณาวางแผนการบริหาร

จัดการกรอบอัตราก าลังเพื่อให้เพียงพอกับปริมาณงาน และรองรับการจัดตั้งวงออร์เคสตร้า  
2) ฝ่ายดนตรี กองสวัสดิการ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ควรจัดฝึกอบรมแลกเปลี่ยนความรู้

ระหว่างบุคลากรในฝ่าย และพิจารณาจัดส่งไปฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก หรือการเชิญวิทยากร
จากภายนอกมาให้ความรู้ทางดนตรี เพ่ือเป็นการเพ่ิมและพัฒนาทักษะทางดนตรีให้แก่บุคลากร 
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3) ฝ่ายดนตรี กองสวัสดิการ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ควรด าเนินการจัดหาอุปกรณ์
เครื่องมือ เครื่องดนตรี เครื่องเสียงที่มีคุณภาพได้มาตรฐานรองรับต่อการจัดตั้งวงออร์เคสตร้า 

6.2 ข้อเสนอแนะในกำรศึกษำครั้งต่อไป 
1) ควรท าการศึกษาวิจัย ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านอุปกรณ์ ด้านระบบงาน                    

ที่เหมาะสม 
2) ควรท าการศึกษาถึงความพึงพอใจของข้าราชการต ารวจหน่วยงานอ่ืนที่มี ต่อการปฏิบัติ

หน้าที่ของข้าราชการต ารวจฝ่ายดนตรี 
3) ควรท าการศึกษาวิจัยการบริหารจัดการวงออร์เคสตร้าของเหล่าทัพอ่ืน เพ่ือเป็นแนวทาง            

ในการบริหารจัดการและพัฒนาวงออร์เคสตร้าของฝ่ายดนตรี กองสวัสดิการ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
บรรณำนุกรม 

ณรุทธ์ สุทธจิตต์. (2554). สังคีตนิยม ความซาบซึ้งในดนตรีตะวันตก. (พิมพ์ครั้งที่ 10). กรุงเทพฯ: 
ตุลา มหาพสุธานนท์. (2547). หลักการจัดการ-หลักการบริหาร.  (พิมพ์ครั้งที่  2). กรุงเทพฯ:  

เพ่ิมทรัพย์. 
พรนภัส ไชยสถาน. (2559). การจัดการการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ส าหรับวงซิมโฟนีออร์เคสตร้าในบริบท

วัฒนธรรมล้านนา กรณีศึกษา มูลนิธิวงดุริยางค์เยาวชนเชียงใหม่. (วิทยานิพนธ์ปริญญา
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 

วรนารถแสงมณี. (2544). องค์กรและการจัดการองค์กร. กรุงเทพฯ: เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น. 
สุรพงษ์ บุนนาค. (2548). ดนตรีแห่งชีวิต. กรุงเทพมหานคร: สารคดี. 
สุวัฒน์ เทียมหงส์.  (2556). การบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนดุริยางค์ทหารเหล่าทัพ. 

(วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี. 
Bendell, T., Boulter, L, and Gatford, K. (1997). The benchmarking work out . London:  
 Pearson Education. 
Camp, R. (1989). Benchmarking. Oregon, US: ASCQ Quality Press. 
Spendolini, M.J. (1992). The benchmarking book. New York: AMACOM. 
 



114 
 

กำรศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชนส ำหรับก ำลังพลและ 
ครอบครัว กองบิน 46 จังหวัดพิษณุโลก 

จินตวัฒน์ ทัพพะวัฒนะ* 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคและความต้องการของก าลังพล
และครอบครัว ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กองบิน 46 2) เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน กองบิน 46 ให้ยั่งยืน ผู้วิจัยได้ก าหนดระเบียบวิธีวิจัยหรือกระบวนการวิจัย (Methodology) 
ที่น ามาใช้ในการศึกษาในครั้งนี้เป็นงานวิจัยคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-Depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) โดยก าหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจง 
(Criterion Based Selection) ได้แก่ ผู้ให้ข้อมูลกลุ่มด้านการเกษตร จ านวน 5 ราย ผู้ให้ข้อมูลกลุ่มขาย
สินค้าออนไลน์ จ านวน 5 ราย และ ผู้บังคับการกองบิน 46 รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้นจ านวน 11 ราย ซึ่งเป็น
ผู้ที่สามารถให้ข้อมูลในการน ามาพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน กองบิน 46 ได้เป็นอย่างดี  

ผลการศึกษาในวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1) พบว่ามีปัญหาอุปสรรคและความต้องการของ
ก าลังพลและครอบครัว ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กองบิน 46 ทั้งหมด 7 ด้าน ได้แก่ ด้านนโยบาย 
ด้านการด าเนินการและการพัฒนา ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 
ด้านการผลิตและแปรรูป ด้านการตลาดและการจ าหน่ายสินค้า ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
ส าหรับ ก าลังพลและครอบครัว กองบิน 46  

ผลการศึกษาในวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2) แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กองบิน 46 
ให้ยั่งยืน มีดังนี้ (1) จัดท าแผนยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนกองบิน 46 เพ่ือให้เกิด
ความยั่งยืน (2) แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน กองบิน 46 (3) สนับสนุนให้เกิด
ตลาดนัดชุมชนกองบิน 46 (4) ประชาสัมพันธ์ ชักจูง และสร้างแรงจูงใจให้ก าลังพลและครอบครัว
กองบิน 46 ร่วมพัฒนาและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน กองบิน 46 (5) สนับสนุนให้
เกิดผลิตภัณฑ์ชุมชน กองบิน 46 (6) จัดการรวมกลุ่มด้านการเกษตรและกลุ่มขายสินค้าออนไลน์ 
พร้อมทั้งสร้างเวทีการประชุม เพ่ือเสนอแนวทางหรือทิศทางในการด าเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจของ
ชุมชน (7) จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพก าลังพลและครอบครัว (8) จัดหาและสนับสนุนแหล่ง
เงินทุนในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กองบิน 46  

ค ำส ำคัญ: เศรษฐกิจชุมชน, ผลิตภัณฑ์ชุมชน, ตลาดนัดชุมชน 
                                                           
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
E-mail: j_wat461@hotmail.com 
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1. บทน ำ 
 กองบิน 46 ได้น้อมน าแนวทางยุทธศาสตร์พระราชทาน ศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง 
พัฒนา” อันเป็นหลักการทรงงานตามแนวพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช กษัตริย์นักพัฒนา ที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาเพ่ือช่วยเหลือประชาชน  ให้ “พออยู่พอกิน
และพ่ึงพาตนเองได้” มุ่งพัฒนาคนและชุมชนให้เข้มแข็ง ซึ่งต้องระเบิดจากข้างในให้คนในชุมชนมี
ความพร้อมรับการพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยมุ่งเน้นกระบวนการการมี ส่วนร่วม 
เพ่ือสร้างความมั่นคงของคนและชุมชนและพ้ืนที่อย่างยั่งยืน โดยยึดหลักตามยุทธศาสตร์ “เข้าใจ 
เข้าถึง พัฒนา” มาใช้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนเพ่ือผลสัมฤทธิ์ของงาน  

ผู้บังคับบัญชามีนโยบายที่จะพัฒนากองบิน 46 ให้เป็นกองบินตัวอย่างในด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งมุ่งเน้นให้ก าลังพลและครอบครัวกองบิน 46 ทุกคนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ จนถึงการ
พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นจนเกิดความยั่งยืน การพึ่งพาตนเองนั้นเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
ของกองบิน 46 ให้สามารถต่อยอดในการพัฒนาธุรกิจของชุมชน กองบิน 46 โดยมีการรวมกลุ่มเพ่ือ
แลกเปลี่ยนความรู้และให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมถึงแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ และ
แลกเปลี่ยนแนวความคิดในการลงทุน เพื่อเป็นการต่อยอดความรู้ในการพัฒนาธุรกิจให้เกิดความยั่งยืน 
และเป็นการสร้างอาชีพเพ่ือเสริมสร้างรายได้ให้กับก าลังพลและครอบครัว และเป็นการพัฒนาพ้ืนที่
ว่างเปล่าของกองบินให้เป็นพ้ืนที่การเกษตรหรือพ้ืนที่สีเขียว ตลอดจนส่งเสริมให้ก าลังพลและ
ครอบครัวได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยให้การสนับสนุนโครงการต่าง ๆ เพ่ือให้เกิด
เศรษฐกิจชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

แต่ด้วยปัญหาการด าเนินการพัฒนาพ้ืนที่ทางการเกษตรและการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
เพ่ือให้เกิดรายได้เพ่ิมขึ้นของก าลังพลและครอบครัว กองบิน 46 ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ไม่มี
แผนการบริหารจัดการที่เป็นรูปธรรม ผลิตผลทางการเกษตรไม่มีตลาดรองรับ ตลอดจนการขาดการมี
ส่วนร่วมของก าลังพลและครอบครัว ท าให้ไม่สามารถพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนของก าลังพลและ
ครอบครัว กองบิน 46 ได้อย่างยั่งยืนและถาวร  

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนของก าลังพลและครอบครัว กองบิน 46 อย่าง
ยั่งยืน สามารถพ่ึงพาตนเองมีรายได้เสริม และสามารถตอบสนองนโยบายของผู้บังคับบัญชา ผู้วิจัยจึง
มีความสนใจที่จะศึกษาถึงปัญหาอุปสรรคและความต้องการของก าลังพลและครอบครัวในการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน กองบิน 46 เพ่ือน ามาวิเคราะห์หาแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กองบิน 46 
ให้ยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์พระราชทานที่ว่า “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำ 
2.1 เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคและความต้องการของก าลังพลและครอบครัว ในการพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน กองบิน 46   
2.2 เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กองบิน 46 ให้ยั่งยืน 

 
3. วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

แนวคิดทั่วไปท่ีเกี่ยวกับเศรษฐกิจชุมชน 
เศรษฐกิจชุมชน เป็นรูปแบบของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ให้ความส าคัญกับชุมชน โดยเริ่มต้น

ด าเนินกิจกรรมจากคนในชุมชนเองในการผลิต บริโภค และการจ าหน่าย มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของคน
ในชุมชนเพ่ือด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งแนวคิดในเรื่องเศรษฐกิจชุมชนมีผู้ให้แนวคิดไว้
หลากหลาย ดังนี้ 

อัครเจตน์ ชัยภูมิ (2560: 3) ได้เสนอแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจชุมชนไว้ว่า เศรษฐกิจชุมชน 
หมายถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจของชุมชน ที่ประกอบไปด้วยกิจกรรมการผลิต 
การแปรรูป การขายผลผลิต การซื้อ การบริโภคในชุมชน และอาจเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้ และ
ก าไรในชุมชน 

อรวรรณ เกษร (2561: 2) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจชุมชนว่าหมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจของชุมชน ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมทางการผลิต การบริโภค การจ าหน่ายที่
คนในชุมชนมีส่วนในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับประโยชน์และร่วมกันเป็นเจ้าของ โดยมีการด าเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจตามศักยภาพของชุมชน ภูมิปัญญา และทุนในชุมชน ท าให้เกิดความสัมพันธ์กับ
สังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน ซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนจะมี
ความสัมพันธ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

จากการศึกษาแนวคิดท่ีเกี่ยวกับเศรษฐกิจชุมชนสามารถสรุปได้ว่าเศรษฐกิจชุมชนมีแนวคิดที่
เริ่มต้นจากคนในครอบครัว หรือชุมชน ในการร่วมด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ในรูปแบบต่าง ๆ 
ไม่ว่าจะเป็นการผลิต การบริโภค และการจ าหน่าย โดยเน้นการมีส่วนร่วมของคนในครอบครัว ชุมชน 
และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น หรือภูมิปัญญา วัฒนธรรมที่สืบทอดกันมา เกิดความสัมพันธ์ร่วมมือ
ในการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของคนในชุมชน เกิดความเข็มแข็งและยั่งยืนต่อไป 

ควำมหมำยของเศรษฐกิจชุมชน 
เศรษฐกิจชุมชน หมายถึง ระบบเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นหรือชุมชน ที่มีลักษณะเป็นองค์

รวมในมิติด้านต่าง ๆ เช่น ตัวเลขของรายได้ รายจ่าย ผลผลิต การบริโภค การซื้อขายแลกเปลี่ยนและ
รวมไปถึงระบบเศรษฐกิจที่เป็นส่วนหนึ่งทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งหมายรวมถึงความสัมพันธ์กับวิถี
ความเป็นอยู่ของคนในชุมชนนั้นด้วย เศรษฐกิจชุมชนนั้นจะมุ่งเน้นและให้ความส าคัญกับความร่วมมือ
ของคนในชุมชน ทุกคนในชุมชนเป็นเจ้าของร่วมกัน (ธเนศ ศรีวิชัยล าพันธ์, 2558: 2-3)  
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เศรษฐกิจชุมชน หมายความว่า เป็นเศรษฐกิจทุกสาขาของชุมชนและหมู่บ้าน ซึ่งด าเนินอยู่
บนพื้นฐาน การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนอย่างเหมาะสม เป็นการผลิต
ที่สามารถเลี้ยงและดูแลชีวิตภายในครอบครัวได้อย่างเพียงพอ และส่วนเกินแห่งผลผลิตนั้นเป็น
เศรษฐกิจแห่งการซื้อขายแลกเปลี่ยน แปรรูป ตามก าลังและวัฒนธรรมของชุมชนเอง (ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย, 2541: 1) 

ดังนั้น เศรษฐกิจชุมชน สามารถสรุปความหมายได้ว่า เป็นกิจกรรมที่เกิดจากการร่วมแรง 
ร่วมใจ ด้านเศรษฐกิจในทุกสาขา ของคนในชุมชนหรือหมู่บ้ าน เพ่ือด าเนินการผลิต การบริโภค 
การซื้อขายแลกเปลี่ยน การแปรรูป เป็นการผลิตที่สามารถเลี้ยงชีพภายในครอบครัวได้อย่างพอเพียง 
โดยมุ่งเน้นความร่วมมือของคนในชุมชน และความเป็นเจ้าของร่วมกันเป็นส าคัญ 

แนวทำงในกำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชน 
จากกระแสพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้น า

กลยุทธ์มาใช้ในการพัฒนาชุมชน 5 ประการ ดังนี้ 
1) ยึดชุมชนและครอบครัวเป็นหลัก ซึ่งเป็นจุดส าคัญของเศรษฐกิจชุมชน ประชาชนต้อง

สามัคคี ร่วมมือช่วยเหลือกัน พ่ึงพาตนเอง และสร้างความเข้มแข็งของคนในชุมชน โดยมีหน่วยงาน
ภาครัฐเข้าไปช่วยเหลือ 

2) ยึดการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ การรวมกลุ่มของคนในชุมชนเพ่ือเป้าหมายในการผลิต  
การแปรรูปผลผลิต และการตลาด เป็นต้น 

3) ยึดรวมกลุ่มเป็นเครือข่าย เพ่ือร่วมมือกันแก้ไขปัญหากรณีแต่ละกลุ่มพบปัญหาและ
อุปสรรคในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ   

4) ยึดการส่งเสริมตลาดชุมชน 
5) ยึดเวทีชาวบ้านเป็นหลัก แบบ “คิดเอง ท าเอง” จัดให้มีการประชุมประชาคมเศรษฐกิจ

พ้ืนฐานของชุมชน  
จากกลยุทธ์ในการพัฒนาชุมชน 5 ประการข้างต้น กรมการพัฒนาชุมชน ได้ก าหนดแนวทาง

ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 7 ประการ ได้แก่ (อ้างถึงใน ธเนศ ศรีวิชัยล าพันธ์, 2556: 192) 
1) การใช้พื้นที่ของชุมชนเป็นปัจจัยในการผลิตผลิตผลต่าง ๆ และสนับสนุนงานด้านเศรษฐกิจ

ชุมชนอย่างจริงจัง มีการจัดสรรพื้นที่ทางการเกษตร การจัดระบบน้ าให้เข้าถึงพ้ืนที่ทางการเกษตร  
2) การพัฒนากลุ่มองค์กรชุมชนให้เป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน นับตั้งแต่การผลิต 

การบริโภค การแปรรูป การตลาด การบริหารจัดการ ให้การสนับสนุนด้านต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดการผลิต 
การแปรรูป ตลอดจนการผลักดันกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนให้เกิดสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน 

3) การพัฒนากองทุนชุมชนทุกรูปแบบ 
4) การพัฒนาด้านการตลาดชุมชน 
5) การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจชุมชนร่วมกัน 
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6) การพัฒนาระบบการท างาน พหุภาค ประสานหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกชุมชน 
7) การพัฒนาระบบฐานข้อมูล การรายงาน และการติดตามผลการด าเนินโครงการ 
กระบวนกำรวำงแผนกลยุทธ์ 
การวางแผนกลยุทธ์องค์การนั้นเป็นเรื่องที่ส าคัญ ในการก าหนดนโยบายหรือก าหนดกลยุทธ์สู่

การปฏิบัติ ซึ่งต้องอาศัยตัวแบบกระบวนการวางแผนกลยุทธ์เชิงระบบเหตุผลของ Henry Mintzberg 
(1990: 174) ดังภาพที่ 3.1 (พลอย สืบวิเศษ, 2561: 54-57) 
 

 
ภาพที่ 3.1 ตัวแบบกระบวนการวางแผนกลยุทธ์เชิงระบบเหตุผล 
ที่มา: ปรับมาจาก Mintzberg (1990: 174) 
  

 จากตัวแบบข้างบน สามารถสรุปขั้นตอนหลัก ๆ ได้ดังนี้  
1) ประเมินปัจจัยภายในองค์การ ซึ่งอาจใช้ Porter’s Five Forces Model เป็นแนวทางใน

การประเมิน เพ่ือทราบถึง จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) แล้วน ามาใช้วิเคราะห์
สมรรถนะหลักขององค์การ 

2) ประเมินปัจจัยภายนอกองค์การ ซึ่งอาจใช้ PESTEL Analysis เป็นแนวทางในการประเมิน 
เพ่ือทราบถึงโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) เพ่ือน ามาวิเคราะห์ปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จ 

3) ประมวลผลรวมที่ได้จากการประเมินปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก แล้วน ามาวิเคราะห์
ร่วมกันซึ่งอาจใช้ SWOT Analysis เพ่ือก าหนดทางเลือกเชิงกลยุทธ์ 
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4) ผู้มีอ านาจในการตัดสินใจ น าทางเลือกเชิงกลยุทธ์มาประเมินโดยพิจารณาปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จและสมรรถนะหลักขององค์การ ร่วมกับความรับผิดชอบต่อสังคมและค่านิยมในการ
บริหาร เพ่ือเลือกทางเลือกเชิงกลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุด 

5) น ากลยุทธ์ที่เลือกไว้ไปปฏิบัติ ประกอบด้วย 
(1) การระดมทรัพยากร เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมที่ก าหนดไว้ในแต่ละกลยุทธ์ 
(2) การพัฒนาระบบการควบคุม เพ่ือวัดผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน และ

ระบบป้อนกลับข้อมูล   
(3) ปรับโครงสร้างและนโยบาย เพ่ือสนับสนุนกลยุทธ์ที่องค์การก าหนด 

จะเห็นได้ว่าตัวแบบกระบวนการวางแผนกลยุทธ์เชิงระบบเหตุผลนี้ กลยุทธ์ขององค์การจะถูก
ก าหนดโดยผู้บริหารระดับสูง ก่อนถ่ายทอดสู่ผู้บริหารระดับกลางและผู้ปฏิบัติงานหลักที่น ากลยุทธ์
หลักไปประยุกต์สู่การปฏิบัติ เป็นการสื่อสารทางเดียวจากบนลงล่าง (Top-Down Communication) 
ซึ่งอาจเกิดปัญหาด้านการสื่อสารในการส่งข้อมูลระหว่างทาง ดังนั้นระบบป้อนกลับข้อมูลจึงมี
ความส าคัญ ผู้บริหารทุกระดับควรพิจารณาน ามาใช้ และหากมีกลยุทธ์ที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์
ของหน่วยงานระดับย่อย ๆ ที่มีความสอดคล้องกับเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์หลักขององค์การ 
อาจน ามาปรับใช้ร่วมกันจนเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญขององค์การได้ เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของก าลัง
พลในระดับต่าง ๆ ซึ่งก่อให้ เกิดการประสานความร่วมมือเป็นเครือข่าย ( Social Network) 
ทั้งองค์การและน ามาสู่การไว้เนื้อเชื้อใจ (Social Trust) ตลอดจนเป็นทุนทางสังคม (Social Capital) 
ภายในองค์การได ้

กำรวำงแผนโครงกำร 
การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัตินั้น ต้องพิจารณาขั้นตอนการตัดสินใจในการวางแผนโครงการ

เพ่ือที่จะให้ผู้ปฏิบัติเกิดความเข้าใจและสามารถบรรลุกลยุทธ์ที่องค์การได้วางไว้  ซึ่งแนวคิดขั้นตอน
การตัดสินใจในการวางแผนโครงการ ตามภาพท่ี 2 ดังนี้  
 



120 
 

 
ภาพที่ 3.2 แสดงขัน้ตอนการวางแผนโครงการ  
ที่มา: ปกรณ์ ปรียากร (2561: 52) 
 

กระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลกับการจัดท าข้อเสนอในการตัดสินใจในการวางแผน
โครงการ มีข้ันตอนการปฏิบัติ เรียงล าดับดังนี้ 

ขั้นที่ 1 การรวบรวมข้อมูลและข้อเท็จจริงต่าง ๆ เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการต่าง ๆ 
รวมทั้งการประเมินสถานการณ์ท่ีแท้จริง 

ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์ปัญหาหรือความต้องการเพ่ือที่จะทราบสาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหา หรือ
ความต้องการมีสิ่งใดบ้างและมีกี่สาเหตุ 

ขั้นที่ 3 การก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย คือสภาพของผลลัพธ์ที่ต้องการจะให้เกิดขึ้น 
พร้อมกับก าหนดเป้าหมาย คือ ผลงานที่จะด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุผลลัพธ์ที่ก าหนด โดยผลงานนี้จะ
ระบุท้ังปริมาณ หรือคุณภาพ และเวลา ตลอดจนข้อมูลอื่น ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการวัดผลส าเร็จใน
การด าเนินงาน 
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ขั้นที่ 4 การพิจารณาวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เป็นการขอความเห็นชอบจากผู้บริหาร ทั้งที่
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งผลจะน าไปสู่การปรับปรุง ยกเลิก หรืออนุมัติวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายเบื้องต้นเพ่ือน าไปก าหนดวิธีการต่อไป 

ขั้นที่ 5 การคิดค้นแสวงหาทางเลือกโดยพิจารณาว่าสาเหตุต่าง ๆ ที่วิเคราะห์ไว้นั้น ควรมี
หนทางการแก้ไขอย่างไร ซึ่งมักมีทางเลือกในการแก้ไขมากกว่า 1 วิธี 

ขั้นที่ 6 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมาะสมของทางเลือกต่าง ๆ  
ขั้นที่ 7 การน าข้อมูลในการวิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมาะสมของทางเลือก และเสนอให้

ผู้บริหารพิจารณาตัดสินตกลงใจ 
ขั้นที่ 8 น าทางเลือกที่เหมาะสมไปจัดท าข้อเสนอโครงการตามแบบแผนที่ก าหนด ทั้งนี้ 

หมายถึงการจัดท าเอกสาร แผน และส่วนประกอบต่าง ๆ  
 

4. วิธีกำรศึกษำและกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 จากการทบทวนวรรณกรรม แนวความคิด ทฤษฎีต่าง ๆ ได้แก่ แนวคิดและความหมาย
เศรษฐกิจชุมชน แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจชุมชน แนวคิดในการพัฒนาเศรษฐกิจชุม ชน 
ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกกับก าลังพลและ
ครอบครัวในกลุ่มการเกษตร จ านวน 5 ราย และก าลังพลและครอบครัวในกลุ่มขายสินค้าออนไลน์ 
จ านวน 5 ราย ตลอดจนสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้บังคับการกองบิน 46 ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของ
กองบิน 46 จังหวัดพิษณุโลก โดยเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้เขียนใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้าง (Semi-Structured In-Depth Interview Questionnaire) ซึ่งเป็นค าถามปลายเปิด 
(Open-Ended Questions) ที่สามารถปรับเปลี่ยนค าถามได้ตามแต่สถานการณ์ ข้อค าถามจะถูก
สร้างข้ึนเพื่อสอบถามผู้ที่มีบทบาทเก่ียวข้องอย่างเจาะจง และสอดคล้องกับบทบาทและหน้าที่ของผู้ให้
สัมภาษณ์ โดยผู้เขียนมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยวิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า 
(Triangulation) รวมถึงใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วม โดยได้ลงพ้ืนที่ส ารวจพ้ืนที่ทางการเกษตรใน
กองบิน 46 พร้อมทั้งเข้าร่วมในกลุ่มไลน์ตลาดนัดออนไลน์ กองบิน 46 เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลปัญหา
อุปสรรคและความต้องการด้านต่าง ๆ ของก าลังพลและครอบครัว กองบิน 46 
 
5. ผลกำรศึกษำ 

ผลการศึกษาปัญหาอุปสรรคด้านต่าง ๆ ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนกองบิน 46 ที่ผู้เขียนได้
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ คือ  

1) ปัญหาด้านนโยบาย หากผู้บังคับบัญชาไม่มีการก ากับดูแล หรือไม่มีนโยบายในการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน ย่อมก่อให้เกิดปัญหาในการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ เมื่อขาดการสนับสนุน
จากผู้บังคับบัญชา จึงไม่สามารถด าเนินงานให้เกิดเป็นรูปธรรม ไม่สามารถจัดตั้งตลาดนัด กองบิน 46 
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หรือแก้ไขปัญหาการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ได้ เช่น ด้านการผลิต การแปรรูป การตลาดและการ
จ าหน่ายสินค้า   

2) ปัญหาด้านการด าเนินการและพัฒนา การก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินการและ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ท าให้การด าเนินการต่าง ๆ ไม่สามารถส าเร็จเป็นรูปธรรม ประกอบกับไม่มี
ผู้น าก่อตั้งหรือรวมกลุ่มในการท าเศรษฐกิจชุมชนด้านการเกษตร และกลุ่มขายสินค้าออนไลน์ขาด
บุคลากรที่มีความรู้ด้านการด าเนินการและการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน จึงท าให้การด าเนินการและ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร 

3) ปัญหาด้านบุคลากร ก าลังพลส่วนใหญ่ไม่ได้สนใจที่จะร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ไม่มี
สิ่งจูงใจในการสร้างเสริมรายได้ ไม่กล้าลงมือท า ขาดองค์ความรู้ในการด าเนินการต่าง ๆ และที่ส าคัญ
คือจ ากัดเวลาในการด าเนินการ เพราะสามารถท าได้นอกเวลาราชการเท่านั้น 

4) ปัญหาด้านการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญ หากขาดการรวมกลุ่ม ต่างคน
ต่างท า ไม่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ ประสบการณ์ หรือ การรวมกลุ่มเพ่ือก าหนดทิศทางของการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในเกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม ท าให้ยากต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้ยั่งยืน  

5) ปัญหาด้านการงบประมาณ ก าลังพลส่วนใหญ่ที่มีพ้ืนที่ท าการเกษตร มีระบบน้ าที่จะท า
การเกษตรนั้น มีความรู้ดั้งเดิมที่เคยท า หรือเคยมีประสบการณ์ แต่หากขาดเงินทุน ซึ่งเป็นปัจจัย
ส าคัญปัจจัยหนึ่ง การด าเนินการอาจไม่ส าเร็จ เพราะการด าเนินการด้านการเกษตรต้องใช้เงินทุน 
เพ่ือพัฒนาต่อยอด จัดหาและซ่อมบ ารุงเครื่องมือในการท าการเกษตร เป็นต้น ส่วนกลุ่มขายสินค้า
ออนไลน์ ต้องใช้เงินทุนในการจัดหาวัตถุดิบเพ่ือผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

6) ปัญหาด้านการผลิตและการแปรรูป ขาดองค์ความรู้ในการผลิตพืชผลทางการเกษตรและ
การแปรรูป ตลอดจนขาดอุปกรณ์ในการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ส่วนสินค้าออนไลน์นั้น 
ขาดเครื่องมือและอุปกรณ์ในการแปรรูปเนื่องจากอุปกรณ์บางชนิดมีราคาแพง ซึ่งบางครั้งการขายของ
ในกลุ่มตลาดนัดออนไลน์ มีโอกาสที่ผู้บริโภคอาจรู้สึกเบื่อหน่ายเนื่องจากผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร
อาจไม่หลายหลาย ดังนั้นต้องพัฒนาขยายประเภทการผลิตสินค้าให้มีผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ และตรงความ
ต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น 

7) ปัญหาด้านการตลาดและการจ าหน่ายสินค้า ซึ่งเป็นปัญหาที่ส าคัญเนื่องด้วย หากไม่มี
ตลาดที่สามารถรอบรับสินค้าทั้งด้านการเกษตรและสินค้าออนไลน์ได้ การก าหนดปริมาณการผลิต
สินค้าจึงไม่สามารถมีแนวทางท่ีชัดเจนได้  

ผลการศึกษาความต้องการด้านต่าง ๆ ในการพัฒนาเศรษฐกิจกองบิน 46 ผู้เขียนได้ข้อมูล
จากการสัมภาษณ์ ที่คิดว่าเป็นความต้องการที่ส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กองบิน 46 คือ 

1) ความต้องการด้านนโยบาย หากผู้บังคับบัญชาไม่มีการก ากับดูแล หรือไม่มีนโยบายในการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน ย่อมก่อให้เกิดปัญหาในการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ เมื่อขาดการ
สนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา จึงไม่สามารถด าเนินงานให้เกิดเป็นรูปธรรม ไม่สามารถจัดตั้งตลาดนัด 
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กองบิน 46 หรือแก้ไขปัญหาการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ได้ เช่น ด้านการผลิต การแปรรูป การตลาด
และการจ าหน่ายสินค้า   

2) ความต้องการด้านก าลังพล ก าลังพลส่วนใหญ่ไม่ได้สนใจที่จะร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน ไม่มีสิ่งจูงใจในการสร้างเสริมรายได้ ไม่กล้าลงมือท า ขาดองค์ความรู้ในการด าเนินการต่าง ๆ 
และท่ีส าคัญคือจ ากัดเวลาในการด าเนินการ เพราะสามารถท าได้นอกเวลาราชการเท่านั้น 

3) ความต้องการด้านการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญ หากขาดการรวมกลุ่ม 
ต่างคนต่างท า ไม่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ ประสบการณ์ หรือ การรวมกลุ่มเพ่ือก าหนดทิศทาง
ของการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในเกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม ท าให้ยากต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้
ยั่งยืน  

4) ความต้องการด้านการลงทุน ก าลังพลส่วนใหญ่ที่มีพ้ืนที่ท าการเกษตร มีระบบน้ าที่จะท า
การเกษตรนั้น มีความรู้ดั้งเดิมที่เคยท า หรือเคยมีประสบการณ์ แต่หากขาดเงินทุน ซึ่งเป็นปัจจัย
ส าคัญปัจจัยหนึ่ง การด าเนินการอาจไม่ส าเร็จ เพราะการด าเนินการด้านการเกษตรต้องใช้เงินทุนเพ่ือ
พัฒนาต่อยอด จัดหาและซ่อมบ ารุงเครื่องมือในการท าการเกษตร เป็นต้น ส่วนกลุ่มขายสินค้า
ออนไลน์ ต้องใช้เงินทุนในการจัดหาวัตถุดิบเพ่ือผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

5) ความต้องการด้านการตลาดและการจ าหน่ายสินค้า ซึ่งเป็นปัญหาที่ส าคัญเนื่องด้วย หาก
ไม่มีตลาดที่สามารถรอบรับสินค้าทั้งด้านการเกษตรและสินค้าออนไลน์ได้ การก าหนดปริมาณการผลิต
สินค้าจึงไม่สามารถมีแนวทางท่ีชัดเจนได้  

จากการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและความต้องการของก าลังพลในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน กองบิน 46 พบว่า ปัญหาด้านนโยบาย ปัญหาด้านบุคลากร ปัญหาด้านการมีส่วนร่วม และ
ปัญหาด้านงบประมาณ เป็นปัญหาที่ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กองบิน 46 และจากการ
สัมภาษณ์และเก็บข้อมูล สามารถวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนกองบิน 46 ให้ยั่งยืนนั้น ต้องอาศัยปัจจัยด้านนโยบายที่ชัดเจนและต่อเนื่องของผู้บังคับบัญชา 
ปัจจัยด้านก าลังพล เช่น การก าหนดผู้รับผิดชอบ การสร้างแรงจูงใจให้ก าลังพลสนใจในการด าเนินการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ปัจจัยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนซึ่งเป็นสิ่งส าคัญ หากขาดซึ่งการมีส่วน
ร่วมของคนในชุมชน การด าเนินกิจกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนย่อมไม่เกิดผลสัมฤทธิ์  ตลอดจน
ปัจจัยด้านงบประมาณ ต้องเพียงพอต่อการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของเศรษฐกิจชมชนกองบิน 46 
จึงสามารถวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนกองบิน 46 ให้ยั่งยืน ดังนี้ 

1) ด้านนโยบาย หากจะพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนกองบิน 46 ให้ยั่งยืนนั้น ผู้บังคับบัญชาควรมี
นโยบายในการสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจนและต่อเนื่อง โดยก าหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์ในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กองบิน 46 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในรูปคณะกรรมการขับเคลื่อน
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กองบิน 46 เพ่ือควบคุมและก าหนดทิศทางในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
กองบิน 46 ตลอดจนพฒันาสินค้ากลุ่มด้านการเกษตรและกลุ่มขายสินค้าออนไลน์ ให้กลายเป็นสินค้า
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ผลิตภัณฑ์ชุมชน กองบิน 46 ต่อไป โดยด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้ก าลังพล กองบิน 46 ที่สนใจ 
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กองบิน 46 ส่งเสริมให้มีการจ าหน่ายสินค้าในช่องทางอ่ืน ๆ 
เช่น เฟสบุ๊คตลาดนัดออนไลน์ กองบิน 46 เป็นต้น เพ่ือให้สามารถเพ่ิมจ านวนผู้ซื้อหรือผู้สนใจ ได้
อย่างไม่มีข้อจ ากัด  

2) ด้านการมีส่วนร่วม แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กองบิน 46 
โดยก าหนดให้ แผนกสวัสดิการ กองบิน 46 เป็นเลขาคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กองบิน 
46 โดยมีผู้บังคับการกองบิน 46 เป็นประธาน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนกองบิน 46 
และกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนกองบิน 46 ส่วนหนึ่งมาจากก าลังพลที่สนใจด้านการเกษตร
แต่ละประเภท และกลุ่มขายสินค้าออนไลน์ เพ่ือสร้างเวทีในการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
วิเคราะห์ศักยภาพขีดความสามารถของกลุ่ม เพ่ือวางแผนในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กองบิน 46  
ร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการด าเนินการ การผลิต การจ าหน่ายสินค้า และการหาแหล่งเงินทุน 
ต่อไป 

3) ด้านบุคลากร คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กองบิน 46 จัดท า
โครงการ สร้างหลักสูตรการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กองบิน 46 โดยจัดหาวิทยากรมาบรรยายเพ่ิมพูน
ความรู้ให้แก่สมาชิกภายในกลุ่มด้านการเกษตรต่าง ๆ และกลุ่มขายสินค้าออนไลน์ เพ่ือที่สมาชิก
สามารถต่อยอดในการผลิต การจ าหน่าย การแปรรูปผลิตภัณฑ์ รวมทั้งให้ก าลังพลและครอบครัวที่มี
ความสนใจกลุ่มด้านการเกษตร และกลุ่มขายสินค้าออนไลน์ เกิดแรงผลักดันในด าเนินการด้าน
เศรษฐกิจชุมชน กองบิน 46 ให้สามารถเกิดความยั่งยืนต่อไป  

4) ด้านแหล่งเงินทุน กองบิน 46 จัดหาหรือสนับสนุนแหล่งเงินทุนสวัสดิการเพ่ือน ามาพัฒนา
ต่อยอดเศรษฐกิจชุมชน กองบิน 46 สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มจัดตั้งกองทุนเพ่ือสามารถประกอบ
กิจการด้านเศรษฐกิจชุมชน และจัดหาแหล่งเงินทุน เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ โดยให้สามารถกู้ยืมเงิน
มาลงทุนในกิจการเศรษฐกิจชุมชน โดยได้รับการลดหย่อนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราที่ต่ ากว่าเงินกู้
ปกติ  

5) ด้านการตลาดและการจ าหน่ายสินค้า จัดหาตลาดให้กับกลุ่มการเกษตร เช่น ก าหนดให้มี
ตลาดจ าหน่ายสินค้าภายในกองบิน เพ่ือจ าหน่ายสินค้ากลุ่มด้านการเกษตร และจ าหน่ายสินค้ากลุ่ม
ขายสินค้าออนไลน์ และก าหนดนโยบายให้ กองพันอากาศโยธิน กองบิน 46 ซึ่งมีการประกอบเลี้ยง
อาหารให้กับทหารกองประจ าการ โดยพิจารณารับซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่กองพัน ฯ ใช้เป็น
วัตถุดิบในการประกอบอาหาร และควรสนับสนุน ผลิตภัณฑ์กลุ่มขายสินค้าออนไลน์ เพ่ือใช้เป็น
อาหารว่างในการจัดประชุมต่าง ๆ 
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6. สรุป อภิปรำยและข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนส าหรับก าลังพลและครอบครัวกองบิน 46 

จังหวัดพิษณุโลก สามารถน ามาอภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้  

6.1 ปัญหำอุปสรรคและควำมต้องกำรของก ำลังพล ในกำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชน 
กองบิน 46 

ด้านนโยบาย  
1) ปัญหาและอุปสรรคด้านนโยบาย พบว่านโยบายของผู้บังคับบัญชาในการพัฒนาเศรษฐกิจ

ชุมชนยังขาดความชัดเจนและความต่อเนื่อง ซึ่งนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กองบิน 46 
เป็นส่วนส าคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดปัจจัยที่ท า
ให้เกิดปัญหาอุปสรรคต่อการจัดการเพ่ือสร้างชุมชนเข้มแข็งภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ 
อภิชิต ดวงธิสาร และอนันต์ เกตุวงศ์ (2560) และการออกนโยบายนั้นเป็นการสั่งการจากบนลงล่าง 
คือจากผู้บังคับบัญชาสูงสุดสู่ผู้ปฏิบัติ โดยนโยบายนั้นอาจไม่ได้มาจากความต้องการของก าลังพลอย่าง
แท้จริง สอดคล้องกับทฤษฎีแนวคิดการพัฒนาเพ่ือพ่ึงตนเองของเกษตรกรอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
(Self-Reliance) ที่ไม่ใช้วิธีสั่งให้ท า แต่ให้เกษตรกรสมัครใจเริ่มต้นด้วยตนเองเพ่ือให้เกิดการพัฒนา
และสามารถพ่ึงตนเองได้  

2) ความต้องการด้านนโยบาย พบว่าต้องการให้ผู้บังคับบัญชามีนโยบายที่สนับสนุนงานด้าน
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างต่อเนื่อง มีการจัดสรรพ้ืนที่ทางการเกษตร การจัดระบบน้ าให้เข้าถึง
พ้ืนที่ทางการเกษตรอย่างทั่วถึง โดยเริ่มจากคนในชุมชนเป็นผู้เสนอความต้องการต่อคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กองบิน  46 ซึ่ งสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย ที่ซึ่งก าหนดให้ยึดชุมชนและครอบครัวเป็นหลัก อันเป็นสิ่งส าคัญของเศรษฐกิจ
ชุมชน ประชาชนต้องสามัคคี ร่วมมือ ช่วยเหลือกัน พึ่งตนเอง และสร้างความเข้มแข็งของคนในชุมชน 
โดยหน่วยงานภาครัฐต้องเข้าไปช่วยเหลือ 

ด้านการด าเนินการและการพัฒนา 
1) ปัญหาและอุปสรรคด้านการด าเนินการและการพัฒนา พบว่าขาดคณะท างานในการ

ด าเนินการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพื่อวางแผนการด าเนินการพัฒนาในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน
ให้เกิดเป็นรูปธรรม 

2) ความต้องการด้านการด าเนินการและการพัฒนา พบว่าต้องการจัดตั้งคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชุม กองบิน 46 โดยก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบงานการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน กองบิน 46โดยตรง ในการประสาน อ านวยการ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนให้ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งในคณะกรรมการนี้จะมีกลุ่มต่าง ๆ  รวมทั้ง
กลุ่มด้านการเกษตรและกลุ่มขายสินค้าออนไลน์เข้าร่วม อันจะเป็นผลดีในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
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ให้ยั่งยืนต่อไป สอดคล้องกับ แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ของกรมพัฒนาชุมชนที่ก าหนดให้
พัฒนาระบบการท างานพหุภาคประสานหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกชุมชน 

ด้านบุคลากร 
1) ปัญหาและอุปสรรคด้านบุคลากร พบว่าก าลังพลและครอบครัวขาดองค์ความรู้ในการ

พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนทั้งด้านการเกษตรและด้านการขายสินค้าออนไลน์ 
2) ความต้องการด้านบุคลากร พบว่าต้องการจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ก าลังพลและครอบครัว

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เช่น การพัฒนาระบบตลาด การพัฒนาวิธีขาย การ
พัฒนากระบวนการผลิต และการพัฒนากระบวนการแปรรูป ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน ของกรมพัฒนาชุมชน ในการพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ด้าน
เศรษฐกิจชุมชนร่วมกัน 

ด้านงบประมาณ 
1) ปัญหาและอุปสรรคด้านงบประมาณ พบว่าด้านการเกษตรขาดงบประมาณในการจัดหา

และซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการด าเนินการด้านการเกษตร และแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ า 
2) ความต้องการด้านงบประมาณ พบว่าต้องการรับการสนับสนุนด้านงบประมาณจัดตั้ง

กองทุนเศรษฐกิจชุมชน กองบิน 46 เพ่ือน ามาต่อยอดธุรกิจชุมชน โดยรับการสนับสนุนจาก กองบิน 
46 และสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 46 ในการหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ า ซึ่งสอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ของกรมพัฒนาชุมชน ในการพัฒนากองทุนชุมชนทุกรูปแบบ 

ด้านการมีส่วนร่วม 
1) ปัญหาและอุปสรรคด้านการมีส่วนร่วม พบว่าขาดการรวมกลุ่มเพ่ือก าหนดทิศทางในการ

ด าเนินการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนกองบิน 46  
2) ความต้องการด้านการมีส่วนร่วม พบว่ามีความต้องการจัดตั้งกลุ่มด้านการเกษตรและด้าน

การขายสินค้าออนไลน์ของคนในชุมชนเพ่ือร่วมกันคิด วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของคนใน
ชุมชนเพ่ือน ามาเป็นแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กองบิน 46 ต่อไป  

ด้านการผลิตและการแปรรูป 
1) ปัญหาและอุปสรรคด้านการผลิตและการแปรรูป พบว่าขาดองค์ความรู้ ในด้านการผลิต

และการแปรรูป สอดคล้องกับการศึกษาของบุญชอบ ปิ่นทอง (2544:110) ที่พบว่าปัญหาและ
อุปสรรคในการด าเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเอง จังหวัดราชบุรี คือการขาดความรู้ด้านการ
วางแผนในด้านการเกษตรแผนใหม่ การขาดเงินทุน และปัญหาด้านการผลิตและการแปรรูป 

2) ความต้องการด้านการผลิตและการแปรรูป พบว่าต้องการการอบรมเพ่ิมพูนความรู้ 
ด้านการผลิตสินค้าทางการเกษตร และการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์สินค้าออนไลน์  

ด้านการตลาดและการจ าหน่ายสินค้า 
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 1) ปัญหาและอุปสรรคด้านการตลาดและการจ าหน่ายสินค้า พบว่าขาดตลาดชุมชน/ช่องทาง
ในการจ าหน่ายสินค้า กลุ่มการเกษตรและกลุ่มขายสินค้าออนไลน์ 

2) ความต้องการด้านการตลาดและการจ าหน่ายสินค้า พบว่า  ต้องการตลาดนัดชุมชน 
กองบิน 46 เพ่ือจ าหน่วยสินค้าทั้งด้านการเกษตรและด้านตลาดนัดออนไลน์ กองบิน 46 เพ่ือให้เกิด
ช่องทางการจ าหน่ายสินค้า และเกิดเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการผลิตสินค้าและปัญหา
ด้านต่าง ๆ ท าให้ผู้ผลิต ทั้งกลุ่มด้านการเกษตรและกลุ่มขายสินค้าออนไลน์ มีแนวความคิดในการ
พัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน กองบิน 46 ต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
ของกรมพัฒนาชุมชน ในการพัฒนาด้านการตลาดชุมชน 

 6.2 แนวทำงกำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชน กองบิน 46 ให้ยั่งยืน   
 1) จัดท าแผนยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน กองบิน 46 ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ของประทีป วีรพัฒนนิรันดร์ (2541) ที่ก าหนดให้มีการวางแผน
และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  

2) แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน กองบิน 46 ซึ่งสอดคล้องกับ ประทีป 
วีรพัฒนนิรันดร์ (2541) ผู้ให้แนวคิดในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยเสนอให้มีการวิเคราะห์ศักยภาพ
ของท้องถิ่น (ทุนในชุมชน) และสอดคล้องกับ กรมการพัฒนาชุมชนที่ได้ก าหนดแนวทางในการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนในเรื่องการพัฒนาระบบการท างานพหุภาค ประสานหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
ชุมชน (อ้างถึงใน ธเนศ ศรีวิชัยล าพันธ์, 2556: 192) 

3) จัดตั้งกลุ่มด้านการเกษตร และกลุ่มขายสินค้าออนไลน์ ซึ่งสอดคล้องกับกระแส
พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ที่ได้น ากลยุทธ์ในการ
พัฒนาชุมชน คือ ยึดการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ การรวมกลุ่มของคนในชุมชนเพ่ือเป้าหมายในการผลิต 
การแปรรูปผลผลิตและการตลาด 

4) ประชาสัมพันธ์ ชักจูง และสร้างแรงจูงใจ ให้ก าลังพลและครอบครัวกองบิน 46 
ร่วมพัฒนาและมีส่วนร่วมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน กองบิน 46 สอดคล้องกับกระแสพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้น ากลยุทธ์ในการพัฒนาชุมชน คือ  
ยึดเวทีชาวบ้านเป็นหลักแบบ “คิดเอง ท าเอง” จัดให้มีการประชุมประชาคมเศรษฐกิจพ้ืนฐานของ
ชุมชน 

5) จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพก าลังพลและครอบครัว สร้างเวทีแห่งการเรียนรู้ กองบิน 
46 เพ่ือให้เกิดการพัฒนาศักยภาพก าลังพลและครอบครัว ส่งเสริมให้เกิดอาชีพ สร้างรายได้ให้
ครอบครัว ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ พรรษวดี พงษ์ศิริ (2560) เรื่องการพัฒนาศักยภาพ
เศรษฐกิจชุมชนจังหวัดมหาสารคามตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่พบว่าควรให้ความส าคัญต่อ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การผลิต การตลาด คุณภาพ การเรียนรู้ขององค์การ และการติดต่อ
เครือข่ายเพ่ือให้สามารถพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของเศรษฐกิจชุมชนได้มากข้ึน 
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6) สนับสนุนให้เกิดผลิตภัณฑ์ชุมชน กองบิน 46 ซึ่งสอดคล้องกับ กรมการพัฒนาชุมชนซึ่งได้
ก าหนดแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนไว้ 7 ประการ (ธเนศ ศรีวิชัยล าพันธ์ , 2556: 192) 
ในการส่งเสริมและผลักดันให้เกิดสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน     

7) จัดหาและสนับสนุนแหล่งเงินทุนเพ่ือจัดตั้งเป็นกองทุนเศรษฐกิจชุมชนกองบิน 46 ในการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 46 สอดคล้องกับ กรมการพัฒนาชุมชนซึ่งได้ก าหนดแนวทางในการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนไว้ 7 ประการ ในการพัฒนากองทุนชุมชนทุกรูปแบบ 

8) จัดท าตลาดนัดชุมชนกองบิน 46 และช่องทางการจ าหน่ายสินค้ากลุ่มด้านการเกษตร และ
สินค้ากลุ่มขายสินค้าออนไลน์ ซึ่งสอดคล้องกับกรมการพัฒนาชุมชนที่ ได้ก าหนดแนวทางในการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนไว้ 7 ประการ ในด้านการพัฒนาด้านการตลาดชุมชน 

6.3 ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรน ำผลกำรวิจัยไปประยุกต์ใช้ 
การวิจัยเรื่องการศึกษาแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนส าหรับก าลังพลและครอบครัว 

กองบิน 46 ท าให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคและความต้องการของก าลังพลในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
กองบิน 46 ตลอดจนแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กองบิน 46 ซึ่งผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

ด้านนโยบาย ควรมีนโยบายในการสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจนและต่อเนื่อง 
โดยก าหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กองบิน 46  แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบในรูปคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กองบิน 46 ก าหนดให้มีตลาด
จ าหน่ายสินค้าภายในกองบิน เพ่ือจ าหน่ายสินค้ากลุ่มด้านการเกษตร และจ าหน่ายสินค้ากลุ่มขาย
สินค้าออนไลน์ 

ด้านการมีส่วนร่วม จัดตั้งกลุ่มกลุ่มด้านการเกษตร และจ าหน่ายสินค้ากลุ่มขายสินค้าออนไลน์ 
จากก าลังพลที่สนใจด้านการเกษตรแต่ละประเภท และกลุ่มขายสินค้าออนไลน์ เพ่ือสร้างเวทีในการ
เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ วิเคราะห์ศักยภาพขีดความสามารถของกลุ่ม เพ่ือวางแผนในการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กองบิน 46 ร่วมกันแก้ไขปัญหาที่ เกี่ยวกับการด าเนินการ การผลิต 
การจ าหน่ายสินค้า และการหาแหล่งเงินทุน ต่อไป 

ด้านบุคลากร จัดท าโครงการ สร้างหลักสูตรการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กองบิน 46 โดยจัดหา
วิทยากรมาบรรยายเพ่ิมพูนความรู้ให้แก่สมาชิกภายในกลุ่มด้านการเกษตรต่าง ๆ และกลุ่มขายสินค้า
ออนไลน์ เพ่ือที่สมาชิกสามารถต่อยอดในการผลิต การจ าหน่าย การแปรรูปผลิตภัณฑ์ 

ด้านงบประมาณ กองบิน 46 จัดหาหรือสนับสนุนแหล่งเงินทุนสวัสดิการเพ่ือน ามาพัฒนาต่อ
ยอดเศรษฐกิจชุมชน กองบิน 46 สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มจัดตั้งกองทุนเพ่ือสามารถประกอบกิจการ
ด้านเศรษฐกิจชุมชนต่อไป 
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แนวทำงกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรพัฒนำองค์กำรเพื่อมุ่งสู่ระบบรำชกำร 4.0 
ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย 

จุฑาภรณ์ สุภัทรพาหิรผล* 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื่อง แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์การเพ่ือมุ่ง สู่
ระบบราชการ 4.0 ของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) เพ่ือศึกษานโยบาย 
ยุทธศาสตร์ ทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ 4 .0 และการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (2) 
เพ่ือเสนอแนะแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์การเพ่ือมุ่งสู่ระบบราชการ 4.0 ของ
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และ (3) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของ
ต่างประเทศ เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย อันจะ
น าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 และเป็นรัฐบาลดิจิทัลต่อไป 

การศึกษาครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษา รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร 
(Documentary Research) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยก าหนดผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ (Key Informants) จ านวน 15 คน และน ามาวิ เคราะห์ เนื้อหา (Content Analysis)  
ผลการศึกษาพบว่า แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์การเพ่ือมุ่งสู่ระบบราชการ 4.0 
ของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 

1) ระดับนโยบาย (Policy) เป็นการพัฒนาภาพรวมระดับประเทศ ซึ่งเป็นบทบาท ภารกิจ
ของรัฐบาลที่ต้องด าเนินการ ดังนี้ 1) ก าหนดทิศทาง นโยบาย และเป้าหมายการพัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลของประเทศที่ชัดเจน เข้าใจง่าย มีการก าหนดกลยุทธ์การพัฒนาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 2) 
ปรับปรุง แก้ไขระเบียบ กฎหมายให้เอ้ือต่อการด าเนินการพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัลและการให้บริการใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ปรับโครงสร้างของระบบราชการให้เปิด
กว้าง เชื่อมโยงการท างาน และเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงาน 3) สนับสนุนงบประมาณการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความพร้อม ทั้งด้าน Hardware Software และ 
People ware ให้ครอบคลุม/ทั่วถึงทุกพ้ืนที่ เพ่ือสนับสนุนการให้บริการและแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 4) สนับสนุนงบประมาณการพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล เพ่ือให้มีทักษะ 
ความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างคล่องตัว มีความพร้อมรองรับต่อการเป็น

                                                           
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์  
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
E-mail: juthaporn.mots@gmail.com 
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รัฐบาลดิจิทัล และ 5) ปรับปรุงโครงสร้าง บทบาทของหน่วยงานที่รับผิดชอบการด าเนินการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลให้มีความชัดเจน   

2) ระดับปฏิบัติการ/พ้ืนที่ ตั้งแต่การก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน งบประมาณที่
ชัดเจน และสอดคล้องกัน การใช้งานและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนา
ฐานข้อมูลส าหรับการบริหารและการบริการ การจัดท าฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) การพัฒนา
บุคลากรเพ่ือรองรับการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และการพัฒนาเพื่อยกระดับการให้บริการประชาชน  

3) ข้อเสนอเชิงวิชาการ  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลใน
ต่างประเทศ เพ่ือน ามาเป็นแนวทางการพัฒนาตามบริบทที่เหมาะสม การศึกษาเปรียบเทียบกับ
หน่วยงานอ่ืนที่มีผลงานโดดเด่นด้านการพัฒนาบริการประชาชน เช่น กรมสรรพากร กรมการขนส่ง
ทางบก เป็นต้น รวมทั้งการถอดบทเรียนเพื่อน ามาเป็น Best Practice ในการประยุกต์ใช้ให้สอดคล้อง
ตามบริบทของหน่วยงาน  

ค ำส ำคัญ: รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์, รัฐบาลดิจิทัล, ระบบราชการ 4.0, เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

1. บทน ำ 
จากทิศทางการพัฒนาประเทศด้านการบริหารจัดการประเทศ รัฐบาลได้ก าหนดยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาประเทศในระดับต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพตามหลัก 
ธรรมาภิบาลซึ่งในปัจจุบัน โลกได้เข้าสู่ยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีสารสนเทศเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว
แบบก้าวกระโดดและเข้ามามีบทบาทส าคัญในการด ารงชีวิตประจ าวันของมนุษย์ รวมถึงการท างาน
ของทุกภาคส่วน ทั้งในการอ านวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน
เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว ถือเป็นความท้าทายและโอกาสในการพัฒนาประเทศที่จะปรับปรุงทิศ
ทางการด าเนินงานของภาครัฐเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศและประชาชน การส่งเสริม
ความสามารถในการบริหารจัดการภาครัฐตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 -2580) 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน เพ่ือประชาชน และประโยชน์
ส่วนรวม” แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.  2560-2564) ด้านที่ 6 
การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย โดยมี
แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐให้มี
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม กระจายอ านาจ และการมีส่วนร่วม
ของประชาชน เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่า สามารถบริการประชาชนในรูปแบบทางเลือกที่หลากหลายและ
มีคุณภาพ ข้าราชการมีคุณภาพและความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ องค์การมีสมรรถนะสูงและ
ทันสมัย เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล ปรับปรุงระบบ
การบริหารจัดการภายในองค์การ โดยวางระบบสารสนเทศ ปรับรูปแบบการให้บริการของรัฐจากรูป
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แบบเดิมไปสู่การให้บริการประชาชนผ่านระบบดิจิทัลให้สอดคล้องกับวิถีการด าเนินชีวิต มีการ
จัดบริการภาครัฐที่อ านวยความสะดวกในลักษณะจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ประชาชนสามารถใช้บริการผ่าน
เว็บไซต์ อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ และการใช้บริการผ่านเครื่องให้บริการอัตโนมัติ (Kiosk) รวมทั้ง
ก าหนดค่าธรรมเนียมการให้บริการของรัฐที่เหมาะสมระหว่างประชาชนทั่วไปกับนิติบุคคลที่มาใช้
บริการ ตลอดจนประชาชนสามารถตรวจสอบและติดตามการด าเนินงานของรัฐได้  นอกจากนี้ 
การก าหนดนโยบายและตั้งเป้าหมายมุ่งสู่ “ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0)” เปลี่ยนเศรษฐกิจ
แบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ภาครัฐต้องปรับตัวให้สามารถอ านวยความสะดวก
ในการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจสังคมยุคดิจิทัล ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและไม่
สามารถคาดเดาได้ จึงต้องมุ่งเน้นความคล่องตัวเพ่ือขับเคลื่อนภารกิจ (Agenda Based) และน า
เทคโนโลยีดิจิทัลมาพลิกโฉมสู่ “ระบบราชการ 4.0 (Government 4.0)” ซึ่งภาครัฐต้องมีส่วนร่วมใน
การด าเนินการเพ่ือให้ประเทศไทยเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ท างานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เ พ่ือประโยชน์สุขของประชาชน (Better Governance, Happier 
Citizens) เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน สามารถเป็นที่เชื่อถือ ไว้วางใจ และเป็นพ่ึงของ
ประชาชนได้อย่างแท้จริง (Credible and Trusted Government) โดยภาครัฐจะต้อง 1) จัดระเบียบ
โครงสร้างใหม่ เพื่อสร้างสมดุลและจัดการความสัมพันธ์ระหว่างกลไกภาครัฐ เอกชน และภาคีส่วนอ่ืน 
ๆ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม รวมทั้งออกแบบโครงสร้างภายในภาครัฐให้กระชับ เป็นแนวราบ และ 
ไม่เกิดความซ้ าซ้อน 2) วางระบบและวิธีการท างานใหม่ โดยยึดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการ
บริหารงานภาครัฐหรือหลักบริหารราชการแผ่นดินที่ดี และ 3) ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างานใหม่ 
โดยสร้างจิตส านึกและความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ มุ่งเน้นความซื่อสัตย์สุจริตและประโยชน์
ส่วนรวม ทั้งนี้ โดยมีปัจจัยส าคัญในการพัฒนาระบบราชการ 4.0 คือ “การปรับเข้าสู่ความเป็นดิจิทัล 
(Digitization/Digitalization)” เพ่ือตอบสนองกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมอัน
เกิดจากผลกระทบของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี รัฐบาลดิจิทัลจึงเป็นแนวทางที่ส าคัญในการน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของรัฐ เป็นกลไกที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ 
โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการติดต่อกันได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์ ท าให้สามารถตอบสนอง
ความคาดหวังของประชาชนได้ โดยมีปัจจัยแห่งความส าเร็จ 3 ประการ ได้แก่ 1) การสานพลัง
ระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอ่ืน ๆ ในสังคม (Collaboration) 2) การสร้างนวัตกรรม (Innovation) 
และ 3) การปรับเข้าสู่ความเป็นดิจิทัล (Digitization/Digitalization)  

ภายใต้แนวคิดดังกล่าว สอดคล้องกับวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืน ค.ศ. 2030 ขององค์การ
สหประชาชาติที่ได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล
ในการส่งเสริมการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ทิศทางการปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และการพัฒนาระบบราชการ 4 .0 ประกอบกับการ
เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลกระทบต่อส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งพบ
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ปัญหาและอุปสรรคหลายประการ ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจศึกษาว่า แนวการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการพัฒนาองค์การเพ่ือมุ่งสู่ระบบราชการ 4.0 ของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นอย่างไร 
เพ่ือน าไปสู่การยกระดับการพัฒนา และได้ข้อเสนอแนะที่ เป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อน 
การด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายการเป็นระบบราชการ 4 .0 และยกระดับการพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัล
ต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์กำรศึกษำ 

2.1 เพ่ือศึกษานโยบาย ยุทธศาสตร์ ทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ 4.0 และ 
การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ที่มุ่งเน้นสู่เป้าหมายการเป็นระบบราชการ 4 .0 ของส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 

2.2 เพ่ือเสนอแนะแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์การเพ่ือมุ่งสู่ระบบราชการ 
4.0 ของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย น าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการขับเคลื่อนสู่การเป็นรัฐบาล
ดิจิทัล 

2.3 เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของต่างประเทศ เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 
  
3. ระเบียบวิธีวิจัย 

ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นเครื่องมือใน
การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล โดยได้ก าหนดวิธีการด าเนินการ ดังนี้ 

1) การศึกษา รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Research) จากทั้งแหล่งข้อมูล
ปฐมภูมิ (Primary Data) ได้แก่ ข้อมูลเชิงประจักษ์จากการประชุมและการรวบรวมข้อมูลของ
คณะท างานขับเคลื่อนมหาดไทย 4.0 และแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้แก่ ข้อมูลจาก
เอกสาร บทความทางวิชาการ กรอบแนวคิด นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ ระเบียบ กฎหมาย งานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม แผนยุทธศาสตร์ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงมหาดไทย เป็นต้น 

2) การวิเคราะห์เนื้อหาจากเอกสารและข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ (Content Analysis) 
โดยวิเคราะห์จากกรอบแนวคิดการพัฒนาระบบราชการ 4 .0 และวิเคราะห์ ประมวลผลประเด็นที่
ได้รับข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ได้แก่ การก าหนดแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาบุคลากร การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารและการบริการ ปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัด
ในการด าเนินการ น าไปสู่ข้อเสนอแนะแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์การสู่ระบบ
ราชการ 4.0 ของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งการศึกษา วิเคราะห์ตัวอย่างการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล (e-Government) ของต่างประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย เพ่ือน ามา
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ประยุกต์ใช้เป็นแนวทางการพัฒนาตามบริบทของประเทศไทยและส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ต่อไป 

3) การสัมภาษณ์เชิ งลึก ( In-depth Interview)  เ พ่ือแลกเปลี่ ยนความรู้  ข้อคิดเห็น
ข้อเสนอแนะจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการสัมภาษณ์มีลักษณะเป็นค าถามปลายเปิด (Open-ended) 
โดยแบ่งค าถามเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ ได้แก่ ชื่อ-สกุล อายุ 
ต าแหน่ง หน่วยงานที่สังกัดประสบการณ์ในต าแหน่ง และส่วนที่  2 เป็นค าถามเกี่ยวกับแนวทางการ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์การเพ่ือมุ่งสู่ระบบราชการ 4.0 ของส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย ดังภาคผนวก โดยมีผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ (Key Informants) รวมทั้งสิ้น 15 คน แบ่งออกเป็น 
2 ระดับ ดังนี้  

(1) ผู้บริหารระดับสูง และผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กองในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย จ านวน 9 คน ซึ่งเป็นผู้น าการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Chief Change 
Officer: CCO) ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer: CIO) ผู้บริหาร
ที่ก ากับดูแลภารกิจด้านการพัฒนาระบบราชการ รวมทั้ง ผู้บริหารที่ขับเคลื่อนภารกิจส าคัญตาม
ยุทธศาสตร์ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
การบริหารและพัฒนาบุคลากร การพัฒนาระบบงาน การให้บริการประชาชน รวมทั้งผู้บริหาร
ระดับสูงต าแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด เพ่ือให้ครอบคลุมภารกิจการบริหารราชการส่วนภูมิภาค   

(2) ข้าราชการระดับผู้ปฏิบัติงาน จ านวน 6 คน ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบการ
ด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบราชการ 4 .0 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
4.0 (PMQA 4.0) รวมทั้ง การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 
4. ผลกำรศึกษำ 

จากการทบทวนเอกสารและสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
พัฒนาองค์การเพ่ือมุ่งสู่ระบบราชการ 4.0 ของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สรุปได้ดังนี้  

จากบทบาทส าคัญของกระทรวงมหาดไทย/ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าวคือ กระทรวงมหาดไทยเป็นกระทรวงหลักส าคัญที่เป็นจุดยึด
โยง/จุดเชื่อมโยงของฐานข้อมูลการเพ่ือการบริหารและการให้บริการประชาชน กระทรวงมหาดไทยมี
บทบาทหลักในการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ และการด าเนินการเพ่ือ
อ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนโดยใช้ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ (กรมการปกครอง) เป็นจุดยึด
โยงการบริหารและการให้บริการ ทั้งตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ การด าเนินธุรกิจ การให้บริการ
ประชาชน ปัจจุบันได้ให้บริการผ่านระบบการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ 
(Linkage Center) ซึ่งเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่สามารถเชื่อมโยงบูรณาการการบริหารและบริการ
บนฐานข้อมูลกลาง (Platform) ในการบริหารและการบริการของประเทศ จึงเปรียบเสมือนศูนย์กลาง
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ในการบริหารฐานข้อมูลกลาง (Data Center) เช่น ฐานข้อมูลความต้องการ/ปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน ฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่ ฐานข้อมูลของกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่ใช้ใน
การแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ ได้แก่ การแจ้งเตือนภัย  (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 
โดยเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลอ่ืน ๆ อาทิ ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์ (GIS) 
เพ่ือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย การ
พัฒนา Application LandsMaps (กรมที่ดิน) เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการ
ตรวจสอบต าแหน่งและภาพแปลงที่ดิน เป็นต้น ในส่วนของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ในฐานะเป็นหน่วยนโยบาย จึงไม่ใช่หน่วยที่ให้บริการประชาชนโดยตรง มีภารกิจหลักในการขับเคลื่อน
การเป็นราชการบริหารส่วนกลาง คือ ส่วนราชการระดับกรม มีหน้าที่จัดท าแผน ประสาน และแปลง
นโยบายไปสู่การปฏิบัติ เป็นเสนาธิการของกระทรวงมหาดไทย ท าหน้าที่ในการบูรณาการนโยบาย 
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย และเป็นศูนย์กลางการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทย
ในลักษณะกลุ่มภารกิจ (Cluster) และราชการบริหารส่วนภูมิภาค คือ ส านักงานจังหวัด เป็นเสนาธิ
การของผู้ว่าราชการจังหวัด มีหน้าที่บูรณาการงานของทุกกระทรวง กรมในพ้ืนที่ ประสาน และ
เชื่อมโยงแผนพัฒนาในระดับพ้ืนที่ จึงต้องสนับสนุนการด าเนินการของผู้ว่าราชการจังหวัดในทุก
ภารกิจ ภายใต้การบริหารราชการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจึงมีข้อมูลจ านวนมากทั้งการบริหาร
จัดการภายในองค์การ (Back Office) และการให้บริการประชาชน (Front Office) ให้ได้รับความ
สะดวก รวดเร็วในการติดต่อ ประสานงาน อ านวยความสะดวกเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงจ าเป็นต้องพัฒนาองค์การเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน  

ข้อเสนอแนะแนวทำงกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรพัฒนำองค์กำรเพื่อมุ่งสู่ระบบรำชกำร 
4.0 ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย และการพัฒนาประเทศไปสู่รัฐบาลดิจิทัล จากการ
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ รวม 15 คน สรุปแนวทางการพัฒนา แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

1) ระดับนโยบำย (Policy)  
เพ่ือให้การพัฒนาประเทศในภาพรวมบรรลุเป้าหมายการเป็นรัฐบาลดิจิทัลและส่งผลต่อ 

การพัฒนาระดับองค์การ รัฐบาลควรด าเนินการ ดังนี้ 
(1) ก าหนดทิศทาง/นโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศ ต้องก าหนด

เป้าหมายให้ชัดเจน เข้าใจง่าย และน าเสนอให้ทุกส่วนราชการใช้รูปแบบ เป้าหมายกลางที่ก าหนดเพ่ือ
ออกแบบการพัฒนาตามภารกิจหลักอย่างเป็นขั้นตอน สอดคล้องเชื่อมโยงกับเป้าหมายระดับประเทศ 
โดยเมื่อส่วนราชการจัดท าแผน ก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และเป้าหมายในการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศตามภารกิจและเป้าหมายการพัฒนาประเทศ ควรมีหน่วยงานกลางในการ
ช่วยเหลือ สนับสนุนการขับเคลื่อนการด าเนินการตามแผนอย่างใกล้ชิด และก าหนดกลไกคณะท างาน
ขับเคลื่อนระดับประเทศและระดับส่วนราชการ เพ่ือให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม   
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(2) ปรับปรุงระเบียบ กฎหมายให้เอื้อต่อการด าเนินการพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัล/ระบบ
ราชการ 4.0 ทั้งการปฏิบัติงานและการให้บริการเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนผ่านรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) การปรับกฎหมายให้เอ้ือต่อการเปิดกว้างและเชื่อมโยงการท างาน 
การเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงาน ลดเงื่อนไขการขอข้อมูลในรูปแบบที่ต่างกันของแต่ละหน่วยงาน 
ควรออกแบบโครงสร้างและรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีพ้ืนฐานอยู่บนชื่อรายการข้อมูล
เดียวกัน ปรับระบบการขอข้อมูลภาครัฐให้เป็นแบบ Single Form บูรณาการข้อมูลร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งการปฏิรูปโครงสร้างส่วนราชการ ปรับระบบงานเพ่ือให้มี
ความกะทัดรัด ลดขั้นตอนการด าเนินการ  

(3) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้มีความพร้อมด้าน Hardware Software People ware การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระบบฐานข้อมูล เครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Network) ในระดับพ้ืนที่ให้ครอบคลุม ทั่วถึงทุกพ้ืนที่ 
โดยเฉพาะในพ้ืนที่ห่างไกล การสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยีพ้ืนฐานให้แก่ภาครัฐเพ่ือใช้
สนับสนุนการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ควรมีการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเ พ่ือรองรับการด าเนินการในระดับจังหวัดให้ครอบคลุมทั้ ง  
76 จังหวัด ในส่วนของภาคประชาชน ให้สามารถเข้าถึงการรับบริการของภาครั ฐได้อย่างทั่วถึงและ
เท่าเทียมกัน ควรสนับสนุนให้ประชาชนทุกระดับสามารถใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พ้ืนฐานหรือ
โทรศัพท์มือถือเพ่ือเข้าถึงเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สร้างความรู้ ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเบื้องต้นให้แก่ประชาชนเพ่ือให้เข้าถึง ติดตาม ข้อมูล ข่าวสารได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์ 
และใช้เทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้  

(4) สนับสนุนงบประมาณการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นองค์รวม เพ่ือให้บุคลากรมี
ทักษะ ความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างคล่องตัว มีความพร้อมรองรับต่อการ
เป็นรัฐบาลดิจิทัล 

(5) ปรับปรุง/ปฏิรูปโครงสร้างของหน่วยงานที่รับผิดชอบการด าเนินการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลให้ชัดเจน โดยก าหนดให้มีหน่วยงานกลางในการด าเนินการด้านการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลโดยเฉพาะให้ชัดเจน จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง 
ต าแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ความเห็นว่า 

“การปรับบทบาทภารกิจของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
ควรเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการสนับสนุนส่วนราชการในเชิง
เทคนิค ส่งเสริมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล การรวบรวม
ข้อมูล (Data) ที่ส าคัญของกระทรวง/ส่วนราชการต่าง ๆ โดยกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมควรเป็นหน่วยงานกลางในการจัดระบบการ
บริหารจัดการข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งต้องรับความต้องการ
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(Requirement) การใช้ฐานข้อมูลจากทุกกระทรวง/ส่วนราชการ เพ่ือ
รวบรวมไว้ในคลังข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของหน่วยงานภาครัฐ 
นอกจากนี้ ควรเป็นหน่วยงานกลางในการจัดการด้านเทคโนโลยี เช่น 
ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ให้รวมศูนย์ในการติดตั้งและดูแลระบบ 
Operation Room ให้เชื่อมโยงกันทุกหน่วยงานเพ่ือให้ติดตาม ดูแลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ”  

ทั้งนี้ ผู้ให้สัมภาษณ์บางส่วน เสนอแนะแนวทางสรุปได้ว่า กระบวนการน าเข้าข้อมูลต้องมีการ
คัดแยก กลั่นกรองข้อมูลก่อนน าเข้าระบบคอมพิวเตอร์/ระบบสารสนเทศภาครัฐ เพ่ือให้เป็ น
สารสนเทศ (Information) ที่สามารถเปิดกว้างให้หน่วยงานมาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ต่อยอด
การด าเนินการ อีกทั้ง เพ่ือให้สามารถเชื่อมโยงระบบสารสนเทศภาครัฐ แก้ไขปัญหาการจัดเก็บข้อมูล
ซ้ าซ้อน การขอข้อมูลซ้ า ๆ ในการรับบริการ  

ด้านผู้บริหารระดับสูงท่านที่ 1 เสนอแนะในทางเดียวกันว่า  

“การพัฒนาในภาพรวมระดับประเทศ อาจไม่จ าเป็นต้องมี Data Center 
ของแต่ละหน่วยงานย่อย แต่ควรมี Data Center กลางที่รวมศูนย์ข้อมูล 
ท าให้เป็น Big Data ไว้ที่เดียว เพ่ือลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล และลด
ปัญหาข้อมูลที่กระจัดกระจาย ไม่บูรณาการกัน” 

 
2) ระดับปฏิบัติกำร/พื้นที่   
ข้อเสนอแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของส านักงาน

ปลัดกระทรวงมหาดไทยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารและบริการ ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้  
(1) การก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน แผนงบประมาณที่ชัดเจน และ

สอดคล้องกัน 
กระทรวงมหาดไทย/ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้น านโยบายประเทศไทย 

4.0 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ทิศทางการพัฒนาประเทศ และนโยบาย
ส าคัญของรัฐบาลในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการบริหารและบริการสู่การปฏิบัติ โดยมีกลไก
คณะท างานขับเคลื่อนมหาดไทย 4 .0 (มีรองปลัด กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานคณะท างาน) 
ขับเคลื่อนการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมทั้งด้านการปฏิรูประบบราชการและด้านการ
เตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ ได้ก าหนดแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงมหาดไทย 
พ.ศ. 2561-2564 เพื่อเป็นกรอบทิศทางการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือให้เห็นภาพการขับเคลื่อนของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อพัฒนาการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นกระทรวงชั้นน าที่มีศักยภาพในการบริการ ภาคประชาชนด้วย
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เทคโนโลยีดิจิทัล” และก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) เพ่ือการพัฒนารวม 4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบูรณาการระบบงานและโครงสร้างพ้ืนฐานกระทรวงมหาดไทย 
(Integration) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับบริการประชาชนสู่บริการดิจิทัล (Digital Services) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การปรับปรุงกระบวนการด าเนินการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Smart Operations) 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือสร้งสรรคและประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลอย่าง
มีประสิทธิภาพ (Digital Competency and Innovation)  

ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2561 -2564 บรรจุ
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนากว่า 196 โครงการ ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณ 24,692.1899 
ล้านบาท โดยมุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่การบูรณาการระบบงานและ
โครงสร้างพ้ืนฐาน การยกระดับบริการ และด้านการพัฒนาบุคลากร ซึ่งงบประมาณกว่าร้อยละ 37 
เป็นการด าเนินการบูรณาการระบบงานและโครงสร้างพ้ืนฐาน แต่กลับพบว่ามีการก าหนดงบประมาณ
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรไว้เพียงร้อยละ 2 เท่านั้น นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนาส่วนใหญ่มุ่งเน้นที่
การพัฒนาฮาร์ดแวร์มากที่สุด (พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน อุปกรณ์ การปรับปรุง บ ารุงรักษา และการ
รักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีดิจิทัล) ตามด้วยการพัฒนาซอฟต์แวร์ และการพัฒนา
บุคลากรเป็นล าดับสุดท้าย นอกจากนี้ หากพิจารณาโครงการส าคัญ พบว่า มีโครงการพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งเป็นการพัฒนาตามภารกิจ (Function) รวมทั้งโครงการที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ
การบริหารงานสูงกว่าการให้บริการ แสดงให้เห็นว่า การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทยในปัจจุบันยังเน้นการพัฒนาองค์การมากกว่าการยกระดับการให้บริการ
ประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งไม่ใช่หน่วยบริการ
ประชาชนโดยตรง 

จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงท่านที่ 1 ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นด้านการ
วางแผนยุทธศาสตร์ว่า  

“ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีการก าหนดยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติ
การดิจิทัล สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาดิจิทัลใน
ระดับบน แผนยุทธศาสตร์ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพ่ือน าไปสู่
การพัฒนาที่ครอบคลุมในมิติต่าง ๆ ตามประเด็นยุทธศาสตร์  เพ่ือเป็น
กรอบและทิศทางการพัฒนา ซึ่งเป็นแนวทางกว้าง ๆ ในการด าเนินการของ
กรม รัฐวิสาหกิจ โดยแผนจะมุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบฐานข้อมูลที่จะน ามาใช้ในการพัฒนาและ
แก้ไขปัญหา สะท้อนให้เห็นข้อเท็จจริงในระดับพ้ืนที่ มีความง่ายในการ
เข้าถึง และน าฐานข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการบริหารและการบริการ”  
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ด้านผู้บริหารระดับสูง ต าแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด มีความเห็นว่า 

“แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงมหาดไทยยังไม่ชัดเจน มีการก าหนด
งบประมาณไว้จ านวนมาก แต่ยังไม่สามารถด าเนินการได้จริงและยังไม่
เกิดผลที่ชัดเจน เช่น โครงการสถาปัตยกรรมองค์การ”  

และจากการสัมภาษณ์ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานท่านหนึ่ง มีความเห็นว่า  

“การวางแผนยุทธศาสตร์ แผนด้านดิจิทัล ไม่ค่อยเห็นอย่างเป็นรูปธรรม 
แต่มีความพยายามที่จะท าอยู่ โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร มีการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งเป็น
การรวบรวมแผนงาน/โครงการของกรม รัฐวิสาหกิจไว้ด้วยกัน แต่ยังขาด
การวางแผนเพ่ือพัฒนาความเป็นดิจิทัลในองค์รวม ทั้งนี้ควรมีการบูรณา
การระหว่างการจัดท าแผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทยและแผนพัฒนา
ดิจิทัล กระทรวงมหาดไทย” 

สรุปได้ว่า การก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการ
บริหารและการบริการยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร ดังนั้น แนวทางการเ พ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนา
องค์การเพ่ือมุ่งสู่ระบบราชการ 4.0 ควรให้ความส าคัญกับการก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ ที่ชัดเจน 
การก าหนดแผนงาน/โครงการ และแผนงบประมาณท่ีสอดคล้องกัน ดังนี้ 

- ก าหนดเป้าหมายและห้วงเวลาของแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา
ดิจิทัลสู่การปฏิบัติให้ชัดเจน ควรมีการทบทวนและปรับปรุงการก าหนดยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการใน 
การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยให้เชื่อมโยงกันทั้งระบบ และ
ก าหนดห้วงระยะเวลาของแผนฯ ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวที่สอดคล้องตามแผน
ขับเคลื่อนระดับบนของรัฐบาล รวมทั้งการก าหนดกรอบงบประมาณให้สมดุล ครอบคลุมมิติการ
พัฒนาทั้งส่วนกลางและการพัฒนาพ้ืนที่ และมีการติดตาม ประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินการ 

- ก าหนดนโยบายที่ชัดเจนในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ ดิจิทัล มาใช้เพ่ือ 
การบริหาร การปฏิบัติงาน และการบริการ ทั้งนโยบายการพัฒนาฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ การพัฒนา
บุคลากร การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนานวัตกรรมการบริหารและ
การบริการ รวมทั้งการสื่อสารให้บุคลากรเข้าใจบทบาทการเป็นรัฐบาลดิจิทัล และมีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนการด าเนินการในฐานะหน่วยงานหลักส าคัญที่เป็นแกนกลางในการประสาน การพัฒนาทั้ง
ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จึงเปรียบเสมือนจุดยึดโยง/จุดเชื่อมโยงของฐานข้อมูลการเพ่ือการ
บริหารและการบริการประชาชน เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารฐานข้อมูลกลาง (Big Data) 
สนับสนุนการเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
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- ก าหนดยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลของส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทยต้องพิจารณาเชื่อมโยงถึงมิติการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ (Area Base) ภายใต้บทบาทของผู้ว่า
ราชการจังหวัด โดยมีส านักงานจังหวัดเป็นเลขานุการในการสนับสนุนภารกิจของผู้ว่าราชการจังหวัด
เพ่ือขับเคลื่อนงานในพ้ืนที่ จึงจ าเป็นที่จะต้องสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 
ซึ่งปัจจุบันการก าหนดแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงมหาดไทยพิจารณาเฉพาะแผนงาน/โครงการ
ที่ขับเคลื่อนการด าเนินการโดยส่วนราชการ (ส่วนกลาง) ดังนั้น การก าหนดยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติ
การต้องค านึงถึงการวางกรอบการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่ด้วย เช่น  
การจัดท าฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดเก็บ ประมวลผลข้อมูล
การด าเนินการตามตัวชี้วัดเพ่ือใช้ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบเพื่อยกระดับการพัฒนา เป็นต้น  

(2) การใช้งานและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัลของส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย และการพัฒนาฐานข้อมูลส าหรับการบริหารและการบริการ 

- การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือสนับสนุนการบริหารงาน
ของผู้บริหารระดับสูงและผู้ปฏิบัติงาน ควรพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบสารสนเทศ รวมทั้ง
เทคโนโลยีดิจิทัลให้ครอบคลุมทั้งระบบ Hardware Software และ People ware รวมทั้งสร้างการมี
ส่วนร่วมของกลไกผู้ปฏิบัติงานในระดับพ้ืนที่ในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน/ข้อมูลเพ่ือเฝ้าระวัง
สถานการณ์ ตลอดจนต้องเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานแต่
ละภารกิจด้วย 

จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง ต าแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ความเห็นว่า  
“ปัญหาการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล จ าแนกได้เป็น 
3 ด้านหลัก ได้แก่ 1) Hardware เช่น ปัญหาด้านโครงสร้างของส่วน
ราชการ อ านาจหน้าที่ 2) Software เช่น ระเบียบ กฎหมายไม่เอ้ือต่อการ
ด าเนินการ งบประมาณไม่เพียงพอ และ 3) People ware เช่น บุคลากร
ขาด Digital Skill, Competency, Job Specification, และ Mind Set 
จึงควรพัฒนาเรื่องดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพ รองรับการพัฒนาของ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว”   

จากการสัมภาษณ์ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย/์กอง ให้ความเห็นว่า  

“การใช้งานและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัลของ
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ยังพบปัญหาและข้อจ ากัดหลายด้าน 
เช่น ปัญหาด้าน Hardware ได้แก่ โครงสร้างของส่วนราชการ อ านาจ
หน้าที่  สายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ งที่ ยาว  ท าให้การสั่ งการ ถึ ง
ผู้ปฏิบัติงานมีความล่าช้า มีการสั่งการหลายระดับชั้น ดังนั้น จึงต้องแก้ไข
ปัญหาโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยให้การติดต่อสื่อสาร  
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สั่งการมีความรวดเร็วมากขึ้น เทคโนโลยีจึงมีส่วนส าคัญเป็นอย่างมาก เช่น 
การใช้ 5g ดาวเทียม ระบบ GIS และควรพัฒนาให้ผู้ปฏิบัติงานในระดับ
พ้ืนที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการเพ่ิมทักษะ 
ความรู้ด้านการสื่อสาร ใช้เครื่องมือในการสื่อสารระดับพ้ืนที่ได้ ส่งเสริมให้
ผู้ปฏิบัติงานระดับพ้ืนที่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และ
เข้าถึงการด ารงวิถีชีวิตประจ าวันของประชาชนในพ้ืนที่ได้ เช่น ผ่านหอ
กระจายข่าว ดังนั้นการเลือกเครื่องมือสื่อสาร เทคโนโลยี จึงต้องเข้าใจ
วิ ธี ก าร  ช่ อ งทางที่ เ หมาะสมกับคนใน พ้ืนที่ นั้ นด้ วย  นอกจากนี้ 
กระทรวงมหาดไทยต้องมองเห็นภาพรวมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา
อย่างเป็นองค์รวม จึงต้องสร้างความร่วมมือจากประชาชนในการสนับสนุน
ภารกิจ ทั้งการแจ้งข้อมูล ข่าวสารในพ้ืนที่ เป็นหูเป็นตาในการแจ้งเหตุ 
เตือนภัย เพ่ือให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด สามารถ
แก้ไขปัญหาแบบเฉพาะทางได้ รวมทั้งใช้กลไกก านัน ผู้ใหญ่บ้านมาช่วย
การบูรณาการในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ทั้งใน
ระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ ร่วมกับการน าเทคโนโลยีมาใช้” 

- การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ืออ านวยความสะดวกใน 
การให้บริการประชาชน เพ่ือลดการเอารัดเอาเปรียบจากการบริการที่ไม่เป็นธรรม และช่วยสร้างความ
โปร่งใสในกระบวนการให้บริการ ลดการติดสินบนหรือจ่ายเงินเพ่ือให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว 
อีกท้ังช่วยลดช่องว่างและโอกาสในการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐได้ 

ส าหรับการพัฒนาเพ่ือยกระดับการให้บริการประชาชนของศูนย์ด ารงธรรม
กระทรวงมหาดไทย ปัจจุบันยังมีข้อจ ากัดในการจัดเก็บข้อมูล ซึ่งยังเป็นระบบ Manual ข้อจ ากัดเรื่อง
คน การบูรณาการ การออกแบบการด าเนินการ ดังนั้น การเพ่ิมประสิทธิภาพเพ่ือยกระดับการ
ให้บริการประชาชนควรด าเนินการ ดังนี้  

(1) ควรมีการวางแผนการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล สถิติที่เกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ด ารงธรรม เพ่ืออ านวยความสะดวกในการจัดเก็บ รวบรวม ประมวลผล
ข้อมูลให้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ด ารงธรรม และช่วยลดทรัพยากรกระดาษ ลดระยะเวลาในการด าเนินการ
ได้ จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงท่านที่ 3 ให้ความเห็นว่า  
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“การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในศูนย์ด ารงธรรม (Back Office) 
ควรมีการพัฒนาโดยใช้ระบบการจัดเก็บข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(รูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์) เพ่ือให้เกิดความสะดวกและง่ายในการค้นหา
ข้อมูล โดยแบ่งระดับของการเข้าถึงข้อมูลเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 1) ระดับ
ผู้บริหาร รองปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ก ากับดูแล ผู้อ านวยการส านัก/
ศูนย์/กอง หัวหน้ากลุ่มงาน ให้สามารถเรียกดูข้อมูลจากระบบเพ่ือติดตาม
ผลการด าเนินงาน น าไปใช้ในการตัดสินใจก าหนดนโยบายได้  2) ระดับ
ผู้ปฏิบัติงาน สามารถบันทึก จัดเก็บข้อมูลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านระบบ
ได้ และส่งต่อเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านระบบได้ทันที โดยลดการท า
เอกสารราชการซึ่งมีขั้นตอนระยะเวลานาน 3) ประชาชน ผู้รับบริการที่มา
ร้องเรียนร้องทุกข์  สามารถติดตาม เรื่องผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์ ได้ 
โดยก าหนดรหัสในการใช้งานให้เป็นรายบุคคล”  

(2) ควรมีการวางแผนพัฒนาการให้บริการของศูนย์ด ารงธรรมผ่านระบบออนไลน์  
การพัฒนาระบบรับและติดตามเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ให้สามารถใช้งานง่าย และตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการ ใช้เทคโนโลยีเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้มาร้องเรียนร้องทุกข์ เช่น พัฒนา
ระบบนัดคิวออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ การแจ้งเตือนสถานะของเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านระบบ 
SMS พัฒนาระบบติดตาม (Tracking) เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลา และค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางมาติดตามเรื่อง ณ จุดบริการ โดยใช้ระบบออนไลน์ส าหรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทั่วไป  
ส่วนเรื่องที่มีความยุ่งยาก ซับซ้อนให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาให้แก่ป ระชาชน
โดยตรง   

(3) ควรสนับสนุนด้านงบประมาณในการพัฒนาระบบการให้บริการโดยเน้นการเพ่ิม
ช่องทางการให้บริการผ่านระบบออนไลน์ เช่น Website Application เพ่ือให้ประชาชนสามารถรับ
บริการได้ทุกท่ี ทุกเวลา และทุกอุปกรณ์ การบริการแบบ e-Service โดยประชาชนสามารถตรวจสอบ
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ซึ่งจะท าให้ลดช่องว่างในการทุจริต เกิดความโปร่งใสในการให้บริการ 
รวมทั้งควรสนับสนุนงบประมาณในการวางระบบการให้บริการของศูนย์ด ารงธรรมในด้านอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งปัจจุบันได้รับงบประมาณในการติดกล้อง CCTV ภายในห้องไกล่เกลี่ยเท่านั้น  

(4) การเชื่อมโยง บูรณาการข้อมูลปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนกับ  
ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานทั้งภาครัฐ เชื่อมโยงข้อมูลกับส่วนราชการทั้งส่วนกลางและระดับพ้ืนที่ที่มีบทบาท ภารกิจใน
การแก้ไขปัญหาและจัดการข้อร้องเรียนร้องทุกข์ รวมทั้งบูรณาการความร่วมมือกับภาคเอกชนและ
ภาคประชาชนในรูปแบบประชารัฐ 

 



144 
 

ผู้อ านวยการท่านหนึ่ง ให้สัมภาษณ์ว่า “แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ให้บริการของศูนย์ด ารงธรรม กระทรวงมหาดไทยในอนาคต ข้อมูลปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนของศูนย์ด ารงธรรมเป็นข้อมูลขนาดใหญ่ 
มีความจ าเป็นต้องบูรณาการเชื่อมโยงหลายหน่วยงาน โดยแบ่งเป็น 3 
ระดับ ดังนี้ 1) เชื่อมโยงข้อมูลของศูนย์ด ารงธรรมกับภาคีเครือข่ายที่มี
หน้าที่ในการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 2) เชื่อมโยงข้อมูลของศูนย์
ด ารงธรรมทุกกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 3) วิเคราะห์ข้อมูลเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ด ารงธรรม เพ่ือใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา
เชิงนโยบาย น าข้อมูลมาวิเคราะห์ความต้องการของประชาชนในการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อน น ามาสู่การก าหนดนโยบายการแก้ไขปัญหา และใช้
ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดให้
ตอบสนองความต้องการและแก้ได้ตรงจุด” 

- การจัดท าฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)  
การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพ่ือมุ่งสู่ระบบราชการ 4 .0 การเป็นรัฐบาล

ดิจิทัล โดยใช้เทคโนโลยีเพ่ือการบริหารและการบริการ ข้อมูลของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมี
จ านวนมาก จึงต้องท าให้ข้อมูลมีความความถูกต้อง น่าเชื่อถือ เป็นปัจจุบัน เพ่ือน ามาวิเคราะห์ 
พยากรณ์ วางแผนการพัฒนาในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเชื่อมโยงข้อมูล จัดท าฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่เพ่ือบูรณาการและสร้างเอกภาพการให้บริการร่วมภาครัฐ โดยพิจารณาความต้องการใน
การแก้ไขปัญหาของประชาชน การตัดสินใจทางการบริหาร ออกแบบวิธีการจัดเก็บและเรียกใช้งาน
ข้อมูล รวบรวมข้อมูลในลักษณะคลังข้อมูล (Data Warehouse) ใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ 
เพ่ือวัด วิเคราะห์ บริหารในรูปแบบ Dashboard ที่เข้าใจง่าย นอกจากนี้ ควรให้ผู้ใช้งานเข้าถึงข้อมูล
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เปิดกว้าง (Open Data) โดยก าหนดช่องทางการเข้าถึงข้อมูลในระดับที่
แตกต่างกัน การเพ่ิมประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นของผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ปฏิบัติงานทั้ง
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยการบูรณาการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูล
ของส่วนราชการสนับสนุนการบริหารและการตัดสินใจของผู้ว่าราชการจังหวัดในการน าข้อมูลมาใช้
ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ การก าหนดกระบวนการโดยหารูปแบบที่เหมาะสม 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ รวมทั้งใช้เทคโนโลยีในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร นโยบาย เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและเข้าถึงผู้รับบริการให้ผู้รับบริการมีความสะดวก รวดเร็ว 
ลดต้นทุน และสร้างความเชื่อม่ันต่อการให้บริการ ท าให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีของหน่วยงาน  
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จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง ท่านที่ 2 ให้สัมภาษณ์ว่า  

“บทบาทภารกิจของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยในการสนับสนุน
ข้อมูลให้แก่จังหวัด ขณะนี้ได้มีการพยายามท า Big Data โดยน าข้อมูลของ
ทุกกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเข้ามารวมไว้ที่ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทยที่เดียว เพ่ือให้ทุกกรมสามารถใช้งานข้อมูลได้ มีการเชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่างกัน เช่น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีข้อมูลการ
แจ้งเตือนภัย ข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัย กรมที่ดิน มีข้อมูลการจ่ายภาษีที่ดิน 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าลังปรับระบบยื่นภาษีออนไลน์ กรมการ
ปกครอง มีข้อมูลพ้ืนฐานของประชาชน ข้อมูลเลข 13 หลัก โดยเปิดระบบ
ทะเบียนราษฎร์ให้หน่วยงานอ่ืนมาเชื่อมโยง นี่คือ การพยายามท าให้เข้าสู่
นโยบายประเทศไทย 4.0 หรือระบบราชการ 4.0 รวมทั้งการเชื่อมโยง
ข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกกระทรวงมหาดไทย เช่น กรณีสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 (Covid-19) กระทรวงการคลังให้เงิน
เยียวยา 5,000 บาท ซึ่งมีการมาเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนราษฎร์ โดยใช้เลข
ประจ าตัวประชาชน รวมทั้งการรับบริการต่าง ๆ ของภาครัฐ โดยให้
ผู้รับบริการสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ได้ 
เช่น ข้อมูลทั่วไป ขั้นตอนการด าเนินการ ข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อหน่วยงาน 
ข้อมูลแบบฟอร์มการให้บริการ ข้อมูลแผนงาน โครงการ งบประมาณ 
ข้อสั่งการต่าง ๆ มารวบรวมไว้ที่เดียว เพ่ือให้จังหวัดสามารถค้นหาได้
สะดวก ช่วยลดขั้นตอนการด าเนินการเรื่องงานเอกสารราชการได้ 

ผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กอง ให้ความเห็นเรื่องความจ าเป็นของฐานข้อมูลว่า 

“การด าเนินภารกิจด้านการต่างประเทศ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ านวน
มาก แต่ยังไม่มี Big Data เพ่ือใช้ประโยชน์ร่วมกันในการปฏิบัติงาน 
การพิจารณาด้านต่าง ๆ แต่ละหน่วยงานต่างมีข้อมูล สารสนเทศของแต่ละ
หน่วยงาน แต่ยังไม่มีการแชร์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ข้อมูลร่วมกัน 
ซึ่งอาจจะติดขัดเรื่องข้อระเบียบ กฎหมายในการเปิดเผยข้อมูล ที่ยังไม่
สามารถท าได้ ท าให้นโยบายการแก้ไขปัญหายังไม่สามารถท าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงควรพัฒนาระบบการตรวจลงตรา (VISA) โดยใช้
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการตรวจสอบบุคคลที่เดินทางเข้า -ออกประเทศ 
ทั้งการตรวจสอบและบันทึกประวัติของบุคคลที่อยู่ในบัญชีต้องห้ามเดิน
ทางเข้าประเทศ (Blacklist) การตรวจสอบ Passport โดยสามารถบูรณา
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การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ร่วมกันได้ ในการด าเนินการเรื่องการเปิดด่านชายแดน กระทรวงมหาดไทย
ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ ไม่มีข้อมูลมาวิเคราะห์
ปัญหาที่เกิดขึ้นในระดับพ้ืนที่ เช่น ข้อมูลด้านโลจิสติกส์ ปัญหายาเสพติด 
แรงงานข้ามชาติ การค้ามนุษย์ การลักลอบเข้าประเทศทางด่านชายแดน 
การแชร์ข้อมูล Big Data ยังไม่สมบูรณ์ ท าให้คนอ่ืนมองว่าประเทศไทย
เป็นแหล่งกบดานของคนหลบหนีคดี การลักลอบขนยาเสพติด ซึ่งยังไม่
สามารถแก้ปัญหาได้ นี่คือ ความส าคัญของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหรือ
รัฐบาล 4.0 ในด้าน Big Data ซึ่งนโยบายของรัฐบาลต้องชัดเจน ต้องกล้า
ที่จะก้าวข้ามปัญหาการเมือง ปัญหาระบบอุปถัมภ์  ระบบศักดินา 
การปฏิรูปโครงสร้างของหน่วยงาน การปฏิรูประเบียบ กฎหมาย รัฐบาลจึง
ต้องให้ความส าคัญกับการปรับสู่รัฐบาล 4.0 อย่างจริงจัง ก าหนดหน่วยงาน
รับผิดชอบที่ชัดเจน รวมทั้งก าหนดงบประมาณในการขับเคลื่อนอย่าง
จริงจัง”  

- ด้านการสร้างการรับรู้ข้อมูล ข่าวสารให้แก่ประชาชน ถือเป็นภารกิจส าคัญของ
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งจะต้องพัฒนาระบบหรือเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูล 
ข่าวสารให้ประชาชนรับทราบ สร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจผ่านช่องทางออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงได้
ง่าย รวดเร็ว เช่น เว็บไซต์ โทรศัพท์มือถือ กลุ่มไลน์ เน้นการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social 
Media) ซึ่งเป็นช่องทางที่ประชาชนส่วนใหญ่ใช้ในชีวิตประจ าวัน สามารถเข้าถึงได้ง่าย เพ่ือตอบสนอง
มิติการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  

3) ด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรเพื่อรองรับกำรพัฒนำเทคโนโลยีดิจิทัล  
(1) พัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล กล่าวคือ บุคลากรเป็น

องค์ประกอบที่ส าคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและการก้าวเข้าสู่ระบบราชการ 4.0 ทั้งนี้  
การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลแก่ข้าราชการและบุคลากรของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็น
กลไกส าคัญในการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล บุคลากรภาครัฐต้องมีการปรับตัวให้เท่าทันกับ
การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานตามบทบาทในการปรับเปลี่ยน และ
สามารถน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล  ควรก าหนด
แผนพัฒนาบุคลากรด้านทักษะดิจิทัลให้สอดคล้องกับแผนอ่ืน ๆ การออกแบบหลักสูตรการพัฒนา 
ควรเน้นความรู้ ความเข้าใจ และน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง เช่น การสร้าง QR Code การใช้งานระบบ
ประชุมออนไลน์ การน าข้อมูลส่งผ่าน Google Drive เป็นต้น รวมทั้งก าหนดหลักสูตรเฉพาะกลุ่มที่
แตกต่างกัน โดยเน้นการพัฒนากลุ่มผู้บริหารระดับกลางซึ่งเปรียบเสมือนโซ่ข้อกลางที่เป็นผู้ออกแบบ
งานและการพัฒนาที่จะน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ การสร้างแนวคิดใหม่หรือวิธีการใช้
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เทคโนโลยีดิจิทัลในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารและการให้บริการ ส าหรับหลักสูตรการ
ฝึกอบรม ควรแก้ไขข้อจ ากัดของภาครัฐให้เปิดกว้างให้บุคลากรสามารถเข้าอบรมหลักสูตรของ
หน่วยงานภาคส่วนอ่ืนได้ เช่น สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาคเอกชน เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคลากรรับ
แนวทาง ความรู้ และแนวคิดใหม่เข้ามาปรับใช้ในการพัฒนาระบบราชการ การพัฒนาหลักสูตรการ
อบรมตามช่วงวัยของบุคลากรที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ ต้องส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ผ่านระบบออนไลน์ (e-learning) ซึ่งสามารถเรียนได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางและค่าเอกสารได้ 

ส าหรับการพัฒนาบุคลากรที่มีภารกิจด้านการให้บริการประชาชน ควรพัฒนาทักษะ
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและทักษะเฉพาะ จากการสัมภาษณ์ผู้อ านวยการท่านหนึ่ง ให้ความเห็นว่า  

“การพัฒนาเจ้าหน้าที่ศูนย์ด ารงธรรม ถือเป็นหัวใจส าคัญ ซึ่งศูนย์ด ารง
ธรรมมีการพัฒนาบุคลากรเรื่อง Service Mind ให้เจ้าหน้าที่มีจิตใจรักการ
บริการ ยิ้มแย้มแจ่มใสและมีการเพ่ิมเติมองค์ความรู้ใหม่ ๆ ให้เจ้าหน้าที่ 
เช่น นโยบายรัฐบาล ข้อกฎหมายใหม่ ๆ เช่น กฎหมายการเช่านา การไกล่
เกลี่ยหนี้ รวมถึงแนวทาง วิธีการด าเนินการเพ่ือให้บริการประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ ปัจจุบันมีผู้เข้ามาขอค าปรึกษาเรื่องข้อกฎหมายใหม่ ๆ 
เพ่ิมข้ึน จึงต้องพัฒนาให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ รวมทั้งน าเครื่องมือเทคโนโลยี
สารสนเทศในการเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ เช่น จัดท าค าถาม -
ค าตอบที่พบบ่อย (Q & A) เ พ่ือให้ เจ้ าหน้าที่ ใช้ ในการปฏิบัติ งาน 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Management) สร้างกลุ่ม Line เพ่ือ
เป็นช่องทางให้เจ้าหน้าที่เข้ามารับความรู้ใหม่ ๆ จัดอบรมกลุ่มใหญ่ทุกภาค
และนิเทศงานแต่ละภาค โดยหัวข้อที่จัดอบรม เช่น การแก้ไขปัญหา 
กฎหมายใหม่ ๆ กฎหมายเฉพาะด้าน อบรมการใช้ระบบ IT เพ่ือรับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์ และ Service Mind นอกจากนี้ ยังใช้ช่องทางของศูนย์
ด ารงธรรม เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ความรู้ นโยบายใหม่ ๆ 
ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอีกด้วย ซึ่งผลการประเมินเจ้าหน้าที่
ศูนย์ด ารงธรรมส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี สามารถให้บริการได้อย่างเสมอภาค
และเท่าเทียม” 

(2) พัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรเพ่ือการรองรับการเปลี่ยนแปลง ควรส่งเสริม
พัฒนาทั้งจากส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก ขอรับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานกลาง (ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล) หรือสถาบันการศึกษา เพ่ือพัฒนา
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านดิจิทัลที่หลากหลาย เช่น นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล 
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(Data Scientist), นักพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Developer) และนักวิเคราะห์ข้อมูล (Data 
Analyst) เป็นต้น จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง ต าแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ความเห็นว่า  

“การพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ควร
ก าหนดให้มีต าแหน่ง Data Analyst, Data Scientist, นักพัฒนาระบบ
ซอฟต์แวร์ และควรเพ่ิมอัตราก าลังในต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
เพราะมีความจ าเป็น รวมทั้งจะต้องมีการดึงดูดคนในต าแหน่งนี้ให้เข้าสู่
ระบบราชการมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันยังท าได้ยาก เพราะคนที่เรียนจบด้านนี้
ส่วนใหญ่ไปท างานเอกชน เพราะได้รับเงินเดือนสูงกว่า ส าหรับต าแหน่งนี้
จึงต้องคิดวิธีการดึงดูดคนเข้าสู่ระบบราชการให้มากขึ้น มีการส่งเสริม
แรงจูงใจเพ่ิมขึ้น ส่วนต าแหน่งนายช่างไฟฟ้าสามารถ Contact Out 
ไดใ้นส่วนของโครงสร้างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารยังไม่เอ้ือ
ต่อการปฏิบัติงานจริง ต าแหน่งนายช่างไฟฟ้ามีจ านวนมากส่วนนักวิชาการ
คอมพิวเตอร์มีน้อย งานในเชิงการพัฒนาระบบจึงยังไม่เกิด จึงต้องเพ่ิม
อัตราก าลังในส่วนนี้ให้มากขึ้น ทุกศูนย์เขตต้องมีนักวิชาการคอมพิวเตอร์มา
พัฒนาระบบ รวมทั้งพัฒนาความสามารถในการดึงข้อมูลมาใช้ประโยชน์ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย”  

(3) บริหารอัตราก าลังที่มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
กล่าวคือ การบริหารอัตราก าลังและสมรรถนะของข้าราชการเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 
โดยการปรับกรอบอัตราก าลัง/ต าแหน่ง ปรับลดอัตราก าลังต าแหน่งที่ไม่จ าเป็น เพ่ือเพ่ิมบุคลากรหลัก
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ได้แก่ วิศวกรข้อมูล (Data Engineer) วิทยาการข้อมูล (Data Scientist) และ
นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst) เพ่ือมาออกแบบระบบฐานข้อมูล เทคโนโลยี และการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี 

(4) การเพ่ิมต าแหน่งที่ปฏิบัติงานเฉพาะด้าน เช่น นักวิเทศสัมพันธ์ เพ่ือสนับสนุน
การด าเนินการในระดับจังหวัด จากการสัมภาษณผ์ู้อ านวยการส านัก/ศูนย์/กอง ให้ความเห็นว่า  

“ภารกิจด้านการต่างประเทศที่มีมากขึ้นเรื่อย ๆ ตามการพัฒนาของ
ประเทศ รั้วที่กั้นระหว่างประเทศจะค่อย ๆ ลดลงเรื่อย ๆ ประเทศมีการ
รวมกลุ่มกันมากขึ้น เพ่ือลดการกีดกัน/อุปสรรคระหว่างประเทศ เกิดความ
ร่วมมือในระดับประเทศและระหว่างประเทศมากขึ้น ดังนั้น บุคลากรด้าน
ก า ร ต่ า ง ป ร ะ เท ศนั บ วั น ยิ่ ง มี ค ว า มส า คั ญ ม าก ขึ้ น  ใ น ส่ ว น ขอ ง
กระทรวงมหาดไทยมีภารกิจด้านการต่างประเทศในการสนับสนุนจังหวัด 
เช่น งานแปล งานอบรมสัมมนา งาน Sister City มีแนวโน้มภารกิจต่าง ๆ 
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เพ่ิมมากขึ้นซึ่งขึ้นอยู่กับบริบทของจังหวัด ปัจจุบันมีจังหวัดชายแดน 31 
จังหวัด ต้องมีการติดต่อสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน 
โดยเฉพาะจังหวัดที่มีขนาดใหญ่ จังหวัดท่องเที่ยว จังหวัดอุตสาหกรรม 
จังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษ ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับนักท่องเที่ยว นักลงทุนผู้มา
รักษาพยาบาล ผู้ที่มาพักอาศัยแบบ long Stay จังหวัดต้องมีบุคลากรที่มี
ความรู้ ความเข้าใจด้านการต่างประเทศ ปัจจุบันที่มีอยู่ เช่น บุคลากรของ
สถาบันการศึกษา หน่วยงานเอกชน ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่า
ราชการจังหวัดสวมหมวก 2 ใบ ทั้งในการเป็นผู้แทนของรัฐบาลและผู้แทน
กระทรวงมหาดไทย จึงต้องสนับสนุนผู้ว่าราชการจังหวัดในทุกมิติ 
ส านักงานจังหวัด เป็น Governor Office เป็นหน่วยงานแรก ๆ ที่ต้อง
รองรับภารกิจของผู้ว่าราชการจังหวัด ปัจจุบันกระทรวงมหาดไทยยังไม่มี
นักวิเทศสัมพันธ์ที่เป็นข้าราชการในระดับจังหวัด มีแต่นักวิเทศสัมพันธ์ที่
เป็นพนักงานราชการรวม 33 จังหวัด (จังหวัดชายแดน 31 คน จังหวัด
ปัตตานีและภูเก็ตจังหวัดละ 1 คน) ซึ่งการด าเนินการส่วนใหญ่จะให้
ข้าราชการต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป กลุ่มงานอ านวยการเป็นผู้ปฏิบัติ  
ซึ่งไม่ใช่ภารกิจโดยตรง และยังไม่มีความรู้เฉพาะด้านการต่างประเทศ 
ดังนั้น การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเป็นระบบราชการ 4 .0 
ในระยะแรกอาจไม่ต้องมีต าแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ที่เป็นข้าราชการ แต่ควร
ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไปมีความรู้ ทักษะ 
ความเข้าใจภารกิจด้านการต่างประเทศในระดับพ้ืนที่ โดยเฉพาะในจังหวัด
ชายแดน จังหวัดขนาดใหญ่ จังหวัดท่องเที่ยว จังหวัดอุตสาหกรรม EEC 
เพ่ือรองรับการด าเนินการ ส าหรับระยะต่อไปควรให้มีนักวิเทศสัมพันธ์
อย่างน้อยจังหวัดละ 1 คน และเพ่ิมนักวิเทศสัมพันธ์ให้จังหวัดท่องเที่ยว 
จังหวัดขนาดใหญ่ จังหวัดอุตสาหกรรม EEC เพ่ือให้สามารถด าเนินภารกิจ
ด้านการต่างประเทศในระดับพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ” 

(5) ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (Mindset) ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน
การปฏิบัติงาน ต้องเตรียมความพร้อมของบุคลากรโดย 1) สร้างการรับรู้และกระตุ้นให้บุคลากรเกิด
ความสนใจในการพัฒนาทักษะและความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  เข้าใจถึงความส าคัญของ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ืออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและการบริการ และความส าคัญของการ
พัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพ่ือพัฒนาและแก้ไขปัญหาของประชาชน 2) ส่งเสริมทักษะการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นส่วนหนึ่งในองค์ประกอบของการปฏิบัติงาน การส่งเสริมทักษะการใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์ และเทคโนโลยี อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แท็บเลต โปรแกรมต่าง ๆ และสื่อออนไลน์ใน
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การสื่อสาร พัฒนากระบวนการท างานให้มีความทันสมัย 3) สร้างบรรยากาศการท างานให้เอ้ือต่อการ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ส่งเสริมการคิดนอกกรอบ ปรับ Mind Set ของคนรุ่นเก่าให้ยอมรับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ใช้กระบวนการ KM การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน
ดิจิทัลในการหลอมรวมคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ให้สามารถปฏิบัติงานรองรับการเป็นระบบราชการ 
4.0 การพัฒนาจาก Best Practice แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ และการถอดบทเรียนจาก
หน่วยงานต้นแบบ 

4) ข้อเสนอเชิงวิชำกำร   
การพัฒนาระบบราชการ 4.0 หรือการพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัล ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกับ 

การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในต่างประเทศ เพ่ือน ามาเป็นแนวทางการพัฒนา  รวมทั้ง การศึกษา
เปรียบเทียบกับหน่วยงานอ่ืนที่มีผลการให้บริการที่เป็นเลิศ หรือมีผลงานที่โดดเด่น (Best Practice) 
เช่น กรมสรรพากร กรมการขนส่งทางบก เป็นต้น  

 
5. สรุป อภิปรำย และข้อเสนอแนะ 

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 ของส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทยมีความครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านนโยบาย/ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารและยกระดับการบริการ การพัฒนาบุคลากร ซึ่งถึงแม้ว่าจะมีการก าหนดแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลที่สอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในระดับประเทศ แต่แผนฯ ยังขาดความชัดเจนในการ
ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติและขาดการบูรณาการแผนงาน/โครงการร่วมกัน รวมทั้งยังพบปัญหา อุปสรรค
ต่าง ๆ จึงน าไปสู่ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาในอนาคต 

อย่างไรก็ตาม ผู้ศึกษามีความเห็นว่า แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาสู่ระบบ
ราชการ 4.0 และการขับเคลื่อนสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล มีมุมมองการพัฒนาใน 2 ระดับที่เชื่อมโยงกัน 
มิติแรก ระดับการพัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ตามแนวคิดระบบราชการ 4.0 ที่มุ่งเน้น
การปรับภาครฐัหรือระบบราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและรองรับการพัฒนาประเทศไทย 
4.0 มุ่งเน้นการยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชนโดย 1) การจัดระเบียบโครงสร้างใหม่ เพ่ือสร้างความสมดุลและจัดการความสัมพันธ์
ระหว่างกลไกลภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคส่วนอ่ืน ๆ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม รวมทั้งออกแบบ
โครงสร้างภายในภาครัฐให้กระชับและไม่เกิดความซ้ าซ้อน  2) การวางระบบและวิธีการท างานใหม่ 
โดยยึดหลักคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการบริหารงานภาครัฐหรือหลักบริหารราชการแผ่นดินที่ดี  
3) การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างานใหม่ โดยการสร้างจิตส านึกและความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หน้าที่ มุ่งเน้นความสื่อสัตย์สุจริตและประโยชน์ส่วนรวม คุณลักษณะของระบบราชการ 4 .0 
ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ระบบราชการที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน (Open & Connected 
Government) ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centric Government) และระบบราชการที่มี
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ขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government) โดยมุ่งพัฒนาปัจจัย
ส าคัญ 3 ประการ ได้แก่ การสานพลังระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอ่ืน ๆ ในสังคม (Collaboration) 
การสร้างนวัตกรรม ( Innovation) การปรับเข้าสู่ความเป็นดิจิทัล (Digitization/Digitalization) 
ซึ่งเชื่อมโยงจากยุทธศาสตร์ระดับชาติ นโยบายของรัฐบาล นโยบายเร่งด่วนเพ่ือการพัฒนายุทธศาสตร์ 
แปลงนโยบาย ขับเคลื่อนวาระส าคัญเร่งด่วนของประเทศ จากแนวคิดดังกล่าว สอดคล้องกับผล
การศึกษาครั้งนี้ โดยแนวทางที่ส าคัญในการพัฒนา คือ การใช้และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการบริหาร ทั้งสื่อสาร สั่งการ ประสานการด าเนินการกับส่วนราชการระดับ
นโยบาย การประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาในระดับพื้นท่ี การสร้างความเข้าใจต่อการด าเนินงาน ตลอดจนการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ
ประชาชน เพ่ือเป็นมาตรฐานก ากับการปฏิบัติงาน อีกทั้งส่งเสริมการยกระดับการบริการประชาชน 
พัฒนาบุคลากรให้พร้อมปรับเปลี่ยน ปรับกระบวนทัศน์ พัฒนาทักษะด้านดิจิทัล มุ่งสู่องค์การที่มี
สมรรถนะสูง พร้อมตอบสนองการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาพ้ืนที่ รวมถึงการพัฒนาและแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และส่งผลต่อการพัฒนาประเทศไทยสู่รัฐบาล
ดิจิทัล มิติที่สอง การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระดับประเทศ ซึ่งจะมองในภาพใหญ่ โดยส านักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล ให้ค าจ ากัดความว่า รัฐบาลดิจิทัล หมายถึง การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือ
ในการบริหารงานภาครัฐ และการจัดท าบริการสาธารณะ โดยปรับปรุงการบริหารจัดการและบูรณา
การข้อมูลภาครัฐ และการท างาน ให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงเข้าด้วยกันอย่างมั่นคงปลอดภัย
และมีธรรมาภิบาล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และอ านวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน ในการ
เปิดเผยข้อมูลภาครัฐต่อสาธารณชน และสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน (ส านักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล, 2563 นิยามตามพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบ
ดิจิทัล พ.ศ. 2562)  

นอกจากนี้ ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ (2557: 53) ให้ความหมายของ e-Government 
ว่าหมายถึง การให้บริการของภาครัฐ ผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ เพ่ิมการ
เข้าถึงบริการของภาครัฐ เสริมสร้างความโปร่งใสของการด าเนินงานของภาครัฐ สนับสนุนการมีส่วน
ร่วมของประชาชน และท าให้หน่วยงานของรัฐรับผิดชอบต่อประชาชนมากขึ้น  

จากนิยามดังกล่าว ภายใต้การด าเนินงานแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล โดยมีส านักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล เป็นหน่วยงานหลัก และมีกลไกการขับเคลื่อนผ่าน “คณะกรรมการพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล” โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ มีหน้าที่และอ านาจในการเสนอแนะนโยบาย และ
ก ากับให้หน่วยงานของรัฐมีการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล โดยให้ความส าคัญ
กับแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัลใน 2 ส่วนหลัก ดังนี้ 
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1) การด าเนินการตามพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบ
ดิจิทัล พ.ศ. 2562 ผู้ศึกษาได้น ามาเป็นกรอบแนวทางในการศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาสู่การเป็นรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์/รัฐบาลดิจิทัล (e-Government) โดยมีเป้าหมายเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า เพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การบริหารราชการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งจะมองการ
พัฒนาในเชิงนโยบาย ทั้งการปรับปรุงกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบปฏิบัติ โครงสร้างระบบราชการ 
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นต้น ซึ่งในส่วนนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาแนวทางการ
เพ่ิมประสิทธิภาพฯ ในระดับนโยบาย (Policy) ทั้งนี้ พระราชบัญญัติฉบับนี้มีสาระส าคัญและหลักการ
เพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินการของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สรุปได้ดังนี้ 

(1) แผนระดับชาติ ตามมาตราที่ 5 ก าหนดให้มีการจัดท าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับชาติ  โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดท าหรือปรับปรุง
แผนปฏิบัติการดิจิทัลให้สอดคล้องกับแผนในระดับต่าง ๆ ซึ่งส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มี
การปรับปรุงแผนปฏิบัติการดิจิทัลให้มีความเป็นปัจจุบันตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด  

(2) คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ตามมาตรา 6 และ  7 ก าหนดให้มี
คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีอ านาจเสนอแนะนโยบาย และ
จัดท าแผน วางกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ก าหนดมาตรฐาน ข้อก าหนด และหลักเกณฑ์ 

(3) ปฏิรูปกระบวนการและการด าเนินงานฯ ตามมาตรา 12 ให้หน่วยงานของรัฐ
จัดท าข้อมูลและบริการในรูปแบบดิจิทัลให้สอดคล้องกัน ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีระบบการช าระ
เงินทางดิจิทัล ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล มีมาตรการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยใน
การเข้าสู่บริการดิจิทัลของภาครัฐ ก าหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐและจัดให้มีการ
พัฒนาทักษะบุคลากรภาครัฐ 

(4) บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ตามมาตรา 4 มาตรา 10 (5) สนับสนุนและ
ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐเชื่อมโยงบริการดิจิทัลเพ่ือให้บริการประชาชนในรูปแบบ One Stop 
Service  

(5) การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล ตามมาตรา 11, 13, 14, 15, และ 16 
โดยให้หน่วยงานของรัฐเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน และลดการท าข้อมูลซ้ าซ้อน โดยใช้
ข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐอ่ืน จัดท ามาเป็นฐานข้อมูลก่อนจัดท าข้อมูลใหม่ และการมีศูนย์แลกเปลี่ยน
ข้อมูลกลาง ท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัล 

(6) ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ตามมาตรา 8 ก าหนดให้มีธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
เป็นกรอบแนวทางการก าหนดสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการข้อมูล การมี
ระบบการบริหารจัดการและคุ้มครองข้อมูล มีมาตรการในการควบคุม และพัฒนาคุณภาพข้อมูล และ
การก าหนดนโยบายและกฎเกณฑ์การเข้าถึงและใช้ประโยชน์ของข้อมูลของหน่วยงานรัฐ 
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  (7) ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ ตามมาตรา 17 และ 18 ให้หน่วยงานภาครัฐเปิดเผย
ข้อมูลเปิดภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลและให้มีศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
และร่วมตรวจสอบการท างานภาครัฐ รวมถึงน าข้อมูลไปพัฒนาต่อยอดได้ 

(8) ก าหนดหน่วยงานของรัฐในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล ตามมาตรา 10 และ 19 
ก าหนดให้ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์มหาชน) เป็นหน่วยงานสนับสนุนการด าเนินงานของ
คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และสนับสนุนการด าเนินการตามกฎหมายนี้  

2) การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือเพ่ือการบริหารงานและการบริการภาครัฐใน
ส่วนนี้ ควรมีการผลักดันการด าเนินการให้หน่วยงานพัฒนาการบริการภาครัฐในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
อย่างจริงจัง ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลได้พัฒนาและด าเนินการอย่างต่อเนื่อง อาทิ การลดส าเนาเอกสารหรือ
ยกเลิกการใช้กระดาษ (Zero Copy) การออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัล 
การรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างส่วนราชการ การพัฒนาระบบสารสนเทศหรือ
แอพพลิเคชั่นที่ให้บริการประชาชน เป็นต้น ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานส าคัญ
เกี่ยวข้องกับการออกเอกสารของทางราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่ง
ด าเนินการเชื่อมโยงข้อมูลกับกระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) เพ่ือให้สามารถใช้เลขประจ าตัว
ประชาชนของผู้มาขอรับบริการในการเข้าถึงเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ ที่ทางราชการออกให้  
เพ่ือประกอบการอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต รับจดทะเบียน รับจดแจ้ง รับแจ้ง การช าระภาษี
อากร และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ได้ต่อไป ทั้งนี้  ข้อเสนอแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ด าเนินการ คือ หน่วยงานหลักควรมีการค านึงถึงความมั่นคงปลอดภัยของการรักษาข้อมูลส าคัญของ
ทางราชการ การปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบ กฎหมายที่รองรับการด าเนินการให้บริการผ่านระบบ
ดิจิทัล หรือการพัฒนางานบริการให้เป็นระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) การพัฒนา
ระบบเชื่อมโยงข้อมูลตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ควรมีการทบทวนแผนปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อน
การพัฒนา เป้าหมายในการด าเนินการ ความพร้อมของส่วนราชการ หน่วยงานที่รับผิดชอบควรจัดท า
ระเบียบ/แนวทางปฏิบัติให้ชัดเจนในการด าเนินการระหว่างหน่วยงาน เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นเอกภาพ
และเกิดผลการปรับเปลี่ยนอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งสร้างการรับรู้และความเข้าใจในการด าเนินการ
ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชน จะท าให้การบริการและการบริหารงานมีประสิทธิภาพ เพ่ิมคุณภาพ
ของการให้บริการ ความปลอดภัย ความครอบคลุมต่อประชาชนและความเท่าเทียมในการรับบริการ 
ทั้งนี้ ควรพิจารณาถึงความพร้อมด้านทรัพยากรด้วย  

กำรศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลของประเทศอ่ืน ๆ   
1) ประเทศสิงคโปร์  
ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (2561) กล่าวว่า ประเทศสิงคโปร์ว่าประเทศชั้นน าด้านดิจิทัล

ของโลกและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หน่วยงานที่ท าหน้าที่ขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
อยู่ในสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ ส านักงานประเทศอัจฉริยะและรัฐบาลดิจิทัล  และส านักงาน
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เทคโนโลยีแห่งรัฐบาล ส่วนหน่วยงานที่ท าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้แก่ 
กระทรวงการสื่อสารและสารสนเทศ จะท าหน้าที่ อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม อาทิ การขยายโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลส าหรับประชาชน ภารกิจด้านความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การก ากับดูแลกิจการโทรคมนาคม เป็นต้น ซึ่งรัฐบาลสิงคโปร์
มุ่งเน้นการพัฒนาระบบ เว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชั่นที่สามารถให้บริการประชาชนและภาคธุรกิจได้
อย่างเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว โดยประชาชนไม่จ าเป็นต้องเข้าใจโครงสร้างและภารกิจของหน่วยงานที่
สลับซับซ้อน การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลอยู่บนพ้ืนฐานของระบบการยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID) 
ส าหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่มีการพัฒนามาอย่างยาวนาน แนวคิดการท างานอย่างรวดเร็ว
และยืดหยุ่น (Agile) รวมทั้งการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อย่างเคร่งครัด จากการพิจารณา
อันดับของประเทศสิงคโปร์ในดัชนีระดับโลกทั้งที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการด าเนินงานของภาครัฐ รวมทั้งศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
พบว่า สิงคโปร์เป็นประเทศชั้นน าของโลกและเป็นผู้น าอาเซียนอย่างแท้จริง โดยอยู่ในอันดับที่หนึ่ง
ของโลกในหลายดัชนี เช่น รายงาน Akamai’s State of the Internet Report ในไตรมาสที่หนึ่งของ
ปี ค.ศ. 2017 (พ.ศ. 2560) ความเร็วเฉลี่ยสูงสุดของอินเทอร์เน็ต (Average Peak Connection 
Speed) ในประเทศสิงคโปร์อยู่ที่  184.5 Mbps ถือว่าเร็วที่สุดในโลก ส่วนความเร็วเฉลี่ยของ
อินเทอร์เน็ตปกติ อยู่ที่ 20.3 Mbps เป็นอันดับที่ 7 ของโลก รองจากเกาหลีใต้ นอร์เวย์ สวีเดน 
ฮ่องกง สวิตเซอร์แลนด์ และฟินแลนด์ ซึ่งส่วนโครงสร้างการบริหารของหน่วยงานมีความคล้ายคลึง 
กับไทย กล่าวคือ การด าเนินการของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และส านักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานในการก ากับดูแลของนายกรัฐมนตรี สังกัดส านัก
นายกรัฐมนตรีเช่นเดียวกัน 

หากพิจารณาการด าเนินการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของสิงคโปร์ พบว่า มีความคล้ายกับประเทศ
ไทยมาก เช่น รัฐบาลสิงคโปร์โดยกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมได้ว่าจ้างบริษัท คริมซัน ลอจิก 
จ ากัด เพ่ือพัฒนาเว็บท่า (Portal Website) ส าหรับการขออนุญาตประกอบธุรกิจในประเทศสิงคโปร์ 
ที่มีชื่อว่า “LicenceOne” ถือเป็นบริการดิจิทัล (Digital Service) ที่มีชื่อเสียงที่สุดบริการหนึ่งของ
ประเทศ และเป็นองค์ประกอบส าคัญที่ท าให้สิงคโปร์อยู่ในอันดับต้น ๆ ของดัชนีระดับโลกเกี่ยวกับ
การประกอบธุรกิจและศักยภาพการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง เว็บไซต์ LicenceOne เป็นความพยายาม
รวบรวมการขออนุมัติ อนุญาตในการประกอบธุรกิจหลากหลายประเภท  มาไว้บนเว็บไซต์เพียงเว็บ
เดียว ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงเว็บไซต์นี้ได้ที่ https://licence1.business.gov.sg/ 
เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเริ่มต้นการประกอบธุรกิจ โดยประชาชนสามารถค้นหาบริการหรือ
ใบอนุญาตที่ถูกต้องเหมาะสมกับกิจการของตน ยื่นค าร้องและเอกสารประกอบ รวมทั้งติดตามสถานะ
ได้ผ่านช่องทางเดียว ทุกที่ ทุกเวลา แนวคิดส าคัญที่อยู่เบื้องหลังการพัฒนาเว็บไซต์ คือ ประชาชน  
ไม่จ าเป็นต้องแบกรับภาระในการท าความเข้าใจโครงสร้างและภารกิจของหน่วยงานของรัฐที่

https://licence1.business.gov.sg/
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สลับซับซ้อนอีกต่อไป การจัดโครงสร้างและภารกิจของรัฐ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานของรัฐ ด้วยกันควรเป็นภาระของรัฐเอง ทั้งนี้ จากผลการส ารวจความพึงพอใจในปี ค.ศ. 
2017 (พ.ศ. 2560) พบว่า ร้อยละ 86 ของผู้ใช้งานเว็บไซต์ LicenceOne สามารถใช้งานระบบได้โดย
ไม่ต้องการความช่วยเหลืออ่ืนใดมากนัก แนวคิดนี้สอดคล้องกับหลักการการออกแบบบริการดิจิทัล
ภาครัฐที่ต้องเรียบง่าย (Simple) มั่นคง ปลอดภัย (Secure) ชัดเจน (Clear) และประชาชนสามารถ
ใช้บริการได้อย่างรวดเร็วด้วยตนเอง (Fast) 

ส าหรับประเทศไทย ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ได้ร่วมมือกับส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพากร 
กองบัญชาการต ารวจนครบาล กรุงเทพมหานคร การประปานครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการ
พัฒนาเว็บไซต์ “ศูนย์กลางบริการภาครัฐเพ่ือภาคธุรกิจ” หรือเรียกกันโดยทั่วไปว่า Biz Portal 
ซึ่ งประชาชนและผู้ประกอบการสามารถเข้าใช้บริการได้ที่  https://biz.govchannel.go.th/ 
ซึ่งบริการ 4 ด้านหลัก คือ การเริ่มต้นธุรกิจ การขอใช้สาธารณูปโภค ธุรกิจร้านอาหาร และธุรกิจ
ร้านค้าปลีก โดยประชาชนหรือนักธุรกิจสามารถขอใช้บริการบางประเภทได้ทางเว็บไซต์ Biz Portal 
ได้ทันที เช่น บริการขอใช้ไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการของการไฟฟ้านคร
หลวง และบริการขอใช้ไฟฟ้าในภูมิภาคของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในหมวดการขอใช้สาธารณูปโภค 
เป็นต้น ส่วนบริการอื่น ๆ จะเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่ให้บริการดิจิทัลของหน่วยงานนั้น ๆ เช่น บริการ
ขึ้นทะเบียนนายจ้างและลูกจ้างของส านักงานประกันสังคม ในกรณีที่หน่วยงานไม่มีบริการดิจิทัล 
เว็บไซต์ Biz Portal จะเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูล เพ่ือติดต่อราชการที่รวบรวมคู่มือ
ประชาชนของหน่วยงานต่าง ๆ ไว้อย่างละเอียดที่ www.info.go.th เช่น บริการขออนุญาตตั้งสถาน
บริการในท้องที่กรุงเทพมหานครของกองบัญชาการต ารวจนครบาล เป็นต้น 

การด าเนินการของส านักงานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งสิงคโปร์ เป็นหน่วยงาน
ระดับชาติที่รับผิดชอบความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ สังกัดกระทรวงการสื่อสารและ
สารสนเทศ มีภารกิจหลัก 4 ด้าน คือ 1) ปกป้องระบบส าคัญของประเทศให้ปลอดภัยจากภัยคุกคาม
ไซเบอร์ 2) ตรวจจับภัยคุกคามไซเบอร์ที่จะเป็นอันตรายต่อระบบส าคัญของประเทศ 3) ตอบสนอง
หรือรับมือ เมื่อเกิดภัยคุกคามไซเบอร์ขึ้นกับระบบส าคัญของประเทศ และ 4) ด าเนินการฟ้ืนฟูหรือ 
กู้คืนระบบส าคัญให้สามารถกลับมาท างานได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดหลังจากถูกโจมตีจากภัยคุกคาม  
ไซเบอร์ นอกจากนี้ ส านักงานฯ ยังท าหน้าที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของ
สิงคโปร์ที่นายกรัฐมนตรี ลี เซียน ลุง (Lee Hsien Loong) ประกาศใช้ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2016 
(พ.ศ. 2559) ซึ่งหนึ่งในยุทธศาสตร์ก าหนดให้มีการสร้างสภาพแวดล้อมทางไซเบอร์ที่ปลอดภัยโดย
ร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงยุติธรรมในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับ
การรับมืออาชญากรรมไซเบอร์ หากพิจารณาส่วนนี้ พบว่าประเทศไทยมีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม ดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ผลการด าเนินการดัชนีความพร้อมด้านความมั่นคง

https://biz.govchannel.go.th/
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ปลอดภัยไซเบอร์ของไทย เมื่อเปรียบเทียบกับต่างประเทศในปี 2560 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 22 
จาก 194 ประเทศ ขณะเดียวกันเปรียบเทียบกับประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียน ประเทศไทยอยู่
อันดับที่  3 รองจากประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย  ซึ่งในความเห็นของผู้ศึกษา รัฐบาลไทยได้
ตั้งเป้าหมายและมีความพยายามในการด าเนินการเพ่ือป้องกันและรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ 
แต่เรื่องความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อทุกองค์การที่จะต้องหาแนวทางการป้องกัน 
กลับเป็นเรื่องที่หน่วยงานภาครัฐของไทยยังพูดถึงในระดับน้อย ซึ่งผู้ศึกษาจะได้ศึกษารายละเอียดใน
โอกาสต่อไป  

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาการก าหนดแผนยุทธศาสตร์ สิงคโปร์มีการก าหนดแผนและเป้าหมาย
การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่ชัดเจน ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ (2557: 110-115) กล่าวว่า สิงคโปร์
ก าหนดวิสัยทัศน์ e-Government คือ การเป็นผู้น าด้าน e-Government ในการรับใช้ประเทศใน
เศรษฐกิจแบบดิจิทัล ภายใต้วิสัยทัศน์มีการขับเคลื่อนผ่านแผนระดับต่าง ๆ ได้แก่ 1) แผน
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (1980-1985) มีวัตถุประสงค์หลัก คือ การน าคอมพิวเตอร์มาใช้กับหน้าที่หลัก
ของกระทรวงต่าง ๆ การปรับปรุงการบริหารภาครัฐโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิผล ลดปริมาณเอกสาร แนวทางที่ใช้ คือ "start small, scale fast" เป็นตัวกระตุ้นให้มีการ
ยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ และเพ่ือเป็นการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและขยายด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศในประเทศ และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนองต่อความ
ต้องการในอนาคต 2) แผนเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ (1986-1991) เน้นกลยุทธ์การให้บริการที่
จุด ๆ เดียว มีการติดต่อสื่อสารข้ามหน่วยงาน ใช้กลยุทธ์ One-Stop-Non-Stop โดยเปลี่ยนการใช้
ระบบมือเป็นการใช้คอมพิวเตอร์ ซึ่งประสบความส าเร็จมาก  3) แผนเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(1992-1999) แผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2000 ก าหนดขึ้นเพ่ือให้สิงคโปร์เป็นฮับของ
เทคโนโลยีของโลก (Global IT plan) ซึ่งภาครัฐได้มุ่งเน้นการเชื่อมทรัพยากรคอมพิวเตอร์ผ่าน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตถือเป็นช่องทางใหม่ในการให้บริการของภาครัฐ 4) Infocomm 
21 (2000-2003) เป็นแผนปฏิบัติการด้าน e-Government และแผน Connected Singapore 
ที่ช่วยท าให้ Infocomm สร้างความปิติให้กับลูกค้าและเป็นการเชื่อมโยงกับประชาชน 

นอกจากแผนที่ชัดเจน สิงคโปร์ยังมีการก าหนดนโยบายการเปลี่ยนประเทศให้เป็น 
Smart Nation ภายใต้วิสัยทัศน์ การปรับเปลี่ยนประเทศให้มีศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้กินดีอยู่ดี โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนในชีวิตประจ าวัน 
เทคโนโลยีจึงเป็นส่วนส าคัญ รัฐบาลลงทุนกับการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสนับสนุนการเป็น Smart 
Nation ทั้งนี้ปัจจัยส าคัญของความส าเร็จ ได้แก่ รัฐบาลที่เข้มแข็ง มีวิสัยทัศน์ มีทิศทางการพัฒนาที่
ชัดเจน สามารถขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไปสู่การเป็น Smart Nation และความเชื่อม่ันของพลเมืองที่
มีต่อรัฐท าให้การด าเนินงานตามนโยบายและการพัฒนาเทคโนโลยีเป็นไปด้วยดี โดยจุดแข็งของ
สิงคโปร์ที่ท าให้ส าเร็จได้ ได้แก่ 1) ขนาดของประเทศที่ไม่ใหญ่มาก สามารถควบคุม สนับสนุนให้เกิด
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การเติบโตได้ง่าย 2) การมีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดีด้วยระบบความเชื่อมต่อความเร็วสูง 3) การประสบ
ความส าเร็จในการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาในชีวิตประจ าวัน  4) การศึกษาของระบบ
การศึกษาแบบ STEM Education ก่อให้เกิดแรงงานทักษะสูง 5) การมีสภาวะแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เป็นสังคมนวัตกรรม 6) การมีฐานข้อมูลระบบเปิดที่มีเครือข่ายร่วมกับภาคเอกชนท าให้เกิดความ
ร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน และพลเมือง 

ผลการด าเนินการที่เห็นได้เป็นรูปธรรม ได้แก่ การปรับปรุงระบบภาษีออนไลน์ของสิงคโปร์ 
หรือ  Electronic Tax Filing (e-filing) โดยใช้ ระบบสารสนเทศ เชิ งบู รณาการ  ( integrated 
information systems) อันเป็นการลดอัตราการเข้า-ออกของเจ้าหน้าที่และเพ่ิมความพอใจให้กับ
ประชาชน และพัฒนามาเป็นการน าระบบการให้บริการการเสียภาษีผ่านการใช้โทรศัพท์ แสดงให้เห็น
บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของภาครัฐ โดยผสมผสานความสมดุลระหว่างการ
ควบคุมและความร่วมมือ (ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, 2557: 113-114) 

2) ประเทศญี่ปุ่น  
ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ (2557: 41-46) กล่าวว่า ประเทศญี่ปุ่น เริ่มต้นจากการพัฒนาใน

ระดับล่างโดยคนในหมู่บ้านเอง (ระดับหมู่บ้าน ชุมชน) ให้มีความเข้มแข็งก่อน ไม่ได้มีการชี้น ามาจาก
รัฐบาลแต่อย่างใด เกิดจากความต้องการของชาวบ้านอย่างแท้จริง ดังตัวอย่างการพัฒนาหมู่บ้าน
อิเล็กทรอนิกส์ที่ญี่ปุ่นโดยใช้แนวทาง Socio-Technical Systems ซึ่งถือว่าประสบความส าเร็จ 
หมู่บ้านอิเล็กทรอนิกส์ของญี่ปุ่น ชื่อหมู่บ้านยามาดะอยู่ติดกับเขายูชิตาเกะทางตอนเหนือของญี่ปุ่น  
ยามาดะเป็นหมู่บ้านที่ท าคสิกรรมและเป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งมีคนอาศัยอยู่ประมาณ 2,000 คน 
ประมาณหนึ่งในสี่ของคนในหมู่บ้านเป็นคนแก่อายุเกินกว่า 65 ปี การริเริ่มของนายคูราตะ ซาโอะ 
วิศวกร อายุ 48 ปี ได้คิดค้นออกแบบให้ในหมู่บ้านมีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการใช้วีดีโอ
คอนเฟอร์เรนซ์ในหมู่บ้าน เพ่ือให้ลูกหลานที่อยู่ห่างไกลสามารถดูแลครอบครัวของตนเองได้ โดยดูรา
ตะได้ไปอบรมให้ทุกบ้านรู้จักใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพ้ืนฐาน จากนั้นก็ได้ชักชวนนักศึกษา และคนที่
เชี่ยวชาญคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในบริเวณนั้นมาช่วยอบรม และได้ให้ความส าคัญกับการมีเครื่อง
คอมพิวเตอร์ทุกบ้าน จึงมีการติดตั้งคอมพิวเตอร์ให้กับทุกบ้าน โดยรัฐให้การสนับสนุนเพียงร้อยละ 37 
เท่านั้น โดยเริ่มจากการใช้งานในชีวิตประจ าวัน เช่น การพูดคุย (Chat) กับเพ่ือนและญาติที่อยู่
ห่างไกล การแพทย์ทางไกล (Telemedicine) คนแก่ในหมู่บ้านนี้เมื่อตื่นขึ้นมาตอนเช้าจะสามารถวัด
ความดันของตนเองได้ โดยเครื่องวัดความดันจะพ่วงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ท าให้ส่งข้อมูลเกี่ยวกับ
สุขภาพของตนเองไปยังสถานีอนามัยประจ าท้องถิ่นได้ นอกจากนี้ ยังมีการน าคอมพิวเตอร์ไปใช้กับ
การเรียนการสอนที่โรงเรียนของหมู่บ้านยามาดะ มีระบบ e-Farm ดูแลพืชผักและสัตว์เลี้ยงผ่าน
เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จะเห็นได้ว่า ความส าเร็จในการผลักดัน คือ ความพร้อมด้าน
ทรัพยากรของหมู่บ้าน ความร่วมมือของกลุ่มคนต่าง ๆ แม้จะเป็นคนแก่อายุมากแต่มีความพร้อมใจใน
การศึกษา เรียนรู้ เข้าฝึกอบรมและใช้คอมพิวเตอร์ทั้งหมู่บ้าน รวมทั้งน าเทคโนโลยีสารสนเทศไป
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ประยุกต์ใช้มีความเหมาะสมกับชีวิตของคนในหมู่บ้าน ตั้งแต่การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ด้าน
สังคม การแพทย์ การศึกษา และการเกษตร ซึ่งท าให้ชาวบ้านเห็นประโยชน์ที่เป็นรูปธรรม และเป็นสิ่ง
ที่ชาวบ้านสามารถใช้ในชีวิตประจ าวันได้จริง 

นอกจากนี้ ตรรกวิทย์ มิ่งขวัญ กล่าวว่า ญี่ปุ่นได้ให้ความส าคัญการค้นคว้าวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ และปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยรัฐบาลมีความพยายามที่จะผลักดันประเทศให้
ก้าวเข้าสู่ “สังคม 5.0” ด้วยแนวคิดเมืองอัจฉริยะหรือสมาร์ทซิตี้ ที่ตอบสนองการใช้ชีวิตที่ทันสมัยและ
ล้ ายุคด้วยเครือข่ายไร้สายและอินเตอร์เน็ตเพ่ือประชาชนภายในประเทศภายใต้ “แผนยุทธศาสตร์
นวัตกรรมแบบบูรณาการ ประจ าปี 2562” และยังสอดรับกับแนวคิดการให้ความส าคัญเรื่อง
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDGs เป้าหมายที่ 9 ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนและนวัตกรรม 
ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมใหม่ในภาคธุรกิจ กิจการ และระบบของภาครัฐ การผลักดันการวิจัยพัฒนา
โดยมองตั้งแต่การวิจัยขั้นพ้ืนฐานตลอดจนถึงการน าไปใช้ประโยชน์จริงหรือน าไปประกอบธุรกิจ  
การสร้างฐานข้อมูลในการเสริมสร้างความสามารถทางการวิจัยและพัฒนา และการสร้างสรรค์สังคม
แห่งเทคโนโลยีของญี่ปุ่น เน้นการใช้ข้อมูลที่มีคุณภาพ สร้างฐานข้อมูลที่จะเป็นต้นแบบส าคัญระดับ
โลกด้วยการจัดการผสมผสานกับการก ากับดูแลข้อมูล (Data Government) ที่โปร่งใส ยุติธรรม 
น่าเชื่อถือ ภายใต้นโยบายที่เป็นรูปธรรม การน านวัตกรรมแนวใหม่มาใช้ประโยชน์ โดยก าหนดเป็น
แผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพ่ือเป็นแนวทางในการผลักดันไปข้างหน้า
อย่างมีทิศทาง 

ผู้ศึกษามีความเห็นว่า การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในประเทศญี่ปุ่นที่ได้ยกมา 2 ประเด็นข้างต้น 
พบว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจส าหรับประเทศไทยที่ควรจะส่ง เสริมการพัฒนาด้านการวิจัยและ
นวัตกรรมให้แพร่หลาย เนื่องจากในประเทศไทยยังมีการขับเคลื่อน ผลักดันด้านการวิจัยและ
นวัตกรรมไม่มากนัก ทั้งในระดับหน่วยงานและระดับประเทศ ซึ่งอาจมีข้อจ ากัดในการคิดริเริ่ม 
สร้างสรรค์ของคน และวัฒนธรรมองค์การที่ไม่เอ้ือต่อการพัฒนา/ประดิษฐ์สิ่งใหม่ ๆ เช่น บริการ 
ผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการใหม่ ๆ ที่มีประโยชน์ต่อผู้อ่ืน ทั้งเศรษฐกิจ และสังคม สามารถขยายผล  
ต่อได้ ข้อจ ากัดเรื่องงบประมาณในการสร้างและพัฒนานวัตกรรมของหน่วยงานภาครัฐ เป็นต้น  
ส่วนประเด็นความพร้อมของทรัพยากร เป็นประเด็นที่ส าคัญที่รัฐบาลไทยควรเร่งพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ครอบคลุมถึงระดับต าบล หมู่บ้าน ทั้งด้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
อุปกรณ์การสื่อสาร และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ภาครัฐต้องสนับสนุน รวมทั้งการพัฒนาคน การสร้าง
ความร่วมมือประชาชนทุกกลุ่มให้ยอมรับการใช้งาน และเห็นประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในชีวิตประจ าวัน 

3) ประเทศออสเตรเลีย  
ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (2559) กล่าวว่า การเป็นรัฐบาลดิจิทัลของรัฐบาลออสเตรเลีย 

ซึ่งเครือรัฐออสเตรเลียเป็นประเทศที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
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ในระดับรัฐบาลกลาง มีหน่วยงานหลายแห่งที่รับผิดชอบภารกิจการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลและ 
การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล หน่วยงานที่ส าคัญ ได้แก่ ส านักนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี กระทรวง
การเงิน กระทรวงการสื่อสารและศิลปะ กระทรวงอุตสาหกรรม นวัตกรรม และวิทยาศาสตร์ 
ส านักงานการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล สังกัดส านักนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ส านักงานการสื่อสาร
และสื่อสารมวลชนแห่งออสเตรเลีย เป็นต้น ซึ่งรัฐบาลออสเตรเลียทั้งรัฐบาลกลาง รัฐบาลของแต่ละ
มลรัฐและเขตปกครอง ต่างตระหนักถึงความส าคัญของการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพ่ือให้บริการ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สะดวก รวดเร็ว รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชนมากยิ่งขึ้น  

ปัจจัยส าคัญที่รัฐบาลออสเตรเลียมุ่งมั่นที่จะพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ประกอบด้วย  2 ประการ
หลัก คือ ความพยายามที่จะปรับปรุงการท างานของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการใช้จ่ายงบประมาณ ทั้งการลดต้นทุนการให้บริการแก่ประชาชนและภาคเอกชน และลด
ค่าใช้จ่ ายเกี่ ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ  จากรายงานเรื่ อง  Digital Government 
Transformation ของ Deloitte Access Economics ที่เผยแพร่เมื่อปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) 
ระบุว่า การให้บริการประชาชนโดยเจ้าหน้าที่มีต้นทุนการให้บริการ 16.90 ดอลลาร์ออสเตรเลีย การ
ให้บริการผ่านไปรษณีย์มีต้นทุน 12.79 ดอลลาร์ออสเตรเลีย การให้บริการทางโทรศัพท์มีต้นทุน 6.60 
ดอลลาร์ออสเตรเลีย ขณะที่บริการออนไลน์หรือบริการดิจิทัลมีต้นทุนเพียง 0.40 ดอลลาร์ออสเตรเลีย
เท่านั้น ปัจจัยส าคัญอีกประการ คือ ออสเตรเลียมีขนาดพ้ืนที่ใหญ่กว่าประเทศไทยประมาณ 15 เท่า 
การเดินทางไปติดต่อขอรับบริการจากรัฐบาลระดับต่าง ๆ ของประชาชนโดยเฉพาะประชาชนที่อยู่
อาศัยในชนบทเป็นไปด้วยความยากล าบาก การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลจึงช่วยอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชน โดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ในพื้นท่ีชนบทห่างไกลในการติดต่อขอรับบริการจากภาครัฐได้  

เป้าหมายสูงสุดของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของเครือรัฐออสเตรเลีย คือ การสร้างประโยชน์
สุขและตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้ใช้บริการ การพยายามศึกษาและท าความเข้าใจความ
ต้องการ รวมทั้งปัญหาและความยุ่งยากที่ประชาชนผู้ใช้บริการต้องเผชิญอยู่ในปัจจุบัน จากนั้นจึง
แสวงหาวิธีการสร้างหรือปรับเปลี่ยนการให้บริการโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือ ทั้งนี้เพ่ือลด
ขั้นตอนที่ยุ่งยากและสลับซับซ้อนลง หลักการส าคัญที่หน่วยงานของรัฐในเครือรัฐออสเตรเลียยึดถือ 
คือ ต้องท าให้บริการดิจิทัลทั้งหลาย “เรียบง่าย ชัดเจน และรวดเร็ว” ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล รัฐบาลรวมถึงหน่วยงานภาครัฐควรปรับเปลี่ยนการบริหารงานให้มี  
ความคล่องตัวและรวดเร็วมากขึ้น (Agile) เพ่ือสร้าง/พัฒนาบริการดิจิทัลให้ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ ขณะเดียวกันต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ผู้ใช้บริการเพ่ือปรับปรุงระบบหรือบริการอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ การบริหารงานจ าเป็นต้องเปิด
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โอกาสให้โครงการของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ “ล้มเหลว” ได้ เพราะความล้มเหลวที่เกิดขึ้นจะเป็น
บทเรียนส าคัญท่ีน าไปสู่การปรับปรุง ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือวิธีการท างานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

สรุปได้ว่า การด าเนินการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของต่างประเทศและประเทศไทย จะเห็นได้ว่ามี
รูปแบบ/แนวทางการบริหารจัดการและขับเคลื่อนการพัฒนาที่แตกต่างกันตามบริบทและเงื่อนไข
เฉพาะของแต่ละประเทศ ทั้งสภาพแวดล้อม ลักษณะของประชากร โครงสร้างทางการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม ส่งผลต่อการบริหารราชการแผ่นดิน การก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ เป้าหมายการพัฒนา
ประเทศตามศักยภาพของประเทศ เป็นต้น (ดังตารางเปรียบเทียบฯ) ถือเป็นปัจจัยส าคัญที่จะ
ขับเคลื่อนการพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัล ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัลในภาพรวมของแต่ละประเทศเท่านั้น ยังไม่ได้อธิบายรายละเอียดเชิงลึกมากนัก ซึ่งการศึกษานี้
จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาต่อยอด การประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยและ
น ามาปรับใช้กับบริบทของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาสู่
ระบบราชการ 4.0 และการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลต่อไป 

ตารางที่ 5.1 เปรียบเทียบลักษณะการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในต่างประเทศ 
ประเด็น 

กำรเปรียบเทียบ 
จุดเน้นกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทลั 

สิงคโปร์ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย ไทย 

การก าหนดวสิัยทัศน์ 
แผนยุทธศาสตร์ 
เป้าหมาย ทิศทาง 
การพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล 

-ก าหนดแผนและ
เป้าหมายการพัฒนา
ดิจิทัลที่ชัดเจน 

-วิสัยทัศน์ การเป็นผู้น า
ด้าน e-Government ใน
การรับใช้ประเทศใน
เศรษฐกิจแบบดจิิทัล 

-เป้าหมายสู่การเป็น
ประเทศอัจฉริยะ (Smart 

Nation) 
-เน้นการเช่ือมโยง
นโยบายการปฏิบัติและ
เทคโนโลยีเข้าด้วยกัน 

ผลักดันประเทศให้ก้าว
เข้าสู่สังคม 5.0 ด้วย
แนวคิดเมืองอัจฉริยะ
หรือสมาร์ทซิตี้ที่
ตอบสนองการใช้ชีวิตที่
ทันสมัยและล้ ายุคด้วย
เครือข่ายไรส้ายและ
อินเตอร์เนต็เพื่อ
ประชาชน 

เป้าหมายสูงสดุ คือ  
การสร้างประโยชน์
สุขและตอบสนอง
ความต้องการของ
ประชาชนผู้ใช้บริการ 

วิสัยทัศน์การพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล คือ 
ยกระดับภาครัฐไทย
สู่การเป็นรัฐบาล
ดิจิทัลที่มีการบูรณา
การระหวา่ง
หน่วยงาน มีการ
ท างานแบบอัจฉริยะ 
ให้บริการโดยมี
ประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง และ
ขับเคลื่อนให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงได้อยา่ง
แท้จริง  

การน าเทคโนโลยี
ดิจิทัล/ เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
มาใช้สนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน 

แนวคิดการท างานอย่าง
รวดเร็ว และยดืหยุ่น ใช้ 
IT ในการปฏิบัติงานและ
การให้บริการภาครัฐ 

เน้นการใช้เทคโนโลยี
ในชีวิตประจ าวันของ
คน 

เน้นความพยายามที่
จะปรับปรุงการ
ท างานของภาครัฐให้
มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

การจัดซื้อจดัจ้าง
แบบอิเล็กทรอนิกส์ 
การบริหารสินทรัพย์
กลาง พัฒนาระบบ
สารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคล 
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ประเด็น 

กำรเปรียบเทียบ 
จุดเน้นกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทลั 

สิงคโปร์ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย ไทย 

การส่งเสริมด้านการ
วิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม 

มีสภาวะแวดล้อมท่ีเอื้อ
ต่อการเป็นสังคม
นวัตกรรม มีการลงทุน
ด้านการวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อสนับสนุน
เป้าหมาย Smart Nation 

มีแผนยุทธศาสตร์
นวัตกรรมแบบบูรณา
การที่ชัดเจน และ
ขับเคลื่อนสู่การปฏิบตัิ
ที่จริงจัง 

-มีนโยบายที่ชัดเจน
ในการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ และ
นวัตกรรม 

-สร้างเว็บไซต์ 
www.innovation.gov.au 
เพือ่เป็นศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสาร 
นโยบายการส่งเสริม
นวัตกรรมและ
วิทยาศาสตร ์

เริ่มมีการพัฒนา 
จัดตั้งศูนย์วิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม  
แต่ยังไมเ่ห็นผลที่
ชัดเจน อาจติด
ข้อจ ากัดด้าน
ความคิดรเิริม่
สร้างสรรค์และ
วัฒนธรรมองค์การ
ไม่เอื้อ 

การยกระดับการ
บริการภาครัฐให้ตรง
กับความต้องการของ
ประชาชน 

พัฒนาระบบ เว็บไซต ์
แอพพลิเคช่ัน ที่สามารถ
ให้บริการประชาชนและ
ภาคธุรกิจได้อย่าง
เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว 
เช่น ระบบ E-Citizen 
ระบบ Enterprise One 

ระบบแก้ไขเรื่อง
ร้องเรียนบูรณาการ 

เน้นกลไกการมสี่วน
ร่วมของประชาชน
ระดับล่าง การยอมรับ
และเห็นประโยชน์ของ
การน าเทคโนโลยมีาใช้
ในชีวิตประจ าวัน 

- เน้นการอ านวย
ความสะดวกแก่
ประชาชนท่ีอยู่ใน
พื้นที่ชนบทห่างไกล
ในการติดต่อขอรบั
บริการจากภาครัฐ 

- ต้องท าให้บริการ
ดิจิทัลเรียบง่าย 
ชัดเจน และรวดเร็ว  

การอ านวยความ
สะดวกให้แก่
ประชาชนในรูปแบบ 
One Stop Service / 
การให้บริการ
ออนไลน ์

 

การบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงาน ทั้ง
การเช่ือมโยงข้อมลู
และการด าเนินการ  

-สร้างแพลตฟอร์มกลาง
ด้านดิจิทัลและข้อมลู 

-บริหารจัดการระบบ
ด้วยความเช่ือมั่น มีการ
รักษาความมั่นคง 
ปลอดภัยทางไซเบอร์
อย่างเคร่งครัด 

มีส านักงานฯ ดูแล
โดยเฉพาะ 

ใช้ข้อมูลที่มีคุณภาพ 
สร้างฐานข้อมลูที่จะ
เป็นต้นแบบส าคัญ
ระดับโลกด้วยการ
จัดการผสมผสานกับ
การก ากับดูแลข้อมูล 
(Data Government) 

-ปรับเปลี่ยนการ
บริหารงานให้มีความ
คล่องตัวและรวดเร็ว 
มากขึ้น (Agile) 

-Govdex เว็บไซต์
ส าหรับติดต่อ
ประสานงานกัน
ระหว่าง จนท.  
-GovShare ท าหน้าที่
เป็นระบบแลกเปลี่ยน
ข้อมูลกลางของ
รัฐบาล 

-มีระบบเชื่อมโยง
ข้อมูลกลางท่ีบูรณา
การข้อมูลบุคคล 
เช่น ข้อมูลทะเบียน
ราษฎร์ โดยใช้เลข 
13 หลัก (มท.) 
-บูรณาการ
ฐานข้อมูล เช่น ลด
การขอส าเนา
เอกสาร ลดขั้นตอน 
ฯลฯ 
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6. ข้อเสนอแนะ 
เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 ผู้ศึกษามี

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศ
ไทยให้มีความครอบคลุม ดังนี้ 

1) กำรพัฒนำฐำนข้อมูลเพื่อกำรบริหำรและกำรบริกำร โดยภาครัฐต้องมีสร้างความเข้าใจ
กรอบธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Framework Awareness) ซึ่ง “ธรรมาภิบาลข้อมูล 
(Data Governance)” เป็นการด าเนินการตามพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการ
ภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 มาตรา 8 ก าหนดให้มีธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐเป็นกรอบแนว
ทางการก าหนดสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการข้อมูล การมีระบบการบริหาร
จัดการและคุ้มครองข้อมูล มีมาตรการในการควบคุม และพัฒนาคุณภาพข้อมูล การก าหนดนโยบาย
และกฎเกณฑ์การเข้าถึงและใช้ประโยชน์ของข้อมูลของหน่วยงานรัฐ ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของการ
ด าเนินการที่ เกี่ยวข้องกับเรื่องข้อมูลทั้ งระบบ ซึ่ งนอกจากการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเ พ่ือ 
การบริหารและการบริการตามผลการศึกษาที่ได้กล่าวมาแล้ว เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ ลดความเหลื่อมล้ า สร้างความโปร่งใส พัฒนาและสร้างคุณค่าในการบริการ 
โดยน าเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ การน าข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือใช้ประโยชน์ในการให้บริการประชาชน 
และการก าหนดนโยบายต่าง ๆ โดยหน่วยงานภาครัฐต้องด าเนินการเพ่ือให้เกิดธรรมาภิบาลข้อมูล
ภาครัฐอย่างจริงจัง กล่าวคือ ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ หมายถึง การก าหนดสิทธิ หน้าที่และ 
ความรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารจัดการข้อมูลทุกขั้นตอน เพ่ือให้การได้มาและ  
การน าไปใช้ข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน รักษาความเป็นส่วนบุคคล 
และสามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคง ปลอดภัย เพ่ือท าให้ข้อมูลมีคุณภาพ มีการ
บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มจากส่งเสริมการสร้างความเข้าใจในการน ากรอบธรรมาภิบาล
ภาครัฐไปใช้ประโยชน์  

ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ต้องด าเนินการให้ครอบคลุมทั้ง 3 ประเด็น ได้แก่ 
1) Data Security ข้อมูลต้องมีความมั่นคง ปลอดภัย มีมาตรฐาน ISO/IEC 27001: 2013 

ควรก าหนดมาตรฐาน กฎเกณฑ์ในการใช้งานข้อมูลทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานให้สอดคล้องกัน 
เพ่ือให้การบูรณาการข้อมูลมีความปลอดภัย ความเป็นส่วนบุคคล และน่าเชื่อถือ 

2) Data Privacy ข้อมูลต้องมีความเป็นส่วนบุคคล สอดคล้องกับกฎหมาย พระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

3) Data Quality ข้อมูลที่มีคุณภาพ การใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มาจากแหล่งข้อมูล 
(Reference Data) ที่น่าเชื่อถือได้ เช่น กฎหมาย หนังสือ ราชการ ประกาศ ค าสั่ง ฯลฯ 

ทั้งสามประเด็นนี้ จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐ และการให้บริการ
ประชาชน ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาข้อมูลภาครัฐที่มีจ านวนมาก ข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน ข้อมูล
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กระจัดกระจาย ซ้ าซ้อน ค้นหาได้ยาก ข้อมูลไม่มีมาตรฐาน ข้อมูลส่วนบุคคลถูกละเมิด ข้อมูลอยู่ใน
รูปแบบที่เข้าใจยาก ฯลฯ ท าให้การน าไปใช้ประโยชน์ท าได้ยาก ซึ่งหากท าให้เกิดข้อมูลที่ดี (Good 
Data) จะส่งผลต่อการยกระดับการให้บริการ ท าให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจในการรับบริการของ
หน่วยงาน นอกจากนี้ หน่วยงานสามารถบูรณาการ เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เปิดเผยข้อมูลสู่
ประชาชน และน าไปวิเคราะห์เพ่ือใช้ประโยชน์ น าไปสู่การตัดสินใจเชิงนโยบายบนพ้ืนฐานของข้อมูล 
การบริการที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว และมั่นคงปลอดภัย โดยส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ควรพัฒนา ปรับปรุงชุดข้อมูลส าคัญที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหลักขององค์การตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
ซึ่งข้อมูลมีผลกระทบต่อการบริหารงานและการตัดสินใจของผู้บริหารและมีความจ าเป็นต่อบุคลากร
ระดับปฏิบัติงานทุกระดับ ข้อมูล สารสนเทศที่ส าคัญ ได้แก่ ข้อมูลสนับสนุนการด าเนินการตาม
ภารกิจ/ประเด็นยุทธศาสตร์ของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้แก่ 1) ด้านการจัดท าแผน 
นโยบาย และแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ เช่น ฐานข้อมูลผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
(e-Monitoring) ระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการติดตาม จัดการและรายงานผลการด าเนินการโครงการ
ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ฯลฯ 2) ด้านการส่งเสริมการบริหารงานจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เช่น ฐานข้อมูลผลการด าเนินการแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ฐานข้อมูลเชิ งเปรียบเทียบในการวัดระดับการพัฒนา
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (Benchmarking) ฯลฯ 3) ด้านการส่งเสริมการบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพ ได้แก่ ฐานข้อมูลการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ฐานข้อมูลสนับสนุนการ
บริหารงานภายในส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เช่น ฐานข้อมูลบุคลากรในระบบ DPIS ระบบ  
e-Pay Slip ฯลฯซึ่งส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยควรก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบหลักด้านการ
บริหารจัดการข้อมูลตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ และก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และ
แนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน รวมทั้งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างานขับเคลื่อนการด าเ นินการ 
ในการจัดท าธรรมาภิบาลข้อมูลระดับหน่วยงาน เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

2) ควรมีกำรจัดท ำสถำปัตยกรรมองค์กำร (Enterprise Architecture: EA) อย่ำงจริงจัง 
แม้ว่าส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยจะมีการด าเนินโครงการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์การอยู่แล้ว
ก็ตาม อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้หน่วยงานออกแบบและเลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้อย่างเหมาะสมที่สุด 
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยควรมีการศึกษา ทบทวน วิเคราะห์ และท าความเข้าใจกระบวนการ
ท างานของระบบต่าง ๆ รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้อยู่ในปัจจุบันอย่างละเอียด เพ่ือรับทราบ
และเข้าใจปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น น าไปสู่การวางแผน ปรับปรุงกระบวนการท างานและเทคโนโลยี
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยอาจคัดเลือกระบบงานส าคัญที่มีความเกี่ยวข้องและส่งผลกระทบต่อการ
บริการประชาชน เพ่ือท าความเข้าใจสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการและการใช้เทคโนโลยี  
เพ่ือน ามาปรับปรุง ออกแบบกระบวนการท างานและเทคโนโลยีดิจิทัลให้เหมาะสมในการอ านวยความ
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สะดวกให้แก่ประชาชนเพ่ือตอบสนองเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ทั้งการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร
ราชการ การให้บริการประชาชน การลดภาระ ความยุ่งยากซับซ้อนของประชาชนในการรับบริการของ
หน่วยงานภาครัฐ โดยกระบวนการ/ระบบงานที่ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยควรพิจารณา
คัดเลือกเป็นโครงการน าร่องในการวิเคราะห์และออกแบบสถาปัตยกรรมใหม่ ได้แก่ การให้บริการของ
ศูนย์ด ารงธรรม (ทั้งส่วนกลางและจังหวัด) ซึ่งมีกระบวนการย่อยภายใต้กระบวนการนี้ ได้แก่ การรับ
เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ การเจรจาไกล่เกลี่ย การแก้ไขปัญหาเฉพาะด้าน เช่น เรื่องหนี้นอกระบบ 
ซึ่งต้องบูรณาการแก้ไขปัญหาร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงการคลัง 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส านักงานอัยการสูงสุด กระทรวงยุติธรรม กระทรวงกลาโหม กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ธนาคาร เป็นต้น จะท า
ให้การปรับปรุงกระบวนการและปรับระบบเทคโนโลยีในการด าเนินการร่วมกันเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว 
ยืดหยุ่น มีการพัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ท าให้
ประชาชนเกิดความพึงพอใจ ยกระดับการให้บริการประชาชนให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพต่อไป 

3) กำรส่งเสริมกำรพัฒนำนวัตกรรมและกำรวิจัยอย่ำงจริงจัง  
จากตัวอย่างการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศญี่ปุ่น และแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การพัฒนาส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยสู่ระบบราชการ 4 .0 ทั้งด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูลขนาดใหญ่ การพัฒนาบุคลากร และการยกระดับ
การให้บริการประชาชน ทั้งนี้แนวทางดังกล่าวสามารถต่อยอดสู่การพัฒนาขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
เพ่ือยกระดับสู่เป้าหมายการเป็นประเทศไทย 4 .0 ได้ โดยภาครัฐต้องส่งเสริมการสร้างและพัฒนา
นวัตกรรมของหน่วยงาน ทั้งนวัตกรรมด้านการบริหาร นวัตกรรมเชิงนโยบาย นวัตกรรมการบริการ 
และนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สนับสนุนงบประมาณในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เพ่ือให้เกิด
ประโยชนต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศ ตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการ ทั้งในส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ จังหวัด พันธมิตร ภาคีเครือข่าย รวมทั้งประชาชนอย่าง
สะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ การใช้
ประโยชน์จากนวัตกรรม โดยควรก าหนดแผนพัฒนานวัตกรรมของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาอย่างจริงจัง 

4) กำรพัฒนำกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย ควรพิจารณา
ก าหนดแนวทาง ขั้นตอน วิธีการที่สอดคล้องเชื่อมโยงกันทั้งระบบ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของการ
พัฒนาอย่างแท้จริง ซึ่งการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลสู่การก าหนดยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการของ
ส านักงานปลัดกระทรวงไทย ถ่ายทอดลงมาถึงความเชื่อมโยงในระดับกระบวนการภายใน การบริหาร
การด าเนินงานในรูปแบบของการวางแผน การปฏิบัติ ควรมีการติดตาม ประเมินผลการด าเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล เพ่ือให้ทราบภาพรวม ปัญหา อุปสรรค และสถานการณ์ด าเนินการ น าไปสู่
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การปรับปรุงการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง น าไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ือการบริหารและการบริการของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ขับเคลื่อนสู่ระบบราชการ 4.0 
และการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยให้ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายในระดับประเทศต่อไป 

ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป 
ผู้ศึกษาวิจัยท่านอ่ืนอาจขยายกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ในการเก็บข้อมูลโดย

ก าหนดให้มีการสัมภาษณ์ประชาชน กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งจะท าให้ได้รับข้อมูล/
ข้อเสนอแนะแนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและภาคส่วนอ่ืน ๆ เพ่ือน าไปก าหนด
แนวทางการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 ให้ครอบคลุมทุกมิติต่อไป  
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มุมมองตอ่ภำวะผู้น ำทีม่ีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในกำรท ำงำนของพนักงำน 
ให้บรรลุประสิทธิผล กรณีศึกษำ: บริษัท ทรูดสิทริบิวช่ัน แอนด์ เซลส์ จ ำกัด  

เขตพื้นท่ีสมุทรปรำกำร 

ชนัญญา ลิมป์กาญจนวัฒน์* 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื่อง มุมมองต่อภาวะผู้น าที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท างานของ
พนักงานให้บรรลุประสิทธิผล กรณีศึกษาบริษัท ทรูดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์ จ า กัด เขตพ้ืนที่
สมุทรปราการ มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา 1) เพ่ือศึกษามุมมองของบุคลากรที่มีต่อระดับภาวะผู้น า
รูปแบบต่างๆ และระดับแรงจูงใจในการท างานของพนักงาน 2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
รูปแบบภาวะผู้น ากับแรงจูงใจในการท างาน และ 3) เพ่ือศึกษารูปแบบของภาวะผู้น าที่พนักงาน
ต้องการ และน ามาพัฒนาทักษะการเป็นผู้น าในพ้ืนที่  

ประชากรที่ใช้ศึกษา คือ กลุ่มบุคลากรด้านงานขาย ของบริษัท ทรูดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์ 
จ ากัด เขตพ้ืนที่สมุทรปราการ มีจ านวนประชากรทั้งหมด 151 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการวิเคราะห์ค่าไคสแควร์ (Chi-Square Test)  

ผลการศึกษา พบว่า บุคลากรมีมุมมองต่อผู้น าในรูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด เท่ากับ 4.25 อยู่ในระดับมากที่สุด แรงจูงใจในการท างานมีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 
4.07 อยู่ในระดับมาก และความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบภาวะผู้น ารูปแบบต่างๆกับแรงจูงใจในการ
ท างานโดยรวม ยอมรับสมมติฐานการศึกษา ยกเว้นความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบภาวะผู้น าแบบ
สังการกับแรงจูงใจ ปฏิเสธสมมติฐาน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

ค ำส ำคัญ: ภาวะผู้น า, แรงจูงใจในการท างาน 
 
1. บทน ำ 
 การน าองค์การให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นต้องเริ่มจากการก าหนด เป้าหมาย กลยุทธ์ 
และนโยบายการบริหารจัดการองค์การว่าจะด าเนินไปในทิศทางใดเพ่ือให้องค์การเกิดประสิทธิผล
สูงสุด ทั้งนี้กลไกส าคัญในการขับเคลื่อนเป้าหมาย กลยุทธ์ และนโยบายนั้น นั่นคือบุคลากรของ

                                                           
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
118 หมู่ที่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
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องค์การต้องมีความเข้าใจในกระบวนการท างาน มีแนวคิดทัศนคติที่ดีต่อการท างานพร้อมเปิดรับ
ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกิดข้ึน และการท าให้บุคลากรเหล่านี้เป็นฟันเฟืองที่ดีสามารถท างานได้
อย่างเต็มศักยภาพจ าเป็นต้องมีการจูงใจที่ดีในการท างาน เนื่องจากการจูงใจที่ดีจะส่งผลต่อพฤติกรรม
ที่สะท้อนออกมาให้บรรลุต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การ ซึ่งสอดคล้องกับนักวิชาการ
บางท่านที่ให้ความหมายการจูงใจ คือ แรงขับภายในที่ก าหนดพฤติกรรมของบุคคลต่อการบรรลุ
เป้าหมาย Ferrell, Hirt, & Ferrell (2008; อ้างถึงใน ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี, 2561: 268) ซึ่งการจูงใจนั้น
อาจมาจากการให้รางวัล เช่น ค่าตอบแทน ค าชมเชย เป็นต้น หรือการจูงใจด้วยงาน กล่าวคือ 
พนักงานมีความรู้สึกพึงพอใจ ภูมิใจในการท างานของตนเอง ทั้งหมดนี้จะเป็นส่วนช่วยเสริมแรงให้
เกิดผลของงานได้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผล 

ในการปฏิรูปองค์การให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงเพ่ือพัฒนาประสิทธิผลของงาน สิ่งส าคัญจาก
ที่กล่าวข้างต้นนั่นคือการสร้างการจูงใจให้บุคลากรขององค์การในระยะยาว แต่การขับเคลื่อน สร้าง
แรงกระตุ้นการจูงใจของบุคลากรมิใช่เพียงเกิดจากนโยบายขององค์การที่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของพนักงานเท่านั้น แต่จ าเป็นต้องอาศัยผู้น าเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งเพ่ือให้องค์การประสบ
ความก้าวหน้าและบรรลุเป้าหมาย 

ปัจจัยส าคัญหนึ่งนั่นคือต้องพัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้น า เมื่อพิจารณาความหมายของค าว่า 
ภาวะผู้น า คือ กระบวนการหรือความสามารถของบุคคลในการใช้อ านาจหรืออิทธิพล ที่ท าให้ผู้อ่ืน
ยอมรับในค่านิยมหรือวัตถุประสงค์ท่ีบุคคลนั้นชี้น า และท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือความส าเร็จได้
ตามที่ต้องการ (บุษยา วีรกุล, 2558: 8)   

ดังนั้น จึงเห็นได้ว่าปัจจัยที่สัมพันธ์กับแรงงจูงใจคือผู้น าองค์การ ซึ่งเป็นฟันเฟืองที่เชื่อมโยงให้
พนักงานเกิดแรงจูงใจ ผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ รู้จักเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับสถานการณ์จะพาให้องค์การ
ก้าวหน้า ภาวะผู้น าที่ดีมีคุณค่ายิ่งต่อการน าการเปลี่ยนแปลงไปสู่เป้าหมายได้เป็นอย่างดี และมีค่ายิ่ง
ในการศึกษาเพ่ือปรับไปสู่การปฏิบัติ (ทองใบ สุดชารี , 2550: 129) และหากกล่าวถึงความสัมพันธ์
ระหว่างภาวะผู้น ากับการสร้างแรงจูงใจ มีผลการศึกษา พบว่า ภาวะผู้น าเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ
ของการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาองค์การ ซึ่งมีอิทธิพลต่อผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงาน ตลอดจน
ท ากิจกรรมต่าง ๆ ในองค์การให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีด้วยการสร้างแรงจูงใจ (สาวิตรี ยอยยิ้ม และ
คณะ, 2560) 

การศึกษาการค้นคว้าอิสระครั้งนี้ ผู้ศึกษาเล็งเห็นว่าบริษัท ทรูดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์ 
จ ากัด ซึ่งมีพันธกิจดูแลด้านงานขายสินค้าและบริการในเครือ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
ให้บรรลุตามเป้าหมาย โดยแยกย่อยลงไปในระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด รวมถึงระดับย่อยลงไปใน
พ้ืนที่ องค์การประกอบด้วยบุคลากรด้านงานขาย ท างานตั้งอยู่บนเป้าหมายของยอดขาย อันส่งผลท า
ให้บุคลากรเกิดความเครียดความกดดันหากไม่สามารถท าได้ตามเป้าหมาย ส่งผลให้เกิดความท้อแท้ใน
การท างาน จากปัญหาด้านความวิตกกังวลของบุคลากร ท าให้ผู้ศึกษาสังเกตเห็นพฤติกรรมของผู้น าที่
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มีรูปแบบภาวะผู้น าที่แตกต่างกันน่าจะช่วยส่งเสริมและมีความสัมพันธ์ต่อการสร้างแรงจูงใจในการ
ท างานของพนักงานให้กลับมาสามารถท างานได้ตามประสิทธิผลขององค์การ ดังนั้น จึงสนใจศึกษา
มุมมองต่อภาวะผู้น าที่มี อิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท างานของพนักงานให้บรรลุประสิทธิผล 
กรณีศึกษา บริษัท ทรูดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์ จ ากัด เขตพ้ืนที่สมุทรปราการ เพ่ือให้ผู้น าได้มี
แนวทางในการพัฒนาภาวะผู้น า ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากรในทีม อันส่งผล
ให้องค์การมีประสิทธิผลตามเป้าหมายต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์ในกำรวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษามุมมองของบุคลากรเก่ียวกับระดับภาวะผู้น ารูปแบบต่าง ๆ และระดับแรงจูงใจ
ในการท างาน 

2.2 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบภาวะผู้น ากับแรงจูงใจในการท างาน 
2.3 เพ่ือศึกษารูปแบบของภาวะผู้น าที่พนักงานต้องการ เพ่ือน ามาพัฒนาผู้น าและปรับใช้ให้

เกิดประโยชน์ต่อการบริหารทีมงานในพื้นที่ 
 

3. สมมติฐำนกำรศึกษำ  
สมมติฐำนกำรศึกษำที่ 1 รูปแบบภาวะผู้น าที่มีลักษณะความเป็นผู้น า มีความสัมพันธ์กับ

แรงจูงใจในการท างานโดยรวม โดยมีสมมติฐานทางสถิติ 
H0 รูปแบบภาวะผู้น าที่มีลักษะความเป็นผู้น า ไม่มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการ

ท างานโดยรวม 
H1 รูปแบบภาวะผู้น าที่มีลักษะความเป็นผู้น า มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการ

ท างานโดยรวม 
สมมติฐำนกำรศึกษำที่ 2 รูปแบบภาวะผู้น าที่มีพฤติกรรมผู้น าแบบต่าง ๆ มีความสัมพันธ์กับ

แรงจูงใจในการท างานโดยรวม 
สมมติฐานการศึกษาที่  2.1 รูปแบบภาวะผู้น าที่มีพฤติกรรมผู้น าแบบมุ่งงาน 

มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการท างานโดยรวม โดยมีสมมติฐานทางสถิติ 
H0 รูปแบบภาวะผู้น าที่มีพฤติกรรมผู้น าแบบมุ่งงาน ไม่มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจใน

การท างานโดยรวม 
H1 รูปแบบภาวะผู้น าที่มีพฤติกรรมผู้น าแบบมุ่งงาน มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจใน

การท างานโดยรวม 
สมมติฐานการศึกษาที่  2.2 รูปแบบภาวะผู้น าที่มีพฤติกรรมผู้น าแบบมุ่งคนมี

ความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการท างานโดยรวม โดยมีสมมติฐานทางสถิติ 
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H0 รูปแบบภาวะผู้น าที่มีพฤติกรรมผู้น าแบบมุ่งคน ไม่มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจใน
การท างานโดยรวม 

H1 รูปแบบภาวะผู้น าที่มีพฤติกรรมผู้น าแบบมุ่งคน มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจใน
การท างานโดยรวม 

สมมติฐำนกำรศึกษำที่ 3 รูปแบบภาวะผู้น าตามสถานการณ์ มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจใน
การท างานโดยรวม 

สมมติฐานการศึกษาที่  3.1 รูปแบบภาวะผู้น าแบบสั่งการ มีความสัมพันธ์กับ
แรงจูงใจในการท างานการท างานโดยรวม โดยมีสมมติฐานทางสถิติ 

H0 รูปแบบภาวะผู้น าแบบสั่งการ ไม่มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการท างาน
โดยรวม 

H1 รูปแบบภาวะผู้น าแบบสั่งการ มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการท างานโดยรวม 
สมมติฐานการศึกษาที่ 3.2 รูปแบบภาวะผู้น าแบบให้การสนับสนุน มีความสัมพันธ์

กับแรงจูงใจในการท างานโดยรวม โดยมีสมมติฐานทางสถิติ 
H0 รูปแบบภาวะผู้น าแบบให้การสนับสนุน ไม่มีความสัมพันธ์กับแรงจูง ใจในการ

ท างานโดยรวม 
H1 รูปแบบภาวะผู้น าแบบให้การสนับสนุน มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการท างาน

โดยรวม 
สมมติฐานการศึกษาที่  3.3 รูปแบบภาวะผู้น าแบบเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมมี

ความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการท างานโดยรวม โดยมีสมมติฐานทางสถิติ 
H0 รูปแบบภาวะผู้น าแบบเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ไม่มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจใน

การท างานโดยรวม 
H1 รูปแบบภาวะผู้น าแบบเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการ

ท างานโดยรวม 
สมมติฐานการศึกษาที่ 3.4 รูปแบบภาวะผู้น าแบบเน้นความส าเร็จตามเป้าหมายมี

ความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการท างานโดยรวม โดยมีสมมติฐานทางสถิติ 
H0 รูปแบบภาวะผู้น าแบบเน้นความส าเร็จตามเป้าหมาย ไม่มีความสัมพันธ์กับ

แรงจูงใจในการท างานโดยรวม 
  H1 รูปแบบภาวะผู้น าแบบเน้นความส าเร็จตามเป้าหมาย มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจ
ในการท างานโดยรวม 

สมมติฐำนกำรศึกษำที่ 4 รูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจใน
การท างานโดยรวม 
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H0 รูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ไม่มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการท างาน
โดยรวม 

H1 รูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการท างาน
โดยรวม 
 
4. ทบทวนวรรณกรรมและงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

มุมมองต่อภาวะผู้น าที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท างานของพนักงานให้บรรลุประสิทธิผล 
กรณีศึกษา บริษัท ทรูดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์ จ ากัด เขตพ้ืนที่สมุทรปราการ ศึกษาได้ศึกษา 
ทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการศึกษาวิจัย ดังนี้ 

4.1 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับภำวะผู้น ำ  
ความหมายของภาวะผู้น า (Leadership) มีนักวิชาการได้ให้ความหมายและนิยามไว้แตกต่าง

กัน ซึ่ง Yukl (1989; อ้างถึงใน ธัญญามาส โลจนานนท์, 2557: 9) ได้กล่าวถึงสาเหตุที่ความหมายของ
ภาวะผู้น ามีหลากหลายและแดกต่างกัน ก็เนื่องจากขอบเขตเนื้อหาและความสนใจในภาวะผู้น าใน
การศึกษาของนักวิจัยแตกต่างกัน ในที่นี้จึงขอน าเสนอให้ศึกษาดังต่อไปนี้ Daft (2008: 4) ได้ให้นิยาม
ภาวะผู้น า หมายถึง อิทธิพลที่มีความสอดคล้องสัมพันธ์กันระหว่างผู้น าและผู้ตามที่มุ่งหมายสร้างการ
เปลี่ยนแปลงและผลลัพธ์ที่สะท้อนถึงจุดมุ่งหมายร่วมกัน Jones and George (2016: 415) กล่าวว่า 
กระบวนการที่บุคคลใช้ความพยายามในการโน้มน้าวบุคคลอื่น และให้ก าลังใจ จูงใจ และให้ค าแนะน า
ในการท ากิจกรรมเพ่ือช่วยให้บรรลุเป้าหมายของกลุ่มหรือองค์การ ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน (2558: 345) 
ภาวะผู้น า หมายถึง กระบวนการที่ผู้น า ใช้ความรู้และความสามารถในการโน้มน้าวผู้ร่วมงานให้เกิด
ความกระตือรือร้นในการท างานร่วมกัน เพ่ือให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมายของกลุ่มหรือ
องค์การตามที่ก าหนดไว้ ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี (2561: 53) ภาวะผู้น า หมายถึง กระบวนการที่ผู้น า
สามารถโน้มน้าวหรือจูงใจบุคคลในองค์การให้ท างานด้วยความเต็มใจเพ่ือการบรรลุเป้าหมายของ
องค์การร่วมกัน 

4.2 ทฤษฎีลักษณะของภำวะผู้น ำ (Trait theories) 
ลักษณะเด่นห้ากลุ่ม (The Big Five Traits) ต าราเรียนเรื่องภาวะผู้น านิยมใช้งานของโฮแกน 

(Hogan, 1991) และโฮแกนและคณะ (Hogan, Curphy and Hogan, 1994) ในการเขียนถึงตัวแบบ
ลักษณะเด่นทั้งห้ากลุ่มนี้ (Daft, 2011; Huges, Ginnett and Curphy, 2009; Lussier and Achua, 
2013; Yukl, 2010) การเขียนเรื่อง “ลักษณะเด่นห้าลุ่ม” ของผู้น า ได้แก่ (1) ความชอบเป็นผู้น า 
หมายถึง ระดับความสามารถของบุคคลที่มีความสนใจที่จะท างานร่วมกับผู้อ่ืน สนุกสนานกับการ
พูดคุยและสังสรรค์ในกลุ่มสังคมต่าง ๆ มีความมั่นใจในตัวเอง รวมทั้งมีความต้องการหรือความชอบที่
จะท างานในต าแหน่งที่มีอ านาจและอิทธิพลต่อผู้อ่ืน สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ (2) ความมีสติ
มั่นคง หมายถึง ระดับความสามารถของบุคคลในการท างานด้วยความรับผิดชอบเป็นที่พ่ึงของคนอ่ืน 
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ๆ ท างานอย่างสม่ าเสมอจนกระทั่งเกิดผลส าเร็จ มุ่งมั่นใส่ ใจในผลส าเร็จของงานเป็นสิ่งส าคัญ 
มีหลักเกณฑ์และระเบียบวินัยในการท างานที่ตนเองปฏิบัติตาม มีจิตใจและความสนใจในจริยธรรม 
(3) ความเป็นมิตรกับผู้อื่น หมายถึง ระดับความสามารถที่จะเข้ากับผู้อ่ืนได้ดี สร้างความสัมพันธ์ที่เป็น
มิตรกับคนอ่ืนได้ง่าย ให้ความร่วมมือ อารมณ์ดี ให้อภัยในความผิดของผู้อ่ืน มีจิตใจอ่อนโยนและมี
เมตตากรุณาน่าไว้ใจ (4) การปรับตัวได้ดี หมายถึง ระดับความสามารถในการควบคุมอารมณ์ให้คงที่ 
สงบ และมีความมั่นในใจ ผู้น าที่มีความสามารถด้ านนี้สูงจะเป็นผู้ที่อดทนและท างานได้ดีใน
สถานการณ์ที่มีความเครียดมาก ไม่หวั่นไหวโกรธเคืองกับค าวิพากษ์วิจารณ์  และไม่เก็บเอาความผิด
หรือความล้มเหลวมาครุ่นคิดในทางลบตลอดเวลา สามารถสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีมี
ประโยชน์กับตนเองและผู้อ่ืน (5) ความเฉลียวฉลาด หมายถึง ระดับความสามารถในการเรียนรู้เรื่อง
ต่าง ๆ ได้รวดเร็วและกว้างขวาง มีความสนใจเรื่องต่าง ๆ รอบตัวเกือบทุกด้าน มีความคิดเปิดกว้าง
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเพ่ือน ามาพัฒนาความรู้ของตนเอง 

4.3 ทฤษฎีด้ำนพฤติกรรมของภำวะผู้น ำ (Behavior theories) 
ภาวะผู้น าแบบมุ่งคนกับภาวะผู้น าแบบมุ่งงาน การศึกษาทฤษฎีนี้เกิดขึ้นที่ส านักวิจัยของ

มหาวิทยาลัยแห่งรัฐมิชิแกน หัวหน้าทีมผู้วิจัยคือ เรนซิส ลิดเอิร์ท (Rensis Liker, 1903-1981) 
งานวิจัยพฤติกรรมผู้น าที่มหาวิทยาลัยมิชิแกนนี้ท าการศึกษาโดยเปรียบเทียบพฤติกรรมของหัวหน้าที่
มีประสิทธิภาพกับพฤติกรรมของหัวหน้าที่ไม่มีประสิทธิภาพที่มีผลกระทบต่อการท างานของผู้ตาม 
นักวิจัยที่มิชิแกนสรุปว่า ผู้น าที่ศึกษานั้นจะมีพฤติกรรมด้านหนึ่งมากกว่าอีกต้านหนึ่งและเรียกตัวแบบ
พฤติกรรมที่พบนี้ว่า “ตัวแบบภาวะผู้น าโดยมหาวิทยาลัยแห่งมิชิแกน” (The University of 
Michigan Leadership Model) ค าอธิบายพฤติกรรมผู้น าทั้งสองประเภทคือ 1) พฤติกรรมแบบมุ่ง
งาน เป็นพฤติกรรมที่สนใจเรื่องผลส าเร็จของงาน (goal emphasis) และส่งเสริมการท างาน (work 
facilitation) ผู้น าในกลุ่มนี้จะควบคุม-ติดตามระยะเวลาและผลการท างานของลูกน้องอย่างใกล้ชิด 
ก าหนดวิธีการท างานและปริมาณผลงานอย่างชัดเจนชี้น าและสร้างระบบงานที่ท าให้ลูกน้องท างานเข้า
สู่มาตรฐานที่จะท าให้ได้ผลงานตามเป้าหมาย 2) พฤติกรรมแบบมุ่งคน เป็นพฤติกรรมที่สนใจเรื่องการ
สนับสนุนลูกน้อง (supportive leadership) และส่งเสริมความสัมพันธ์ (interaction facilitation) 
ผู้น าในกลุ่มนี้จะใส่ใจกับความต้องการของลูกน้อง สร้างความพอใจในการท างาน ดูแลความเป็นอยู่
และผลประโยชน์ของลูกน้อง ใช้การสื่อสารด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อสร้างความไว้ใจและความเคารพจาก
ลูกน้อง 

4.4 ทฤษฎีภำวะผู้น ำตำมสถำนกำรณ์ (Contingency theories) 
ทฤษฎีแนวทาง-เป้าหมายของเฮ้าส์ (House's Path-Goal theory) Robert House (1971: 

321-38) พัฒนาตัวแบบทฤษฎีแนวทาง-เป้าหมาย เพ่ืออธิบายว่า สถานการณ์มีส่วนในการก าหนด
ภาวะผู้น าได้อย่างไร ทฤษฎีแนวทางเป้าหมายของเฮ้าส์ ก าหนดให้ผู้น ามีพฤติกรรม 4 แบบได้แก่ 1) 
ผู้น าแบบสั่งการ (directive leader) มีพฤติกรรมคล้ายกับผู้น าที่มีพฤติกรรมการท างานตามระบบ
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โครงสร้าง (initiating structure) ในตัวแบบการศึกษาพฤติกรรมผู้น าของมหาวิทยาลัยโอไฮโอ สเตรท 
ผู้น าแบบสั่งการนี้จะแจ้งเป้าหมายตามความคาดหวังของผู้น าที่คาดหวังจากพนักงานแจ้งแผนการ
ท างาน และก าหนดแนวทางการท างานเพ่ือบรรลุเป้าหมายให้ พนักงานทราบอย่างชัดเจน 2) ผู้น า
แบบให้การสนับสนุน (supportive leader) มีลักษณะที่เป็นมิตรกับพนักงานให้ความสนใจต่อความ
ต้องการของพนักงาน 3) ผู้น าแบบเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม (participative leader) จะสอบถามความ
คิดเห็นและรวบรวมข้อเสนอแนะจากพนักงานก่อนแล้ว ผู้น าจะน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
พนักงานมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเพ่ือการตัดสินใจต่อไป 4) ผู้น าแบบเน้นความส าเร็จ
ตามเป้าหมาย (achievement-oriented leader) ชอบตั้งเป้าหมายที่ท้าทายและคาดหวังให้
พนักงานมีผลการปฏิบัติงานในระดับสูง ๆ 

4.5 ทฤษฎีภำวะผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลง 
ทัศนะของ (Bass, 1990) ผู้บริหารที่มีภาวะผู้น าที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลง จะต้องสามารถ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของพนักงานขององค์การซึ่งเป็นลูกน้องได้ใน 3 ประเด็นที่ส าคัญดังต่อไปนี้คือ 
1) สามารถท าให้พนักงานขององค์การตระหนักรู้ถึงความส าคัญของงานที่พวกเขารับผิดชอบว่า มีผล
ต่อความส าเร็จ/ความล้มเหลวขององค์การในภาพรวม รวมทั้งท าให้พนักงานขององค์การตระหนักรู้
ด้วยว่า พนักงานต้องท างานในความรับผิดชอบให้ดีที่สุดเท่าที่พนักงานจะสามารถท าได้ จึงจะส่งผลให้
องค์การสามารถบรรลุความส าเร็จตามเป้าประสงค์/วัตถุประสงค์ขององค์การได้ 2) สามารถท าให้
พนักงานขององค์การ ตระหนักรู้ถึงความต้องการของพนักงานเองว่า พนักงานเองก็ต้องการ
เจริญเติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ต้องการได้รับการพัฒนาขีดสมรรถนะให้มีความรู้และ
ความสามารถเพ่ิมมากขึ้น และต้องการที่จะประสบความส าเร็จในชีวิตของตนเอง 3) สามารถสร้าง
แรงจูงใจให้กับพนักงานขององค์การ ให้เกิดความกระตือรือร้นในการท างานที่มิใช่ เพียงเพ่ือ
ผลประโยชน์หรือความส าเร็จของพนักงานเองเท่านั้น แต่ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์หรือความส าเร็จ
ขององค์การในภาพรวมด้วย ถ้าผู้บริหารสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของพนักงานขององค์การได้
ใน 3 ประเด็นดังกล่าวข้างต้น พนักงานขององค์การก็จะมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจต่อตัวผู้บริหาร 
พนักงานจะมีแรงจูงใจสูง มีความกระตือรือร้นในการท างานและช่วยกันท างานให้องค์ก ารบรรลุ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์/เป้าหมายขององค์การ 
 
5. กรอบแนวคิดกำรวิจัย 

 
 
 
 
 

รูปแบบภำวะผู้น ำ 
1) ผู้น าท่ีมลีักษณะความเป็นผู้น า 
2) ผู้น าที่มีพฤติกรรมผู้น าแบบต่าง ๆ 
3) ผู้น าตามสถานการณ ์
4) ผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

 

แรงจูงใจในกำรท ำงำน 

ให้บรรลุประสิทธิผล 
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6. วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
การศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื่อง มุมมองต่อภาวะผู้น าที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท างานของ

พนักงานให้บรรลุประสิทธิผล กรณีศึกษาบริษัท ทรูดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์ จ า กัด เขตพ้ืนที่
สมุทรปราการ เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ศึกษาเชิงส ารวจ (Survey 
Research) ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล 

ประชากรที่ใช้ศึกษา คือ กลุ่มบุคลากรด้านงานขาย ของบริษัท ทรูดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์ 
จ ากัด เขตพ้ืนที่สมุทรปราการ มีจ านวนประชากรทั้งหมด 151 คน ประกอบด้วยพนักงานระดับ
เจ้าหน้าที่ ระดับหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และระดับผู้ช่วยผู้จัดการเขต โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลวิธีส ามะโน 
(Census) ซึ่งเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลของทุกหน่วยของประชากรที่สนใจศึกษา 

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยตัวแปรต้นรูปแบบภาวะผู้น า 4 ด้าน คือ 1) ผู้น าที่มี
ลักษณะความเป็นผู้น า ตามแนวคิดยุคล์ (Yukl, 2010) ประกอบด้วย ความชอบเป็นผู้น า ความมีสติ
มั่นคง ความเป็นมิตรกับผู้อ่ืน การปรับตัวได้ดี ความเฉลียวฉลาด 2) ผู้น าที่มีพฤติกรรมผู้น าแบบต่าง ๆ 
ตามตัวแบบภาวะผู้น าโดยมหาวิทยาลัยมิชิแกน (The University of Michigan Leadership 
Model) 3) ผู้น าตามสถานการณ์ ตามแนวคิด (Robert House,1971) ประกอบด้วย ผู้น าแบบสั่งการ 
ผู้น าแบบให้การสนับสนุน ผู้น าแบบเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ผู้น าแบบเน้นความส าเร็จตามเป้าหมาย  
และ 4) ผู้น าการเปลี่ยนแปลง ตามแนวคิดของแบสส์ (Bass, 1990) และตัวแปรอิสระด้านแรงจูงใจ 
ของเฟรดคริก เออว์วิงก์ เฮอร์ซเบอร์ก (Frederick Irving Herzberg, 1923-2000) โดยใช้ปัจจัยจูงใจ
ตัวกระตุ้นด้านความส าเร็จในการท างาน 

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS เพ่ือ
วิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 1) วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลโดยใช้การแจกแจงความถี่ (Frequency) และ
ค่าร้อยละ (Percentage) 2) วิเคราะห์ข้อมูลระดับระดับภาวะผู้น าภาวะผู้น ารูปแบบต่าง ๆ และระดับ
แรงจูงใจในการท างาน ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
3) ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการวิเคราะห์ค่าไคสแควร์ (Chi-Square Test) 

 
7. ผลกำรศึกษำ  
 7.1 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปของประชำกร พบว่า ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 52.3 มีอายุระหว่าง 26-30 ปี จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 37.7 
ส่วนใหญ่ระดับการศึกษาอยู่ในระดับต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 79.5 
เป็นประเภทพนักงานสัญญาจ้าง 11 เดือน จ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 72.8 ระดับต าแหน่งอยู่ใน
ระดับเจ้าหน้าที่ จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 65.6 มีอายุงานน้อยกว่า 1 ปี จ านวน 112 คน และ
สังกัดพ้ืนที่เมื่อสมุทรปราการ 2 จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 35.8 
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7.2 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลของตัวแปรที่ใช้ในกำรศึกษำ 
จากข้อมูลการตอบแบบสอบถามของประชากรจ านวน 151 คน สามารถน ามาสรุปหา

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปร ระดับรูปแบบภาวะผู้น า และระดับแรงจูงใจในการ
ท างาน ดังนี้ 

ตารางที่ 7.1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลค่าระดับคะแนนของรูปแบบผู้น าที่มี
ลักษณะความเป็นผู้น า 

ผู้น ำที่มีลักษณะควำมเปน็ผู้น ำ ค่ำเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน (SD) 

ระดับ
คะแนน 

1) ผู้น ามีความมั่นใจในตัวเอง ชอบท างานในต าแหน่งที่มีอิทธิพล
ต่อผู้อื่น 

3.96 .886 มาก 

2) ผู้น าท างานด้วยความรับผิดชอบ เป็นท่ีพึ่งของลูกน้อง มุ่งมั่นใส่
ใจในผลส าเร็จของงาน 

4.28 .873 มากที่สุด 

3) ผู้น าเข้ากับผู้อื่นไดด้ี สร้างความสมัพันธ์ที่เป็นมิตร 4.34 .871 มากที่สุด 
4) ผู้น าสามารถความคุมอารมณ์และท างานในสถานการณ์ที่มี

ความเครยีดมากไดด้ ี
4.12 .993 มาก 

5) ผู้น าสามารถเรียนรู้เรื่องต่าง ๆ ไดร้วดเร็ว สนใจเรื่องรอบตัว 
มีความคิดเปิดกว้าง 

4.25 .918 มากที่สุด 

รวม 4.19 .798 มำก 
  

จากตารางที่ 7.1 ผลการวิเคราะห์ระดับผู้น าที่มีลักษณะความเป็นผู้น า พบว่า มีค่าเฉลี่ย
โดยรวม เท่ากับ 4.19 อยู่ ในระดับมาก เ พ่ือพิจารณารายข้อพบว่า  ผู้ น า เข้ากับผู้ อ่ืนได้ดี 
สร้างความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรมีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 4.34 อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ผู้น า
ท างานด้วยความรับผิดชอบ เป็นที่พ่ึงของลูกน้อง มุ่งมั่นใส่ใจในผลส าเร็จของงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.28 อยู่ในระดับมากที่สุด ผู้น าสามารถเรียนรู้เรื่องต่าง ๆ ได้รวดเร็ว สนใจเรื่องรอบตัว มีความคิดเปิด
กว้าง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 อยู่ในระดับมากที่สุด ผู้น าสามารถความคุมอารมณ์และท างานใน
สถานการณ์ท่ีมีความเครียดมากได้ดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 อยู่ในระดับมาก และผู้น ามีความมั่นใจใน
ตัวเอง ชอบท างานในต าแหน่งที่มีอิทธิพลต่อผู้อ่ืน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 
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ตารางที่ 7.2 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลค่าระดับคะแนนของรูปแบบผู้น าที่มี
พฤติกรรมผู้น ารูปแบบต่าง ๆ 

ผู้น ำที่มีพฤติกรรมผู้น ำรูปแบบต่ำงๆ ค่ำเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน (SD) 

ระดับ
คะแนน 

พฤติกรรมแบบมุ่งงำน 
- ผู้น าท างานโดยมุ่งท่ีจะให้งานส าเร็จเพียงอย่างเดียวใน
ลักษณะบา้งาน 

3.39 1.227 ปานกลาง 

- ผู้น าใช้อ านาจ กฎระเบยีบ ข้อบังคับ การสั่งการและวิธีการ
ท างานท่ีเฉียบขาดและไมเ่ปิดโอกาสให้ซักถาม 

2.62 1.176 น้อย 

รวม 3.01 1.092 ปำนกลำง 
พฤติกรรมแบบมุ่งคน 
- ผู้น าท างานโดยพยายามให้ลูกนอ้งเกิดความพอใจสูงสดุ 
หลีกเลี่ยงปัญหาหรือความขดัแย้ง 

 
3.98 

 
1.086 

 
มาก 

- ผู้น าท างานโดยมุ่งเน้นท่ีความสมัพันธ์กับลูกน้อง โดยผลงาน
อาจไม่บรรลเุป้าหมาย 

3.23 1.115 ปานกลาง 

รวม 3.60 .956 มำก 

 
จากตารางที่ 7.2 ผลการวิเคราะห์ระดับผู้น าที่มีพฤติกรรมผู้น ารูปแบบต่าง  ๆ พบว่า 

เมื่อพิจารณารายด้านพฤติกรรม พบว่า พฤติกรรมผู้น าแบบมุ่งคนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 3.60 อยู่ใน
ระดับมาก และพฤติกรรมผู้น าแบบมุ่งงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.01 อยู่ในระดับปานกลาง ตามล าดับ 

ตารางที่ 7.3 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลค่าระดับคะแนนของรูปแบบผู้น า
ตามสถานการณ์ 

ผู้น ำตำมสถำนกำรณ์ ค่ำเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน (SD) 

ระดับ
คะแนน 

ผู้น ำแบบสั่งกำร 
- ผู้น าเป็นผู้ก าหนดเป้าหมายและแนวทางในการปฏิบัติงาน
เพียงผู้เดยีว 

3.42 1.023 มาก 

- ผู้น าตัดสินใจทุกเรื่องเพียงผูเ้ดียวและสั่งการให้ลูกน้องพึง
ปฏิบัติตาม 

3.29 1.111 ปานกลาง 

รวม 3.36 .972 ปำนกลำง 

ผู้น ำแบบให้กำรสนับสนุน 
- ผู้น าเอาใจใส่ ให้ค าแนะน า และเปิดโอกาสใหลู้กน้องไดเ้ข้า
พบเพื่อปรึกษาหารือเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว 

4.08 .906 มาก 

- ผู้น าสนับสนุนใหลู้กน้องมีความกา้วหน้าในอาชีพ 4.22 .930 มากที่สุด 
รวม 4.15 .875 มำก 
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ผู้น ำตำมสถำนกำรณ์ ค่ำเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน (SD) 

ระดับ
คะแนน 

ผู้น ำแบบเปิดโอกำสให้มีส่วนร่วม 
- ผู้น ารับฟังความคิดเห็นของลูกนอ้ง เพื่อน ามาปรับปรุงงาน
อยู่เสมอ 

4.14 .959 มาก 

- ผู้น าเปิดโอกาสให้ลูกน้องมสี่วนรว่มและยอมรับผลการ
ตัดสินใจร่วมกันก่อนปฏิบตัิงาน 

4.19 .892 มาก 

รวม 4.17 .892 มำก 
ผู้น ำแบบเน้นควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำย 
- ผู้น ามีการก าหนดเป้าหมายที่ท้าทายในการปฏิบัติงาน 

4.19 .907 มาก 

- ผู้น าเน้นการปฏิบัติงานท่ีมีประสทิธิผลและมีคณุภาพ 4.23 .912 มากที่สุด 
รวม 4.21 .832 มำกที่สุด 

 
จากตารางที่ 7.3 ผลการวิเคราะห์ระดับผู้น าตามสถานการณ์ พบว่า เมื่อพิจารณารายด้าน 

พบว่า ผู้น าแบบเน้นความส าเร็จตามเป้าหมายมีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 4.21 อยู่ในระดับมากที่สุด 
รองลงมาคือผู้น าแบบเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 อยู่ในระดับมาก ผู้น าแบบให้การ
สนับสนุน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 อยู่ในระดับมาก และผู้น าแบบสั่งการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.36 อยู่ใน
ระดับปานกลาง ตามล าดับ 

ตารางที่ 7.4 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลค่าระดับคะแนนของรูปแบบผู้น า
การเปลี่ยนแปลง 

ผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลง ค่ำเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน (SD) 

ระดับ
คะแนน 

1) ผู้น าประพฤติตนเป็นที่น่าเชื่อถือ น่าเคารพ ยกย่อง 4.22 1.013 มากที่สุด 
2) ผู้น ามีวิสยัทัศน์ ความคดิริเริ่มสร้างสรรค์ และถ่ายทอด

ความคิดที่ส าคัญสู่ลูกน้อง 
4.23 .983 มากที่สุด 

3) ผู้น าเสริมสร้างก าลังใจแก่ลูกน้อง เมื่อต้องเผชิญปญัหาและ
อุปสรรค 

4.23 1.047 มากที่สุด 

4) ผู้น าแสดงความเชื่อมั่นว่าลูกน้องท างานได้บรรลเุป้าหมาย 4.27 .894 มากที่สุด 
5) ผู้น ากระตุ้นความพยายามของลูกน้อง เพื่อให้เกิดสิ่งใหม่และ

สร้างสรรค ์
4.36 .969 มากที่สุด 

6) ผู้น าพิสูจน์ใหเ้ห็นว่าสามารถเอาชนะอุปสรรคได้โดยความ
ร่วมมือจากทุกคนในทีม 

4.21 1.036 มากที่สุด 

7) ผู้น าส่งเสรมิให้ลูกน้องมีการพัฒนาตนเอง 4.30 .987 มากที่สุด 
8) ผู้น ามอบหมายงานอย่างทั่วถึงโดยค านึงถึงความแตกต่างด้าน

ความรู้ความสามารถ และความเหมาะสมเป็นรายบุคคล 
4.17 .989 มาก 
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ผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลง ค่ำเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน (SD) 

ระดับ
คะแนน 

รวม 4.25 .918 มำกที่สุด 

 
จากตารางที่ 7.4 ผลการวิเคราะห์ระดับผู้น าการเปลี่ยนแปลง พบว่า มีค่าเฉลี่ยโดยรวม 

เท่ากับ 4.25 อยู่ในระดับมากที่สุด เพ่ือพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ผู้น า
กระตุ้นความพยายามของลูกน้อง เพ่ือให้เกิดสิ่งใหม่และสร้างสรรค์  มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.36 
รองลงมาคือผู้น าส่งเสริมให้ลูกน้องมีการพัฒนาตนเอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 ผู้น าแสดงความเชื่อมั่น
ว่าลูกน้องท างานได้บรรลุเป้าหมาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 ผู้น ามีวิสัยทัศน์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
และถ่ายทอดความคิดที่ส าคัญสู่ลูกน้อง และผู้น าเสริมสร้างก าลังใจแก่ลูกน้อง เมื่อต้องเผชิญปัญหา
และอุปสรรค มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 4.23 ผู้น าประพฤติตนเป็นที่น่าเชื่อถือ น่าเคารพ ยกย่อง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.22 ผู้น าพิสูจน์ให้เห็นว่าสามารถเอาชนะอุปสรรคได้โดยความร่วมมือจากทุกคนในทีม 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 และข้อที่อยู่ในระดับมากคือ ผู้น ามอบหมายงานอย่างทั่วถึงโดยค านึงถึงความ
แตกต่างด้านความรู้ความสามารถ และความเหมาะสมเป็นรายบุคคล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 
ตามล าดับ 

ตารางที ่7.5 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลค่าระดับคะแนนของแรงจูงใจในการ
ท างาน 

แรงจงูใจในกำรท ำงำน ค่ำเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน (SD) 

ระดับ
คะแนน 

1) ความส าเร็จในงานเป็นแรงกระตุ้นให้ท่านเต็มใจในการท างาน 4.46 .700 มากที่สุด 

2) ท่านมีความสามารถในจดัการงานให้บรรลตุามวตัถุประสงค์ 4.21 .686 มากที่สุด 
3) ท่านได้รับการยกย่องและชมเชยเกี่ยวกับการท างานจากหัวหน้า

งานเสมอ 
3.52 .965 มาก 

4) ท่านได้รับการยอมรับเกี่ยวกับความรู้ ความสามารถในการ
ท างานจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน 

3.88 .930 มาก 

5) ท่านได้ท างานตรงกับท่ีสนใจและท้าทายความสามารถ 4.15 .823 มาก 
6) ท่านได้ท างานท่ีใช้ความคิดรเิริ่มสร้างสรรค์ 4.13 .827 มาก 

7) ท่านรับผิดชอบต่องานท่ีท าอย่างเต็มที ่ 4.52 .710 มากที่สุด 
8) ท่านเคยได้รับมอบหมายให้ท างานในหน้าท่ีที่เพ่ิมมากข้ึน 4.19 .795 มาก 

9) ท่านมีโอกาสได้รบัสนับสนุนให้เลื่อนต าแหน่งที่สูงข้ึน 3.64 1.086 มาก 
10) องค์การของท่านส่งเสริมให้ท่านได้มีโอกาสก้าวหน้าในสาย

อาชีพ 
3.97 .797 มาก 

รวม 4.07 .649 มำก 
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จากตารางที่ 7.5 ผลการวิเคราะห์ระดับแรงจูงใจในการท างาน พบว่า มีค่าเฉลี่ยโดยรวม
เท่ากับ 4.07 อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ท่านรับผิดชอบต่องานที่ท าอย่างเต็มที่ 
มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.52 อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ความส าเร็จในงานเป็นแรงกระตุ้นให้
ท่านเต็มใจในการท างาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 อยู่ในระดับมากที่สุด ท่านมีความสามารถในจัดการ
งานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 อยู่ในระดับมากที่สุด ท่านเคยได้รับมอบหมาย
ให้ท างานในหน้าที่ที่เพ่ิมมากขึ้น ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 อยู่ในระดับมาก ท่านได้ท างานตรงกับที่สนใจ
และท้าทายความสามารถ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 อยู่ในระดับมาก ท่านได้ท างานที่ใช้ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 อยู่ในระดับมาก องค์การของท่านส่งเสริมให้ท่านได้มีโอกาส
ก้าวหน้าในสายอาชีพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 อยู่ในระดับมาก ท่านได้รับการยอมรับเกี่ยวกับความรู้ 
ความสามารถในการท างานจากผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 อยู่ในระดับ
มาก ท่านมีโอกาสได้รับสนับสนุนให้เลื่อนต าแหน่งที่สูงขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 อยู่ในระดับมาก 
ท่านได้รับการยกย่องและชมเชยเกี่ยวกับการท างานจากหัวหน้างานเสมอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52 
อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 

7.3 กำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงรูปแบบภำวะผู้น ำและแรงจูงใจในกำรท ำงำน
โดยรวม ทดสอบด้วยสถิติกำรวิเครำะห์ค่ำไคสแควร์ (Chi-Square Test) 

ตารางที่ 7.6 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบภาวะผู้น าและแรงจูงใจในการท างานโดยรวม 
สมมติฐำน แรงจูงใจ 

ในกำรท ำงำน 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

Value Sig. 
ผู้น าท่ีมีลักษณะความเป็นผู้น า 50.855 .000 √  
ผู้น าท่ีมีพฤติกรรมผู้น าแบบต่าง ๆ 

- พฤติกรรมแบบมุ่งงาน 
- พฤติกรรมแบบมุ่งคน 

 
12.044 
22.587 

 
.017 
.000 

 
√ 
√ 

 

ผู้น าตามสถานการณ ์
- ผู้น าแบบสั่งการ 
- ผู้น าแบบให้การสนับสนุน 
- ผู้น าแบบเปิดโอกาสให้มสี่วนร่วม 
- ผู้น าแบบเน้นความส าเร็จตามเปา้หมาย 

 
8.925 
43.729 
49.937 
21.654 

 
.063 
.000 
.000 
.000 

 
 
√ 
√ 
√ 

 
√ 
 

ผู้น าการเปลี่ยนแปลง 78.959 .000 √  
 หมายเหตุ มีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 
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จากตารางที่ 7.6 รูปแบบภาวะผู้น าที่มีลักษณะความเป็นผู้น ากับแรงจูงใจในการท างาน
โดยรวม มีค่า value เท่ากับ 50.855 และมีค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับความมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานว่าง (H0) และยอมรับสมมติฐาน (H1) สรุปได้ว่า 
รูปแบบภาวะผู้น าที่มีลักษะความเป็นผู้น ามีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการท างานโดยรวม 

รูปแบบภาวะผู้น าที่มีพฤติกรรมแบบมุ่งงานกับแรงจูงใจในการท างานโดยรวม มีค่า value 
เท่ากับ 12.044 และมีค่า Sig. เท่ากับ .017 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับความมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานว่าง (H0) และยอมรับสมมติฐาน (H1) สรุปได้ว่า รูปแบบภาวะผู้น าที่ มี
พฤติกรรมแบบมุ่งงานสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการท างานโดยรวม  

รูปแบบภาวะผู้น าที่มีพฤติกรรมแบบมุ่งคนกับแรงจูงใจในการท างานโดยรวม มีค่า value 
เท่ากับ 22.587 และมีค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับความมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานว่าง (H0) และยอมรับสมมติฐาน (H1) สรุปได้ว่า รูปแบบภาวะผู้น าที่ มี
พฤติกรรมผู้น าแบบมุ่งคนสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการท างานโดยรวม  

รูปแบบภาวะผู้น าแบบสั่งการกับแรงจูงใจในการท างานโดยรวม มีค่า value เท่ากับ 8.925 
และมีค่า Sig. เท่ากับ .063 ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับความมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงปฏิเสธ
สมมติฐานว่าง (H1) และยอมรับสมมติฐาน (H0) สรุปได้ว่ารูปแบบภาวะผู้น าแบบสั่งการไม่สัมพันธ์กับ
แรงจูงใจในการท างานโดยรวม  

รูปแบบภาวะผู้น าแบบให้การสนับสนุนกับแรงจูงใจในการท างานโดยรวม มีค่า value เท่ากับ 
43.729 และมีค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับความมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
จึงปฏิเสธสมมติฐานว่าง (H0) และยอมรับสมมติฐาน (H1) สรุปได้ว่ารูปแบบภาวะผู้น าแบบให้การ
สนับสนุนมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการท างานโดยรวม 

รูปแบบภาวะผู้น าแบบแบบเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมกับแรงจูงใจในการท างานโดยรวม มีค่า  
value เท่ากับ 49.937 และมีค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับความมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานว่าง (H0) และยอมรับสมมติฐาน (H1) สรุปได้ว่ารูปแบบภาวะผู้น าแบบ
เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการท างานโดยรวม  

รูปแบบภาวะผู้น าแบบแบบเน้นความส าเร็จตามเป้าหมายกับแรงจูงใจในการท างานโดยรวม 
มีค่า value เท่ากับ 21.654 และมีค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับความมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานว่าง (H0) และยอมรับสมมติฐาน (H1) สรุปได้ว่ารูปแบบภาวะ
ผู้น าแบบเน้นความส าเร็จตามเป้าหมายมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการท างานโดยรวม 

รูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับแรงจูงใจในการท างานโดยรวม มีค่า value เท่ากับ 
78.959 และมีค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับความมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
จึงปฏิเสธสมมติฐานว่าง (H0) และยอมรับสมมติฐาน (H1) สรุปได้ว่ารูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการท างานโดยรวม 
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8. อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 
1) เมื่อพิจารณารูปแบบภาวะผู้น าทั้ง 4 รูปแบบ คือ ผู้น าที่มีลักษณะความเป็นผู้น า ผู้น าที่มี

พฤติกรรมผู้น ารูปแบบต่าง ๆ ผู้น าตามสถานการณ์ และผู้น าการเปลี่ยนแปลง พบว่ามุมมองต่อภาวะ
ผู้น าของบุคลากรในองค์การมองว่าผู้น าจัดอยู่ในรูปแบบผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีค่าเฉลี่ ยโดยรวมสูง
ที่สุดเมื่อน ามาจัดล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับ ชมภูนุช สิงห์สาคร (2554)  พบว่า ภาวะผู้น าแบบ
เปลี่ยนแปลงโดยรวมหรือรายด้านอยู่ในระดับสูง เนื่องจากรูปแบบผู้น าการเปลี่ยนแปลงเน้นไปที่ระดับ
ปัจเจกบุคคล ส่งผลให้ผู้ตามเกิดความเชื่อมั่นในตัวผู้น าว่าเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาผู้ตามแต่ละ
บุคคลให้เกิดแรงบันดาลใจ แรงผลักในการมุ่งมั่น สร้างสรรค์ผลงานที่ตนเองรับผิดชอบให้ได้ตามบรรลุ
เป้าหมาย 
 2) ระดับแรงจูงใจโดยใช้ปัจจัยจูงใจเป็นการวัดแรงจูงใจโดยอ้อมในการท างานของพนักงาน 
ซึ่งระดับแรงจูงใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยจูงใจข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 ล าดับแรก คือ 
รับผิดชอบงานที่ท าอย่างเต็มที่ รองลงมาคือ ความส าเร็จในงานเป็นแรงกระตุ้นให้ท่านเต็มใจในการ
ท างาน และความสามารถในการจัดการงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้อาจอภิปรายได้ว่า เนื่อง
ด้วยระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงข้างต้นจากการสะท้อนมุมมองผ่านบุคคลากรในองค์การอยู่ใน
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเมื่อเทียบกับภาวะผู้น ารูปแบบอ่ืน ๆ ซึ่งมีความสอดคล้องกับทฤษฎี
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงเป็นการบริหารผู้ตามหรือลูกน้องเกิดการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมใน 3 
ประเด็น คือ ตระหนักรู้ถึงความส าคัญของงานที่รับผิดชอบมีผลต่อการบบรรลุความส าเร็จขององค์การ
ในภาพรวม ตระหนักรู้ถึงความต้องการของพนักงานความต้องการก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และ
สามารถสร้างแรงจูงใจให้เกิดความกระตือรือร้นในการท างาน ทั้งยังได้รับแรงกระตุ้นในระดับปัจเจก
ท าให้ส่งผลต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบต่องานของผู้ตาม ส่วนปัจจัยจูงใจที่ส่งให้ระดับแรงจูงใจอยู่ใน
เกณฑ์เฉลี่ยที่น้อย คือ ด้านโอกาสความก้าวหน้า การเลื่อนต าแหน่ง และการยกย่องชมเชยจาก
หัวหน้างาน ซึ่งตรงนี้องค์การต้องพิจารณานโยบายเพื่อหาแนวทางแก้ไขให้บุคลากรรู้สึกถึงความมั่นคง
ในงานและความผูกพันกับองค์การในระยะยาว 

3) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าในทุกรูปแบบมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการท างาน
โดยรวม ยกเว้นผู้น าแบบสั่งการซึ่งอยู่ภายใต้รูปแบบผู้น าตามสถานการณ์ สามารถอภิปรายได้ว่า ผู้น า
หนึ่งคนจะมีรูปแบบภาวะผู้น าที่หลากหลาย อยู่ที่การเลือกแสดงออกภาวะผู้น าให้เหมาะสมภายใต้
เงื่อนไขต่าง ๆ ที่ปรับเปลี่ยนไป ซึ่งส่งผลต่อการขับเคลื่อนปัจจัยการจูงใจของพนักงานให้มีแรงจูงใจใน
การท างานให้บรรลุประสิทธิผลขององค์การให้เหมาะกับวัฒนธรรมองค์การ และการบริหารบุคลากร
ในระดับปัจเจก ซึ่งหากพิจารณาจากภาพรวมจะเห็นว่าผู้น าที่เน้นการบริหารคนเป็นส่วนใหญ่ควบคู่ไป
กับการบริหารงานจะสามารถกระตุ้นปัจจัยการจูงใจให้เกิดแรงจูงใจได้ดีกว่าผู้น าที่เน้นการบริหารงาน
อย่างเดียว ซึ่งพิจารณาได้จากค่าคะแนนความสัมพันธ์ในระดับน้อยของผู้น าแบบเน้นความส าเร็จตาม
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เป้าหมายและผู้น าที่มีพฤติกรรมแบบมุ่งงาน รวมถึงผู้น าแบบสั่งการที่ค่าความสัมพันธ์ไม่มีผลต่อการ
สร้างแรงจูงใจของพนักงานเลย  

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย 
1) จากผลการศึกษาพบว่าระดับผู้น ารูปแบบผู้น าการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับคะแนนมาก

ที่สุด และมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจโดยรวมอยู่ในล าดับแรก การกระตุ้นให้สูงยิ่งขึ้นจะท าได้ง่าย 
ดังนั้นองค์การควรส่งเสริมให้มีทักษะด้านภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงให้สูงยิ่งขึ้น เพราะจะเป็นปัจจัย
ในการสร้างแรงจูงใจในระดับสูงให้ผู้ตามด้วย ทั้งนี้องค์การควรก าหนดนโยบายให้ผู้น าเน้นการ
บริหารงานอย่างมีวิสัยทัศน์ น่าเชื่อถือ เพ่ือส่งผลต่ออุดมคติของผู้ตามให้เกิดความเลื่อมใสในผู้น า 
นโยบายกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจในการท างานให้ผู้ตามได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ ร่วมให้
ผู้น ากับผู้ตามเกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน เพ่ือบรรลุเป้าหมายการท างานร่วมกัน 

2) จากผลการศึกษาพบว่าปัจจัยจูงใจที่ส่งให้ระดับแรงจูงใจอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยที่น้อย คือ 
ด้านโอกาสความก้าวหน้า การเลื่อนต าแหน่ง และการยกย่องชมเชยจากหัวหน้างาน ดังนั้นองค์การ
ควรมีนโยบายการเพ่ิมทักษะและพัฒนาผู้น าด้านการบริหารคน การวางแผนแนวทางโอกาส
ความก้าวหน้าของลูกน้อง เพ่ือสามารถรักษาบุคลากรให้เกิดความผูกพันกับองค์การในระยะยาว 

ข้อเสนอแนะกำรท ำวิจัยครั้งต่อไป 
ควรศึกษารูปแบบผู้ตามหรือผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมด้วย เนื่องจากว่าการใช้ภาวะผู้น าในการ

บริหารมิใช่เพียงแต่ค านึงถึงรูปแบบการบริหารงานของผู้น าเพียงอย่างเดียว แต่ควรเลือกใช้ให้
เหมาะสมกับผู้ตามที่มีความหลากหลาย เพ่ือท าให้การแนวทางการใช้ภาวะผู้น าสอดคล้องกับ
พฤติกรรม การตอบสนองของผู้ตาม เพื่อจะขับเคลื่อนให้องค์การเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารงาน
ให้บรรลุประสิทธิผล 
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กำรศึกษำปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรตำมหลักเกณฑ์ 
กำรปฏิบัติงำนเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์ : กรณีศึกษำศูนย์ด ำรงธรรมจงัหวัด

นครสวรรค์ 

ชื่นจิตต์ จอมคีรี* 

 

บทคัดย่อ 

การศึกษาเรื่อง การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการตามหลักเกณฑ์ 
การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์: กรณีศึกษาศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ มีวัตถุประสงค์
เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ 2) เพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผน พัฒนา 
ปรับปรุง และเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานในการแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างรวดเร็วและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้รับบริการจาก
ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 261 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวม
ข้อมูล และน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉลี่ย ( ̅) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)ซึ่งน าเสนอในรูปแบบตาราง
ประกอบการบรรยาย และสถิติเชิงอนุมาน ( Inferential Statistics) เพ่ือทดสอบสมมติฐานกลุ่ม
ประชากรโดยใช้ค่า t-test เพ่ือวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างตัวแปร และใช้ F-test (One-way 
ANOVA) เพ่ือวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนของตัวแปร 

จากการศึกษา โดยสรุปพบว่า ผู้รับบริการของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นผู้ตอบ
แบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 61 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษาประถมศึกษา ประกอบอาชีพ 
อ่ืน ๆ ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร รายได้ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท และประเภทเรื่องการขอรับ
บริการ คือ ขอความช่วยเหลือ/สงเคราะห์ โดยมีผลการวิเคราะห์จากการศึกษา ดังนี้ 

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ แบ่งเป็น 4 ด้าน  

1) ด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด โดยความพึงพอใจ  
ด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการที่มีความรู้ความสามารถ การให้ค าแนะน า และชี้แจงตอบข้อ
สงสัย มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมา คือ การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ให้บริการด้วยความสุภาพ อัธยาศัยดี
และการให้ค าแนะน าด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด  

                                                           
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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2) ด้านช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจ ด้าน
ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ในภาพรวมด้านช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีค่าเฉลี่ยมากที่ สุด 
รองลงมา คือ ความพึงพอใจจากการรับบริการผ่านช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านไปยังส่วน
ราชการอ่ืนและส่งเรื่องให้จังหวัดนครสวรรค์ด าเนินการ และความพึงพอใจด้านช่องทางการร้องเรียน/
ร้องทุกข์โดยการส่งจดหมายร้องเรียนมายังศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด 

3) ด้านขั้นตอนการด าเนินงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก มีความพึงพอใจด้านขั้นตอนการ
ด าเนินงานในภาพรวมของขั้นตอนการด าเนินงาน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ ความพึงพอใจ
จากการรับทราบขั้นตอนการด าเนินงาน ตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของ
ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ และมีความพึงพอใจด้านขั้นตอนการในการประสานติดตามสอบ
ความคืบหน้า ผลการด าเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติ มีค่าเฉลี่ยต่ า
ที่สุด 

4) ด้านการรายงานผลการด าเนินงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก มีความพึงพอใจด้านการ
รายงานผลการด าเนินงานด้วยความรวดเร็วในการแจ้งผลการด าเนินงานเบื้องต้นหรืออยู่ระหว่าง
ด าเนินการให้ผู้รับบริการทราบ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ การรายงานผลการด าเนินงาน  
มีความถูกต้อง ครบถ้วนของรายละเอียดเป็นไปตามประเด็นที่ร้องเรียน ด้านการรายงานผลการ
ด าเนินงานที่มีความน่าเชื่อถือสามารถอ้างอิง และตรวจสอบได้ มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด  

ผลกำรวิเครำะห์กำรทดสอบสมมติฐำนกำรวิจัย ดังนี้ 
1) สมมติฐานการวิจัย ข้อที่ 1 เพศ ที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์

ด ารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ที่ไม่แตกต่างกัน จากการศึกษา พบว่า ผู้รับบริการของศูนย์ด ารงธรรม

จังหวัดนครสวรรค์เพศชายมีความพึงพอใจต่อการรับบริการอยู่ในระดับมากที่สุด (  ̅=4.32) และ 

เพศหญิงก็มีความพึงพอใจต่อการรับบริการอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นเดียวกัน (  ̅=4.31) และ 
เมื่อท าการทดสอบสมมติฐานการวิจัยด้วยสถิติค่า (t-test) พบว่า ผู้รับบริการที่มีเพศต่างกันมีผลต่อ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ที่ไม่แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐาน
การวิจัย 

2) สมมติฐานการวิจัย ข้อที่ 2 อายุ ที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ที่ไม่แตกต่างกัน จากการศึกษาโดยการเปรียบเทียบอายุกับความ 
พึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ พบว่า อายุที่แตกต่างกัน มีผลต่อความ  
พึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ผู้ศึกษาจึงได้ท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (Post hoc) 
พบว่ามีทั้งหมด 14 คู่ ที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงสรุปได้ว่า
ผู้รับบริการที่มีอายุมากกว่า จะมีความพึงพอใจต่อการรับบริการมากกว่าผู้มีอายุน้อยกว่า จึงปฏิเสธ
สมมติฐานการวิจัย 
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3) สมมติฐานการวิจัย ข้อที่ 3 ระดับการศึกษา ที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ที่ไม่แตกต่างกัน จากการศึกษาโดยการเปรียบเทียบ
ระดับการศึกษา กับความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ พบว่า ระดับ
การศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ที่ไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

4) สมมติฐานการวิจัย ข้อท่ี 4 อาชีพ ที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์
ด ารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ที่ไม่แตกต่างกัน จากการศึกษาโดยการเปรียบเทียบอาชีพกับความพึง
พอใจของผู้รับบริการศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ พบว่า อาชีพที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึง
พอใจของผู้รับบริการศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่
ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

5) สมมติฐานการวิจัย ข้อท่ี 5 รายได้ ที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์
ด ารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ที่ไม่แตกต่างกัน จากการศึกษาโดยการเปรียบเทียบรายได้กับความ  
พึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ พบว่า รายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อความ 
พึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

6) สมมติฐานการวิจัย ข้อที่ 6 ประเภทเรื่องการขอรับบริการ ที่แตกต่างกันมีผลต่อความ 
พึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ที่ไม่แตกต่างกัน จากการศึกษาโดยการ
เปรียบเทียบประเภทเรื่องการขอรับบริการกับความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด
นครสวรรค์ พบว่า ประเภทเรื่องการขอรับบริการที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับ
สมมติฐานการวิจัย 

ค ำส ำคัญ: ความพึงพอใจ, ผู้รับบริการตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 
1. บทน ำ 

ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ออกประกาศฉบับที่ 96/2557 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 
2557 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรม โดยให้จังหวัดจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมขึ้นในแต่ละจังหวัดเพ่ือท า
หน้าที่ดูแลและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่ งจังหวัดนครสวรรค์ได้มีค าสั่ ง 
ที่ 2025/2557 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด และเพ่ือให้การ
บริหารจัดการ เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
จึงได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด
นครสวรรค์ ที่ต้องด าเนินการเพ่ือสอดคล้องกับภารกิจกระทรวงมหาดไทยและสอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐบาลในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประสานเร่งรัดติดตามการด าเนินการแก้ไขปัญหา 
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วิเคราะห์ประมวลแยกแยะเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากช่องทาง/หน่วยงานต่างๆ ให้ค าปรึกษาแนะน า
แก่ประชาชน ประสานไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การจัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วงานส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการให้บริการกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรม ซึ่งภารกิจ
ดังกล่าว เพ่ือตอบสนองต่อการให้บริการประชาชน ในการให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในระดับพ้ืนที่ด าเนินการ โดยการขับเคลื่อนของศูนย์ด ารงธรรมระดับจังหวัดทั่วประเทศที่
ผ่านมา ได้มีการศึกษาภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรม
จังหวัด ในระดับทั่วประเทศ (สถาบันด ารงราชานุภาพ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, 2558: 71-
73)  พบว่ า  ภาพรวมความพึงพอใจด้ านเจ้ าหน้ าที่ อยู่ ใน เกณฑ์มากที่ สุ ด  รองลงม า คือ 
ด้านองค์กร และด้านการด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ตามล าดับ ในด้านเจ้าหน้าที่ เช่น 
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพเป็นมิตร และมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ ด้านองค์กร 
เช่น ส านักงานมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และในด้านการด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรม
จังหวัด เช่น การรับเรื่องราว ร้องทุกข์ และการให้ค าปรึกษา เป็นต้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าในปัจจุบัน
ประชาชนที่มาร้องเรียน/ร้องทุกข์ต่อศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดมีปริมาณที่เพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งการร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชนดังกล่าวเปรียบเสมือนการสะท้อนให้ภาครัฐได้ทราบถึงการ
บริหารจัดการหรือการบริหารรัฐกิจที่เกิดขึ้นในระบบราชการว่ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
น้อยเพียงใด และได้ตระหนักถึงความส าคัญ ในการแก้ไขปัญหาของประชาชนที่เกิดขึ้นหรือไม่ รวมทั้ง
ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม หรือรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ อันน ามาซึ่งแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาประเทศทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพ่ือให้เกิดความสมดุล
ในการปรับเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน และเพ่ือให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนได้รับการ
บรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นรวมทั้งเกิดความเป็นธรรม ความเสมอภาค เท่าเทียม ลดปัญหาความขัดแย้งที่
เกิดขึ้นในสังคม ดังนั้น การศึกษาวิจัยนี้จึงเป็นการศึกษาค้นหาปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการเป็นการช่วยในการขับเคลื่อนพันธกิจให้ประสบความส าเร็จ และในขณะเดียวกันก็เป็น
การค้นหาปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานเพ่ือน ามาใช้ในการวางแผน พัฒนา ปรับปรุง 
และเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานในการแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
ได้อย่างรวดเร็ว และเกิดประสิทธิผลอย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น 

 
2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

2.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน 
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ 
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2.2 เพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผน พัฒนา ปรับปรุง และเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน
ในการแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและเกิดประสิทธิผล
มากยิ่งขึ้น 

3. ค ำถำมส ำหรับกำรศึกษำ 
ปัจจัยใดที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานเรื่อง

ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์  

 
4. กำรตรวจสอบหรือทบทวนวรรณกรรมหรืองำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง หรือ กำรอธิบำย กรณีศึกษำ  

ผู้ศึกษาได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ ลักษณะความพึงพอใจ และปัจจัยที่มี
ผลต่อความพึงพอใจของผู้รับริการ โดยมีนักวิชาหลายท่านได้ให้ความหมายของความพึงพอใจว่าเป็น
ปัจจัยที่ส าคัญประการหนึ่งที่มีผลต่อความส าเร็จของงานที่บรรลุเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพอันเป็นผล
จากการได้รับการตอบสนองต่อแรงจูงใจหรือความต้องการของแต่ละบุคคลในแนวทางที่เขาประสงค์ 
รวมทั้งลักษณะความพึงพอใจที่ สุรศักดิ์ นาถวิล (2544: 10) ได้กล่าวโดยสรุปไว้ว่า ลักษณะความพึง
พอใจเป็นการแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกทางบวกของบุคคลหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใด บุคคลจะรับรู้
ความพึงพอใจจ าเป็นต้องมีการปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมรอบตัวการตอบสนองความต้องการของ
มนุษย์ ความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความแตกต่าง ระหว่างสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่ได้รับจริงใน
สถานการณ์บริการก่อนที่ลูกค้าจะมาใช้บริการใดก็ตาม มักจะมีมาตรฐานของการบริการนั้นไว้ในใจอยู่
ก่อนเสมอแล้ว และปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับริการ ที่นักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึง
ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ เช่น ศิริพร ตันติพูลวินัย (2538: 8) กล่าวว่า ความพึง
พอใจผู้รับบริการ เป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกในทางบวกของทางผู้รับบริการต่อการให้บริการ 
ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการที่ส าคัญ โดยสรุป ดังนี้ 1) ด้านสถานที่บริการ การเข้าถึง
การบริการได้สะดวก 2) การส่งเสริมการแนะน าการบริการ 3) ผู้บริการและผู้ปฏิบัติการ ล้วนเป็น
บุคคลที่มีบทบาทส าคัญต่อการปฏิบัติงาน 4) สภาพแวดล้อมของการบริการ และ 5) ขบวนการบริการ 
ขณะที่ Milett (1954: 390) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่มีความส าคัญต่อความพึงพอใจประกอบด้วย 1) การ
ให้บริการอย่างเสมอภาค 2) การให้บริการที่ตรงเวลา 3) การให้บริการอย่างเพียงพอ 4) การให้บริการ
อย่างต่อเนื่อง 5) การให้บริการอย่างก้าวหน้า ทั้งนี้ จาการทบทวนแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องจะเห็นได้
ว่าปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการมีหลายด้านและถือได้ว่าเป็นปัจจัยองค์ประกอบส าคัญ 
ในการก าหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ 
ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ได้พิจารณาลงนามหลักเกณฑ์ฯ โดยมีองค์ประกอบหลักส าคัญ  4 
ด้าน ดังนี้ 1) ด้านเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ด ารงธรรมและเจ้าหน้าที่ซึ่งร่วมปฏิบัติงานศูนย์ด ารงธรรม
จังหวัดนครสวรรค์ 2) ด้านช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์  3) 
ด้านขั้นตอนการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 4) ด้านการรายงานผลการด าเนินการ ทั้งนี้ จังหวัด
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นครสวรรค์ได้มีการทบทวนหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของศูนย์ด ารงธรรม
จังหวัดนครสวรรค์เป็นประจ าทุกปี  รวมทั้งได้แจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการเพ่ือแจ้งให้ข้าราชการ 
พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า และบุคลากรภาครัฐทุกระดับรับทราบและถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหนังสือจังหวัดนครสวรรค์ ด่วนที่สุด ที่ นว 0017.1/ว 05312 
ลงวันที่ 6 มีนาคม 2563 จึงเป็นสาเหตุหลักที่ท าให้ผู้ศึกษาได้น าองค์ประกอบ ทั้ง 4 ด้าน มาก าหนด
เป็นกรอบในการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ ตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน
ของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ 

 
5. ระเบียบหรือวิธีกำรท ำวิจัยหรือกำรศึกษำ 

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
ตัวแปรอิสระ         ตัวแปรตำม 

 
 
 
 
 
 
 
        

 
6. สมมติฐำนกำรวิจัย 

สมมติฐานการวิจัย ข้อท่ี 1 เพศ ที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ด ารง
ธรรมจังหวัดนครสวรรค์ที่ไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานการวิจัย ข้อท่ี 2 อายุ ที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ด ารง
ธรรมจังหวัดนครสวรรค์ที่ไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานการวิจัย ข้อที่ 3 ระดับการศึกษา ที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ที่ไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานการวิจัย ข้อที่ 4 อาชีพ ที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์
ด ารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ที่ไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานการวิจัย ข้อที่ 5 รายได้ ที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์
ด ารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ที่ไม่แตกต่างกัน 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
 เพศ 
 อายุ 
 ระดับการศึกษา 
 อาชีพ 
 รายได ้
 ประเภทเรื่องการขอรับบริการ 

 

ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรตำมหลักเกณฑ ์
กำรปฏิบัติงำนเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์  
ของศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ 

 ด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 
 ด้านช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 ด้านขั้นตอนการด าเนินงาน 
 ด้านการรายงานผลการด าเนินงาน 
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สมมติฐานการวิจัย ข้อที่ 6 ประเภทเรื่องการขอรับบริการ ที่แตกต่างกันมีผลต่อความ 
พึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ที่ไม่แตกต่างกัน 

 
7. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

ประชากร ได้แก่ ประชาชนที่มารับบริการร้องเรียน/ร้องทุกข์จากศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด
นครสวรรค์ จากข้อมูลทะเบียนคุมเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2563 จ านวนผู้รับบริการทั้งสิ้น 748 คน 

ขนาดกลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการค านวณโดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% และมีค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5% จึงได้ขนาดตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย คือ 
261 คน 

 
8. เครื่องมือในกำรวิจัย  

เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Likert scale) แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ (เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ประเภทเรื่องการขอรับบริการ) 
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามที่เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการตาม

หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งแบ่งเป็น 4 
ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 2) ด้านช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ 3) ด้าน
ขั้นตอนการด าเนินงาน 4) ด้านการรายงานผลการด าเนินงาน 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพิ่มเติมเพ่ือการปรับปรุงแก้ไข 

กำรตรวจสอบคุณภำพของเครื่องมือ 

1) การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ศึกษาแนวคิดทฤษฎี ข้อมูล 
เอกสารต่าง ๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างเครื่องมือแบบสอบถาม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
ของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ และน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้รองศาสตราจารย์ ทวีศักดิ์ 
สูทกวาทิน (อาจารย์ที่ปรึกษา) ตรวจสอบแบบสอบถาม 

2) การตรวจสอบความเชื่อถือได้ (Reliability) น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไป
ทดลองใช้ (Try out) ผู้รับบริการของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ที่ไม่ใช่กลุ่มประชากร จ านวน 
30 คน และน าแบบสอบถามมาค านวณหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ตามวิธี (Cronbach, 1963) 
เพ่ือหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha-Coefficient) เป็นแบบสอบถามที่เชื่อถือได้โดยแสดงค่า 
ความเชื่อม่ันตาม  
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ตารางที่ 8.1 แสดงค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม ดังนี้ 
ที ่ รำยกำร ค่ำ Reliability 
1 ด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 0.809 

2 ด้านช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ 0.809 
3 ด้านขั้นตอนการด าเนินงาน 0.805 
4 ด้านการรายงานผลการด าเนินงาน 0.814 

 รวมทั้งฉบับ 0.875 

 
ผลการทดสอบพบว่า ด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ จ านวน 11 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น 

เท่ากับ 0.809 ด้านช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ จ านวน 9 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.809 
ด้านขั้นตอนการด าเนินงาน จ านวน 7 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.805 ด้านการรายงานผลการ
ด าเนินงาน จ านวน 8 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.814 รวมทั้งฉบับ จ านวน 35 ข้อ มีค่าความ
เชื่อมั่น เท่ากับ 0.875 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

1) การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งได้แก่
ข้อมูลด้าน (เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ประเภทเรื่องของการขอรับบริการ) โดยใช้
ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และน าเสนอในรูปแบบตารางและเขียนพรรณนา 

2) การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการตามหลักเกณฑ์การ
ปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นสถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การก าหนดช่วงค่าเฉลี่ย
ของระดับของความพึงพอใจเพ่ือแปรผลตามเกณฑ์ของเบสท์ (Best, 1981) และ สถิติเชิงอนุมาน 
(Inferential Statistics) เพ่ือทดสอบสมมติฐานกลุ่มประชากรโดยใช้ค่า t-test เพ่ือวิเคราะห์ความ
แตกต่างระหว่างตัวแปร และใช้ F-test (One-way ANOVA) เพ่ือวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนของตัว
แปร 
 
9. ผลกำรศึกษำ 

ส่วนที่ 1 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถำม
วิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 

1) เพศ 
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ตารางที่ 9.1 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศ 
(n=261)  

ข้อมูลทั่วไป จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

เพศ ชาย 89 34.10 
หญิง 172 65.90 

รวม 261 100 

 

ผลการวิเคราะห์พบว่า เพศของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 172 คน 
คิดเป็นร้อยละ 65.90 และเป็นเพศชาย จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 34.10 ตามล าดับ 

2) อำย ุ

ตารางที่ 9.2 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอายุ 
(n=261) 

ข้อมูลทั่วไป จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
อำย ุ ต่ ากว่า 20 ปี 4 1.50 

21-30 ปี 12 4.60 
31-40 ปี 37 14.20 
41-50 ปี 44 16.90 

51-60 ปี 73 28.00 
61 ปีขึ้นไป 91 34.90 

รวม 261 100 

 
ผลการวิเคราะห์พบว่า อายุของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 61 ปีขึ้นไป จ านวน 91 

คน คิดเป็นร้อยละ 34.90 มีอายุ 51-60 ปี จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 28.00 มีอายุ 41-50 ปี 
จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 16.90 มีอายุ 31-40 ปี จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 14.20 มีอายุ 
21-30 ปี จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 4.60 และมีอายุต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 
1.50 ตามล าดับ 
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3) กำรศึกษำ 

ตารางที่ 9.3 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามการศึกษา 
(n=261) 

ข้อมูลทั่วไป จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

กำรศึกษำ ประถมศึกษา 148 56.70 
มัธยมศึกษา/ปวช. 54 20.70 

อนุปริญญา/ปวส. 43 16.50 
ปริญญาตร ี 15 5.70 
สูงกว่าปริญญาตร ี 1 0.40 

รวม 261 100 

  
ผลการวิเคราะห์พบว่า ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือประถมศึกษา 

จ านวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 56.70 มัธยมศึกษา/ปวช. จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 20.70 
อนุปริญญา/ปวส. จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 16.50 ปริญญาตรี จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 
5.70 และระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.40 ตามล าดับ 

4) อำชีพ 

ตารางที่ 9.4 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอาชีพ 
(n=261)                 

ข้อมูลทั่วไป จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
อำชีพ ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ   2 0.80 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 1 0.40 
พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท 19 7.30 
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว   63 24.10 
แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ 8 3.10 

นักเรียน นิสิต/นักศึกษา 12 4.60 
ว่างงาน/ก าลังรองาน 74 28.40 

อื่น ๆ  82 31.40 
รวม 261 100 

  
ผลการวิเคราะห์พบว่า อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อาชีพ อ่ืน ๆ (โดยจาก

แบบสอบถามพบว่า ประกอบอาชีพเกษตรกร) จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 31.40 ว่างงาน/ก าลัง
รองาน 74 คน คิดเป็น ร้อยละ 28.40 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 24.10 
พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 7.30 นักเรียน นิสิต/นักศึกษา จ านวน 12 คน 
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คิดเป็นร้อยละ 4.60 แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 3.10 ข้าราชการ/ 
พนักงานของรัฐ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.80 และอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 1 คน 
คิดเป็นร้อยละ 0.40 

5) รำยได้  

ตารางที่ 9.5 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรายได้ 
(n=261) 

ข้อมูลทั่วไป จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
รำยได้ ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท  94 36.00 

5,001-10,000 บาท 53 20.30 
10,001-15,000 บาท 68 26.10 
15,001-20,000 บาท 34 13.00 

20,001 บาทขึ้นไป 12 4.60 
รวม 261 100 

 
ผลการวิเคราะห์พบว่า รายได้ของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รายได้ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 

5,000 บาท จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 36.00 รายได้ 10,001-15,000 บาท จ านวน 68 คน 
คิดเป็นร้อยละ 26.10 รายได้ 5,001-10,000 บาท จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 20.30 รายได้ 
15,001-20,000 บาท จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 13.00 และรายได้ระหว่าง 20,0001 บาท ขึ้นไป 
จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 4.60 ตามล าดับ 

6) ประเภทเรื่องกำรขอรับบริกำร 

ตารางที่ 9.6 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามประเภทเรื่องการขอรับบริการ 
(n=261) 

ข้อมูลทั่วไป จ ำนวน (คน) ร้อยละ 
ประเภทเร่ืองกำรขอรับ

บริกำร 
แจ้งเบาะแสการกระท าผิด 4 1.50 

ปัญหาความเดือดร้อน   32 12.30 
กล่าวโทษเจ้าหน้าท่ีรัฐ 0 0 

ปัญหาที่ดิน 11 4.20 
ขอความช่วยเหลือ/สงเคราะห์ 193 73.90 

เรื่องทั่วไป 7 2.7 
อื่น ๆ (โปรดระบุ) 14 5.4 

รวม 261 100 
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ผลการวิเคราะห์พบว่า ประเภทเรื่องการขอรับบริการของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ 
ขอความช่วยเหลือ/สงเคราะห์ จ านวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 73.90 ปัญหาความเดือดร้อน จ านวน 
32 คน คิดเป็นร้อยละ 12.30 อ่ืน ๆ จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 5.40 ปัญหาที่ดิน จ านวน 11 คน 
คิดเป็นร้อยละ 4.20 เรื่องทั่วไป จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 2.70 และแจ้งเบาะแสการกระท าผิด 
จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.50 ตามล าดับ 

จึงสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม: 
ผู้รับบริการของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม ได้ว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง อายุ 61 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษาประถมศึกษา ประกอบอาชีพอ่ืน ๆ ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร 
รายได้ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท และประเภทเรื่อง การขอรับบริการ คือ ขอความช่วยเหลือ/
สงเคราะห ์

ส่วนที่ 2 ผลกำรวิเครำะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรตำมหลักเกณฑ์
กำรปฏิบัติงำนเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ แบ่งเป็น 4 ด้าน 

วิเคราะห์โดยเครื่องมือทางสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดังนี้ 
1) ด้ำนกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ พบว่าความพึงพอใจด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

จากผู้เข้ารับบริการของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ในภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 

( ̅=4.36, S.D.=0.245) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้รับบริการของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด
นครสวรรค์ มีความพึงพอใจด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการที่มีความรู้ความสามารถ การให้

ค าแนะน า และชี้แจงตอบข้อสงสัย  มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( ̅=4.46, S.D.=0.551) รองลงมา คือ การมี

มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ให้บริการด้วยความสุภาพ อัธยาศัยดี ( ̅=4.45, S.D.=0.584) การปฏิบัติหน้าที่ด้วย

ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่รับสินบน ( ̅=4.44, S.D.=0.542), ความพึงพอใจใน

ภาพรวมด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ( ̅=4.41, S.D.=0.500), การเอาใจใส่ความกระตือรือร้น 

และความพร้อมต่อการให้บริการ ( ̅=4.38, S.D.=0.580), การเป็นผู้มีจิตวิทยาในการให้ค าปรึกษา 

( ̅=4.37, S.D.=0.610), การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี ( ̅=4.32, S.D.=0.603), การมี

ความอดทนอดกลั้น สามารถเผชิญปัญหาในสภาวะที่มีแรงกดดันสูงได้ ( ̅=4.30, S.D.=0.585), 

การเก็บความลับของผู้รับบริการได้เป็นอย่างดี ( ̅=4.29, S.D.=0.561), การให้บริการต่อประชาชน

หรือผู้รับบริการด้วยความเสมอภาคเท่าเทียม ( ̅=4.28, S.D.=0.608) ตามล าดับ และผู้รับบริการของ
ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ มีความพึงพอใจด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการให้

ค าแนะน าด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ( ̅=4.28, S.D.=0.524) 
2) ด้ำนช่องทำงกำรร้องเรียน/ร้องทุกข์ พบว่าความพึงพอใจด้านช่องทางการร้องเรียน/ร้อง

ทุกข ์จากผู้เข้ารับบริการของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 

( ̅=3.99, S.D.=0.321) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้รับบริการของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด
นครสวรรค์ มีความพึงพอใจด้านช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ในภาพรวมด้านช่องทางการ
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ร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( ̅=4.15, S.D.=0.503) รองลงมา คือ ความพึงพอใจจากการ
รับบริการผ่านช่องทางการร้องเรียน/ ร้องทุกข์ผ่านไปยังส่วนราชการอ่ืนและส่งเรื่องให้จังหวัด

นครสวรรค์ด าเนินการ ( ̅=4.11, S.D.=0.693), การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลช่องทางการ

ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพ่ือให้สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ( ̅=4.08, S.D.=0.595), 
ความพึงพอใจจากการรับบริการผ่านช่องทางการร้องเรียน/ ร้องทุกข์โดยการเดินทางมารับบริการด้วย

ตนเอง (Walk in) ( ̅=4.07, S.D.=0.616), โดยความพึงพอใจจากการรับบริการผ่านช่องทางการ

ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทาง E-mail หรือ Application ( ̅=4.03, S.D.=0.644) และความพึงพอใจจาก
การรับบริการผ่านช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากหน่วยให้บริการเคลื่อนที่ของศูนย์ด ารงธรรม

จังหวัดนครสวรรค์ ( ̅=4.03, S.D.=0.709) มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน, การรับทราบว่ามีช่องทางการร้องเรียน/
ร้องทุกข์ที่หลายหลายมากกว่า 1 ช่องทาง เช่น การเดินทางมารับบริการด้วยตนเอง (Walk in),
จดหมาย, เบอร์โทรศัพท์, สายด่วน 1567, E-mail, Application, ส่วนราชการอ่ืนส่งเรื่องให้จังหวัด
นครสวรรค์ด าเนินการ, การออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่ หรือเอกสารแนะน าให้ความรู้ เป็นต้น  

( ̅=3.97, S.D.=0.664) และความพึงพอใจจากการรับบริการผ่านช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

โดยการติดต่อผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ หรือ สายด่วน 1567 ( ̅=3.97, S.D.=0.698) มีค่าเฉลี่ย
เท่ากัน ทั้งนี้ ผู้รับบริการของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ มีความพึงพอใจด้านช่องทางการ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์โดยการส่งจดหมายร้องเรียนมายังศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ มีค่าเฉลี่ยต่ า

ที่สุด ( ̅=3.47, S.D.=0.623) 
3) ด้ำนขั้นตอนกำรด ำเนินงำน พบว่าความพึงพอใจด้านขั้นตอนการด าเนินงาน จากผู้เข้ารับ

บริการของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย ( ̅=4.20, S.D. 
=0.293) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้รับบริการของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ มีความพึง

พอใจด้านขั้นตอนการด าเนินงานในภาพรวมของขั้นตอนการด าเนินงาน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( ̅=4.27, 
S.D.=0.493) รองลงมา คือ ความพึงพอใจจากการรับทราบขั้นตอนการด าเนินงานตามหลักเกณฑ์การ

ปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ( ̅=4.24, S.D.=0.566), 
ความพึงพอใจจากข้ันตอนการด าเนินงานที่ยึดหลักธรรมาภิบาลในการด าเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาและ

บรรเทาความเดือดร้อน ( ̅=4.23, S.D.=0.625), ความพึงพอใจต่อการรับบริการตามขั้นตอนการ

ด าเนินงานที่มีความถูกต้อง รวดเร็วเป็นไปตามก าหนดระยะเวลา ( ̅=4.20, S.D.=0.657), ความพึง

พอใจจากขั้นตอนการด าเนินงานไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน สะดวก คล่องตัว ( ̅=4.17, S.D.=0.642), 
ความพึงพอใจต่อการรับบริการตามขั้นตอนการด าเนินงานที่ได้น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการ
ให้บริการเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการค้นหาข้อมูล หรือติดตามสถานะผลด าเนินงานเรื่องร้องเรียน 

( ̅=4.16, S.D.=0.607) ตามล าดับ ทัง้นี้ ผู้รับบริการของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ มีความพึง
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พอใจด้านขั้นตอนการในการประสานติดตามสอบความคืบหน้าผลการ ด าเนินงานจากหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติ มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ( ̅=4.13, S.D.=0.567)  
4) ด้ำนกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน พบว่าความพึงพอใจด้านการรายงานผลการ

ด าเนินงานจากผู้เข้ารับบริการของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

มีค่าเฉลี่ย ( ̅=3.98, S.D.=0.339) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้รับบริการของศูนย์ด ารงธรรม
จังหวัดนครสวรรค์ มีความพึงพอใจด้านการรายงานผลการด าเนินงานด้วยความรวดเร็วในการแจ้งผล

การด าเนินงานเบื้องต้นหรืออยู่ระหว่างด าเนินการให้ผู้รับบริการทราบ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( ̅=4.25, 
S.D.=0.602) รองลงมา คือ การรายงานผลการด าเนินงานมีความถูกต้อง ครบถ้วนของรายละเอียด

เป็นไปตามประเด็นที่ร้องเรียน ( ̅=4.16, S.D.=0.618), การรายงานผลการด าเนินงานด้วยความ

โปร่งใสเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ ( ̅=4.11, S.D.=0.601), การรายงานผลการด าเนินการที่มีการ
สรุปข้อเท็จจริงที่เป็นสาระส าคัญ มีหลักฐานประกอบความเห็นของหน่วยงาน และเหตุผลสนับสนุน 

( ̅=4.03, S.D.=0.681), ความพึงพอใจในภาพรวมด้านการรายงานผลการด าเนินงาน ( ̅=3.96, 

S.D.=0.535), ความรวดเร็วในการรายงานผลการด าเนินงานเมื่อด าเนินการแล้วเสร็จ ( ̅=3.95, 

S.D.=0.686), การรายงานผลการด าเนินงานที่เป็นไปตามความคาดหวังของผู้รับบริการ ( ̅=3.74, 
S.D.=0.713) ทั้งนี้ ผู้รับบริการของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ มีความพึงพอใจด้านการรายงาน

ผลการด าเนินงานที่มีความน่าเชื่อถือสามารถอ้างอิง และตรวจสอบได้ มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ( ̅=3.62, 
S.D.=0.671)  

ส่วนที่ 3 ผลกำรวิเครำะห์กำรทดสอบสมมติฐำนกำรวิจัย 
1) สมมติฐานการวิจัย ข้อที่ 1 เพศ ที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์

ด ารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ที่ไม่แตกต่างกัน 

ตารางที่ 9.7 เปรียบเทียบเพศกับความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ 
ควำมพึงพอใจ เพศ จ ำนวน  ̅ S.D. t Sig. 

1. ด้านการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าที่ ชาย 
หญิง 

89 
172 

4.38 
4.35 

.257 

.239 
.860 .391 

2. ด้านช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ชาย 
หญิง 

89 
172 

3.97 
3.99 

.336 

.313 
-0.455 .649 

3. ด้านขั้นตอนการด าเนินงาน ชาย 
หญิง 

89 
172 

4.15 
4.22 

.319 

.276 
-2.034 .043 

4. ด้านการรายงานผลการด าเนินงาน ชาย 
หญิง 

89 
172 

3.97 
3.98 

.347 

.336 
-.351 .726 

รวม ชาย 
หญิง 

89 
172 

4.32 
4.31 

.338 

.358 
.176 .861 
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พบว่า ผู้รับบริการของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์เพศชายมีความพึงพอใจต่อการรับ

บริการอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅=4.32) และเพศหญิงก็มีความพึงพอใจต่อการรับบริการอยู่ในระดับ

มากที่สุดเช่นเดียวกัน ( ̅=4.31) และเม่ือท าการทดสอบสมมติฐานการวิจัยด้วยสถิติค่า (t-test) พบว่า 
ผู้รับบริการที่มีเพศต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ที่ไม่
แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

2) สมมติฐำนกำรวิจัย ข้อที่ 2 อำยุ ที่แตกต่ำงกันมีผลต่อควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร          
ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ที่ไม่แตกต่ำงกัน 

ตารางที่ 9.8 เปรียบเทียบอายุกับความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์  
แหล่งควำมแปรปรวน Sum of Squares 

(SS) 
df Mean 

Square 
F Sig. 

ระหว่ำงกลุ่ม 26.755 5 5.351 261.922 .000* 
ภำยในกลุ่ม 5.210 255 .020   

รวม 31.965 260    
* p<.05 

 

จากตารางที่ 9.8 เปรียบเทียบอายุกับความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด
นครสวรรค์ พบว่า อายุที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด
นครสวรรค์ ที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 
ผู้ศึกษาจึงได้ท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (Post hoc) ต่อดังตารางที่ 9.9 

ตารางที่ 9.9 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (Post hoc) ของค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจ             
ของผู้รับบริการศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ 

อำย ุ  ̅ ต่ ำกว่ำ 20 
ปี 

21-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51-60 ปี 61 ปีขึน้ไป 

ต่ ากว่า 20 ปี  - - .106 - .461* - .666* - .937* -1.174* 
21-30 ปี   - - .354* - .559* - .830* -1.068* 

31-40 ปี    - - .205* - .476* - .714* 
41-50 ปี     - - .271* - .508* 
51-60 ปี      - - .238* 

61 ปีขึ้นไป       - 

* p<.05 
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จากตารางที่ 9.9 เมื่อท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีการ
ทดสอบของเซฟเฟ่ (Scheffe’) พบว่า มี 14 คู่ ที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ จากผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
รายคู่ (Post hoc) ดังกล่าว จึงสรุปได้ว่าผู้รับบริการที่มีอายุมากกว่า จะมีความพึงพอใจต่อการรับ
บริการมากกว่าผู้มีอายุน้อยกว่า จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 
 3) สมมติฐำนกำรวิจัย ข้อที่ 3 ระดับกำรศึกษำ ที่แตกต่ำงกันมีผลต่อควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำรศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ที่ไม่แตกต่ำงกัน 

ตารางที่ 9.10 เปรียบเทียบระดับการศึกษากับความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด
นครสวรรค์ 

แหล่งควำมแปรปรวน Sum of Squares 
(SS) 

df Mean 
Square 

F Sig. 

ระหว่างกลุม่ .180 4 .045 .362 .836 

ภายในกลุ่ม 31.785 256 .124   
รวม 31.965 260    

* p<.05 
 

จากตารางที่ 9.10 เปรียบเทียบระดับการศึกษากับความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ด ารง
ธรรมจังหวัดนครสวรรค์ พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับ
สมมติฐานการวิจัย 

4) สมมติฐำนกำรวิจัย ข้อที่ 4 อำชีพ ที่แตกต่ำงกันมีผลต่อควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ที่ไม่แตกต่ำงกัน 

ตารางที่ 9.11 เปรียบเทียบอาชีพกับความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ 
แหล่งควำมแปรปรวน Sum of Squares 

(SS) 
df Mean 

Square 
F Sig. 

ระหว่างกลุม่ .503 7 .072 .578 .774 
ภายในกลุ่ม 31.462 253 .124   

รวม 31.965 260    
* p<.05 
 

จากตารางที่ 9.11 เปรียบเทียบอาชีพกับความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด
นครสวรรค์ พบว่า อาชีพที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด
นครสวรรค์ ที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 
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5) สมมติฐำนกำรวิจัย ข้อที่ 5 รำยได้ ที่แตกต่ำงกันมีผลต่อควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ที่ไม่แตกต่ำงกัน 

ตารางที่ 9.12 เปรียบเทียบรายได้กับความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ 
แหล่งควำมแปรปรวน Sum of Squares 

(SS) 
df Mean 

Square 
F Sig. 

ระหว่างกลุม่ .777 4 .194 1.595 .176 
ภายในกลุ่ม 31.188 256 .122   

รวม 31.965 260    
* p<.05 
 

จากตารางที่ 9.12 เปรียบเทียบรายได้กับความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ด ารงธรรม
จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า รายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ด ารงธรรม
จังหวัดนครสวรรค์ ที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการ
วิจัย 
 6) สมมติฐำนกำรวิจัย ข้อที่ 6 ประเภทเรื่องกำรขอรับบริกำร ที่แตกต่ำงกันมีผลต่อควำม
พึงพอใจของผู้รับบริกำรศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ที่ไม่แตกต่ำงกัน 

ตารางที่ 9.13 เปรียบเทียบประเภทเรื่องการขอรับบริการกับความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ด ารง
ธรรมจังหวัดนครสวรรค์ 

แหล่งควำมแปรปรวน Sum of Squares 
(SS) 

df Mean 
Square 

F Sig. 

ระหว่างกลุม่ .822 5 .164 1.346 .245 
ภายในกลุ่ม 31.143 255 .122   

รวม 31.965 260    

* p<.05 
  

จากตารางที่ 9.13 เปรียบเทียบประเภทเรื่องการขอรับบริการกับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ พบว่า ประเภทเรื่องการขอรับบริการที่แตกต่างกันมีผล
ต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิต ิที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 
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10. อภิปรำยผล 
1) ด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่: ผู้รับบริการจะพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจต่อการรับบริการ

นั้น จะพิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เป็นอันดับแรก โดยเจ้าหน้าที่จ าเป็นจะต้องเป็นผู้ที่
มีความรู้ ความสามารถ ในการให้ค าแนะน า ชี้แจงตอบข้อสงสัยในด้านต่าง  ๆ ที่มีประเด็นที่
หลากหลายได้อย่างครอบคลุม และให้บริการด้วยมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีความความสุภาพในขณะเดียวกัน
อาจจะพบได้ว่า การใช้ภาษาในการสื่อสารให้ค าแนะน าก็เป็นสิ่งที่มีความส าคัญไม่น้อยด้วย
เช่นเดียวกันในการน ามาพิจารณาต่อการให้บริการ เช่น กรณีการขอค าแนะน าด้านข้อกฎหมายที่เข้า
มาเกี่ยวข้อง ซึ่งอาจเป็นภาษาที่มีความเป็นทางการ ดังนั้น ในการให้ค าแนะ ชี้แจง ตอบข้อสงสัย 
ควรเป็นภาษาที่เข้าใจได้ง่าย เพ่ือท าให้ผู้รับบริการเข้าใจได้อย่างถูกต้องตรงประเด็น ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ เพียงพร บุญแสน (2550: 27) ได้กล่าวว่า ลักษณะของการให้บริการประกอบด้วย  
1) การเข้าถึงผู้รับบริการ ต้องอ านวยความสะดวกในด้านเวลา สถานที่ 2) การติดต่อสื่อสาร มีการ
อธิบายอย่างถูกต้อง ใช้ภาษาที่สามารถเข้าใจงาน 3) ความสามารถ บุคลากรที่ให้บริการต้องมีความ
ช านาญและมีความสามารถในการปฏิบัติงาน 4) ความมีน้ าใจ บุคลากรต้องมีมนุษยสัมพันธ์เป็นที่
น่าเชื่อถือ 5) ความน่าเชื่อถือ ต้องสามารถสร้างความเชื่อมั่นและมีความไว้วางใจในการบริการได้  
6) ความไว้วางใจ การบริการให้ผู้รับบริการมีความสม่ าเสมอและถูกต้อง 7) การตอบสนองลูกค้า  
8) ความปลอดภัย การบริการที่ต้องปราศจากอันตรายความเสี่ยง และปัญหาต่าง  ๆ 9) การสร้าง
บริการให้เป็นที่รู้จัก และ 10) การเข้าใจและรู้จักผู้รับบริการ ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถบ่งชี้ได้ว่าการบริการ
นั้น ๆ มีคุณภาพมากน้องเพียงใดได้อีกด้วย 

2) ด้านช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์: จากการที่มีช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่มีความ
หลากหลายเพ่ืออ านวยความสะดวกต่อการรับบริการของประชาชน จังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดท า
ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เรื่อง ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ของจังหวัดนครสวรรค์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยก าหนดให้ทุกหน่วยงานในจังหวัด
นครสวรรค์จัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ของแต่ละหน่วยงาน โดยได้มีการทบทวน
และปรับปรุงข้อมูลช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยให้ทุกส่วนราชการทราบและ
ถือปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ได้มีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของจังหวัด
นครสวรรค์เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงได้ จึงท าให้ในภาพรวมทั้งหมดผู้รับบริการมีความพึงพอใจเป็น
อันดับแรก ส่วนความพึงพอใจจากการรับบริการผ่านช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์โดยการส่ง
จดหมายร้องเรียนมายังศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ พบว่ามีความพึงพอใจเป็นอันดับสุดท้าย  
อันเนื่องมาจาก ปัจจุบัน ประชาชนสามารถเลือกช่องทางได้ตามความสะดวก โดยมีช่องทางด้านอ่ืน ๆ
ที่มีความรวดเร็วในการด าเนินงานเข้ามาแทนที่การส่งจดหมาย เช่น โทรศัพท์ สายด่วน, E-mail, 
Application เป็นต้น อันเป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องของ สถาบนัด ารงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย (2558: 161) ได้กล่าวว่า ควรมีการจัดท า



203 
 

ดัชนีวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการ และศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดและศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ ควรท า
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ณ จุดที่ให้บริการ โดยเฉพาะการบริการแบบเบ็ดเสร็จใน
จุดเดียว (One-Stop Service) นอกจากนี้ ควรเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการและประมวลผล
ให้หัวหน้าคณะท างานประจ าส านักงานศูนย์ด ารงธรรมและผู้บริหาร (ผู้อ านวยการ) ศูนย์ด ารงธรรม
ทราบ และน าผลสะท้อนกลับจากผู้รับบริการมาปรับปรุงการให้บริการอย่างสม่ าเสมอ 

3) ด้านขั้นตอนการด าเนินงาน: ขั้นตอนการด าเนินงานที่ได้ก าหนดในหลักเกณฑ์การ
ปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีก าหนดระยะเวลา
ด าเนินงานไว้อย่างชัดเจน ซึ่งอาจพบได้ว่า จ านวนเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่มีปริมาณมาก เนื่องจาก
เป็นจังหวัดขนาดใหญ่ มีประเด็นการร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่มีความหลากหลาย และมีจ านวนสถิติของ
ผู้รับบริการที่เพ่ิมขึ้น ท าให้มีผลกระทบต่อระยะเวลาการด าเนินงาน ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ จึงได้มีการ
ก าหนดแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด เพ่ือให้สามารถ
สรุปข้อเท็จจริงตามประเด็นที่มีร้องเรียน หรือด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของผู้รับบริการ
ให้เป็นที่ยุติโดยเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พชร ประชุมแดง (2561: 52) ที่ได้กล่าวถึงปัญหา
และอุปสรรคที่เกิดขึ้นในกระบวนการบริหารจัดการในขั้นตอนการติดตามผลว่า เกิดขึ้นจากการ
ติดตามผลที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานบางหน่วยงานไม่รายงานผลการด าเนินการท าให้ไม่มีความ
คืบหน้า ประกอบกับเรื่องร้องเรียนบางเรื่องมีข้ันตอนความยุ่งยากซับซ้อนมีความจ าเป็นหรือมีระเบียบ
กฎหมายก าหนดและต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือสอบข้อเท็จจริง อีกทั้งมีเรื่องร้องเรียนที่ศูนย์
ด ารงธรรมฯ รับเรื่องไว้เป็นจ านวนมากจนผู้ปฏิบัติไม่สามารถติดตามเรื่องร้องเรียนได้ตรงเวลา 

4) ด้านการรายงานผลการด าเนินงาน: จากการศึกษาพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
โดยความพึงพอใจด้านความรวดเร็วในการแจ้งผลการด าเนินงานเบื้องต้นหรืออยู่ระหว่างด าเนินการให้
ผู้รับบริการทราบ อยู่ในอันดับแรก รองลงมา คือ การรายงานผลการด าเนินงานมีความถูกต้อง 
ครบถ้วนของรายละเอียดเป็นไปตามประเด็นที่ร้องเรียน และการรายงานผลการด าเนินงานมีความ
น่าเชื่อถือ สามารถอ้างอิง และตรวจสอบได้ เป็นอันดับสุดท้าย ทั้งนี้เนื่องจาก หลักเกณฑ์การ
ปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ได้ก าหนดการรายงานผล
การด าเนินการไว้ว่าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานโดยสรุปสาระส าคัญเพ่ือประกอบการพิจารณา
ของผู้ว่าราชการจังหวัด ระบุข้อเท็จจริงที่เป็นสาระส าคัญและภาพประกอบ หรือ ข้อกฎหมาย 
ความเห็นของหน่วยงาน และเหตุผลสนับสนุนในการรายงานผลการด าเนินงาน ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการ
สร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ ที่เกิดจากกระบวนการ ขั้นตอน วิธีการด าเนินงาน ให้ผู้รับบริการ
ได้รับทราบข้อเท็จจริงตามประเด็นการร้องเรียนที่เกิดขึ้นด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ปทุมวัน สินล้น (2560: 134-135) ได้กล่าวถึง ปัจจัยคุณภาพการบริการของศูนย์ด ารง
ธรรม ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ ด้านการตอบสนอง ด้านการให้
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ความเชื่อมั่น และด้านการรู้จักและเข้าใจ ภาพรวมมีคุณภาพการให้บริการอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ 
แสดงให้เห็นว่าการที่ประชาชนในพ้ืนที่ที่เข้ามาใช้บริการของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดเกิดจากกิจกรรม 
กระบวนการ หรือการปฏิบัติการใด ๆ ที่องค์กรจัดขึ้นที่มีการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างบุคคล โดยการ
บริการต้องเป็นไปด้วยความถูกต้อง จริงใจ ซื่อตรง เสมอภาค และยุติธรรม ซึ่งการบริการที่ดีจะ
สามารถแก้ไขปัญหาให้คลี่คลายหรือตอบสนองความต้องการของผู้มารับบริการให้เกิดความรู้สึกมี
ความสุข สมหวังดังที่คาดหวังไว้ เป็นที่พึงพอใจของผู้มารับบริการ  
 
11. ข้อเสนอแนะ  

11.1 ข้อเสนอแนะจำกผลกำรศึกษำ ดังนี้ 
1) ด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่: จากผลการศึกษาที่พบว่า ผู้รับบริการของศูนย์ด ารง

ธรรมจังหวัดนครสวรรค์มีความพึงพอใจด้านการให้ค าแนะน าด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายมีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด 
ดังนั้น เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงานเพ่ิมขึ้นและน าไปสู่ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
จึงควรเพ่ิมทักษะวิธีการในการสื่อสารของเจ้าหน้าผู้ปฏิบัติงาน เช่น การจัดให้มีการปฐมนิเทศให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานใหม่ทุกรายเพ่ือให้ทราบถึง บทบาทหน้าที่ของศูนย์ด ารงธรรม ลักษณะงานในการ
ให้บริการแก่ประชาชน การเพ่ิมทักษะในด้านการสื่อสาร โดยเฉพาะการสื่อสารซึ่งบางครั้งเป็นภาษา
ราชการ ข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้น เจ้าหน้าที่จึงควรความมีความรู้ ความสามารถ 
และทักษะในด้านการสื่อสารประกอบ เพ่ือที่จะท าให้ผู้รับบริการสามารถเข้าใจการสื่อสารได้โดยง่าย 
ทั้งนี ้ในส่วนของการพัฒนาทักษะของเจ้าหน้าที่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานประจ าศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดราย
เดิม ควรมีการทบทวนบทบาท หน้าที่ ภารกิจ ที่ท าอย่างต่อเนื่องและเพ่ือให้เกิดการด าเนินการที่มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ควรมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการเรียนรู้ร่วมกันกับหน่วยงานต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ เช่น ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ส านักงานตรวจราชการและ
เรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงมหาดไทย ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี เป็นต้น โดยเฉพาะในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประสบการณ์การรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และวิธีการสื่อสารท าความเข้าใจ
กับผู้รับบริการ รวมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนในลักษณะเดียวกัน เพ่ือให้
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ต่อการด าเนินงานให้เหมาะสมในระดับพ้ืนที่นั้น ๆ ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ของ
การปฏิบัติงาน 

2) ด้านช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ : จากผลการศึกษาที่พบว่า ผู้รับบริการส่วนใหญ่เป็น
ผู้สูงอายุ ระดับการศึกษาประถมศึกษา จึงท าให้ไม่สามารถเข้าถึงช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้
โดยง่าย ดังนั้น เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการกลุ่มดังกล่าว จึงควรประสานงาน
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นท่ี เช่น ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ ที่ท าการปกครองอ าเภอในการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์และวิธีการขั้นตอนใน
การด าเนินการในแต่ละพ้ืนที่อย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งหมุนเวียนออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่ในระดับ
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อ าเภอ ต าบล และหมู่บ้าน ในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถเข้าถึงผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึงในทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

3) ด้านขั้นตอนการด าเนินงาน: จากผลการศึกษาที่พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจด้าน
ขั้นตอนในการประสานติดตามสอบถามความคืบหน้าผลการด าเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติ มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ดังนั้น ในกรณีที่มีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่เป็นกรณี
เร่งด่วนหรือเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อน ควรประสานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพ้ืนที่ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและวางแผนการด าเนินงานร่วมกัน เช่น การจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและพิจารณา
หาแนวทางการแก้ไขปัญหาและด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติโดยเร็วเพ่ือ
น าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายในการด าเนินงานได้อย่างรวดเร็วและสร้างความพึงพอใจให้กับ
ผู้รับบริการมากยิ่งขึ้น 

4) ด้านการรายงานผลการด าเนินงาน : จากผลการศึกษาทีพ่บว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
ด้านการรายงานผลการด าเนินงานที่มีความน่าเชื่อถือสามารถอ้างอิง และตรวจสอบได้ มีค่าเฉลี่ยต่ า
ที่สุด ดังนั้น ควรก าหนดแบบแผนที่ชัดเจนในการรายงานผลการด าเนินงานให้เพ่ือถือปฏิบัติเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน เช่น เมื่อมีการรายงานผลการด าเนินการทุกครั้งควรมีการสรุปสาระส าคัญ ระบุ
ข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบและด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานตามประเด็นการ
ร้องเรียนต่าง ๆ หรือ มีข้อกฎหมายหรือความเห็นของหน่วยงาน หรือเอกสารหลักฐานที่ทางราชการ
ออกให้ประกอบทุกครั้งอย่างชัดเจน รวมทั้งรายงานปัญหาอุปสรรที่ เกิดขึ้นในการด าเนินการดังกล่าว
ด้วย  

11.2 ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรศึกษำครั้งต่อไป 
1) ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงาน

ภายใต้หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์  
2) ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงเปรียบเทียบ ความพึงพอใจของผู้รับบริการของศูนย์ด ารงธรรม

จังหวัดและศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ ที่ขับเคลื่อนภายใต้หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/  
ร้องทุกข์เดียวกัน 

3) ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยคุณภาพที่ส่งเสริมภาพลักษณ์ของการด าเนินงานของ 
ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด เพ่ือให้ทราบถึงการรับรู้และทัศนะคติของประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือน าไปสู่
การด าเนินการวางแผน พัฒนา ปรับปรุงแก้ไข การด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมจังหวั ดให้เกิด
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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แนวทำงกำรแก้ไขและพัฒนำวัฒนธรรมองค์กำรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของ
องค์กำร กรณีศึกษำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองกระทุ่ม  

อ ำเภอค่ำยบำงระจัน จงัหวัดสิงห์บุร ี

ชุติกา เพ่ิมสิน* 
 

บทคัดย่อ 

วัฒนธรรมองค์การ (Organizational Culture) คือ พฤติกรรม ค่านิยม ความเชื่อ ทัศนคติ 
หรือแนวทางการปฏิบัติงานที่ถ่ายทอดกันมาขององค์การโดยจะมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละ
องค์การ และเป็นภาพลักษณ์ที่สะท้อนตัวตนขององค์การนั้น ๆ สู่ภายนอก โดยเฉพาะองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีภาพลักษณ์ในเชิงลบและไม่เป็นที่น่าจดจ า ดังนั้น การศึกษาแนวทางการแก้ไขและ
พัฒนาวัฒนธรรมองค์การเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลขององค์การ กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองกระทุ่ม อ าเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
รูปแบบวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระทุ่ม 
และหาวิธีการหรือแนวทางการแก้ไขวัฒนธรรมองค์การเหล่านั้น โดยอาศัยการสังเกตการณ์แบบ  
มีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึก และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล 

จากผลการศึกษาพบว่า วัฒนธรรมองค์การภายในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระทุ่ม
เป็นวัฒนธรรมองค์การในเชิงลบ โดยวัฒนธรรมเหล่านั้นส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์การอย่างชัดเจน 
คือ ท าให้เกิดความล่าช้าระหว่างปฏิบัติงาน โครงการต่าง ๆ ไม่ส าเร็จตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ และอัตราของ
ประสิทธิผลองค์การไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น-ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ซึ่งมี
ตัวแปรส าคัญที่มีอิทธิพลต่อการเกิด การคงอยู่ และการสืบทอดของวัฒนธรรมองค์การเหล่านั้น คือ 
ระบบอาวุโส-ระบบอุปถัมภ์ และบทบาทของผู้บังคับบัญชาในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระทุ่ม 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาวิจัยพบว่า การแก้ไขและปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผล
ต่อประสิทธิผลขององค์การ มีดังนี้ 

1) ปรับปรุงรูปแบบการปฏิบัติงานที่ล้าหลังและลดขั้นตอนที่ยุ่งยากลง ใช้กลยุทธ์เชิงรุกในการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือให้การด าเนินงานสามารถส าเร็จลงได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ลดอัตราเสี่ยงและ
ความเสียหายที่ตามมา เช่น ค่าปรับการด าเนินงาน หรือการยุติการด าเนินงาน 

2) พัฒนาบุคลากร ด้วยการอบรม การเพิ่มการศึกษา การพัฒนาทั้งในรายบุคคลและในระดับ
องค์การ และสนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างบุคลากรในองค์การ  

                                                           
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
E-mail: permsin.chutika@gmail.com 
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3) การน าเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ภายในองค์การ เพ่ือเพ่ิมความทันสมัยและลด
ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการตัดสินโดยมนุษย์ อีกทั้งยังเป็นการสร้างระเบียบที่มีการก ากับดูแลโดย AI 
ซึ่งไม่สามารถยืดหยุ่นหรือเอ้ือต่อการทุจริตได้ 

ค ำส ำคัญ: วัฒนธรรมองค์การ, ประสิทธิผล, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
1. บทน ำ 

ระบบราชการไทยเป็นหน่วยงานที่มีภาพลักษณ์ความเข้าใจในหมู่ประชาชนทั่วไปในเชิงลบ  
คนทั่วไปมีทัศนคติที่ไม่ดีและมีภาพจ าเกี่ยวกับหน่วยงานราชการของไทยไปในทิศทางที่ไม่น่าจดจ าและ
กล่าวถึง โดยเฉพาะหน่วยการปกครองท้องถิ่นชุมชนขนาดเล็กอย่างองค์การบริหารส่วนต าบลที่ถือ
ก าเนิดขึ้นจากหลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) แต่เดิมเป็นสภาต าบลซึ่งแต่งตั้งขึ้นตาม
ค าสั่งของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนในพ้ืนที่นั้น ๆ ได้เข้า
ร่วมบริหารงานของต าบลและหมู่บ้านเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม แต่เพราะการบริหารงาน
ของสภาต าบลนั้นไม่ได้มีสถานะเป็นนิติบุคคล รัฐบาลจึงได้มีการปรับปรุงสถานะให้สภาต าบลมีสภาพ
เป็นนิติบุคคล และได้ก าหนดยกฐานะของสภาต าบลที่มีรายได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดให้ขึ้นเป็นองค์การ
บริหารส่วนต าบล เพ่ือถ่ายโอนอ านาจจากส่วนกลางการปกครองให้กระจายไปสู่ประชาชนให้มาก
ยิ่งขึ้น 

ด้วยอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติสภาต าบล 
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ถึงแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ระบุถึงหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลว่ามีหน้าที่จัดท าบริการสาธารณะและมีหน้าที่บ าบัดทุกข์บ ารุงสุขแก่
ประชาชนในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลในทุก ๆ ด้านโดยค านึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดแก่
ประชาชนในเขตพ้ืนที่การปกครองเป็นส าคัญ ภายใต้การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และ
งบประมาณ เพ่ือประโยชน์สูงสุดในการบริหารราชการท้องถิ่น และเพราะอ านาจหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติข้างต้นท าให้หน้าที่ในการสรรหาคัดเลือกบุคลากรเพ่ือปฏิบัติงานในองค์การสามารถ
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ บุคลากรที่มาจากการสรรหาคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้ งโดย
กระทรวงมหาดไทย โดยมีต าแหน่งเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น และบุคลากรที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้น ๆ เป็นผู้สรรหาคัดเลือก โดยวิธีการเปิดสอบภายในตามกรอบอัตราก าลังที่ต้องการ 
ส่วนมากบุคลากรที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้มีต าแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ หรือพนักงานจ้างเหมาบริการ 
และมักเป็นบุคคลที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น ๆ  

แม้ว่าองค์การจะมีการก าหนดหรือระบุวัตถุประสงค์ พันธกิจ กฎระเบียบ และข้อบังคับไว้
อย่างชัดเจนแต่การปฏิบัติตนตามหลักเกณฑ์เหล่านั้นส าหรับสังคมไทย โดยเฉพาะองค์การเล็ก ๆ และ
เป็นพื้นที่ชนบทส่งผลให้การปฏิบัติงานภายในองค์การมักได้รับข้อยกเว้นเสมอ เพราะการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การประเมินศักยภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจะถูกก าหนดรอบ 
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และระยะเวลาที่ตายตัว จึงเกิดเป็นข้อต่อรองและสภาวะยืดหยุ่นขึ้นภายในองค์การนั้น ๆ ท าให้
พฤติการณ์เหล่านี้ถูกมองและถูกตัดสินจากสังคมว่าระบบราชการของไทยโดยเฉพาะหน่วยงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นองค์การที่ไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งการจะปรับปรุง เพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลแก่องค์การนั้น ๆ แน่นอนว่าการก าหนดและวางกลยุทธ์โดยผู้บริหารเป็นสิ่งส าคัญ 
แต่นอกเหนือจากกฎเกณฑ์ทางด้านโครงสร้างองค์การและโครงสร้างระบบการท างานแล้วนั้น สิ่งที่
จ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการพิจารณาและการแก้ไขคือวัฒนธรรมองค์การ (Organizational 
Culture) ซึ่งนับได้ว่าเป็นความท้าทายของผู้บริหารยุคใหม่และเป็นเรื่องที่ยากล าบากของการแก้ไข
ปรับปรุง เพราะวัฒนธรรมองค์การเป็นพฤติกรรม ความเชื่อ ค่านิยม ทัศนคติของบุคคลที่อยู่ภายใน
องค์การ โดยจะเป็นสิ่งที่เกิดจากการเลียนแบบพฤติกรรม หรือเป็นสิ่งที่ถูกถ่ายทอดมาก็ได้  

วัฒนธรรมองค์การนั้นเป็นนามธรรมและเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมาก เพราะวัฒนธรรม
เหล่านั้นเป็นสิ่งที่ตกผลึกฝังรากลึกภายใต้จิตส านึกของแต่ละบุคคล จึงเป็นเรื่องยากที่จะขัดเกลาหรือ
เพ่ิมเติมชุดความรู้ใหม่ ๆ เข้าไปแทนที่ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดขึ้นและคงอยู่ของวัฒนธรรมองค์การ
นั้นมีอยู่หลายประการ เช่น ระดับการศึกษา ทัศนคติของผู้บริหาร เป็นต้น โดยวัฒนธรรมองค์การมีทั้ง
วัฒนธรรมองค์การที่ดีและวัฒนธรรมองค์การที่สมควรถูกขจัดออกไป ในบางองค์การผู้บริหารเลือกที่
จะสร้างค่านิยม ความเชื่อของบุคลากรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อง่ายต่อการควบคุมและก าหนด
กลยุทธ์การบริหารงาน สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของบุคลากรด้วยวัฒนธรรมองค์การ แต่ใน
บางองค์การนั้นมีวัฒนธรรมองค์การที่กลายมาเป็นอุปสรรคต่อประสิทธิภาพการท างาน ลดทอน
มาตรฐานของการปฏิบัติงานซึ่งส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลขององค์การทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นท าให้ผู้วิจัยได้ตัดสินใจที่จะศึกษาวัฒนธรรมองค์การขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองกระทุ่ม โดยมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองกระทุ่มว่ามีลักษณะเป็นแบบใด มีพฤติการณ์หรือวัฒนธรรมข้อใดที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการด าเนินงานและประสิทธิผลขององค์การ ทั้งนี้ เพราะอัตราความส าเร็จของ
ประสิทธิผลภายในองค์การไม่เป็นไปตามที่ได้คาดหวังไว้ และการปฏิบัติงานภายในองค์การมีอุปสรรค
ที่ต้องได้รับการพัฒนาเพ่ือให้เป็นไปอย่างราบรื่น เพ่ือเสนอแนวทางการแก้ไขและพัฒนา หรือหา
วิธีการรวมไปถึงเครื่องมือเพ่ือจัดการแก้ไขวัฒนธรรมเหล่านั้นให้มีความเข้ารูปเข้ารอย มีความเป็น
รูปธรรม เสนอต่อผู้บริหารต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์ของงำนวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาวัฒนธรรมองค์การภายในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระทุ่ม ว่ามีลักษณะ 
แบบใด และสามารถระบุได้ว่ามีคุณลักษณะใดบ้างที่เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการพัฒนาที่ส่งผล 
ต่อประสิทธิผลขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระทุ่ม 
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2.2 เพ่ือเสนอแนวทาง วิธีการ หรือเครื่องมือเพ่ือแก้ไขวัฒนธรรมองค์การที่เป็นอุปสรรค 
ต่อการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิผลต่อองค์การ  

 
3. ประโยชน์ของกำรวิจัย 

3.1 เพ่ือเสนอแนะแนวทางการแก้ไขและพัฒนาวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิผล 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระทุ่มแก่ผู้บริหารอย่างเป็นรูปธรรม 

3.2 สามารถน าข้อสรุปและข้อเสนอแนะจากงานวิจัยนี้ไปพัฒนาเพ่ิมเติม เพ่ือเป็นแนวทาง  
การแก้ไขและพัฒนาวัฒนธรรมองค์การในหน่วยงานภายอ่ืน ๆ ที่อยู่ใต้การก ากับดูแลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
4. ขอบเขตกำรวิจัย 

กลุ่มประชากรตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยนี้เป็นบุคลากรผู้ปฏิบัติงานภายในองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองกระทุ่ม อ าเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี รวมทั้งสิ้นจ านวน 32 ราย ประกอบด้วย 
ข้าราชการ จ านวน 13 ราย พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 5 ราย และพนักงานจ้างเหมาบริการ 
จ านวน 13 ราย 
 
5. แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในกำรวิจัย 

ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเพ่ือจ าแนกและระบุรูปแบบขององค์การ ลักษณะวัฒนธรรม
องค์การ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีรายละเอียดเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีองค์การ แนวคิดและทฤษฎี
เกีย่วกับวัฒนธรรมองค์การ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
แนวคิดและทฤษฎีองค์การ 

สามารถแยกองค์ประกอบขององค์การตามแบบของ Henry Mintzberg (วีรวิทย์ เทพวัติ, 
2553: 13-17) โดยแบ่งส่วนประกอบพ้ืนฐานขององค์การออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ ฝ่ายปฏิบัติงานหลัก 
(Operating Core) นักบริหารระดับสูง มีต าแหน่งสูงสุ ดขององค์การ นักบริหารระดับกลาง 
ฝ่ายเสนาธิการ และฝ่ายสนับสนุนและสามารถจ าแนกรูปแบบองค์การออกเป็น 5 รูปแบบ ได้แก่ 

1) องค์การแบบเรียบง่าย (The Simple Structure)   
2) องค์การระบบราชการแบบเครื่องจักรกล (The Machine Bureaucracy) 
3) องค์การระบบราชการแบบวิชาชีพ (The Professional Bureaucracy)  
4) องค์การแบบสาขา (The Divisionalzed Form)  
5) องค์การแบบโครงสร้าง (The Adhocracy หรือ The Project Structure)  
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กำร 
Cameron and Quinn (1999; อ้างถึงใน เสนารัตน์ กลิ่นชื่น,  2556) ได้พัฒนาตัวแบบ

วัฒนธรรมองค์การ Competing Values Framework (CVF) ที่มีพ้ืนฐานมาจากการวิจัยของ Quinn 
and Rohrbaugh โดยแบ่งตัวชี้วัดเป็น 2 ด้าน ด้านแรกเกี่ยวกับเงื่อนไขทางด้านกลยุทธ์ว่าองค์การ
ต้องการเน้นภายใน หรือภายนอก และด้านที่สองเกี่ยวกับเงื่อนไขในการท างานท างานว่าต้องการการ
ควบคุมหรือต้องการความยืดหยุ่น ซึ่งจากตัวชี้วัดสองด้านนี้ก่อให้เกิดวัฒนธรรมองค์การ 4 แบบ ได้แก่ 
วัฒนธรรมองค์การแบบล าดับชั้นการบังคับบัญชา วัฒนธรรมองค์การแบบการตลาด วัฒนธรรม
องค์การแบบเครือญาติ และวัฒนธรรมแบบเฉพาะกิจ ซึ่งสอดคล้องกับ Denison and Mishra 
(1995) ที่แบ่งวัฒนธรรมองค์การออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ วัฒนธรรมองค์การแบบปรับตัว 
วัฒนธรรมองค์การแบบมีส่วนร่วม วัฒนธรรมองค์การแบบมุ่งเน้นภารกิจ และวัฒนธรรมองค์การแบบ
กลมกลืน 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทรัพยำกรมนุษย ์
เพราะทรัพยากรมนุษย์ เป็นส่วนประกอบหลักที่ส่ งผลต่อความส าเร็จขององค์การ 

จึงจ าเป็นต้องลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ และจัดการกับทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิผล มีความ
เสมอภาค มีจริยธรรม เพ่ือให้ทรัพยากรมนุษย์ในองค์การมีความสุข มีความพึงพอใจในการท างาน 
และเพ่ือการพัฒนาองค์การให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนา
ความสามารถของบุคลากรในองค์การแต่ละบุคคล ดังนั้นการจัดการทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับพนักงานและด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายของ
องค์การต่อไป (บุญอนันต์ พินัยทรัพย์, 2561: 1-19) 

โดยความส าคัญในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อองค์การ ตามที่ สาคน สุขศรีวงศ์ 
(2552) กล่าวไว้ว่า ทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุดขององค์กร ประโยชน์ของการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ มีดังนี้ (ลักษณชัย ธนะวังน้อย, 2554) 

1) สามารถวางแผนการจัดหาทรัพยากรมนุษย์ได้เพียงพอและสอดคล้องกับแผนงาน 
2) สามารถชัดจูงให้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถสนใจสมัครเข้าท างาน 
3) สามารถคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงตามท่ีต้องการ 
4) สามารถฝึกฝนและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเพ่ิมมากยิ่งขึ้น 
5) เกิดประสิทธิภาพในการจ่ายค่าตอบแทน 
6) มีระบบการประเมินที่มีคุณภาพ 
7) พนักงานมีความพึงพอใจในการท างาน 
โดยปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์มีทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน 

ทั้งที่สามารถควบคุมได้และควบคุมไม่ได้  จึงต้องมีการวางแผนเพ่ือรองรับกับสภาวการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป 
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ซึ่งการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) เป็นการบริหาร
องค์การเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน เริ่มตั้งแต่การสรรหาคัดเลือกคนเข้าปฏิบัติงานภายใน
องค์การ และพัฒนาให้บุคคลนั้นมีทักษะ ความสามารถเพ่ิมขึ้น ตลอดจนรักษาบุคลากรนั้นไว้ให้ได้ 
โดยมีตัวแบบในการบริหารทรัพยากรมนุษย์สามารถแบ่งได้ 2 กลุ่ม ดังนี้  (ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์, 
2557) 

1) ตัวแบบกลุ่มนักคิดในสหรัฐฯ (America Model) 
(1) ตัวแบบด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบฮาร์วาร์ด (Harvard Model of 

HRM) มีสมมติฐานที่มองว่าปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่เกิดขึ้นในอดีตนั้นจะ
สามารถแก้ไขได้ หากผู้บริหารองค์การมีวิสัยทัศน์ นโยบาย และกลยุทธ์ และวิธีการด าเนินการด้าน
การบริหาทรัพยากรมนุษย์ ว่าต้องการให้พนักงานในองค์การมีลักษณะแบบใด ตลอดจนหนทางและ
วิธีการสู่การบรรลุเป้าหมาย ให้ความส าคัญกับปัจจัยที่ประกอบจากทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัย
ภายในขององค์การ รวมไปถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ที่มีความเกี่ยวข้องกับองค์การ 
รวมถึงอิทธิพลของพนักงานในการตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ และความคล่องตัวของการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ ระบบการให้รางวัลหรือสิ่งตอบแทน ระบบการท างาน รวมทั้งความผูกพันกับองค์การของ
พนักงาน และประสิทธิผลของค่าใช้จ่ายด้วย 

(2) ตัวแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบมิชิแกน (Michigan Model of HRM)
เป็นตัวแบบที่ให้ความส าคัญกับผลประโยชน์ตอบแทนที่องค์การจะได้รับเป็นอันดับแรก และให้การ
จัดการทรัพยากรมนุษย์เป็นเครื่องมือในการที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ ซึ่งตัวแบบนี้ถูก
พัฒนาโดย Fombrun et al ซึ่งเป็นกลุ่มส านักคิดจากส านักวิชามิชิแกนที่เชื่อว่าการจัดการระบบ
ทรัพยากรมนุษย์ด้านต่าง ๆ ขององค์การจะต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกับกลยุทธ์ขององค์การ 
ซ่ึงประกอบด้วย 4 กระบวนการ คือ 

(1) กระบวนการสรรกาและคัดเลือก เพ่ือให้ตรงกับงาน 
(2) กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อจัดผลการปฏิบัติงานของพนักงานให้

เกิดประโยชน์สูงสุด 
(3) กระบวนการให้รางวัลและผลตอบแทน เป็นการให้รางวัลตอบแทนแก่

ความส าเร็จที่เกิดข้ึนกับองค์การทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
(4) กระบวนการฝึกอบรมและพัฒนาเป็นการพัฒนางานให้มีความรู้  ทักษะ 

ความสามารถ และพฤติกรรมที่องค์การต้องการ 
2) ตัวแบบของกลุ่มนักคิดในสหราชอาณาจักร (British Model) 
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งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ (2561) เพ่ือให้องค์กรมีความทันสมัยและสามารถตอบสนองความ

ต้องการองค์กรได้อย่างรวดเร็ว จึงมีการเสนอขั้นตอนการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในฝ่ายทรัพยากร
มนุษย์ ตั้งแต่การวางแผนการน าไปปฏิบัติ การก าหนดนโยบายและวิธีการท างาน การฝึกอบรมทีมงาน 
การติดตั้ง การปรับแต่งระบบให้เหมาะสมกับการใช้งาน การเชื่อมต่อระบบ การย้ายข้อมูลจากระบบ
เดิมสู่ระบบใหม่ การอบรมผู้ใช้งาน การทดสอบระบบ การบ ารุงรักษา (Ceriello, 1991) ดังนี้ 

1) การวางแผนการน าไปปฏิบัติซึ่งมีผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด 4 คน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีการเงิน และผู้ให้บริการระบบ 

2) ก าหนดนโยบายและวิธีการท างาน  
3) การฝึกอบรมทีมงาน เพ่ือให้เข้าใจในระบบดียิ่งขึ้นและเพ่ือจะได้ทราบถึงความต้องการ

ของผู้ใช้ระบบว่าคืออย่างไร และท าอย่างไรเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ระบบมากที่สุด 
ตลอดจนทีมงานจะต้องเป็นผู้คอยให้ค าแนะน าและแก้ไขสถานการณ์ 

4) การติดตั้ง เป็นขั้นตอนเกี่ยวกับอุปกรณ์ และการน าชุดค าสั่งเข้าไปในอุปกรณ์ เป็นการ
ติดตั้งเก่ียวกับฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ ซึ่งอาจต้องมีการจัดซื้ออุปกรณ์สารสนเทศต่าง ๆ เพิ่มเติม 

5) การปรับแต่งระบบให้เหมาะสมกับงานของผู้ใช้ 
6. การเชื่อมต่อระบบ เมื่อมีการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในงานทรัพยากรมนุษย์ จ าเป็นต้อง

มีการเชื่อต่อกับระบบเก่าเพ่ือหาความเชื่อมโยง 
7) การย้ายข้อมูลจากระบบเดิมสู่ระบบใหม่ 
8) การอบรมผู้ใช้งาน ต้องแบ่งการอบรมออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับผู้บริหารและระดับ  

ผู้ปฏิบัติการ   
9) การทดสอบระบบ  
ซึ่งการดูแลและบ ารุงรักษานั้นต้องท าอยู่ตลอดเวลา เพราะความต้องการทางด้านข้อมูลมีกร

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยมีแนวทางอยู่ทั้งหมด 4 แนวทาง (ประสงค์ ปราณีต พลกรัง, 2541) ดังนี้ 
1) การบ ารุงรักษาเพ่ือให้มีความถูกต้องอยู่เสมอ 
2) การบ ารุงรักษาเพ่ือปรับเปลี่ยนตามความเปลี่ยนแปลง 
3) การบ ารุงรักษาเพ่ือให้ระบบท างานมีประสิทธิภาพสูงสุด 
4) การบ ารุงรักษาเพ่ือการป้องกัน 
ดารน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์นั้นมีประโยชน์หลายอย่าง 

แน่นอนว่าการท างานย่อมมีความละเอียดมายิ่งขึ้น ท างานได้รวดเร็วกว่า และสามารถท างานที่
ซับซ้อน ยุ่งยากได้ดีกว่ามนุษย์ และเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน กรณีที่มีการน าระบบสารสนเทศ
มาใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์แล้วไม่ประสบความส าเร็จ เป็นเพราะไม่มีความชัดเจนการน า
ระบบสารสนเทศมาใช้ในงาน ผู้ใช้ไม่มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบ การศึกษาระบบการท างานของ
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ระบบสารสนเทศไม่เพียงพอ ขาดการประสานงานระหว่างบุคลากรในฝ่ายบุคคลและ IT และไม่มีการ
ทดสอบระบบสารสนเทศท่ีดี 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิผล 
ประสิทธิผล คือ ความส าเร็จหรือผลลัพธ์ของการบริหารจัดการโครงการหรือการด าเนินงาน

ใด ๆ ซึ่งต้องสอดคล้องกับเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่องค์การเป็นผู้ก าหนดไว้ตั้งแต่แรก โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ระดับ (อรอนงค์ สิงห์บุบผา, 2559) ได้แก่  

1) ประสิทธิผลระดับบุคคล คือ ลักษณะบุคคลที่มีความสามารถปฏิบัติงานใด ๆ หรือปฏิบัติ
กิจกรรมใด ๆ แล้วประสบความส าเร็จ เกิดผลตรงและครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ 

2) ประสิทธิผลองค์การ ประกอบด้วย การผลิตต้องได้ผลผลิตทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ตรงกับความต้องการขององค์การ ประสิทธิภาพต้องมีอัตราส่วนระหว่างปัจจัยทรัพยากรที่ใช้กับ
ผลผลิตได้อย่างคุ้มค่า ความพึงพอใจต้องสอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของสมาชิกใน
องค์การ การปรับเปลี่ยนต้องสามารถปรับเปลี่ยนการด าเนินงานได้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป และการพัฒนาต้องมีการเพ่ิมพูนศักยภาพและวิสัยสามารถขององค์การที่
เจริญก้าวหน้าตามการเปลี่ยนแปลง 

 
6. วิธีกำรศึกษำ 

การศึกษาวิจั ย ในครั้ งนี้ เป็นการวิ จัย เชิ งคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้
วิธีด าเนินการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Documentary Search) 
ทั้งจากการทบทวนวรรณกรรมและเอกสารราชการที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ อาทิเช่น เอกสารการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ (Empirical Research) ซึ่งเป็นการ
สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) ภายในองค์กรขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองกระทุ่ม อ าเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี  และการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) จากกลุ่มเป้าหมาย (Key Informants) ซึ่งเป็นบุคลากรภายใน
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระทุ่มทั้งสิ้น 32 ราย ตั้งแต่ระดับบริหาร จ านวน 2 ราย ระดับ
อ านวยการ จ านวน 3 ราย ระดับวิชาการและทั่วไป จ านวน 9 ราย พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 
5 ราย และพนักงานจ้างเหมาบริการ จ านวน 13 ราย ประกอบกับวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview) ซ่ึงเป็นการสัมภาษณ์ในลักษณะแบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) 
กับบุคลากรที่เป็นระดับอ านวยการขึ้นไป ได้แก่ ผู้อ านวยการส่วนกองคลัง ผู้อ านวยการส่วนกองช่าง 
หัวหน้าส านักปลัด รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งเป็นกลุ่ม
บุคคลที่มีความส าคัญอย่างมากต่อองค์การ เพราะเป็นกลุ่มที่เป็นผู้ก าหนดกลยุทธ์และนโยบาย 
มีความสามารถในสั่งการบังคับใช้นโยบายเหล่านั้นภายในองค์การ เป็นกลุ่มผู้พิจารณาตัดสินใจอย่าง
เด็ดขาดต่อการด าเนินงานใด ๆ ภายในองค์การ โดยผู้วิจัยเตรียมเนื้อหาสาระของค าถามโดยได้
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ก าหนดให้มีความเกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่ท าการศึกษาวิจัยมากที่สุด ประกอบไปด้วยเรื่องของวัฒนธรรม
องค์การ โครงสร้างองค์การ ปัจจัยต่าง ๆ และประสิทธิผลขององค์การ และได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่ให้
สัมภาษณ์สามารถตอบค าถามหรือแสดงความเห็นในเนื้อหาสาระอ่ืน ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกัน เป็น
เครื่องมือเพ่ือให้ได้มาซึ่งค าตอบของปัญหาที่ได้ก าหนดไว้ข้างต้น และน ามาวิเคราะห์ สรุปผล และ
น าเสนอเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Research) 

 
7. กรอบแนวคิดของกำรวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. ผลกำรศึกษำ 

จากผลการศึกษาแนวทางการแก้ไขและพัฒนาวัฒนธรรมองค์การเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลของ
องค์การ กรณี ศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระทุ่ม อ าเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 
โดยการรวบรวมข้อมูลจากบุคลากรภายในองค์การรวมทั้งสิ้น 32 ราย (คิดเป็นร้อยละ 100) สามารถ
แบ่งเป็นประเด็นต่าง ๆ มีรายละเอียด ดังนี้ 

รายละเอียดทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไป จ ำนวน (รำย) ร้อยละ 
1. เพศ  
ชาย 
หญิง 

 
10 
22 

 
31.25 
68.75 

รวม 32 100.00 

2. อำยุ 
20-30 ป ี
31-40 ป ี
41-50 ป ี 

 
9 
13 
5 

 
28.13 
40.63 
15.62 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
วัฒนธรรมองค์การ 

การเกิดวัฒนธรรม
องค์การ การคงอยู่ และ

การถ่ายทอด 

พฤติกรรม/รูปแบบการ
ปฏิบัติงาน 

ประสิทธิผลของงาน 

การแก้ไขและพัฒนาวัฒนธรรมองค์การ โดยใช้วิธีการ
หรือเครื่องมือทางเทคโนโลย ี
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ข้อมูลทั่วไป จ ำนวน (รำย) ร้อยละ 

50 ปีข้ึนไป 5 15.62 
รวม 32 100.00 

3. ระดับกำรศึกษำ 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
ปริญญาโท 

 
17 
10 
5 

 
53.13 
32.25 
15.62 

รวม 32 100.00 
4. หน่วยงำนที่สังกัด 
ส านักปลดั 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษา 

 
16 
6 
3 
11 

 
50.00 
18.75 
9.37 
21.88 

รวม 32 100.00 
5. อำยุในกำรท ำงำน 
ต่ ากว่า 1 ป ี
1-5 ปี 
6-10 ปี 
มากกว่า 10 ปี ขึ้นไป 

 
3 
14 
9 
6 

 
9.37 
43.75 
28.13 
18.75 

รวม 32 100.00 
6. ระดับต ำแหน่งงำน 
บริหารท้องถิ่น 
อ านวยการท้องถิ่น 
วิชาการ 
ทั่วไป 
พนักงานจ้างตามภารกจิ 
พนักงานจ้างเหมาบริการ 

 
2 
3 
4 
5 
5 
13 

 
6.25 
9.37 
12.50 
15.63 
15.63 
40.62 

รวม 32 100.00 

 
ลักษณะวัฒนธรรมองค์กำรภำยในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองกระทุ่ม 

 วัฒนธรรมองค์การขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระทุ่มจากการสังเกตการณ์แบบมี
ส่วนร่วมประกอบการการสัมภาษณ์เชิงลึกและการใช้แบบสอบถาม ท าให้สามารถจ าแนกหมวดของ
วัฒนธรรมองค์การออกมาได้ ดังนี้ 
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- มีระบบขั้นตอนการด าเนินงานที่ยุ่งยากซับซ้อน เพราะเป็นหน่วยงานราชการที่ยึดถือ
ระเบียบปฏิบัติแบบแผนสืบเนื่องกันมาและท างานเป็นระบบ มีขั้นตอนการท างานที่ชัดเจน และ 
ไม่สามารถข้ามข้ันตอนการปฏิบัติงานได้ 

- ความเพิกเฉยต่อระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ กรณีที่ชัดเจนที่สุด คือ การขาดงานหรือการ
ลางานไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ถือเป็นการปฏิบัติที่ขัดต่อขั้นตอนและระเบียบที่องค์การได้เป็นผู้ระบุไว้ 
ส่งผลให้การตัดสินใจเกี่ยวกับภาระงาน หรือการปฏิบัติการที่รอการอนุมัติหยุดชะงักลง  

- ใช้คนไม่เหมาะสมกับงาน 
- มีความยืดหยุ่นภายในองค์การสูงในทุก ๆ ด้าน และมีการผ่อนปรนการบังคับใช้ระเบียบ 

ต่าง ๆ รวมไปถึงการเลือกปฏิบัติโดยละเว้นการบังคับใช้กฎระเบียบกับผู้บังคับบัญชาเพราะความเกรง
กลัว 

- ระบบอาวุโสและระบบอุปถัมภ์ฝังรากลึกในองค์การเป็นระยะเวลานาน 
- มีการสนับสนุนการท างานเป็นทีม  
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลที่ส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองกระทุ่ม 
- ความเอาใจใส่ของผู้บริหารและทิศทางของผู้บังคับบัญชา โดยบุคลากรในองค์การมีความ

เชื่อว่าหากมีผู้บริหารที่เข้มแข็ง มีวิสัยทัศน์ และมีความกระตือรือร้นเอาใส่ใจพนักงานจะช่วยให้
องค์การประสบความส าเร็จ และยังส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดความรวดเร็วและไม่มีการผิดพลาด  

- การท างานเป็นทีมจะช่วยให้งานประสบความส าเร็จได้อย่างรวดเร็ว แต่ต้องเกิดจากความ
เต็มใจและมีส านึกในความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะที่ต้องการท าเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน 

- งบประมาณท่ีมีมากเพียงพอต่อการด าเนินงาน 
- ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ยุ่งยากซับซ้อนลง และการผูกขาดอ านาจการตัดสินใจส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของงาน  
- แรงจูงใจและการสร้างความเสมอภาคในหมู่ผู้ปฏิบัติงาน 
- บุคลากรต้องมีคุณภาพ 
- ต้องมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
- การจ าลองวัฒนธรรมองค์การภายในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระทุ่ม 
- ต้องมีการก าหนดเป้าหมายขององค์การอย่างชัดเจนและมีการติดตามประเมินผลอยู่เสมอ 
- สามารถสร้างความตระหนักรู้ ส านึกในหน้าที่ และสร้างการท างานเป็นทีม 
- เปิดโอกาส ให้อิสระแก่พนักงานและสนับสนุนการเสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ 
- กฎระเบียบต้องชัดเจนและมีความเหมาะสม 
- สร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมในทุก ๆ ด้าน 
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แนวทำงกำรแก้ไขวัฒนธรรมองค์กำรที่เป็นอุปสรรคและส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองกระทุ่ม 

- ต้องมีการก าหนดเป้าหมายของงานอย่างชัดเจนเพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล จ าเป็นต้องใช้คนให้ตรงกับงาน แบ่งงานแยกตามต าแหน่งหน้าที่ ตามทักษะความสามารถ
ของแต่ละบุคคล เพ่ือให้การท างานไม่ซ้ าซ้อน และผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนได้แสดงทักษะความสามารถ
เฉพาะต าแหน่งที่แตกต่างกันออกไปปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดความถูกต้อง แม่นย า และรวดเร็ว  

- มีการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานที่ส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์การ 
จ าเป็นต้องมีการพัฒนาทรัพยากรโดยเฉพาะทรัพยากรมนุษย์ ให้มีคลังความรู้ที่เป็นปัจจุบัน สามารถ
รับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้ดีและมีประสิทธิภาพ 

- เปลี่ยนหัวหน้างาน เพราะบุคลากรบางท่านมีความเชื่อมั่นว่าอ านาจที่ถูกผูกติดไว้กับ
ต าแหน่งเป็นสิ่งที่ก าหนดทุกสิ่ง อ านาจในกาสั่งการสมควรถูกใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพ่ือส่วนรวม
ไม่ใช่เพื่อส่วนตัวหรือเอ้ือประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- เปลี่ยนระบบประเมิน เพราะแบบประเมินในปัจจุบันไม่สามารถน ามาใช้วัดประสิทธิผลของ
ผู้ปฏิบัติงานได้จริง คะแนนที่ได้จากการประเมินนั้นถูกประเมินจากบุคคลผู้มีอ านาจ มีช่องว่างที่เกิด
จากปัจจัยหลายประการที่ส่งผลให้เกิดความรู้สึกไม่เป็นธรรมแก่ผู้ปฏิบัติงาน  

- ปรับปรุงระบบการท างานโดยน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้ เช่น การแสกนนิ้วมือ
เข้างาน การส่งงานผ่านระบบ Chatwork หรือระบบคลาวน์ เพ่ือลดขั้นตอนและเพ่ิมความรวดเร็วใน
การตรวจและอนุมัติงาน เป็นต้น  

 
9. สรุปและอภิปรำยผล 

วัฒนธรรมองค์การภายในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระทุ่มไม่ได้มีความซับซ้อนหรือ
เข้าใจยาก สามารถจ าแนกและท าความเข้าใจได้ง่ายแม้ไม่ได้เป็นบุคลากรผู้ปฏิบัติงานภายในองค์การก็
ตาม ซึ่งความเข้าใจและการรับรู้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระทุ่มในสายตาของ
บุคคลที่สามหรือประชาชนจึงเป็นที่ไม่น่าพอใจนัก ในสายตาและทัศนคติของผู้ปฏิบัติงานภายใน
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระทุ่มเองก็เช่นกัน ผู้วิจัยพบว่า รูปแบบของวัฒนธรรมองค์การ
ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระทุ่มแทบจะไม่มีสิ่งที่สนับสนุนให้องค์การมีความเข้มแข็ง
และสนับสนุนให้เกิดประสิทธิผลที่ดีได้เลย เข้าข่ายตามลักษณะวัฒนธรรมองค์การแบบเครือญาติ 
(The Clan Culture) ที่มีลักษณะของความยืดหยุ่นสูง ให้ความส าคัญกับตัวบุคลากรภายในองค์การ
มากกว่าโครงสร้างหรือระเบียบต่าง ๆ  

วัฒนธรรมองค์การที่ปฏิบัติกันอย่างแพร่หลายในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระทุ่ม
สะท้อนออกมาในรูปแบบของ “ค่านิยม” ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกซ้ าไปซ้ ามากลายเป็นความเคย
ชิน แม้ว่าพฤติกรรมเหล่านั้นจะขัดต่อระเบียบหรือค าสั่งของผู้บังคับบัญชาก็ตาม ซึ่งมีสา เหตุหรือตัว
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แปรส าคัญที่ท าให้เกิดลักษณะดังกล่าวเป็นเพราะ พฤติกรรมของผู้บังคับบัญชา หรือบทบาทของผู้น า
ภายในองค์การ โดยในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระทุ่ม ผู้บังคับบัญชามีบทบาทและอิทธิพล
อย่างมากต่อการปฏิบัติงานและพฤติกรรมของลูกน้องหรือผู้ ใต้บังคับบัญชา อาจเป็นผล สืบ
เนื่องมาจากระบบอาวุโสและระบบอุปถัมภ์ที่ฝังรากลึกอย่างไม่สามารถแยกออกจากกันได้ และแฝงตัว
อยู่ในองค์การแทบจะทุกที่ โดยภายในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระทุ่มเองระบบอาวุโสมี
บทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนองค์การ เพราะเป็นผลมาจากด้านการเมืองที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อ
ผู้ปฏิบัติงานภายในองค์การ บุคลากรบางคนเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับนักการเมืองท้องถิ่นหรือระดับ
ผู้บริหารในสายบริการ เช่น นายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และ
ด ารงต าแหน่งอยู่ในระดับอ านวยการขึ้นไป ซึ่งพฤติกรรมหรือทัศนคติของคนเหล่านั้นส่งผลโดยตรงต่อ
ทัศนคติและพฤติกรรมที่แสดงออกมาต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 

ความสัมพันธ์ทางเครือญาติ เป็นอีกเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงาน 
จ าเป็นต้องแยกว่าความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับวัฒนธรรมองค์การแบบเครือญาติ  (Clan Culture) 
ไม่ใช่ลักษณะเดียวกัน และความสัมพันธ์ทางเครือญาติหรือสายเลือดไม่ได้น ามาสู่วัฒนธรรมองค์การ
เครือญาติ แต่เป็นมูลเหตุที่น าไปสู่ระบบอุปถัมภ์และพฤติกรรมที่ปรากฏเป็นค่านิยมขององค์การใน
ด้านลบ เช่น การละเมิดการใช้บทลงโทษเมื่อมีการกระท าผิดขึ้น การละเว้นธรรมเนียมปฏิบัติที่เป็น
ระเบียบปฏิบัติ  

กรณีที่เด่นชัดและเป็นอุปสรรคสูงสุดต่อการปฏิบัติงานซึ่งส่งผลเชื่อมโยงไปยังปลายทางหรือ
ผลของการด าเนินงานนั่นคือ “พฤติกรรมเข้าสาย บ่ายลา” ของผู้บังคับบัญชา การลงรายมือชื่อปฏิบัติ
ราชการ ตามระเบียบการเข้าปฏิบัติราชการเริ่มต้นที่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. แต่การลงรายมือชื่อ
ในสมุดโดยที่ไม่มีตัวควบคุมก ากับที่ชัดเจนท าให้ระยะเวลาการปฏิบัติงานนั้นถูกบิดเบือน นอกจากจะ
ส่งผลให้งานมีความล่าช้าเพราะผู้ปฏิบัติงานไม่ได้เข้าปฏิบัติราชการในระยะเวลาดังกล่าวนั้น ๆ จริง 
ประกอบกับเขตพ้ืนที่ตั้งของหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ชุมชนนอกการกับก าดูแลอย่างจริงจังของรัฐ
หรือส่วนกลางที่ส่งผลต่อพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ยังส่งผลให้เกิดการขัดแย้งภายในองค์การด้วย 
โดยการจะบังคับใช้บทลงโทษกับ “กลุ่มผู้มีอิทธิพล” เป็นเรื่องยาก เพราะจากความเกรงกลัวใน
ผู้บังคับบัญชาน าไปสู่ความเคยชินและกลายเป็นความเบื่อหน่าย หนักข้อเข้าก็เกิดเป็นความขัดแย้งกัน
ภายใน แม้ว่าภายในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระทุ่มจะมีความสามัคคีท างานร่วมกันเป็นทีมแต่
ในทางสัมพันธ์ภาพพบว่าเป็นการยากที่จะรวมบุคคลเข้าเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างแท้จริง และเป็นการ
ยากท่ีจะรักษาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในระยะยาวได้นอกจากนี้ยังส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์และผลส าเร็จ
รวมขององค์การ 

ซึ่งพฤติการณ์หรือวัฒนธรรมองค์การนี้สอดคล้องและส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์การ ซึ่งมี
ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายในองค์การ 2) การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม 
3) การปรับตัวให้สอดคล้องกันสภาพสังคม และ 4) ผลผลิตขององค์การ ซึ่งองค์การในฐานะที่เป็น
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ระบบทางสังคมจะต้องปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์โดยใช้ทรัพยากรที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด
และไม่ก่อให้เกิดความเสียหาใด ๆ ซึ่งประสิทธิผลขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระทุ่มใช้เกณฑ์
วัดจากผลการติดตามและประเมินผลแผน พบว่าอัตราความส าเร็จของการด าเนินงานหรือที่ “ผลผลิต
ขององค์การ” นั้นไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ ในแต่ละปี มีอัตราผลการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองกระทุ่มไม่เคยเกินร้อยละ 80 ของแผนด าเนินงานทั้งหมดที่ตั้งไว้ ผลจากการติดตาม
และพิจารณาแสดงให้เห็นว่าโครงการส่วนมากที่ต้องขยายเวลาด าเนินงานออกไปหรือถึงขั้นยุติการ
ด าเนินงานและมีการโอนลดงบประมาณของโครงการด าเนินการอ่ืน ๆ เพ่ือถัวเฉลี่ยไปยังโครงการ  
อ่ืน ๆ ที่ต้องมีการเร่งการด าเนินงานเนื่องจากครบระยะเวลาตามก าหนด เป็นเพราะ “ความล่าช้า” 
ของการด าเนินงาน ด้วยโครงสร้างองค์การที่เป็นระบบระเบียบขั้นตอนจึงง่ายต่อการขยายผลเพ่ือหา
จุดบกพร่องของความล่าช้านี้และสิ่งที่ได้ คือ ความล่าช้าที่เกิดขึ้นจากเวลาการปฏิบัติงานไม่ตรงกัน 
ผู้บังคับบัญชาในระดับอ านวยการขึ้นไปนั้นจะมีระยะเวลาการเข้าปฏิบัติราชการแตกต่างจาก
ข้าราชการและพนักงานจ้างคนอ่ืน ๆ เพราะไม่มีตัวบังคับหรือกฎที่เอาจริงเอาจัง ส่งผลให้ระยะเวลา
การเข้างานและการเริ่มต้นปฏิบัติงานนั้นล่าช้าออกไป ตลอดจนความไม่ตระหนักถึงหน้าที่ ที่ท าให้
ภาระงานถูกเลื่อนออกไปโดยไม่มีความจ าเป็น ประกอบกับการตัดสินใจที่ถูกผูกขาดกับผู้บังคับบัญชา
แตเ่พียงฝ่ายเดียว ที่ส่งผลให้การด าเนินงานต้องรอเวลาที่ผู้บังคับบัญชาจะเข้าปฏิบัติราชการ แม้ว่าจะ
มีตัวควบคุมเวลาการเข้าปฏิบัติราชการแต่ตัวควบคุมนั้นไม่มีมาตรฐานและแบบแผนที่ชัดเจน เพราะ
ตัวควบคุมนั้นสามารถยืดหยุ่นและผ่อนปรนได้ขึ้นอยู่กับว่าผู้ที่ผ่อนปรนให้นั้นเป็นใคร ดังนั้นแล้ว 
เห็นได้ชัดว่าพฤติกรรมของผู้บังคับบัญชามีอิทธิพลอย่างมากต่อองค์การ ทั้งในเชิงพฤติกรรมและ
ผลสัมฤทธิ์ขององค์การ  

โดยแนวทางการแก้ไขและพัฒนาวัฒนธรรมองค์การประการแรกจ าเป็นต้องยอมรับก่อนว่า
องค์การนั้น ๆ เกิดปัญหาขึ้นจริง มีวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลกระทบจริง อาจเป็นพฤติกรรมที่สั่งสม
มา ทัศนคติ หรือรูปแบบการปฏิบัติงานก็ได้ เมื่อยอมรับว่าองค์การเกิดปัญหาก็จะน าไปสู่การพยายาม
แก้ปัญหานั้น ๆ ประการที่สอง คือ การพิจารณาถึงปัญหานั้น ๆ ว่าเป็นปัญหาในลักษณะใด ส่งผลกะ
ทบต่ออะไรบ้าง อาทิ ภาพลักษณ์ การคงอยู่ของบุคลากร ความพึงพอใจ หรือประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพ่ือขยายผลสืบต่อไปจนพบต้นต่อของปัญหา ซึ่งสามารถเกิดได้จากคน สภาพแวดล้อม 
เทคโนโลยี หรือนโยบาย เป็นต้น 

กรณีขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระทุ่มเมื่อพิจารณาอย่างถี่ถ้วนพบว่า ประสิทธิผล
ขององค์การนั้นยังไม่ส าเร็จสมบูรณ์ เป็นผลมาจากโครงสร้าง กลยุทธ์การด าเนินงาน และวัฒนธรรม
องค์การภายในองค์การ ซึ่งมีท้ังส่วนที่ดีและไม่ดีปะปนกันไป โดยวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลกระทบต่อ
ทั้งภาพลักษณ์และประสิทธิผลที่ต้องเร่งแก้ไขคือพฤติการณ์ที่ก่อให้เกิดความล่าช้าในการท างาน หรือ
ที่ชาวบ้านมักเรียกกันว่า “เช้าชามเย็นชาม” เป็นพฤติกรรมที่อธิบายถึงลักษณะการปฏิบัติงานล่าช้า
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ตลอดจนให้ความหมายว่าไม่ยอมปฏิบัติงานเลย โดยมีตัวแปรส าคัญหรือบ่อเกิดของวัฒนธรรมส่วน
ใหญ่ได้รับอิทธิพลมาจากผู้บังคับบัญชา 

แนวทางการแก้ไขปัญหาประการแรกหลังจากพิจารณาได้ข้อสรุปตามที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว
นั้น คือการปรับระบบการปฏิบัติงานเสียใหม่ ต้องมีการก าหนดเป้าหมายของงานที่ชัดเจน และ
เลือกใช้คนให้เหมาะสมกับงานเพ่ือดึงศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแต่ละบุคคลออกมาอย่าง
เต็มที่เพ่ือประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของงาน 

ประการที่สอง คือ การพัฒนาทักษะความรู้ของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดความช านาญ 
ตลอดจนเพิ่มองค์ความรู้ให้เป็นปัจจุบัน สามารรถรับมือกับสถานการณ์ที่หลากหลายได้ตลอดจนสร้าง
ความตระหนักรู้ของบุคลากรต่อภารกิจและหน้าที่ที่ตนได้รับมอบหมายด้วย 

ประการที่สาม คือ การยอมรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ ามาเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน 
ไม่เพียงแต่เป็นการปรับให้องค์การมีความทันสมัยมากขึ้นเพียงเท่านั้น ยังน ามาปรับใช้เพ่ือเพ่ิมความ
รวดเร็วระหว่างการปฏิบัติงานและความแม่นย าของผลงานที่เกิดขึ้น ในส่วนนี้อาจจ าเป็นต้องแลกกับ
ภาระต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมมากขึ้น แต่เพ่ือเป็นการพัฒนาในระยะยาวแนวทางแก้ไขปัญหานี้จึงเป็น
แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ผู้บริการหรือผู้บังคับบัญชาจ าเป็นต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนและรอบคอบ 

ประการที่สี่ คือ แม้ว่าจะมีการปรับปรุงวิธีการท างาน การเพ่ิมศักยภาพบุคลากรและ
เทคโนโลยี เพ่ือให้เกิดความแน่ใจว่าวิธีการเหล่านี้จะประสบผลส าเร็จจ าเป็นต้องมีการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานทั้งรายบุคคลและภาพรวม เพ่ือหารอยรั่วหรือข้อบกพร่องที่ตกหล่นไป
ระหว่างการปรับปรุงและพัฒนานี้ โดยต้องอยู่บนพ้ืนฐานของคุณธรรม จริยธรรม สามารถตรวจสอบ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานและสามารถตรวจสอบผลการประเมินเพ่ือป้องกันปัญหาของผู้มีส่วนได้
เสียที่อาจเกิดข้ึน 

ซึ่งการแก้ไขวัฒนธรรมองค์การแบบเครือญาติ (The Clan Culture) ต้องแก้ไขลักษณะที่
ส่งผลเสีย ได้แก่ ความยืดหยุ่น และความไม่มีระเบียบวินัย โดยการน าการน าเทคโนโลยีมาใช้เป็น
เครื่องมือในการแก้ไขวัฒนธรรมองค์การที่เป็นข้อเสียเหล่านั้น ใช้เทคโนโลยีเข้ามาสร้างกรอบ หรือ
เป็นตัวสร้างระเบียบไม่ให้มีการละเลย หรือยกเว้นให้เฉพาะบุคคลบางกลุ่ม ดังนั้น ระบบสารสนเทศ
ด้านทรัพยากรมนุษย์ HRIS จึงเป็นเครื่องมือและตัวเลือกที่น่าสนใจที่จะถูกน ามาใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไข
วัฒนธรรมองค์การที่เอ่ือยเฉื่อยและล้าหลังให้มีระบบระเบียบและเป็นอย่างที่ควรจะเป็น เริ่มต้นตั้งแต่
การลงเวลางานโดยวิธีการแสกนลายนิ้วมือ แน่นอนว่าระบบดังกล่าวไม่สามารถผ่อนปรนให้ลงเวลา
ย้อนหลังได้ ดังนั้นแล้วรูปแบบเช่นนี้เปรียบเสมือนกติกาใหม่ที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องเล่นตามเกมอย่าง
แฟร์ ๆ สร้างมาตรฐานการปฏิบัติตนให้เท่ากันเพ่ือวัดว่าใครด้อยกว่ากัน หรือการรับส่งเอกสารเป็น
ขั้นตอนและลงเวลาแนบท้ายอย่างชัดเจนเพ่ือป้องกันการผลักภาระงานหรือความล่าช้าระหว่าง
ด าเนินงาน ตลอดจนการส่งแบบฟอร์มเอกสารการขาด ลา มาสายเพ่ือให้มีบันทึกหลักฐานชัดเจนและ
สามารถน าไปประกอบการตัดสินใจและประกอบการประเมินผล นอกจากนี้ระบบ HRIS ยังเป็น
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ตัวกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติงานเชิงรุก เป็นตัวปรับความเสมอภาคของผู้ปฏิบัติงานทุกคนให้อยู่ภายใต้
กฎเกณฑ์เดียวกัน และสร้างสังคมแห่งการแข่งขันที่น าไปสู่สังคมแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 
10. ข้อเสนอแนะ 

1) ปรับปรุงกลยุทธ์การด าเนินงาน ใช้การปฏิบัติงานเชิงรุก เน้นความรวดเร็ว โดยมีตัวชี้วัด
เป็นเกณฑ์หลักในการปฏิบัติงาน และต้องมีการแบ่งภาระงานอย่างเด็ดขาดชัดเจนตามต าแหน่งงานที่
ระเบียบกฎหมายบัญญัติไว้ เพ่ือให้บุคลากรสามารถแสดงศักยภาพเฉพาะตัว และทักษะเฉพาะ
ต าแหน่งออกมาใช้ระหว่างการปฏิบัติงานให้มากที่สุด และเพ่ือให้การด าเนินงานสามารถส าเร็จลงได้
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ลดอัตราเสี่ยงความเสียหายที่ตามมา เช่น ค่าปรับการด าเนินงาน หรือการ
ยุติการด าเนินงาน 

2) พัฒนาบุคลากรอยู่เสมอ โดยใช้หลักของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งตัวแบบที่
เหมาะสมนั้นผู้วิจัยเห็นพ้องกับตัวแบบมิชิแกน หรือ Michigan Model of HRM ที่เริ่มต้นตั้งแต่
กระบวนการสรรหา คัดเลือก บุคลากรให้เหมาะสมกับต าแหน่ง อาจปรับเพ่ิมโดยมีการสอบหรือ
ประเมินเป็นระยะเพ่ือกระตุ้นให้บุคลากรเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยกิจกรรมเพ่ือพัฒนาบุคลากร
ที่ถูกเสนอโดย พลอย สืบวิเศษ (2561) ได้เสนอว่ากิจกรรมที่ส าคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ประกอบด้วย 4 ระบบย่อย ได้แก่ ระบบการฝึกอบรม ระบบการศึกษา ระบบการพัฒนาที่มีความ
จ าเป็นต้องมีการพัฒนาทั้งในระดับรายบุคคลและในระดับองค์การ และระบบการเรียนรู้ร่วมกัน
ภายในองค์การ ซึ่งมีความสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ การรับรู้ ตลอดจนพฤติกรรมองค์การ 

ในกรณีที่กระบวนการสรรหาคัดเลือกไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างเต็มที่จ าเป็นต้องทุ่มเทและ
ให้ความส าคัญกับการประเมินแทน อาจต้องมีการก าหนดเกณฑ์ที่เหมาะสมและเป็นธรรมขึ้น เพ่ือ
ประเมินบุคลากรภายในองค์การเสียใหม่ ให้ความส าคัญกับระบบคุณธรรม (Merit System) 
โดยบุคลากรทุกคนจะต้องมีความเท่าเทียมกันภายใต้การบังคับใช้ระเบียบอย่างเคร่งครัด นั่นหมายถึง
การก าจัดระบบเครือญาติหรือระบบอุปถัมภ์ภายในองค์การลง วัดความส าเร็จที่ปริมาณงานและ
ประสิทธิผลของงาน อาจเปิดโอกาสให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการการประเมินที่นอกเหนือไปจาก
ผู้บังคับบัญชาเพื่อหาข้อคิดเห็นที่ดีที่สุดก็ได้ 

3) การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเป็นกรอบการปฏิบัติงาน เทคโนโลยีในปัจจุบันก้าวหน้ามาก
กว่าเดิม นอกจากจะช่วยมนุษย์ในการปฏิบัติงานให้มีความแม่นย าและรวดเร็วขึ้นแล้วยังช่วยในการ
สร้างกรอบ และกฎเกณฑ์ที่ไม่สามารถผ่อนปรนได้ด้วย การแก้ไขวัฒนธรรมองค์การที่ไม่ดี อันเป็น
พฤติกรรมของมนุษย์อาจสามารถแก้ไขและบังคับให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยอาศัย AI (Artificial 
Intelligence) หรือปัญญาประดิษฐ์ให้เป็นผู้ตัดสินแทนได้ ซึ่ง AI เหล่านี้จะท าการประมวลผลตาม
ความจริงของข้อมูลที่ถูป้อนเข้าไปและไม่สามารถแก้ไขได้ เช่น เวลา น้ าหนัก และยังค านวณสิ่งที่ควร
จะเกิดขึ้นให้ได้โดยมีข้อผิดพลาดน้อยกว่ามนุษย์หรือแทบไม่มีเลย 
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10.1 ข้อเสนอแนะในกำรท ำวิจัยในครั้งต่อไป 
1) ควรมีการขยายผลการศึกษาเก่ียวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมองค์การทั้งจากภายใน

และภายนอกองค์การเพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายของการพัฒนาได้กว้างและเกิดประโยชน์ 
2) ควรมีการศึกษาผลกระทบเหล่านี้อย่างจริงจัง เพ่ือเป็นการแก้ไขระยะยาวและเป็นวงกว้าง 

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระทุ่มเป็นเพียงหน่วยย่อยส่วนหนึ่งขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจากหลายพันแห่งท่ีอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงมหาดไทยเท่านั้น 
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ควำมพึงพอใจของประชำชนต่อนโยบำย ของผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร  
พลต ำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง กทม. ก้ำวสู่ปีที่ 45  

“ผลักดันทันใจ แก้ไขทันท”ี 

ฐานธิษณ์ สุรบวร* 

 

บทคัดย่อ 

การศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนต่อนโยบาย ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
พลต ารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง กทม. ก้าวสู่ปีที่ 45 “ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที” โดยมีวัตถุประสงค์
ดังนี้ 1) เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานครที่มีผลต่อความพึงพอใจต่อ
นโยบาย ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พลต ารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง กทม. ก้าวสู่ปีที่ 45 
“ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที” 2) เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อนโยบาย ของผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร พลต ารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง กทม. ก้าวสู่ปีที่ 45 “ผลักดันทันใจ แก้ไข
ทันที” เก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนในกรุงเทพมหานคร จ านวน 
400 คน โดยเลือกวิ ธีสุ่ มตั วอย่ างแบบไม่ ใช้ความน่ าจะเป็ น (Non Probability Sampling)  
และเก็บข้อมูลด้วยการเลือกตัวอย่างตามสะดวก (Convenience Sampling) คือ ประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร เก็บจนครบตามจ านวน 400 ชุด 

ผลการศึกษา พบว่า 1) ความพึงพอใจ ด้านสะอาด พบว่า พึงพอใจต่อนโยบายการจัดตั้งศูนย์
บริหารราชการฉับไวใสสะอาด มากที่สุด รองลงมา พึงพอใจต่อการรวมพลังชาวกรุงเทพฯ ร่วม Big 
Cleaning Day เมืองกรุงเทพฯ สะอาด และพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาคลองปลอดผักตบชวา 
ลดปัญหาน้าท่วม รณรงค์เก็บผักตบชวา ทั้งในแม่น้ าเจ้าพระย าและในคลองทั่วกรุงเทพฯ เพ่ือน าไปใช้
ประโยชน์ 2) ความพึงพอใจ ด้านสะดวก พบว่าพึงพอใจต่อนโยบายน้ าเร่งระบายสั่งการได้ทันที 24 
ชั่วโมง ด้วยการสั่งการระยะไกลแบบรวมศูนย์ควบคุมการท างานของเครื่องสูบน้ าอย่างรวดเร็วทันต่อ
เหตุการณ์ มากที่สุด รองลงมา พึงพอใจต่อแอพพลิเคชั่นรู้ทันเหตุการณ์ เกี่ยวกับสภาพฝน สภาพน้ า
ท่วม สภาพการจราจรบนท้องถนน และพึงพอใจต่อนโยบายการชวนเอกชนท าแก้มลิง อิงศาสตร์
พระราชา ในพ้ืนที่จุดอ่อนน้ าท่วม 3) ความพึงพอใจ ด้านปลอดภัย พบว่า พึงพอใจต่อการสั่งปิด 
สถานบริการ รวมถึงการจัดระเบียบ สถานบริการ ให้ปิดเป็นเวลา และไม่จ าหน่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ให้เด็กอายุต่ ากว่า 20 ปี รวมถึงไม่ปล่อยปละละเลยให้มีการน าอาวุธหรือยาเสพติดเข้า
สถานบริการ ส่งเสียงดังก่อเหตุเดือดร้อนร าคาญ มากท่ีสุด รองลงมา พึงพอใจต่อนโยบายเปลี่ยนพ้ืนที่

                                                           
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
E-mail: tanatis.sur@stu.nida.ac.th 
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เปลี่ยวเป็นพ้ืนที่โปร่ง ตัดวงจรอาชญากรรม ลดปัญหามลพิษและอัคคีภัย และพึงพอใจต่อเครือข่าย
เฝ้าระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 24 ชั่วโมง 4) ความพึงพอใจ ด้านคุณภาพชีวิตดี พบว่า
พึงพอใจต่อนโยบายปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร จ านวน 110 ต้น ในสวนวชิรเบญจทัศ และในพ้ืนที่ 50 เขตเพ่ือสร้างร่มเงาให้ความร่มเย็น
แก่ประชาชนใต้ร่มพระบารมี มากที่สุด รองลงมา พึงพอใจต่อนโยบายการดูแลผู้สูงอายุเป็นพิเศษ ด้วย
การเพ่ิมความสะดวกรวดเร็ว และความใส่ใจเป็นพิเศษ ในด้านบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข 
สันทนาการ ที่ส านักงานเขต การเพ่ิมพูนความรู้และทักษะอาชีพ และการเดินทางด้วยรถตู้วีลแชร์ 
และพึงพอใจต่อนโยบายเปลี่ยนพื้นที่เสื่อมโทรมให้เป็น “พ้ืนที่ชุมชนสามัคคี สร้างสุขภาวะดีเพ่ือชีวิต” 
1 เขต 1 ชุมชน มีสิ่งอ านวยความสะดวก ให้ชาวชุมชนใช้เป็นศูนย์กลางพบปะสังสรรค์ ออกก าลังกาย 
และจัดกิจกรรมเพ่ือส่วนรวม 5) ความพึงพอใจ ด้านวิถีพอเพียง พบว่า พึงพอใจต่อการจัด “ย่านเดิน
เพลินกรุงรัตนโกสินทร์” ริมคลองโอ่งอ่าง และบริเวณถนนข้าวสาร ถนนตานี ถนนมหาราช ซอยพระ
ยาเพชร และถนนหน้าพระลาน มากท่ีสุด รองลงมา พึงพอใจต่อการเปิดแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา 
ณ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ประชาชนเรียนรู้แนวพระราชด าริ หลักการทรงงาน ตลอดจน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพึง
พอใจต่อการจัดระเบียบเมือง บริหารจัดการจราจร จัดจ าหน่ายสินค้ า Bangkok Brand และ Street 
Food พร้อมจัดมหรสพและกิจกรรมฟ้ืนจิตวิญญาณของเมืองและส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน บนวิถีแห่งความพอเพียง ข้อเสนอแนะที่ได้คือ ควรพัฒนาประสิทธิภาพระบบ
การบริการ ศักยภาพของบุคลากร จัดท าคู่มือประชาชน ก าหนดระบบและกลไกการบริหารจัดการ 
และด าเนินการให้ความรู้และสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการมี ส่วนร่วม เพ่ือให้การ
พัฒนาและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครด าเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

ค ำส ำคัญ: ความพึงพอใจ, นโยบายผู้ว่า กทม. 
 
1. บทน ำ 

การให้บริการประชาชนเป็นนโยบายที่ส าคัญของรัฐบาลเป็นภารกิจที่ส าคัญทางด้านการ
ตอบสนองต่อสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนที่ขอรับบริการภายใต้ระเบียบกฎหมาย
และข้อบังคับที่ก าหนดไว้ในปัจจุบันนี้รัฐบาลได้เร่งรัดให้ส่วนราชการต่าง ๆ ขยายขอบเขต และ
ปรับปรุงการบริการประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ การบริการประชาชนจึงเป็นหนึ่งในภารกิจการ 
“บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” ของกรมการปกครอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการที่
สะดวกทั่วถึงและเป็นการประสานเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในระหว่างประชาชนกับข้าราชการ  
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พลต ารวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะผู้บริหาร ได้ร่วมกัน
จัดท านโยบายเพ่ือให้การบริหารราชการ การพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่าง  ๆ ของกรุงเทพมหานคร
ด าเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยประกาศ 1 ภารกิจพิเศษ 5 นโยบายทันใจ 19 
ภารกิจผลักดันทันที ที่พร้อมด าเนินการ อย่างเป็นรูปธรรม 

5 นโยบำยทันใจ 
1) สะอาด (CLEAN): บ้านเมืองสะอาด การบริหารราชการใสสะอาด 
2) สะดวก (CONVENIENT): เดินทางสะดวก ใช้ชีวิตสะดวก ข้อมูลสะดวก 
3) ปลอดภัย (COMMUNITY): ชีวิตปลอดภัย ทรัพย์สินปลอดภัย ชุมชนและสังคมปลอดภัย 
4) คุณภาพชีวิตดี (CARE): ดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ 
5) วิถีพอเพียง (COMMON WAYS OF LIVING): ภูมิใจในรากฐานไทย พอใจในความเป็นอยู่ 
โดย “1 ภารกิจพิเศษ 5 นโยบายทันใจ 19 ภารกิจผลักดันทันที” เป็นส่วนหนึ่งที่คณะ

ผู้บริหารพิจารณาว่า สามารถท าได้อย่างรวดเร็ว เห็นผลส าเร็ จหรือความคืบหน้าได้อย่างชัดเจน 
เป็นรูปธรรม ภายในเวลา 6 เดือน ถึง 1 ปี ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เพ่ือให้ท างานได้ทันที 
มีประสิทธิภาพ และประหยัด และด้วยการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน เพ่ือเป็นการวางรากฐานของงานและโครงการใน
การพัฒนาเมืองและดูแลคนกรุงเทพฯ ในอนาคตต่อไป ภายใต้แนวคิด “ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที” 

ส านักงานเขตต่าง ๆ ภายใต้สังกัดของกรุงเทพมหานครที่จะต้องอ านวยความสะดวกและให้
การบริการด้านต่าง ๆ ในขั้นพ้ืนฐานซึ่งเกี่ยวข้องกับประชาชนตั้งแต่เกิดจนตาย เช่น ฝ่ายทะเบียน
ราษฎร ฝ่ายปกครอง ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 
ฝ่ายรายได้ เป็นต้น ซึ่งมีหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ทั้ งระดับส านักงาน และส านักงานเขตเป็น
ผู้รับผิดชอบโดยเฉพาะส านักงานเขตมีบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบใกล้ชิดกับประชาชนโดยตรง 
ดังนั้นการให้บริการประชาชนในด้านต่าง ๆ จะต้องกระจายให้ทั่วถึงด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม 
ในปัจจุบันสภาพการเมือง เศรษฐกิจและสังคมได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและได้ส่งผลกระทบต่อ
สภาพความเป็นอยู่และการแข่งขันในทุก ๆ ด้าน เป็นเหตุให้ประชาชนมีความต้องการที่จะได้รับ
บริการจากหน่วยงานของรัฐด้วยความสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพเสมอภาคและเป็นธรรมมากขึ้น 
แต่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐจะถูกวางกรอบให้ต้องปฏิบัติงานภายใต้กรอบ
ระเบียบ กฎหมาย อย่างเคร่งครัด มีการควบคุมตรวจสอบก่อนด าเนินการและการจัดโครงสร้าง
องค์การแบบล าดับชั้น มีผลท าให้หน่วยงานราชการและเจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจาก
หลักการที่พึงประสงค์ กล่าวคือ มีการปฏิบัติงานและบริหารงานโดยยึดเอาระเบียบกฎหมายเป็น
ส าคัญ แทนที่จะยึดผลลัพธ์ของการท างานเป็นเป้าหมาย ทั้งที่ระเบียบกฎหมายดังกล่าวไม่สอดรับกับ
สภาพการณ์จึงก่อให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานหรือมีการหลีกเลี่ยงกฎหมาย มีการเลือกปฏิบัติ
ในบางเรื่อง การปฏิบัติงานของหน่วยราชการจึงไม่สามารถสนองตอบต่อปัญหาและความต้องการของ
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ประชาชนในฐานะผู้รับบริการจากองค์การภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิผล ภาพลักษณ์ของแบบราชการ
ในความรู้สึกและรับรู้ของประชาชนทั่วไปจึงมีคุณลักษณะที่เป็นไปในเชิงลบ จากสภาพการเมือง 
เศรษฐกิจและสังคมที่ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การปรับปรุงการให้บริการประชาชนให้สอดรับ
กับสภาพการณ์จึงเป็นสิ่งส าคัญยิ่ง เพื่อตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด  

ดังนั้น ความพึงพอใจ จึงเป็นประเด็นที่มีความส าคัญต่อผู้รับบริการและผู้ ให้บริการ ไม่ว่า
หน่วยงานที่ให้บริการนั้นจะเป็นองค์การ ของรัฐหรือของเอกชนก็ตาม ส าหรับหน่วยงานของรัฐนั้น 
ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าการพัฒนาระบบราชการที่ได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องในระยะเวลาที่ผ่านมานั้น
เกิดผลเป็นรูปธรรมในหลายด้าน เช่น หน่วยงานราชการมีการ ปรับบทบาทภารกิจที่ไม่จ าเป็นต้อง
ด าเนินการลงได้ มีการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการในการให้บริการแก่ประชาชน 
ส่งผลให้ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานราชการใน
แนวโน้มสูงขึ้น นอกจากนี้ประชาชนยังมีการรับรู้เข้าใจและพึงพอใจกับการพัฒนาระบบราชการใน
ภาพรวม รวมทั้งมีความเชื่อมั่น ศรัทธาในความโปร่งใส และใสสะอาดในเรื่องคุณภาพการให้บริการที่
ดีขึ้น แต่การพัฒนาระบบราชการยังจะต้องด าเนินการต่อไปเพ่ือให้การ บริหารงานภาครัฐเป็นที่พึง
ประสงค์ตอบสนองความต้องการและประโยชน์สุขของประชาชนได้อย่างแท้จริง  
 
2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

2.1 เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานครที่มีผลต่อความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อนโยบาย ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พลต ารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง กทม. ก้าวสู่
ปีที่ 45 “ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที” 

2.2 เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อนโยบาย ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
พลต ารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง กทม. ก้าวสู่ปีที่ 45 “ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที” 
 
3. ขอบเขตของกำรวิจัย 

3.1 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
การศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนต่อนโยบาย ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

พลต ารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง กทม. ก้าวสู่ปีที่ 45 “ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที” ครั้งนี้ ผู้วิจัยศึกษา
เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานครที่มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนต่อ
นโยบาย “ก้าวสู่ปีที่ 45 ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที” ของผู้ว่าราชการพลต ารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง 
เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อนโยบาย “ก้าวสู่ปีที่ 45 ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที” 
ของผู้ว่าราชการพลต ารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง 
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3.2 ขอบเขตด้ำนตัวแปร 
1) ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ 
2) ตัวแปรตาม “ความพึงพอใจของประชาชนต่อนโยบาย ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

พลต ารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง กทม. ก้าวสู่ปีที่ 45 “ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที” ประกอบด้วย 
(1) สะอาด (CLEAN)  
(2) สะดวก (CONVENIENT)  
(3) ปลอดภัย (COMMUNITY)  
(4) คุณภาพชีวิตดี (CARE) 
(5) วิถีพอเพียง (COMMON WAYS OF LIVING)  

3.3 ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนในกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน 

3.4 ขอบเขตด้ำนพื้นที่ 
การศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนต่อนโยบาย ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

พลต ารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง กทม. ก้าวสู่ปีที่ 45 “ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที” ครั้งนี้ ผู้วิจัยศึกษา
เฉพาะในกรุงเทพมหานครเท่านั้น 
 
4. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1) ได้ทราบปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานครที่มีผลต่อความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อนโยบาย “ก้าวสู่ปีที่ 45 ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที” ของผู้ว่าราชการพลต ารวจเอก อัศวิน 
ขวัญเมือง 
 2) ได้ทราบระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อนโยบาย “ก้าวสู่ปีที่ 45 ผลักดันทันใจ แก้ไข
ทันท”ี ของผู้ว่าราชการพลต ารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง 
 
5. สมมติฐำนกำรวิจัย 

การศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนต่อนโยบาย ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
พลต ารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง กทม. ก้าวสู่ปีที่ 45 “ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที” ครั้งนี้  ผู้วิจัย
ตั้งสมมติฐานการวิจัย ดังนี้ 

ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีผลต่อระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อนโยบาย “ก้าวสู่
ปีที่ 45 ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที” ของผู้ว่าราชการพลต ารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง 
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6. กรอบแนวคิดกำรวิจัย 
การศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนต่อนโยบาย ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

พลต ารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง กทม. ก้าวสู่ปีที่ 45 “ผลักดันทันใจ แก้ไขทันท”ี มีกรอบแนวคิด ดังนี้ 

ตัวแปรต้น       ตัวแปรตำม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. ผลกำรวิจัย 
 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม พบว่า ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่ 
เป็นเพศหญิง จ านวน 264 คน คิดเป็นร้อยละ 66.0 อายุระหว่าง 40-49 ปี จ านวน 148 คน คิดเป็น
ร้อยละ 37.0 มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ านวน 230 คน คิดเป็นร้อยละ 57.5 
มีสถานภาพสมรส จ านวน 253 คน คิดเป็นร้อยละ 63.3 มีรายได้ต่อเดือน 20 ,001-30,000 บาท 
จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/รับจ้าง จ านวน 160 คน 
คิดเป็นร้อยละ 40.0 และมีถิ่นที่อยู่อาศัยอยู่ในกลุ่มกรุงเทพกลาง ประกอบด้วย เขตพระนคร ดุสิต 
ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์ ดินแดง ห้วยขวาง พญาไท ราชเทวี และวังทองหลาง จ านวน 144 
คน คิดเป็นร้อยละ 36.0 

จำกกำรศึกษำ ควำมพึงพอใจของประชำชนต่อนโยบำย “ก้ำวสู่ปีที่ 45 ผลักดันทันใจ 
แก้ไขทันท”ี ของผู้ว่ำรำชกำรพลต ำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง สามารถแยกเป็นรายด้านได้ดังนี้  

1) ความพึงพอใจ ด้านสะอาด โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 เมื่อจ าแนก
เป็นรายข้อแล้ว พบว่า พึงพอใจต่อนโยบายการจัดตั้งศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด Bangkok 
Fast &amp; Clear หรือ BFC เพ่ือรับค าร้องค าขอด้านทะเบียนราษฎร์และการอนุญาตต่าง ๆ อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 รองลงมา พึงพอใจต่อการรวมพลังชาวกรุงเทพฯ ร่วม Big 
Cleaning Day เมืองกรุงเทพฯ สะอาด อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 และพึงพอใจต่อการ

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ  
2. อายุ  
3. ระดับการศึกษา  
4. สถานภาพ  
5. รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดือน 
6. อาชีพ 
7. ถ่ินท่ีอยู่อาศัย 

“ควำมพึงพอใจของประชำชนต่อ
นโยบำย ของผู้ว่ำรำชกำร

กรุงเทพมหำนคร พลต ำรวจเอก อัศวิน 
ขวัญเมือง กทม. ก้ำวสู่ปีที่ 45 “ผลักดัน

ทันใจ แก้ไขทันที” 
1. สะอาด (CLEAN)  
2. สะดวก (CONVENIENT)  
3. ปลอดภัย (COMMUNITY)  
4. คุณภาพชีวิตดี (CARE) 
5. วิถีพอเพียง (COMMON WAYS OF 
LIVING) 
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แก้ไขปัญหาคลองปลอดผักตบชวา ลดปัญหาน้ าท่วม รณรงค์เก็บผักตบชวา ทั้งในแม่น้ าเจ้าพระยา 
และในคลองท่ัวกรุงเทพฯ และน าไปใช้ประโยชน์ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 

2) ความพึงพอใจ ด้านสะดวก โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 เมื่อจ าแนก
เป็นรายข้อแล้ว พบว่า พึงพอใจต่อน้ าเร่งระบาย สั่งการได้ทันที 24 ชั่วโมง ด้วยการสั่งการระยะไกล
แบบรวมศูนย์ควบคุมการท างานของเครื่องสูบน้ าอย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ อยู่ในระดับมากมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 รองลงมา พึงพอใจต่อแอพพลิเคชั่นที่ท าขึ้นเพ่ือรู้ทันเหตุการณ์ เกี่ยวกับสภาพ
ฝน สภาพน้ าท่วม สภาพการจราจรบนท้องถนน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 และพึงพอใจ
ต่อนโยบายการชวนเอกชนท าแก้มลิง อิงศาสตร์พระราชา ในพ้ืนที่จุดอ่อนน้ าท่วม น าร่องในหมู่บ้าน
จัดสรรพื้นที่ลาดพร้าว อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49 

3) ความพึงพอใจ ด้านปลอดภัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.41 เมื่อจ าแนก
เป็นรายข้อแล้ว พบว่า พึงพอใจต่อการสั่งปิด สถานบริการ รวมถึงการจัดระเบียบ สถานบริการ ให้ปิด
เป็นเวลา และไม่จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เด็กอายุต่ ากว่า 20 ปี รวมถึงไม่ปล่อยปละละเลยให้มี
การน าอาวุธหรือยาเสพติดเข้าสถานบริการ ส่งเสียงดังก่อเหตุเดือดร้อนร าคาญ อยู่ในระดับมากมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 รองลงมา พึงพอใจต่อนโยบายเปลี่ยนพ้ืนที่เปลี่ยวเป็นพ้ืนที่โปร่ง ตัดวงจร
อาชญากรรม ลดปัญหามลพิษและอัคคีภัย อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 และพึงพอใจต่อ
เครือข่ายเฝ้าระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 24 ชั่วโมง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.64 

4) ความพึงพอใจ ด้านคุณภาพชีวิตดี โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 
เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า พึงพอใจต่อนโยบายปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จ านวน 110 ต้น ในสวนวชิรเบญจทัศ และในพ้ืนที่ 
50 เขต เพ่ือสร้างร่มเงาให้ความร่มเย็นแก่ประชาชน ใต้ร่มพระบารมี  อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.76 รองลงมา พึงพอใจต่อนโยบายการดูแลผู้สูงอายุเป็นพิเศษ ด้วยการเพ่ิมความสะดวก
รวดเร็ว และความใส่ใจเป็นพิเศษ ในการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข สันทนาการ บริการที่
ส านักงานเขต การเพ่ิมพูนความรู้และทักษะอาชีพ และการเดินทางด้วยรถตู้วีลแชร์ อยู่ในระดับมากมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 และพึงพอใจต่อนโยบายเปลี่ยนพ้ืนที่เสื่อมโทรมให้เป็น “พ้ืนที่ชุมชนสามัคคี 
สร้างสุขภาวะดีเพ่ือชีวิต” 1 เขต 1 ชุมชน มีสิ่งอ านวยความสะดวก ให้ชาวชุมชนใช้เป็นศูนย์กลาง
พบปะสังสรรค์ ออกก าลังกาย และจัดกิจกรรมเพ่ือส่วนรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 

5) ความพึงพอใจ ด้านวิถีพอเพียง โดยรวมอยู่ ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 
เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า พึงพอใจต่อการจัด “ย่านเดินเพลินกรุงรัตนโกสินทร์” ริมคลอง 
โอ่งอ่าง และบริเวณถนนข้าวสาร ถนนตานี ถนนมหาราช ซอยพระยาเพชร และถนนหน้าพระลาน 
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69รองลงมา พึงพอใจต่อการเปิดแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา  
ณ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ประชาชนเรียนรู้แนวพระราชด าริ หลักการทรงงาน ตลอดจน
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โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 และพึงพอใจต่อการจัดระเบียบเมือง บริหารจัดการจราจร 
จัดจ าหน่ายสินค้า Bangkok Brand และ Street Food พร้อมจัดมหรสพและกิจกรรมฟ้ืนจิตวิญญาณ
ของเมืองและส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน บนวิถีแห่งความพอเพียง 
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 
 
8. อภิปรำยผล 

จากการศึกษา ความพึงพอใจของประชาชนต่อนโยบาย “ก้าวสู่ปีที่ 45 ผลักดันทันใจ แก้ไข
ทันท”ี ของผู้ว่าราชการพลต ารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง สามารถแยกเป็นรายด้านได้ดังนี้  

1) ความพึงพอใจ ด้านสะอาด โดยรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อ
นโยบายการจัดตั้งศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด Bangkok Fast & amp; Clear หรือ BFC เพ่ือ
รับค าร้องค าขอด้านทะเบียนราษฎร์และการอนุญาตต่าง ๆ อีกทั้งต่อการรวมพลังชาวกรุงเทพฯ ร่วม 
Big Cleaning Day เมืองกรุงเทพฯ สะอาด และการแก้ไขปัญหาคลองปลอดผักตบชวา ลดปัญหาน้ า
ท่วม รณรงค์เก็บผักตบชวา ทั้งในแม่น้ าเจ้าพระยา และในคลองทั่วกรุงเทพฯ ซึ่งสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทรงยศ แก้วมงคล และคณะ (2561)  ท าการศึกษาเกี่ยวกับ
การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ อ าเภอธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธานี (ประจ าปีงบประมาณ 2561) พบว่า งานรักษาความสะอาดด้านการจั ดเก็บขยะ 
มูลฝอย มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 95.57 ได้คะแนนเท่ากับ 10 
4) งานศูนย์การแพทย์และฟ้ืนฟูบึงยี่โถ มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็น ร้อยละ 
95.56 ได้คะแนนเท่ากับ 10 5) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการระงับเหตุอัคคีภัยและ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 95.47 
ได้คะแนนเท่ากับ 10 อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ เทศบาลต าบลป่าติ้ว อ าเภอป่าติ้ว จังหวัด
ยโสธร (2560) ท าการศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผู้ รับบริการที่มีต่อการ
ให้บริการของเทศบาลต าบลป่าติ้ว พบว่า งานบริการสาธารณะให้ท าการส ารวจจ านวน 4 ด้าน ได้แก่ 
(1) งานการให้บริการท าความสะอาดในเขตเทศบาลของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (2) งานการ
ให้บริการรับช าระภาษีของกองคลัง (3) งานการให้บริการกู้ชีพ กู้ภัยของส านักปลัดเทศบาล (4) 
งานการให้บริการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมไฟฟ้าของกองช่าง ซึ่งประชากรที่ใช้ในการส ารวจครั้งนี้ 
ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต าบลป่าติ้ว ตลอดทั้ง เจ้าหน้าที่รัฐและหน่วยงานเอกชน
ที่มารับบริการจากเทศบาลต าบลป่าติ้ว อ าเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร จ านวน 3,028 คน กลุ่มตัวอย่าง
ในการส ารวจ จ านวน 353 คน เมื่อ แยกพิจารณาในแต่ละงานบริการสาธารณะ ทั้ง 4 ด้าน พบว่า 
1) งานการให้บริการท าความสะอาดในเขตเทศบาล ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผลการ
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วิเคราะห์ข้อมูลโดยรวม พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับพอใจ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
4.32 คิดค่าคะแนนร้อยละความพึงพอใจอยู่ที่ 86.40 

2) ความพึงพอใจ ด้านสะดวก โดยรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อ
น้ าเร่งระบาย สั่งการได้ทันที 24 ชั่วโมง ด้วยการสั่งการระยะไกลแบบรวมศูนย์ควบคุมการท างานของ
เครื่องสูบน้ าอย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ อีกทั้งมีแอพพลิเคชั่นที่ท าขึ้นเพ่ือรู้ทันเหตุการณ์ เกี่ยวกับ
สภาพฝน สภาพน้ าท่วม สภาพการจราจรบนท้องถนน และนโยบายการชวนเอกชนท าแก้มลิง 
อิงศาสตร์พระราชา ในพ้ืนที่จุดอ่อนน้ าท่วม น าร่องในหมู่บ้านจัดสรรพ้ืนที่ลาดพร้าว ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ เทศบาลต าบลป่าติ้ว อ าเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร (2560) ท าการศึกษาเกี่ยวกับการศึกษา
ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลป่าติ้ว พบว่า งานการ
ให้บริการท าความสะอาดในเขตเทศบาล ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยรวม พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับพอใจ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.32 คิดค่า
คะแนนร้อยละความพึงพอใจอยู่ที่ 86.40 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเมื่อเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 
ได้ดังนี้ ล าดับที่ 1 คือ ประเด็นขั้นตอนการให้บริการ ล าดับที่ 2 คือ ประเด็นช่องทางการให้บริการ  
ล าดับที่ 3 คือ ประเด็นด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ส่วนประเด็นที่มีค่าความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ 
ประเด็นด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ตามล าดับ อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (2559) ท าการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใ จของ
ผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่นอ าเภอท่ามะกา จังหวัด
กาญจนบุรี พบว่า ความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของแต่ละงานใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน
กระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 2) ด้านช่องทางการให้ บริการ 3) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ ให้บริการ และ 
4) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ภาพรวมของงานที่ให้บริการทั้ง 4 งาน พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจเท่ากับ 4.68 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 93.60 ซึ่งเป็นความพึงพอใจใน
ระดับมากท่ีสุด 

3) ความพึงพอใจ ด้านปลอดภัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจ
ต่อการสั่งปิด สถานบริการ รวมถึงการจัดระเบียบ สถานบริการ ให้ปิดเป็นเวลา และไม่จ าหน่าย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เด็กอายุต่ ากว่า 20 ปี รวมถึงไม่ปล่อยปละละเลยให้มีการน าอาวุธหรือยาเสพ
ติดเข้าสถานบริการ ส่งเสียงดังก่อเหตุเดือดร้อนร าคาญ อีกทั้งนโยบายเปลี่ยนพ้ืนที่เปลี่ยวเป็นพ้ืนที่
โปร่ง ตัดวงจรอาชญากรรม ลดปัญหามลพิษและอัคคีภัย และเครือข่ายเฝ้าระวังความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 24 ชั่วโมง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทรงยศ แก้วมงคล และคณะ (2561) 
ท าการศึกษาเกี่ยวกับการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลเมือง
บึงยี่โถ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี (ประจ าปีงบประมาณ 2561) พบว่า งานศูนย์การแพทย์และ
ฟ้ืนฟูบึงยี่โถ มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็น ร้อยละ 95.56 ได้คะแนนเท่ากับ 10 
5) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการระงับเหตุอัคคีภัยและความปลอดภัยในชีวิตและ
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ทรัพย์สิน มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 95.47 ได้คะแนนเท่ากับ 10 
อีกท้ังยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ วุฒิพงษ์ ฮามวงศ์ และคณะ (2561) ท าการศึกษาเกี่ยวกับความพึง
พอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลบ้านต้าย อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลบ้านต้าย อ าเภอสว่างแดนดิน 
จังหวัดสกลนคร พบว่าประชาชนในเขตพ้ืนที่การปกครอง ทั้ง 7 หมู่บ้าน ส่วนใหญ่เข้ามารับบริการที่ 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย ช่วงเวลา 08.30-10.00 คิดเป็นร้อยละ 74.01 เพศหญิงเป็นกลุ่มที่ใช้บริการ
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 54.44 ช่วงอายุของผู้มารับบริการมากที่สุดระหว่างอายุ 31 -45, 46-60 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 28.38 สถานภาพทางการสมรสพบว่าส่วนใหญ่สมรส คิดเป็นร้อยละ76.39 ผู้มารับ
บริการส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 66.31 อาชีพประจ า
ส่วนใหญ่ของผู้มารับบริการเป็นเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 68.70 รายได้ของผู้มารับบริการอยู่ในช่วง 
5,000-10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.40 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลต าบลบ้านต้าย อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร พบว่า
ประชาชนในเขตพ้ืนที่การปกครอง ทั้ง 7หมู่บ้าน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการทั้ง 4 ด้าน 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

4) ความพึงพอใจ ด้านคุณภาพชีวิตดี โดยรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า ประชาชนมีความพึง
พอใจต่อนโยบายปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร- 
เทพยวรางกูร จ านวน 110 ต้น ในสวนวชิรเบญจทัศ และในพ้ืนที่ 50 เขต เพ่ือสร้างร่มเงาให้ความ
ร่มเย็นแก่ประชาชน ใต้ร่มพระบารมี อีกทั้งนโยบายการดูแลผู้สูงอายุเป็นพิเศษ ด้วยการเพ่ิมความ
สะดวกรวดเร็ว และความใส่ใจเป็นพิเศษ ในการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข สันทนาการ
บริการที่ส านักงานเขต การเพ่ิมพูนความรู้และทักษะอาชีพ และการเดินทางด้วยรถตู้วีลแชร์  และ 
พึงพอใจต่อนโยบายเปลี่ยนพ้ืนที่เสื่อมโทรมให้เป็น “พ้ืนที่ชุมชนสามัคคี สร้างสุขภาวะดีเพ่ือชีวิต” 1 
เขต 1 ชุมชน มีสิ่งอ านวยความสะดวก ให้ชาวชุมชนใช้เป็นศูนย์กลางพบปะสังสรรค์ ออกก าลังกาย 
และจัดกิจกรรมเพ่ือส่วนรวม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัญชลี ดุสิตสุทธิรัตน์ (2559) ท าการศึกษา
เกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโปรง อ าเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางโปรง อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งภาพรวมและรายด้าน พบว่า  ในภาพรวม
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโปรง คิดเป็นร้อยละ 
96.89 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านขั้นตอนการให้บริการประชาชนมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 98.13 ด้านจ าหน่ายที่ผู้ให้บริการประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
คิดเป็นร้อยละ 98.59 ด้านช่องทางในการให้บริการประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
คิดเป็นร้อยละ 90.92 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ คิดเป็น
ร้อยละ 97.83 เมื่อพิจารณาเป็นรายหมู่บ้าน พบว่า ประชาชนในหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 มีความพึงพอใจ



237 
 

ต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบางโปรง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.69 และ 3.59 
ตามล าดับ ส่วนประชาชนในหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 มีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางโปรง อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.49 และ 3.39 ตามล าดับ อีกทั้งยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (2559) ท าการศึกษา
เกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า ภาพรวมของงานที่ให้บริการทั้ง 4 งาน พบว่า ผู้รับบริการ  
มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.68 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 93.60 ซึ่งเป็นความ
พึงพอใจในระดับมากที่สุด 2) งานบริการกองคลัง พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 
4.69 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 93.80 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 3) 
งานบริการกองช่าง พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.71 จากคะแนนเต็ม 5.00 
หรือคิดเป็นร้อยละ 94.20 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 4) งานบริการกองสวัสดิการสังคม 
พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.67 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 
93.40 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 5) งานบริการส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมือง
ท่าเรือพระแท่น พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.67 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือ
คิดเป็นร้อยละ 93.40 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 

5) ความพึงพอใจ ด้านวิถีพอเพียง โดยรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจ
ต่อการจัด “ย่านเดินเพลินกรุงรัตนโกสินทร์” ริมคลองโอ่งอ่าง และบริเวณถนนข้าวสาร ถนนตานี 
ถนนมหาราช ซอยพระยาเพชร และถนนหน้าพระลาน อีกทั้งการเปิดแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ณ 
หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร เพ่ือให้ประชาชนเรียนรู้แนวพระราชด าริ หลักการทรงงาน ตลอดจน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ 
พึงพอใจต่อการจัดระเบียบเมือง บริหารจัดการจราจร จัดจ าหน่ายสินค้า Bangkok Brand และ 
Street Food พร้อมจัดมหรสพและกิจกรรมฟ้ืนจิตวิญญาณของเมืองและส่งเสริมการท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน บนวิถีแห่งความพอเพียง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนะดา 
วีระพันธ์ (2555) ท าการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเก่าอ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยู่ในระดับ
ความพึงพอใจมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการ
ให้บริการอย่างเพียงพอ รองลงมาคือ ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาคและด้านการให้บริการอย่าง
ก้าวหน้า โดยในด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ ประชาชนมีความพึงพอใจในเรื่องอาคารสถานที่
ให้บริการมีความเหมาะสม ในด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค ประชาชนมีความพึงพอใจในเรื่อง
เจ้าหน้าที่บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส และในด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า ประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังสอดคล้องกับ



238 
 

งานวิจัยของ ทรงยศ แก้วมงคล และคณะ (2561) ท าการศึกษาเกี่ยวกับการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี (ประจ าปี
งบประมาณ 2561) พบว่า ในภาพรวมผู้รับบริการมี ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 95.66) 
โดยพึงพอใจด้านบุคลากรผู้ให้บริการมากที่สุด (ร้อยละ 96.08) รองลงมาคือ ด้านขั้นตอนการ
ให้บริการ (ร้อยละ 95.82) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (ร้อยละ 95.59) และด้านช่องทางการ
ให้บริการ (ร้อยละ 95.15) ส่วนการเปรียบเทียบความพึงพอใจ พบว่า เพศ อายุ สถานะภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ พ้ืนที่อยู่อาศัยต่างกัน จะมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน เมื่อจ าแนกตามส่วน
งานพบว่า 1) งานช าระภาษีท้องถิ่นค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่าง ๆ โดยมีระดับความพึงพอใจ 
อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 95.95 ได้คะแนนเท่ากับ 10 2) งานจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 95.75 
ได้คะแนนเท่ากับ 10 3) งานรักษาความสะอาดด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอย มีระดับความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 95.57 ได้คะแนนเท่ากับ 10 4) งานศูนย์การแพทย์และฟ้ืนฟูบึงยี่โถ 
มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็น ร้อยละ 95.56 ได้คะแนนเท่ากับ 10  5) งาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการระงับเหตุอัคคีภัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 95.47 ได้คะแนนเท่ากับ 10  

 
9. ข้อเสนอแนะ 

9.1 ข้อเสนอแนะจำกกำรศึกษำ 
1) ควรพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริการให้มีความสะดวก รวดเร็ว เพ่ืออ านวยความสะดวก

ให้แก่ประชาชนเพิ่มมากขึ้น 
2) ควรมีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างสม่ าเสมอเพ่ือปลูกฝังและสร้าง จิตส านึกใน

งานบริการและให้มีความรู้ความสามารถในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ มาใช้ ในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

3) ควรมีจัดท าคู่มือประชาชนแจกจ่ายให้กับประชาชนในทุกครัวเรือนเพื่อให้ ประชาชนทราบ
รายละเอียด ขั้นตอน และวิธีการติดต่อขอการรับบริการทุกประเภท และสามารถ จัดเตรียมเอกสาร 
หลักฐานได้ครบถ้วนถูกต้อง สามารถมาติดต่อได้แล้วเสร็จในครั้งเดียว 

4) ควรก าหนดระบบและกลไกการบริหารจัดการให้เหมาะสมและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในพ้ืนที่บริการ ทั้งนี้เพ่ือสร้างความมั่นใจในคุณภาพของการให้บริการ และยกระดับ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการให้บริการ 

5) ควรมีการด าเนินการให้ความรู้และสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการมี ส่วน
ร่วมในการควบคุมตรวจสอบการบริหารกิจการสาธารณะของท้องถิ่น เพ่ือให้การบริหารและการให้ 
บริการด าเนินไปอย่างโปร่งใสตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
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9.2 ข้อเสนอแนะในกำรศึกษำครั้งต่อไป 
1) ควรมีการศึกษาข้อมูลในเชิงลึกต่าง  ๆ เช่น การใช้รูปแบบของการสังเกต และ 

การสัมภาษณ์กลุ่มประชากรทุกช่วงอายุ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น 
และท าให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด 

2) ควรท าการศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับตัวแปรอื่น ๆ ในการวิจัยที่อาจส่งผลต่อการวิจัยที่ชัดเจน
ขึ้นเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนขึ้น และสามารถน ามาพัฒนาปรับปรุง แก้ไข ให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลมากท่ีสุด 
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กำรศึกษำปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จของส ำนักงำนที่ดินกรุงเทพมหำนคร  
สำขำธนบุร ีที่ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนกำรให้บริกำรของศูนย์รำชกำรสะดวก 

(Government Easy Contact Center: GECC) ปี พ.ศ. 2561-2563 

   ณรงค์ เมยไธสง* 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา 2 ประการ คือ 1) เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จของส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี ที่ผ่านการขอรับรองมาตรฐานการ
ให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center: GECC) ปี พ.ศ. 2561-
2563 ตามแนวคิดการวิเคราะห์องค์การและ 2) เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะในการพัฒนาแผนงานและ
โครงการต่าง ๆ ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในการขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์
ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center: GECC) ได้ท าการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง 
คือ ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานของส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี และประชาชนผู้มารับการ
บริการที่ส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และวิธีแจก
แบบสอบถาม เพ่ือท าการส ารวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในการมาใช้บริการ  

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขา
ธนบุรี ประกอบด้วย 4 ปัจจัยส าคัญ ได้แก่ 1) จุดแข็ง มีดังนี้ (1) มีการก าหนดทิศทางขององค์การ 
ด้วยการก าหนดพันธกิจขององค์การที่ชัดเจน (2) มีการจัดโครงสร้างองค์การที่ชัดเจน จึงท าให้ไม่เกิด
ความซ้ าซ้อนในการท างาน (3) ระบบการท างานมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ จึงก่อให้เกิด
ความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ (4) มีการวิเคราะห์อัตราก าลังเจ้าหน้าที่สอดคล้องกับปริมาณงาน (5) 
เจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมและมีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ (พ่ีสอนน้อง) (6) ผู้น าเปิดโอกาสให้
เจ้าหน้าที่มีความคิดริเริ่มในการด าเนินโครงการต่าง ๆ และ (7) เจ้าหน้าที่เต็มใจในการให้บริการ 2) 
จุดอ่อน มีดังนี้ (1) ขาดการออกนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการพ้ืนที่อาคารและส านักงาน (2) 
โครงสร้างองค์การที่เปลี่ยนแปลงได้ยาก (3) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลมี
จ ากัด (4) เจ้าหน้าที่ได้รับภาระงานหนัก และเกินระยะเวลาราชการ (5) ไม่มีการส่งเสริมเจ้าหน้าที่ให้
ได้รับการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ (6) การตัดสินใจขึ้นอยู่กับผู้บริหารเป็นหลัก และ (7) ไม่มีการ
สร้างแรงจูงใจในรูปของรางวัลหรือค่าตอบแทน 3) โอกาส มีดังนี้ (1) นโยบายจากรัฐบาลท าให้
สามารถทราบแนวทางการท างานในอนาคต (2) เศรษฐกิจที่ดี สนับสนุนการท างานของส านักงาน (3) 

                                                           
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
E-mail: narong.land@hotmail.com 
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การเดินทางในปัจจุบันมีความสะดวก และ (4) เทคโนโลยีในปัจจุบันมีความก้าวหน้าท าให้ผู้ใช้และ 
ผู้ให้บริการสามารถเข้าถึงการบริการต่าง ๆ ได้ง่าย และ 4) อุปสรรค มีดังนี้ (1) มาตรการของรัฐบาล
ในช่วงประสบวิกฤตส่งผลต่อประสิทธิภาพ การท างานต่ า จากข้อจ ากัดด้านเวลา (2) สถานการณ์ทาง
สังคมมีผลต่อการท างานของเจ้าหน้าที่ (3) ความรู้-ความช านาญเฉพาะทางของระบบงานที่ประชาชน
ไม่เข้าใจท าให้เกิดการรอคอยมีผลต่ออารมณ์ไม่พึงพอใจของผู้มาใช้บริการ และ (4) ข้อจ ากัดเกี่ยวกับ
ระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้องในการตีความหมายและการแก้ปัญหา 

ดังนั้น เพ่ือการน าพาองค์การไปสู่ความส าเร็จขององค์การ จึงควรเพ่ิมประสิทธิภาพด้วยการ
ลดข้อด้อยหรือจุดอ่อนขององค์การและเสริมสร้างจุดแข็งและโอกาสขององค์การ อีกทั้งควรค านึงถึง
ความต้องการของประชาชนเป็นหลักเพ่ือให้เกิดการด าเนินงาน แผนงานโครงการต่าง ๆ ที่รองรับ
ความต้องการใช้บริการของประชาชน ซึ่งเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้องค์การประสบความส าเร็จและได้รับ
การรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก  

ค ำส ำคัญ: ปัจจัยแห่งความส าเร็จ, ศูนย์ราชการสะดวก  
 
1. บทน ำ 

ระบบการบริหารราชการไทยได้เผชิญภัยคุกคามในรูปแบบเทคโนโลยีก้าวกระโดด สังคม
ผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งมีผลต่อระบบการท างานอย่างมาก 
เพ่ือให้การบริหารงานของราชการไทยเป็นไปตามสถานการณ์ในปัจจุบันจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนและมี
การพัฒนาระบบราชการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมกับยึดความพึงพอใจของประชาชนเป็นหลัก 
ด้วยการน าระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการท างานมากยิ่งขึ้นเพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการที่
รวดเร็วสะดวกสบายมากขึ้น และลดการใช้ดุลยพินิจโดยการน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการ
ท างานของภาครัฐ เพ่ือความโปร่งใสในการท างาน และเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนได้เข้าถึง น ามาซึ่ง
นโยบายจากนายกรัฐมนตรีในปัจจุบัน (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้มอบนโยบายจากที่ประชุม
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 โดยมีเนื้อความว่าให้ทุกกระทรวง กรม และจังหวัด รวมทั้ง
รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center: GECC) 
เพ่ือเป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ให้ค าแนะน าและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนให้เกิดการบริการที่มี
ประสิทธิภาพ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาติดต่อราชการกับหน่วยงานของรัฐ  
นโยบายดังกล่าวมีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 2558 ซึ่งได้ก าหนดเกี่ยวกับการจัดให้มีศูนย์บริการเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนไว้ใน 2 มาตรา ดังนี้ 
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มาตรา 7 วรรค สี่ ก าหนดว่า “...เพ่ือประโยชน์ในการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 
ให้ส่วนราชการจัดให้มีศูนย์บริการร่วม เพ่ือรับค าขอและชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ 
ตามกฎหมาย ว่าด้วยการอนุญาตไว้ ณ ที่เดียวกันตามแนวทางที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ก าหนด...”  

มาตรา 14 วรรคหนึ่ง “...ในกรณีจ าเป็นและสมควรเพ่ือประโยชน์ในการอ านวยความสะดวก
แก่ประชาชน ให้คณะรัฐมนตรีมีมติจัดตั้งศูนย์รับค าขออนุญาต เพ่ือท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการ
รับค าขอตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตขึ้น...” 

ส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี เป็นหน่วยงานของกรมที่ดินที่ได้รับรางวัล และ
ผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact 
Center: GECC) ประจ าปี พ.ศ. 2561-2563 จากส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ดังนั้นผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจศึกษาว่าปัจจัยใดที่ท าให้ส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี ประสบความส าเร็จ
ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาในด้านสถานที่ ด้านบุคลากร ด้านงานที่ให้บริการ และด้าน
อ่ืน ๆ เพ่ือใช้เป็นข้อเสนอแนะในการพัฒนาแผนงานและโครงการต่าง ๆ ของส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจในการขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy 
Contact Center: GECC) ต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำ 

2.1 เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความส าเร็จของส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี 
ที่ผ่านการขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact 
Center: GECC) ปี พ.ศ. 2561-2563 ตามแนวคิดการวิเคราะห์องค์การ 

2.2 เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะในการพัฒนาแผนงานและโครงการต่าง ๆ ของส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจในการขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy 
Contact Center: GECC) 
 
3. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เรื่อง “ปัจจัยแห่งความส าเร็จของส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร 
สาขาธนบุรี ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy 
Contact Center: GECC) ปี พ.ศ. 2561-2563” เป็นการการวิจัยแบบผสม โดยการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ด้วยการใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-Depth Interview) โดยเน้น
การศึกษาเพ่ือวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ
ก าหนดปัจจัยความส าเร็จของส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี และการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) ด้วยการเก็บแบบสอบถามเพ่ือท าการส ารวจความพึงพอใจและความ
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เชื่อมั่นในการมาใช้บริการ เพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยที่ท าให้ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจและมีความ
เชื่อมั่นมากที่สุด  

การก าหนดประชากรและการเลือกตัวอย่าง ในการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 
จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) ผู้บริหาร จ านวน 5 คน (2) ผู้ปฏิบัติงาน จ านวน 10 คน 
และ (3) ประชาชนผู้มารับการบริการจากส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี มีจ านวน 20 
คน ด้วยการใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือให้กลุ่มตัวอย่างสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างชัดเ จน
เกี่ยวกับปัจจัยความส าเร็จของส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี จากมุมมองของ 
ผู้ให้บริการ และผู้มาใช้บริการ โดยมีลักษณะค าถาม ดังนี้  1) โครงสร้างของระบบราชการไทย 
ในปัจจุบันที่ประสบผลส าเร็จในมุมมองของท่านควรมีโครงสร้างเป็นแบบใด เพราะเหตุใด 2) ท่านคิด
ว่าผู้น าองค์การที่ดี ควรมีลักษณะอย่างไรที่มีส่วนท าให้องค์การประสบความส าเร็จ  3) ท่านคิดว่าการ
วางแผนกลยุทธ์แบบใด ที่จะน าพาให้องค์การของท่านไปสู่เป้าหมายสูงสุดขององค์การ  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 4) ส านักงานที่ดินฯ ของท่านมีการประชุม อบรม เพ่ือพัฒนาบุคลากร
ให้มีความรู้หรือไม่ อย่างไร 5) ส านักงานที่ดินฯ ของท่านมีคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานใน
การให้บริการประชาชนหรือไม่อย่างไร และ 6) ส านักงานที่ดินฯ ของท่านมีแนวทางในการเตรียม
ความพร้อม เพ่ือการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy 
Contact Center: GECC) ปี พ.ศ. 2561-2563 ในประเด็นต่อไปนี้อย่างไรบ้างในด้านอาคารสถานที่ 
การบริการ การน านวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน และบุคลากร  ในการวิจัย
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) ได้ท าการส ารวจกลุ่มตัวอย่างด้วยการเก็บแบบสอบถาม 
ค านวณกลุ่มตัวอย่างจากสูตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ W.G. Cochran ซึ่งได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
385 ตัวอย่าง ในแบบสอบถามที่มีเนื้อหาประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูล
ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในการให้บริการ เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล และท าการวิเคราะห์
เพ่ือหาค่าทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมทางสถิติเพ่ือค านวณค่าสถิติ และน าเสนอผลการศึกษาด้วยวิธีการ
เชิงบรรยาย (Descriptive Research) ซึ่งจากข้อมูลทั้ง 2 ด้าน น ามาเป็นตัวบ่งชี้ถึงปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จของส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี ในการ ผ่านการรับรองมาตรฐานการ
ให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center: GECC) ปี พ.ศ. 2561-
2563”  
 
4. ผลกำรศึกษำ 

จากการวิเคราะห์ผลการศึกษา สามารถสรุปผล ได้ดังนี้ 
4.1 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและ

ปัจจัยภายนอกของการบริการจากส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี พบว่า จุดแข็ง คือ 
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ด้านกลยุทธ์ มีการก าหนดทิศทางขององค์การ ด้วยการก าหนดพันธกิจขององค์การจากการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมขององค์การ เพ่ือน าไปสู่การก าหนดกลยุทธ์และการก าหนดทิศทางการท างาน อีกทั้ง
ค านึงผู้มารับบริการด้วยการศึกษาความต้องการและความคาดหวังของผู้มาใช้บริการ และน าข้อมูลมา
วิเคราะห์จัดท าแผนงานหรือโครงการให้สอดคล้องต่อความต้องการในการให้บริการประชาชน ซึ่งผล
จากการด าเนินการดังกล่าวได้น าไปสู่การจัดท าการให้บริการเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการจดทะเบียนต่าง
ส านักงานทั่วราชอาณาจักร ประชาชนที่มารับบริการในส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี 
สามารถขอหนังสือรับรองประเมินราคา ส าเนาภาพลักษณ์เอกสารสิทธิที่ดิน และการตรวจกรรมสิทธิ์
ในที่ดินได้ทั่วราชอาณาจักร รวมถึงการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ ณ ส านักงานที่ดินฯ 
โดยการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ รวมถึงขั้นตอนการให้บริการต่าง ๆ 
ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างชัดเจนในพ้ืนที่ที่สามารถมองเห็นได้ง่าย และจัดท ามุมข้อมูลข่าวสาร 
และป้ายประชาสัมพันธ์ส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประชาชนให้ได้รับทราบเพ่ิมเติมผ่านการปิด
ประกาศ ณ กระดานปิดประกาศ รวมถึงเผยแพร่คู่มือส าหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการ
อ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 รวมถึงมีจุ ดบริการน้ าดื่ม 
(ชั้น 1) และจุดบริการน้ าดื่ม (ชั้น 2) และมุมกาแฟ เป็นต้น ในส่วนของโครงสร้างองค์การ ที่มีความ
ชัดเจนท าให้ไม่เกิดความซ้ าซ้อนในการท างาน ส าหรับส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี 
มีความซับซ้อนในแนวดิ่งมีการแบ่งอ านาจการควบคุมงานและผู้ปฏิบัติงานภายใต้บังคับบัญชาการ
อย่างชัดเจน โดยในแต่ละต าแหน่งงานมีการก าหนดขอบเขตการท างานในแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจนซึ่งแต่
ละฝ่ายจะแบ่งหน้าที่ในการบริการประชาชนเป็นการเฉพาะด้าน เช่น ฝ่ายทะเบียน ฝ่ายการเงิน 
ฝ่ายรังวัด และฝ่ายอ านวยการ ด้านระบบการปฏิบัติงาน มีการพัฒนาระบบการท างาน ดังนี้ 
1) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดินซึ่งเป็นระยะที่ 1 เพื่อรับค าขอและจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมให้แก่ผู้มารับบริการ 2) โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บค าขอประเภทการจดทะเบียนต่าง ๆ 
ส าหรับฝ่ายทะเบียนเพ่ือสร้างความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการซึ่งท าให้ผู้มาขอรับบริการไม่ต้องเขียนค า
ขอด้วยตนเองแต่เป็นการท างานผ่านระบบคอมพิวเตอร์แทน 3) น าโปรแกรม Dol Survey และ
โปรแกรม Dolcad เข้ามาใช้ในการท างานส าหรับฝ่ายรังวัด และ 4) พัฒนาระบบการออก
ใบเสร็จรับเงินด้วยระบบคอมพิวเตอร์ มีการรับช าระเงินค่าธรรมเนียม ภาษี อากรเป็นเงินสด หรือ
ช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Data Capture (EDC) รวมถึงมีการบริหารจัดการงานอย่างมี
ระบบโดยการใช้ระบบคอมพิวเตอร์บันทึกข้อมูลการท านิติกรรมต่าง ๆ ของประชาชนผู้มาใช้บริการ 
และมีการบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ผู้รับบริการ และคู่สัญญา จัดเก็บในฐานข้อมูล
ทะเบียนที่ดินและในบัญชีรับท าการ (บ.ท.ด.2) นอกจากนี้ได้การแยกระบบการท างานของสัญญาณ
อินเตอร์เน็ต ได้แบ่งออกเป็น 2 ระบบ คือ 1) ระบบ Land office 2019 ของส านักเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อใช้ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และ 2) ระบบอินเตอร์เน็ตที่สามารถเข้าสืบค้น
ข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ด้านบุคลากร มีการจัดสรรบุคลากรด้วยการวิเคราะห์ความสมดุล
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ระหว่างอัตราก าลังกับปริมาณงาน ด้วยการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์สับเปลี่ยนท าหน้าที่
ให้บริการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและให้ค าแนะน าประชาชนผู้มารับบริการตั้งแต่เวลา 08.00 ถึง 
16.00 น. โดยไม่มีการหยุดพักเท่ียง เจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์บริการช่อง 1-10 สามารถปฏิบัติงานทดแทน
กันได้ในทุกเรื่อง ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีการส่งบุคลากรเข้าอบรมโครงการต่าง ๆ ที่มี
ความเกี่ยวข้องกับงานจากการฝึกอบรมของกรมที่ดิน หรือจากหน่วยงานอ่ืน ๆ เช่น โครงการต่อต้าน
ทุจริต โครงการคิดค่าธรรมเนียม ภาษี อากร ด้วยระบบคอมพิวเตอร์และอ่ืน ๆ มีการสร้างความ
ร่วมมือในการท างานจากโครงการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ (พ่ีสอนน้อง) รวมถึงส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่
ได้รับการฝึกอบรมการใช้โปรแกรมต่าง ๆ จากส านักเทคโนโลยีสารสนเทศกรมที่ดิน เป็นประจ าอย่าง
ต่อเนื่อง การขอส าเนาภาพลักษณ์ และหนังสือรับรองราคาประเมิน สามารถท าได้ภายในก าหนด 30 
นาที และเสร็จภายในวันรับค าขอ กรณีมีเหตุขัดข้อง เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจ าเป็นอ่ืนๆ ต้องไม่เกิน 3 
วันท าการนับแต่วันที่รับค าขอ รวมทั้งมีการจัดตั้งหน่วยเคลื่อนที่เร็วในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน โดยการส่งเจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างทันท่วงที ด้านรูปแบบการ
บริหารจัดการ ผู้น าองค์การได้ก าหนดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นรายวันและมีการประชุม
ประจ าเดือน เพ่ือน าไปเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริการ นอกจากนี้
การบริหารงานของผู้น าได้เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับประชาชน ผู้มาใช้
บริการมากที่สุดได้มีความคิดริเริ่มในการจัดท า แผนงานโครงการต่าง ๆ ในการให้บริการประชาชน 
เช่น โครงการนัดจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมล่วงหน้าผ่านระบบ LINE, โครงการดี ดี 80 ปี ไม่มีคิว 
โดยได้มีการจัดเจ้าหน้าที่ไว้คอยบริการ ณ ห้องบริการ บริเวณชั้นล่างของอาคารส านักงานฯ 
แก่ผู้สูงอายุหรือประชาชนที่ทุพลภาพไม่สะดวกขึ้นมารับบริการชั้นสอง เป็นต้น ด้านค่านิยมร่วม 
บุคลากรในองค์การมีความพร้อมในการให้บริการ โดยส านักงานท่ีดินฯ ได้ด าเนินการสร้างค่านิยมด้วย
การปลูกฝังพฤติกรรมของบุคลากรในองค์การเพ่ือให้การท างานการบริการประชาชนเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน  

จุดอ่อน คือ ด้านกลยุทธ์ ขาดการออกนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการพ้ืนที่อาคารและ
ส านักงาน ซึ่งสถานที่ในการให้บริการภายในตึกส านักงานคับแคบ ท าให้แม้จะมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
เพียงพอ แต่ไม่สามารถขยายช่องบริการในการให้บริการได้ ท าให้เกิดปัญหาประชาชนมารับบริการล้น
ส านักงาน ด้วยเหตุนี้ท าให้การบริการไม่สามารถด าเนินการได้อย่างเต็มที่ ด้านโครงสร้างองค์การ 
ข้อจ ากัดในด้านระเบียบและข้อกฎหมายที่ก าหนดจึงท าให้โครงสร้างองค์การของส านักงานที่ดิน
กรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี เปลี่ยนแปลงได้ยาก ซึ่งท าให้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์การ
เพ่ือรองรับภารกิจใหม่ ๆ ตามสถานการณ์ปัจจุบันได้ ด้านระบบการปฏิบัติงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศการเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ยังคงมีข้อจ ากัด จึงท าให้ผู้มารับบริการยังคง
ต้องเตรียมเอกสารจ านวนมากมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ เช่น ทะเบียนสมรส ใบมรณะบัตร เป็นต้น 
ด้านบุคลากร ถึงแม้จะมีการจัดสรรอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ตามปริมาณงานแต่ก็ยังคงท าให้เจ้าหน้าที่
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รับภาระงานหนัก และเกินกว่าระยะเวลาที่ทางราชการก าหนด เนื่องจากเป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจความ
ต้องการของประชาชนในการซื้อขายที่ดินจึงสูงขึ้นตามล าดับ ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ ยังคง
ขาดการส่งเสริมเจ้าหน้าที่ให้ได้รับการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ อีกทั้งในบางสายงานไม่สามารถน า
เจ้าหน้าที่อีกฝ่ายไปทดแทนได้ เช่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนไม่สามารถไปรังวัดที่ดินแทนช่างรังวัดได้      
ด้านรูปแบบการบริหารจัดการ ผู้น าองค์การยังคงเป็นผู้ที่มีอ านาจในการตัดสินใจ นอกจากนี้ จุดอ่อน
ของส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี ในส่วนของพ้ืนที่ตั้งและตัวอาคารส านักงานฯ คือ 
มีพ้ืนที่จ ากัด ทั้งบริเวณที่จอดรถ และอาคารส านักงานฯ มีบริเวณพ้ืนที่ใช้สอยไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการใช้บริการของประชาชนที่มีจ านวนมากในแต่ละวันจึงท าให้ต้องมีการประชาสัมพันธ์ประกาศ
ขออนุญาตให้เลื่อนรถอยู่เป็นประจ า 

โอกำส การก าหนดนโยบายของภาครัฐท าให้ส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี 
รับรู้แนวทางการท างาน เพื่อเตรียมความพร้อมสนับสนุนการให้บริการแก่ประชาชน เศรษฐกิจดีส่งผล
ต่อก าลังซื้อของภาคประชาชนและผู้ประกอบการ ท าให้ประชาชนมีความต้องการใช้บริการจาก
ส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี เพ่ิมมากยิ่งขึ้น อีกทั้งการเดินทางในปัจจุบันมีความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น ทั้งการเดินทางโดยการบริการขนส่งทางบก และทางน้ า ท าให้ผู้ใช้บริการสามารถ
เดินทางมาติดต่อส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี ได้สะดวก อาทิ การเดินทางทางบก 
โดยรถโดยสารประจ าทาง สาย 89, 88, 111 ปอ.6 รถแท็กซี่ หรือรถจักรยานยนต์รับจ้าง เป็นต้น 
ทางน้ า ได้แก่ เรือด่วนเจ้าพระยา (ลงท่าเรือวัดเศวตรฉัตร) และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
สารสนเทศในปัจจุบัน ส่งผลให้ส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี  ได้น าระบบการบริการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การค้นหารูปแปลงที่ดินด้วยระบบ Lands Maps 
รวมถึงท าให้ผู้ใช้และผู้ให้บริการสามารถเข้าถึงการบริการต่าง ๆ ได้อย่างง่ายในทุกบริการ และท าให้
ผู้ใช้งานประหยัดเวลามากข้ึน  

อุปสรรค มาตรการของรัฐบาลในช่วงประสบปัญหาวิกฤตส่งผลต่อการเร่งด าเนินการท านิติ
กรรม ซื้อขายที่ดินจัดสรร และอาคารชุดในปริมาณที่สูงมาก ท าให้ส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร 
สาขาธนบุรี มีผู้มาใช้บริการเป็นจ านวนมาก และต้องปฏิบัติงานให้ทันก าหนดสิ้นสุดของมาตรการใน
การลดหย่อนค่าธรรมเนียม 0.01 ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความผิดพลาดการท างานของเจ้าหน้าที่ 
เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านเวลาและความเหนื่อยล้าในการท างาน นอกจากนี้ปัญหาโรคอุบัติใหม่ ที่มีการ
แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วส่งผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และการเข้ามาใช้บริการของผู้มาใช้
บริการส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี ที่ท าให้การด าเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับที่ดินเกิด
ความล่าช้าซึ่งมาจากข้อจ ากัดหลาย ๆ ด้าน นอกจากนี้ระเบียบและข้อกฎหมายในการเรียกจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียม ภาษี อากร ที่มีความยุ่งยาก สลับซับซ้อน และมีหลายประเภท เช่น ขาย ขายเฉพาะ
ส่วน ให้จ านอง ขายฝาก เช่า ฯลฯ ท าให้ประชาชนทั่วไปมีความสับสน และไม่สามารถคิดค านวณด้วย
ตนเองได้ จึงส่งผลต่อความไม่เข้าใจและสร้างความสับสนให้แก่ผู้ใช้บริการ เป็นต้น 
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ผลการศึกษาที่ได้จากการเก็บแบบสอบถามส ารวจความพึงพอใจในการมาใช้บริการ ณ 
ส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี พบว่าผู้มารับบริการตอบแบบสอบถามถึงความพึงพอใจ
ด้านกระบวนการหรือขั้นตอนการให้บริการ โดยปัจจัยที่ท าให้มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ การ
ให้บริการตามล าดับก่อน หลัง เช่น ผู้ที่มาก่อนได้รับบริการก่อน คิดเป็นร้อยละ 58.3 และการติด
ประกาศ หรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ ขั้นตอน และระยะเวลาการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 53.8 
ด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ ปัจจัยที่ท าให้มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ การแต่งกายของ  
ผู้ให้บริการมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 62.5 และความกระตือรือร้น  และความใส่ใจในการให้บริการ 
คิดเป็นร้อยละ 60.3 และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ปัจจัยที่ท าให้มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ 
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการเปิดรับข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น กล่องรับความคิดเห็น 
แบบสอบถาม เป็นต้น มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 51.8 และจุด/ช่องบริการมีความเหมาะสม และ
สะดวกสบายในการใช้บริการ คิดเป็นร้อยละ 51.3 ตามล าดับ 

ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของผู้ตอบแบบสอบถามต่อส านักงานที่ดิน
กรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี พบว่าด้านความซื่อสัตย์ สุจริต โดยปัจจัยที่ท าให้มีความเชื่อมั่นมากที่สุด 
คือ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 62.3 และเจ้าหน้าที่มีการ
ปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ละ 62.0 และด้านความโปร่งใส พบว่าปัจจัยที่ท าให้มี
ความเชื่อมั่นมากที่สุด คือ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 56.8 
และภาพรวมคุณภาพการให้บริการที่ดี คิดเป็นร้อยละ 56.5 ตามล าดับ 
 
5. สรุปผล และข้อเสนอแนะ 

5.1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมส ำเร็จของส ำนักงำนที่ดินกรุงเทพมหำนคร สำขำธนบุรี 
ประกอบด้วยดังนี้ 1) จุดแข็ง ประกอบด้วยดังนี้ (1) ส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรีมีการ
ก าหนดพันธกิจซึ่งบ่งบอกถึงขอบข่ายการท างานขององค์การมีความชัดเจน และได้วางแผนการท างาน
และการด าเนินโครงการจากการวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของประชาชนผู้มาใช้
บริการซึ่งก่อให้เกิดกลยุทธ์การด าเนินงานและโครงการต่าง ๆ เกิดขึ้น (2) มีการจัดโครงสร้างองค์การ
ที่ชัดเจนโดยระบุขอบเขตของเนื้องานและสายบังคับบัญชาจึงท าให้ไม่เกิดความซ้ าซ้อนในการท างาน 
(3) ระบบการท างานมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริการ จึงสร้างความสะดวกให้แก่
ผู้ใช้บริการ อาทิ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดินซึ่งเป็นระยะที่ 1 เป็นต้น (4) มีก าร
วิเคราะห์อัตราก าลังเจ้าหน้าที่กับปริมาณงานให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกัน ซึ่ง พิจารณาจาก
ประสบการณ์และความช านาญงานของผู้ปฏิบัติงาน (5) พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้วยการส่งเสริมให้
ได้รับการฝึกอบรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทั้งจากหน่วยงานภายในและหน่วยงาน
ภายนอก (6) ผู้น าองค์การเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการด าเนินแผนงาน 
โครงการต่าง ๆ และ (7) การสร้างค่านิยมด้วยการปลูกฝังพฤติกรรมของบุคลากรในองค์การให้มีความ
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พร้อมและเต็มใจในการให้บริการ 2) จุดอ่อน ประกอบด้วยดังนี้ (1) ยังไม่สามารถน านโยบายใน
บางส่วนมาปฏิบัติงานได้อย่างจริงจัง อีกทั้งยังขาดการก าหนดกลยุทธ์ที่ดีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
พ้ืนที่อาคารและส านักงาน (2) โครงสร้างองค์การที่เปลี่ยนแปลงได้ยากซึ่งไม่สามารถรองรับภารกิจ
ใหม่ตามสถานการณ์ได้ (3) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเชื่อมโยงการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลมี
อย่างจ ากัด (4) เจ้าหน้าที่ได้รับภาระงานหนัก และเกินกว่าระยะเวลาที่ทางราชการก าหนด 5) ไม่มี
การส่งเสริมเจ้าหน้าที่ให้ได้รับการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ (6) การตัดสินใจขึ้นอยู่กับผู้บริหารเป็น
หลัก และ (7) ไม่มีการสร้างแรงจูงใจในรูปของรางวัลหรือค่าตอบแทน 3) โอกาส ประกอบด้วยดังนี้ 
(1) นโยบายจากรัฐบาลท าให้สามารถทราบแนวทางการท างานในอนาคต (2) เศรษฐกิจที่ดี สนับสนุน
การท างานของส านักงาน (3) ประชาชนมีพ้ืนฐานทางการเงินที่ดี และมีความต้องการที่อยู่อาศัย อาทิ 
อาคารชุด บ้านที่อยู่อาศัย เป็นต้น ท าให้มีความต้องการในการใช้บริการจากส านักงานที่ดิน
กรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี เป็นจ านวนสูงมากขึ้น อีกทั้งยังมีที่ตั้งอยู่ในท าเลที่สะดวกในการเดินทาง
ที่สามารถเดินทางได้หลายเส้นทางทั้งทางบกและทางน้ า  และ (4) เทคโนโลยีในปัจจุบันมี
ความก้าวหน้าท าให้ผู้ใช้และผู้ให้บริการสามารถเข้าถึงการบริการต่าง ๆ ได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น และ 
4) อุปสรรค ประกอบด้วยดังนี้  (1) มาตรการของรัฐบาลในช่วงประสบปัญหาวิกฤตส่งผลให้
ประสิทธิภาพการท างานต่ าจากข้อจ ากัดด้านเวลา (2) สถานการณ์ทางสังคมมีผลต่อการท างานของ
เจ้าหน้าที่ (3) ความรู้ความช านาญเฉพาะทางของระบบงานที่ประชาชนไม่เข้าใจท าให้เกิดการรอคอย
มีผลต่ออารมณ์ไม่ดีของผู้มาใช้บริหาร และ (4) ข้อจ ากัดเกี่ยวกับระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องใน
การตีความหมายและการแก้ปัญหา 

5.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมพึงพอใจและควำมเชื่อม่ันในกำรมำใช้บริกำรส ำนักงำนที่ดิน
กรุงเทพมหำนคร สำขำธนบุรี มีปัจจัย 3 ด้ำน โดยปัจจัยที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดใน
ด้านที่ 1 ด้านกระบวนการหรือขั้นตอนการให้บริการ คือ การให้บริการตามล าดับก่อน หลัง เช่น 
ผู้ที่มาก่อนก็จะได้รับบริการก่อน ด้านที่ 2 ด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ คือ ความเหมาะสม
ในการแต่งกายของผู้ให้บริการ และความกระตือรือร้น และด้านที่ 3 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก คือ 
ความเหมาะสมในสถานที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการเปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ 
ในขณะที่ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการมีปัจจัย 2 ด้าน ด้านที่ 1 
ด้านคุณภาพการให้บริการด้านความซื่อสัตย์สุจริตปัจจัยที่มีผลต่อความเชื่อมั่นมากที่สุด คือคุณภาพ
การให้บริการในเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง และด้านที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการด้าน
ความโปร่งใส คือ คุณภาพการให้บริการในหน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบ 
และภาพรวมคุณภาพการให้บริการที่ดี ซึ่งปัจจัยดังกล่าวแสดงถึงจุดแข็งในการด าเนินงานของ
ส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี   
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จากการวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความส าเร็จขององค์การ ด้วยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ
องค์การ และการส ารวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในการมาใช้บริการของประชาชน ต่อการ
ให้บริการของส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี พบว่าผลการศึกษามีความสอดคล้องกัน ใน
ด้านความเต็มใจในการให้บริการของพนักงานเจ้าหน้าที่ และด้านความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร เช่นการติดประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ ขั้นตอน และระยะเวลาการให้บริการ ซึ่งการ
ด าเนินการดังกล่าวส่งผลให้ผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจ อันเป็นผลมาจากการวิเคราะห์ความ
ต้องการและความคาดหวังของประชาชนแล้วน ามาซึ่งการแก้ไขปรับปรุง พัฒนาแผนงานและโครงการ
ต่าง ๆ ในการด าเนินงานขององค์การ จากการศึกษาปัจจัยดังกล่าวมาข้างต้นทั้งหมดนั้น จึงเป็นเหตุผล
ส าคัญต่อความส าเร็จที่น าไปสู่การผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก 
(Government Easy Contact Center: GECC) ปี พ.ศ. 2561-2563 ของส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร 
สาขาธนบุรี 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
1) ด้านกลยุทธ์ส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี มีการด าเนินการตามหลักการ

บริหารจัดการกลยุทธ์ โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของผู้ใช้บริการ เพ่ือการวางแผนการ
และการก าหนดกลยุทธ์ของหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจในการให้บริการปะชาชนควร
ท าการศึกษาวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของผู้มาใช้บริการ เพ่ือให้เกิดการบริการที่มี
ประสิทธิภาพ และลดขั้นตอนการท างานที่ซ้ าซ้อนออกเพ่ือให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว มากยิ่งข้ึน  

2) ส านักงานท่ีดินกรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี มีโครงสร้างการด าเนินงานที่ชัดเจน ส่งผลต่อ
การท างานที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น หน่วยงานต่าง ๆ หรือทั้งภาครัฐและเอกชน ควรมีการก าหนด
โครงสร้างการท างานและสายบัญชาการท่ีชัดเจน 

3) บุคลากรในส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี มีค่านิยมร่วมในการปฏิบัติงาน
และการบริการประชาชนที่ดี ดังนั้น หน่วยงานต่าง ๆ หรือทั้งภาครัฐและเอกชน ควรสร้างวัฒนธรรม
องค์การที่ดี เพ่ือน าไปสู่การท างานร่วมกันอย่างราบรื่น 

4) ส านักงานท่ีดินกรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี มีการส่งเสริมการสร้างศักยภาพบุคลากรผ่าน      
การฝึกอบรมและเปิดโอกาสในการแสดงความคิด ดังนั้น หน่วยงานต่าง ๆ หรือทั้งภาครัฐและเอกชน          
ควรจัดท าแผนการฝึกอบรมและการพัฒนาพนักงานอย่างรอบคอบและเหมาะสม 
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แนวทำงกำรพัฒนำระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของผู้ใหญ่บ้ำน 
กรณีศึกษำ จังหวัดปรำจีนบุร ี

ณัฐดนัย ศรีชยุตพงศ์* 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาถึงสภาพปัจจุบัน ปัญหาและอุปสรรคของระบบ
การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน 2) เป็นแนวทางการพัฒนาระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรมยิ่งขึ้น โดยใช้วิธีการศึกษาค้นคว้าและ
รวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องและเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-depth Interview) จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งคณะกรรมการประเมินและผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก
การประเมินโดยเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) รวมทั้งสิ้น 14 คน โดยใช้วิธีเลือก
แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์เขียนสรุปและน าเสนอข้อมูล
เชิงพรรณนา (Descriptive Research) 

ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาและอุปสรรคของการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน 
มีประเด็นส าคัญอยู่ 4 ประเด็น คือ 1) การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล 2) การก าหนดวิธีการ 
หลักเกณฑ์และการพิจารณาผลการประเมิน 3) การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
ประเมินผล 4) ระยะเวลาในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ ข้อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้คือ 
อาจจะไม่มีวิธีการใดที่จะเป็นวิธีการที่จะประเมินผู้ใหญ่บ้านได้ดีที่สุด แต่ต้องหาวิธีการเหมาะสมที่จะ
ใช้ในขณะที่มีการประเมินให้มีความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย และจากการสรุปผลการวิจัย การอภิปราย
ผลการวิจัยนั้น สามารถประมวลความต้องการและความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อแนวทางการ
พัฒนาระบบการประเมินผู้ใหญ่บ้านได้ ดังนี้ 1) การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการประเมินผล ต้องสรร
หามาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประเมินพิจารณาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ครอบคลุมการปฏิบัติหน้าที่
ของผู้ใหญ่บ้านตามความเหมาะสมของแต่ละพ้ืนที่ 2) ก าหนดหลักเกณฑ์และการพิจารณาผลการ
ประเมินผลต้องระบุรายละเอียดในแต่ละหลักเกณฑ์ให้มีความเป็นรูปธรรม เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ 
มีความชัดเจน ผู้เข้ารับการประเมินสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ได้จริงทั้งนี้ในการพิจารณาก าหนด
หลักเกณฑ์ต้องค านึงถึงความสอดคล้องของพ้ืนที่ บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้ใหญ่บ้านและ
เข้ากับสถานการณ์ขณะที่มีการประเมินด้วย ควรลดห้วงระยะเวลาการประเมินให้สั้นลงและค านึงถึง
ความเหมาะสมเรื่องระยะเวลาด้วยเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ใหญ่บ้านได้มีระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ 
แสดงความสามารถของตนให้เป็นที่ประจักษ์ต่อราษฎรและส่วนราชการ มีระยะเวลาในการรวบรวม
ข้อมูลเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาผลการประเมิน 

                                                           
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ค ำส ำคัญ: การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่, คณะกรรมการประเมินผล, ผู้ใหญ่บ้าน 
 
1. บทน ำ 

การจัดระเบียบการปกครองของรัฐหรือเรียกว่าการจัดระเบียบบริหารราชการของประเทศ
ต่าง ๆ นั้น จะเป็นไปในรูปแบบใดก็สุดแล้วแต่สภาพของประเทศในช่วงระยะเวลานั้น ซึ่งโดยปกติ
มักจะเก่ียวกับสถานการณ์ทางการเมือง และขีดความสามารถของพลเมืองในการที่จะปกครองตนเอง
เป็นส าคัญ ทั้งนี้อาจจะมีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองมาจากรูปแบบดั้งเดิมตาม
ประเพณีการปกครองประเทศนั้น ๆ ส าหรับประเทศไทยนับตั้งแต่ชนชาติไทยได้รวมตัวกันเป็นปึกแผ่น
และตั้งราชธานีอยู่ที่กรุงสุโขทัยตั้งแต่ปี พ.ศ. 1800 เป็นต้นมา ได้มีรูปแบบการปกครองที่วิวัฒนาการ
เป็นล าดับ จวบจนกระทั่งในปัจจุบันนี้ (ส านักบริหารการปกครองท้องที่ ,  2555) ในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้มีการแก้ไขปรับปรุง
การจัดระเบียบการปกครองของราชอาณาจักรไทยครั้งส าคัญโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการปกครองระดับ
หมู่บ้านและต าบล เพราะทรงเล็งเห็นว่าการปกครองในระดับนี้จ าเป็นและส าคัญยิ่งในการบริหาร
ราชการแผ่นดิน เนื่องจากเป็นหน่วยการปกครองที่ใกล้ชิดกับราษฎรมากที่สุด จึงได้มีการทดลองตั้ง
ผู้ใหญ่บ้านและก านันขึ้นปกครองหมู่บ้านและต าบลเป็นครั้งแรกที่อ าเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ในปี พ.ศ. 2435 โดยให้ราษฎรเลือกกันเองเป็นผู้ใหญ่บ้านแทนการแต่งตั้งโดยเจ้า
เมืองดังแต่ก่อน นับตั้งแต่นั้นมาจึงได้มีการจัดระเบียบการปกครองต าบล หมู่บ้าน ตามหัวเมืองต่างๆ 
โดยตราเป็นพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ ร.ศ.116 นับว่าเป็นกฎหมายฉบับแรกที่ได้
ก าหนดการจ าระเบียบต าบลและหมู่บ้าน ต่อมาในรัชสมัยรัชกาลที่ 6 ได้ทรงประกาศยกเลิกและ
ประกาศใช้ พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2440 ขึ้นมาบังคับใช้แทนและถือ
ว่าเป็นหลักในการจัดระเบียบการปกครองต าบล หมู่บ้าน สืบมาจนทุกวันนี้ 

พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 ก าหนดให้ผู้ ใหญ่บ้าน 
ซึ่งรวมถึงก านัน เป็นผู้ช่วยเหลือนายอ าเภอในการปฏิบัติหน้าที่ และเป็นหัวหน้าราษฎรในหมู่บ้าน 
เป็นส่วนหนึ่งของราชการส่วนภูมิภาค อีกทั้งยังมีบทบาทส าคัญในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย 
การอ านวยความเป็นธรรมในสังคม การสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคี ให้เกิดขึ้นในหมู่บ้าน 
การประสานอ านวยความสะดวกแก่ราษฎรในการติดต่อขอรับบริการจากส่วนราชการต่าง  ๆ การรับ
ฟังปัญหาและน าความเดือดร้อนทุกข์สุขและความต้องการที่จ าเป็นของราษฎรแจ้งต่อทางราชการ
เพ่ือให้ความช่วยเหลือ การสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการในพ้ืนที่ การดู แลให้ราษฎรใน
พ้ืนที่ปฏิบัติตามกฎหมาย การอบรมชี้แจงให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจในข้อราชการให้ความ
ช่วยเหลือในกิจการสาธารณะประโยชน์ รวมถึงปฏิบัติภารกิจตามนโยบายรัฐบาลหรืองานอ่ืนตาม
กฎหมายก าหนด จะเห็นได้ว่าผู้ใหญ่บ้านยังมีฐานะเป็นตัวแทนของรัฐ ตัวแทนของราษฎรเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องทุกข์ ความเดือดร้อนของราษฎรเพ่ือน าเสนอต่อส่วนราชการ ท าให้ผู้ใหญ่บ้านนั้นมีความส าคัญใน
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การปกครองที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐเองและหน่วยงานของรัฐกับประชาชนเป็น
บุคคลที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนในพ้ืนที่มากที่สุดนอกเหนือจากอ านาจหน้าที่ที่ต้องถือปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่แล้ว ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ยังเป็นตัวแทนของรัฐในการปฏิบัติ
หน้าที่ทุกกระทรวง ทบวง กรม ตามที่กฎหมายก าหนด และยังเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย
อ่ืนอีกหลายฉบับที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่เฉพาะของก านันผู้ใหญ่บ้าน (กรมการปกครอง, 2555: 
39) เมื่อสถาบันก านันผู้ใหญ่บ้านมีความส าคัญกับการบริหารราชการแผ่นดิน การคงอยู่ของสถาบัน
ดังกล่าวย่อมมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน ตามเงื่อนไขแห่ง
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 มาตรา 14 (11) ซึ่งการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ต้องการประเมินขีดความสามารถที่จ าเป็นต้องปฏิบัติงานให้บรรลุสัมฤทธิผล ซึ่งจะเป็นการวัดเพ่ือ
น าไปเปรียบเทียบกับความคาดหวังที่ก าหนดไว้ในรูปแบบวัตถุประสงค์โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใหญ่บ้าน โดยมีจุดมุ่งหมายที่ส าคัญในการประเมินผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน คือ 

1) เพ่ือเป็นมาตรการในการควบคุมก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งจะท าให้เกิด
ประสิทธิภาพตลอดระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง เนื่องจากผู้ใหญ่บ้านมีวาระการด ารงต าแหน่งเป็นเวลา
ยาวนานจนถึงอายุ 60 ปี จึงจ าเป็นต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือป้องกันการปฏิบัติหน้าที่
ที่หย่อนยานและไม่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 

2) เพ่ือทราบข้อเด่น ข้อด้อย ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งผู้ประเมินผลสามารถระบุจุดเด่น 
จุดด้อยของก านัน ผู้ใหญ่บ้านได้ ทั้งนี้ เพ่ือน ามาส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
และพิจารณามาตรฐานการแก้ไข ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 

3) เพ่ือทราบผลการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งผลการปฏิบัติหน้าที่ของก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านจะเป็นตัวก าหนดว่าผู้ด ารงต าแหน่งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สมควรที่จะด ารงต าแหน่งต่อไป
หรือไม่ เนื่องจากในมาตรา 14 (11) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 
2457 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 ก าหนดให้
ผู้ใหญ่บ้านต้องพ้นจากต าแหน่งหากไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งต้องท าอย่างน้อยทุก 5 
ปีนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 

4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งเป็นกลไกส าคัญของระบอบประชาธิปไตยเพ่ือให้
ประชาชนเห็นถึงความส าคัญของระบบสังคม การเมือง ความรับผิดชอบต่อสังคม จะช่วยให้ประชาชน
ตระหนักและเรียนรู้การมีส่วนร่วมในการประเมินผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านตนเอง (ส่วนบริหารงานก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน (ส านักบริหารการปกครองท้องที่, 2559) 
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จังหวัดปราจีนบุรี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของภาคกลาง เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีทรัพยากรใน
ด้านการท่องเที่ยวมากมายและหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะผืนป่ามรดกโลกของอุทยานแห่งชาติเขา
ใหญ่และอุทยานแห่งชาติทับลาน ที่นับเป็นสมบัติล้ าค่าในด้านของทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งของ
ประเทศและของโลกเดิมปราจีนบุรีเป็นจังหวัดใหญ่ มี พ้ืนที่กว้างขวางเป็นอันดับ 6 ของประเทศ 
แต่ภายหลังได้มีการแยกจังหวัดออกจากมณฑลปราจิณ ตั้งเป็นจังหวัดนครนายกและฉะเชิงเทราและ
ในปี พ.ศ. 2536 ก็ได้มีพระราชบัญญัติแยกพ้ืนที่บางอ าเภอออกจากจังหวัดปราจีนบุรีอีกครั้งแล้วตั้ง
เป็นจังหวัดสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรีจึงมีขนาดเท่ากับในปัจจุบันนับแต่นั้นมา จังหวัดปราจีนบุรีมีเนื้อ
ที่ประมาณ 4,762 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,054,449 ไร่ จัดเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็น
อันดับที่ 45 ของประเทศไทย แบ่งการปกครองออกเป็น 7 อ าเภอ คือ อ าเภอเมืองปราจีนบุรี อ าเภอ
บ้านสร้าง อ าเภอประจันตคาม อ าเภอศรีมโหสถ อ าเภอศรีมหาโพธิ อ าเภอกบินทร์บุรี และอ าเภอนาดี  

จังหวัดปราจีนบุรีมีความเจริญและมีการลงทุนจากต่างประเทศปีละจ านวนมาก โดยมีการ
ก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่ง เนื่องจากท าเลที่ตั้งอยู่ใกล้เมืองหลวงและใกล้ท่าเรือที่ใช้ส่งออก 
และอยู่บนเส้นทางส าคัญสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก นอกจากนี้ จังหวัด
ปราจีนบุรีมีพ้ืนที่เกษตรกรรมจ านวนมาก ทั้งพ้ืนที่ปลูกข้าว ท านา ท าสวนผลไม้ ท าให้ปราจีนบุรีมี
ผลผลิตข้าวที่มีคุณภาพดี กับผลไม้ที่เป็นที่รู้จัก เช่น ทุเรียน กระท้อน มะปราง มะยงชิด โดยเฉพาะ
ทุเรียน ได้รับการจดสิทธิบัตรเป็นทุเรียนจีไอ ท าให้ทุเรียนจากปราจีนบุรีมีชื่อเสียงโด่งดัง เป็นสินค้า
ส่งออกไปต่างประเทศทุกปี ท ารายได้สู่ประชากรในจังหวัดอย่างมาก 

ด้วยเหตุนี้ จังหวัดปราจีนบุรีจึงมีความหลากหลายของประชากรจากกลุ่มอาชีพต่าง  ๆ 
ทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม มีความเป็นสังคมเมืองและสังคมชนบทอยู่ในอาณาเขต
เดียวกัน ท าให้มีความหลากหลายทางความคิดของประชาชน ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วน
ท้องถิ่น เกี่ยวกับบทบาทการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาถึงระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านโดยศึกษาภายในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ผู้วิจัย
ปฏิบัติงานอยู่ เพ่ือศึกษาถึงสภาพปัจจุบัน สาเหตุของปัญหาและอุปสรรคในการประเมินผลการปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านอันจะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงและเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านให้มีความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และเป็นธรรมกับผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย เป็นประโยชน์แก่กรมการปกครองในการใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ วางแผน 
ปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ 
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2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
2.1 เพ่ือศึกษาถึงสภาพปัจจุบัน ปัญหาและอุปสรรคของระบบการประเมินผลการปฏิบัติ

หน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน 
2.2 เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านให้มี

ความเหมาะสมและเป็นธรรมยิ่งขึ้น 
 
3. วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

การศึกษาระบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ ใหญ่บ้าน กรณีศึกษา จังหวัด
ปราจีนบุรี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประกอบด้วย 1) การศึกษาข้อมูลจาก
เอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษาแนวคิดทฤษฎีต่างๆที่เก่ียวข้องกับการศึกษาครั้งนี้เพ่ือ
ใช้เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาและประกอบการอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นโดยผู้ศึกษาได้
ศึกษาจากเอกสาร บทความทางวิชาการ วารสาร ของส านักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการ
ปกครอง คู่มือการปฏิบัติหน้าที่ก านันผู้ใหญ่บ้าน ระเบียบกฎหมายต่าง ๆ การสืบค้นจากห้องสมุด
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ การสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต และงานวิจัยที่มีผู้ศึกษาไว้ใน
แง่มุมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2) การเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก  (In-depth 
Interview) จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งคณะกรรมการประเมินและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการประเมิน
จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) โดยใช้วิธีเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 
จ านวนทั้งสิ้น 14 คนได้แก่ 1) คณะกรรมการประเมินผล นายอ าเภอ (ประธานกรรมการ) จ านวน 2 
คน หัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 
(กรรมการ) จ านวน 2 คน ปลัดอ าเภอ (กรรมการและเลขานุการ) จ านวน 2 คน 2) ราษฎรผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย จ านวน 3 คน 3) ผู้บริหาร ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 3 คน 4) ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน จ านวน 2 คน โดยใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกคือเป็นผู้ที่ เคยร่วมเป็นคณะกรรมการ
ประเมินผล เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันกับผู้ใหญ่บ้าน มีความเข้าใจใน
หลักเกณฑ์การประเมินผล ทราบระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน และ
เป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านใน
พ้ืนที่จังหวัดปราจีนบุรี แล้วจึงน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เขียนสรุปและน าเสนอข้อมูลเชิงพรรณนา  
(Descriptive Research) ในแต่ละประเด็นตามวัตถุประสงค์ในการศึกษาที่ตั้งไว้ตามกรอบแนวคิด 
รูปแบบการประเมิน Stakeholder concerns 
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4. ผลกำรศึกษำ 
การศึกษาระบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ ใหญ่บ้าน กรณีศึกษา จังหวัด

ปราจีนบุรี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านในพ้ืนที่จังหวัดปราจีนบุรี โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 4 
กลุ่ม คือ 1) คณะกรรมการประเมินผล 2) ผู้บริหาร/ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3) ราษฎร
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4) ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งสิ้น 14 คน ซึ่งจะน าเสนอข้อมูลโดยจะสรุปจ าแนกเป็น
ประเด็นส าคัญ ดังนี้ 

4.1 ข้อมูลที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์คณะกรรมกำรประเมินผล 
ประเด็นที่ 1 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล  
จากการสัมภาษณ์กรรมการฯ ท่านที่ 1 กล่าวว่า “ในส่วนของการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 

นายอ าเภอจะแต่งตั้งหัวหน้าส่วนราชการระดับอ าเภอเป็นกรรมการ และแต่งตั้งปลัดอ าเภอประต าบล
เป็นกรรมการและเลขานุการ ไม่ได้แต่งตั้งก านันหรือเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐตามท่ีระเบียบฯ ให้แนวทางไว้ 
เพราะถ้าแต่งตั้งก านันเป็นกรรมการก็ต้องแต่งตั้งทุกต าบล ก านันกับผู้ใหญ่บ้านบางที่ก็ไม่ถูกกัน” 
กรรมการฯ ท่านที่ 2 กล่าวว่า “การประเมินผู้ใหญ่บ้านผมก็ประเมินตามแบบฟอร์มที่ก าหนดมา 
พิจารณาจากเล่มผลงานที่เขาส่งมาประกอบกับการสังเกตการท างานร่วมกันในพ้ืนที่ แต่งานในด้านอ่ืน
เราไม่ได้รู้ลึกซ้ึงเหมือนฝ่ายปกครอง” นอกจากนี้กรรมการฯ ท่านที่ 1 ยังกล่าวอีกว่า“บางครั้งก็แต่งตั้ง
กรรมการประเมินผลจากหัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอที่ไม่ได้ปฏิบัติงานร่วมกันกับผู้ใหญ่บ้าน
สม่ าเสมอ เช่น สัสดีอ าเภอ สรรพากรอ าเภอ” นอกจากนี้คณะกรรมการฯ ท่านที่ 3, 4 ให้ความเห็นไป
ในทางเดียวกันกับกรรมการฯ ท่านที่  5 ว่า  “คณะกรรมการประเมินผลมีจ านวนน้อยเกินไป 
ไม่ครอบคลุมที่จะใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านได้ทั้งหมด” 

ประเด็นที่ 2 การพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผล 
จากการสัมภาษณ์กรรมการฯ ท่านที่ 1 กล่าวว่า “การพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือ

ประเมินผู้ใหญ่บ้านนั้น ก็จะพิจารณาเลือกหลักเกณฑ์ตามแบบตัวอย่างที่ส่วนกลางก าหนดมาเพราะถ้า
ก าหนดหลักเกณฑ์นอกเหนือจากที่ส่วนกลางก าหนดมาแล้ว มีปัญหาตามมาแน่นอน เกิดความไม่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน” อีกทั้งกรรมการฯ ท่านที่ 2 ให้ความเห็นไปในทางเดียวกันกับกรรมการฯ ท่านที่ 
5, 6 ว่า “หลักเกณฑ์ที่ก าหนดมาตามแบบฟอร์มบางข้อไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงในพ้ืนที่ 
บางข้อผู้ใหญ่บ้านก็ท าได้ยากหรืออาจท าไม่ได้เลย” 

ประเด็นที่ 3 การรับฟังความคิดเห็นของราษฎร 
จากการสัมภาษณ์กรรมการฯ ท่านที่ 3 กล่าวว่า “การรับฟังความคิดเห็นของราษฎรตาม

ระเบียบฯ ก าหนดให้คณะกรรมการประเมินผลเป็นผู้ก าหนดจ านวนราษฎรในการแสดงความคิดเห็น
ไม่น้อยกว่า 20 คน คณะกรรมการฯ ก็ใช้วิธีการ โดยให้ผู้ใหญ่บ้านไปแจ้งลูกบ้านของตนจ านวน 20 
คน ให้มาเข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นตามวันที่คณะกรรมการฯ ก าหนดไว้ ผู้ใหญ่บ้านก็จะไปแจ้ง
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เฉพาะชาวบ้านที่สนับสนุนตน โดยไม่ได้ค านึงถึงจ านวนครัวเรือนหรือจ านวนประชากรที่อยู่ใน
หมู่บ้าน” กรรมการฯ ท่านที่ 4 ยังกล่าวอีกว่า“การที่ระเบียบฯ ก าหนดให้น าประกาศของอ าเภอไปติด
ไว้ที่ว่าการอ าเภอ ที่ท าการก านัน ที่ท าการผู้ใหญ่บ้านที่เข้ารับการประเมิน จริง ๆ แล้วชาวบ้านรู้ไม่
ทั่วถึงทั้งหมด จะรู้ได้ก็จากการที่ผู้ใหญ่บ้านไปแจ้งเป็นส่วนใหญ่” 

ประเด็นที่ 4 การพิจารณาผลการประเมิน 
จากการสัมภาษณ์กรรมการฯ ท่านที่ 1,2 ให้ความเห็นไปในทางเดียวกันกับกรรมการฯ ท่านที่ 

3 ซึ่งกล่าวว่า “ก็ดูตามเอกสารที่ผู้ ใหญ่บ้านส่งมาเป็นหลักประกอบกับการสังเกตการท างาน 
ซึ่งแบบฟอร์มประเมินก าหนดมาไม่มีความชัดเจน มีความเป็นนามธรรมค่อนข้างสูง เป็นการก าหนด
หลักเกณฑ์กว้าง ๆ ไม่ได้ระบุถึงรายละเอียดในแต่ละหัวข้อ เช่น ด้านการปฏิบัติหน้าที่และงานตาม
นโยบายของรัฐบาล ข้อ... ส่งเสริมให้ราษฎรในพ้ืนที่น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
โครงการพระราชด าริมาเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตให้เห็นเป็นรูปธรรม หรือข้อ... ปฏิบัติตาม
ภารกิจหรืองานอ่ืนตามกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของส่วนราชการหรือที่นายอ าเภอมอบหมาย 
การปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามบทบัญญัติของกฎหมาย 
โดยไม่ปล่อยปะละเลย เป็นต้น” อีกทั้งกรรมการฯ ท่านที่ 1 ยังกล่าวอีกว่า”การพิจารณาผลการ
ประเมินคือไม่ได้มีเกณฑ์การวัดคะแนน แต่เป็นการประเมินว่าผ่านหรือไม่ผ่านในข้อนั้น ๆ โดยเปิดช่อง
ให้กรรมการสามารถให้เหตุผลหรือค าชี้แจงประกอบการประเมินในข้อนั้น ๆ ซึ่งการพิจารณาผลการ
ประเมินลักษณะนี้สร้างความอึดอัดให้แก่คณะกรรมการประเมินผล เพราะไม่มีเกณฑ์การชี้วัดที่แน่ชัด 
บางหัวข้อมีการอธิบายก าหนดรายละเอียดปลีกย่อยเยอะ บางหัวข้อไม่มีรายละเอียดอธิบายเลย  
ถ้ากรรมประเมินผลคนใดคนหนึ่งมีความสัมพันธ์ที่ดีหรือผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เข้ารับการประเมิน 
คณะกรรมการประเมินคนนั้นก็อาจลงความเห็นให้ผ่าน แต่ถ้าคณะกรรมประเมินไม่รู้จักหรือมี
ความคุ้นเคยกับผู้เข้ารับการประเมินคนนั้น ก็อาจลงความเห็นไม่ผ่านก็ได้ อาจเกิดความไม่เป็นกลาง
และไม่เป็นธรรมกับผู้เข้ารับการประเมินรายอ่ืนอีกด้วย 

ประเด็นที่ 5 ความคิดเห็นหลังจากจบกระบวนการประเมินผลแล้ว 
จากการสัมภาษณ์กรรมการฯ ท่านที่ 2, 3 ให้ความเห็นไปในทางเดียวกันกับกรรมการฯ ท่าน

ที่ 1 ซึ่งกล่าวว่า “ก็ส่งผลดีให้ผู้ใหญ่บ้านที่ผ่านการประเมินนั้นมีความตระหนักรู้ในจุดเด่น จุดด้อยของ
ตนเอง ทราบถึงความคิดเห็นของราษฎรที่มีต่อตน ผู้ใหญ่บ้านก็จะน าสิ่งที่เป็นจุดด้อยไปปรับปรุงแก้ไข
และพัฒนาตนเองให้เป็นที่ยอมรับของราษฎรและของหน่วยงานราชการ แต่การประเมินในครั้งนี้ก็ไม่
อาจวัดได้ว่าผู้ใหญ่บ้านที่ผ่านการประเมินมาแล้วนั้นจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพ่ิมมากข้ึน” 
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4.2 ข้อมูลที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์ผู้บริหำร/ข้ำรำชกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นที่ 1 การท างานร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  
จากการสัมภาษณ์ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่านหนึ่ง กล่าวว่า “การท างาน

ร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการปกครองท้องที่ตามกฎหมายแล้ว ก าหนดให้ต้องมี
การประสานงานกันในพ้ืนที่ โดยผู้ใหญ่บ้านต้องประสานงานหรืออ านวยความสะดวกให้แก่ชาวบ้านใน
การติดต่อหรือรับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่าน
นี้ยังกล่าวอีกว่า “ความสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่นและท้องที่ก็เป็นองค์ประกอบส าคัญที่จะท าให้การ
ปกครองในการบริหารราชการส่วนภูมิภาคและการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินการให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบลื่นถ้าผู้น าท้องถิ่นและผู้น าท้องที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันก็จะช่วยกัน
ส่งเสริมการท างานซึ่งกันและกัน สนับสนุนการท างานให้กัน แต่จะมีปัญหาในการท างานเกิดขึ้นในบาง
ท้องที่ที่ผู้น าของท้องถิ่นและผู้น าท้องที่มีความขัดแย้งกันเอง เช่น ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้น าท้องที่มุ่ง
เล่นการเมืองมากกว่าการท างานตามบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ ขาดความจริงใจในการพัฒนา 
งบประมาณหรือการพัฒนากระจุกเฉพาะในพ้ืนที่ฐานเสียงของตน ปัญหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
ระหว่างผู้น าท้องถิ่นและผู้น าท้องที่ การขาดความเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน การแย่งชิงมวลชน
เพ่ือแสดงออกให้เห็นว่าชาวบ้านสนับสนุนฝ่ายตนมากกว่า” 

ประเด็นที่ 2 การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการประเมินผลการปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน 

จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่านหนึ่ง กล่าวว่า “ถ้าจะให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านแล้วนั้น 
เป็นเรื่องยากที่ผู้ใหญ่บ้านเขาจะยอมให้ท้องถิ่นเข้าไปประเมินตน ถึงแม้จะได้เข้ามามีส่วนร่วมแต่ก็คง
ไม่ได้เป็นส่วนส าคัญท่ีจะส่งผลต่อการประเมินเท่าไหร่ เพราะการประเมินผู้บริหารท้องถิ่น ถ้าในระดับ
อ าเภอก็มีเฉพาะนายอ าเภอ ปลัดอ าเภอ หรือหัวหน้าส่วนราชการระดับอ าเภอ เป็นคณะกรรมการ
เท่านั้น ไม่ได้ให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้านเข้ามาร่วมประเมินด้วย” ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่านนี้
ยังกล่าวอีกว่า “ลึกๆแล้วท้องถิ่นกับท้องที่ก็ยังคงมีความขัดแย้งกันเองอยู่ จะให้คนที่มีความขัดแย้งกัน
ไปประเมินการท างานซึ่งกันและกันผลการประเมินก็จะมีแต่อคติ แต่ถ้าเขามีความรักใคร่ สนิทสนมกัน 
ให้เกียรติกัน ผู้ใหญ่บ้านเขาก็อาจจะยินดีที่จะให้ท้องถิ่นเข้าไปร่วมประเมิน” 

4.3 ข้อมูลที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์รำษฎรผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ประเด็นที่ 1 การรับทราบข่าวสารและความเข้าใจในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ

ผู้ใหญ่บ้าน 
จากการสัมภาษณ์ราษฎรท่านหนึ่งกล่าวว่า “การประเมินผู้ใหญ่บ้านครั้งที่ผ่านมา มีชาวบ้าน

บางส่วนยังไม่รู้ข่าวสารว่าจะมีการประเมิน เพราะราษฎรบางส่วนออกไปท างานตั้งแต่เช้ามืดและ
กลับมาช่วงค่ า การประชาสัมพันธ์จากทางอ าเภอก็มีเพียงแต่การปิดประกาศไว้ที่บ้านของผู้ใหญ่บ้าน 
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หรือไม่ก็มีผู้ ใหญ่บ้านมาแจ้งกับชาวบ้าน ซึ่งชาวบ้านบางส่วนผู้ใหญ่บ้านก็แจ้งไม่ทั่วถึง อีกทั้ง
คณะกรรมการที่จะมาประเมินก็ไม่ได้มีการประชุมชี้แจงชาวบ้านก่อนว่าจะมีการประเมินผู้ใหญ่บ้าน 
ท าให้ราษฎรบางส่วนไม่มีเข้าใจว่าประเมินผู้ใหญ่บ้านไปท าไม ส่วนมากจะคิดว่าประเมินเพ่ือให้
ผู้ใหญ่บ้านอยู่ต่อหรือให้ออก” ราษฎรอีกท่านหนึ่งยังกล่าวอีกว่า “ชาวบ้านบางส่วนก็ไม่ได้สนใจการ
ประเมินผู้ใหญ่บ้านเท่าไหร่ คนที่มาประชุมก็เป็นคนเดิม ๆ ที่มีส่วนร่วมในหมู่บ้าน คนที่ไม่เคยมาก็ไม่
มาเลยถ้าเขาไม่ได้ประโยชน์อะไรโดยตรงกับเขา” 

ประเด็นที่ 2 ความชัดเจนของหลักเกณฑ์การประเมินผล 
จากการสัมภาษณ์ราษฎรท่านหนึ่งกล่าวว่า “ค าถามที่ใช้ถามความเห็นของราษฎรบางข้อ 

ชาวบ้านบางส่วนก็ไม่เข้าใจค าถาม เนื่องจากเป็นค าถามในลักษณะกว้าง  ๆ ไม่มีการอธิบาย
รายละเอียดอย่างชัดเจน ค าถามวน ๆ ซ้ าไปซ้ ามา ท าให้ชาวบ้านไม่เข้าใจ ตัดสินใจออกความคิดเห็น
ได้ยาก คณะกรรมการประเมินต้องยกตัวอย่างประกอบราษฎรถึงจะเข้าใจ” ราษฎรอีกท่านหนึ่งยัง
กล่าวอีกว่า “มันก็ตัดสินใจล าบากเหมือนกันที่จะเลือกว่าผู้ใหญ่บ้านเขาท าหรือไม่ท าในค าถามนั้น 
เพราะค าถามบางข้อไม่ได้อธิบายรายละเอียดเอาไว้ แต่ถ้าข้อไหนมีค าอธิบายรายละเอียดหรือ
กรรมการยกตัวอย่างชาวบ้านก็เข้าใจได้ง่าย” 

ประเด็นที่ 3 การรับฟังความคิดเห็นของราษฎร 
จากการสัมภาษณ์ราษฎรท่านหนึ่งกล่าวว่า “ถ้าดูตามระเบียบแล้ว การรับฟังความคิดเห็น

ของชาวบ้านก็เป็นเพียงส่วนประกอบหนึ่งในการตัดสินใจของคณะกรรมการฯ ไม่ได้มีผลอะไรกับการ
ประเมินว่าจะให้ผู้ใหญ่บ้านผ่านหรือไม่ผ่าน เพียงแต่น ามาให้ครบองค์ประกอบการประเมินเท่านั้น 
ไม่ได้มุ่งหมายที่จะรับฟังความคิดเห็นของราษฎรอย่างแท้จริง ก็อาจมองได้ว่าการรับฟังความคิดเห็น
ของชาวบ้านไม่ได้ส าคัญอะไร ทั้งที่ชาวบ้านก็เป็นคนเลือกผู้ใหญ่บ้านเข้ามาท าหน้าที่ ถ้าชาวบ้านเขารู้
ว่าการประเมินเป็นแบบนี้คราวหน้าเขาก็ไม่มากัน” 

ประเด็นที่ 4 ห้วงระยะเวลาการประเมินผล 
จากการสัมภาษณ์ราษฎรสองท่าน ให้ความเห็นไปในทางเดียวกันกับราษฎรท่านหนึ่ง 

ซึ่งกล่าวว่า “การประเมินผู้ใหญ่บ้านที่กฎหมายก าหนดให้ต้องประเมินทุก 4 ปีนั้น เป็นระยะเวลาที่
นานเกินไปเพราะการท างานของผู้ใหญ่บ้านมีความใกล้ชิดกับชาวบ้านและหน่วยงานราชการต่าง  ๆ 
เพราะประชาชนมองเห็นถึงการท างานของผู้ใหญ่บ้านในพ้ืนที่ตลอดเวลาอยู่แล้ว แต่ส่วนราชการมีการ
ปรับย้ายบ่อยครั้ง การที่จะประเมินให้บ่อยขึ้นกว่าเดิมก็ย่อมส่งผลดีมากกว่าผลเสียต่อผู้ใหญ่บ้าน 
ยังเป็นการกระตุน้ให้ผู้ใหญ่บ้านมีความมุ่งม่ัน กระตือรือร้น ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ จะท าอะไรผู้ใหญ่บ้านก็
จะนึกถึงชาวบ้านก่อนเป็นอันดับแรก” 
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4.4 ข้อมูลที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน 
ประเด็นที่ 1 บทบาทหน้าที่ของก านัน ผู้ใหญ่บ้านในปัจจุบัน 
จากการสัมภาษณ์ก านันท่านหนึ่ง กล่าวว่า “ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน มีความเป็นมายาวนานมีความ

ใกล้ชิดกับประชาชน ในสังคมพ้ืนที่ชนบท ก านัน ผู้ใหญ่บ้านยังคงมีความส าคัญและจ าเป็นอยู่ ยังเป็น
กลไกส าคัญในการประสานงานระหว่างรัฐกับชาวบ้าน อีกทั้งยังเป็นผู้ช่วยเหลือนายอ าเภอ หน่วยงาน
ราชการอ่ืน ๆ ในการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขของชาวบ้าน ทั้ งด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย 
การอ านวยความเป็นธรรม การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ก็ต้องเป็นผู้น า 
เป็นแบบอย่างที่ดีให้ชาวบ้าน” ผู้ใหญ่บ้านท่านหนึ่งยังกล่าวอีกว่า “แม้ในปัจจุบันสภาพสังคมจะ
เปลี่ยนไปมาก หน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านจากเดิมที่มีมากอยู่แล้วก็มีเพ่ิมมากขึ้น การท างานของผู้ใหญ่บ้าน
ก็ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ การท างานเดี๋ยวนี้ก็ยากขึ้น ต้องฟังกระแสสังคม 
ฟังเสียงชาวบ้าน ก่อนจะท าอะไรไปก็ต้องค านึงถึงผลกระทบที่จะตามมาด้วย” ผู้ใหญ่บ้านท่านหนึ่งยัง
กล่าวอีกว่า “ถึงแม้การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากในปัจจุบัน คนอ่ืน
อาจจะมองว่ามีอ านาจหน้าที่ มีการท างานที่ทับซ้อนกัน ท้องถิ่นก็จะเน้นไปในเรื่องของการพัฒนาพ้ืนที่ 
การบริการสาธารณะ เนื่องจากมีงบประมาณในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ แต่ผู้ใหญ่บ้านจะมีหน้าที่ใน
การรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้านเป็นหลัก”  

ประเด็นที่ 2 ความเหมาะสมของหลักเกณฑ์การประเมินผล 
จากการสัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้านท่านหนึ่ง กล่าวว่า “หลักเกณฑ์ที่ใช้ประเมินผู้ใหญ่บ้านอยู่ใน

กรอบของอ านาจหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน อาจจะมองว่าเยอะเกินไปแต่ก็ครอบคลุมการปฏิบัติหน้าที่ 
แต่ก็มีหลักเกณฑ์บางข้อที่ใช้ประเมินก็ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน หรือหลักเกณฑ์บางข้อ
ในทางปฏิบัติสามารถท าได้ยากหรืออาจท าไม่ได้เลย และในแต่ละพ้ืนที่ก็มีบริบทการท างานที่แตกต่าง
กัน ควรจะให้ผู้ใหญ่บ้านที่เข้ารับการประเมินเข้ามามีส่วนร่วมหรือแสดงความคิดเห็นในการพิจารณา
ก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินด้วย” 

ประเด็นที่ 3 การสรรหาคณะกรรมการประเมินผล 
จากการสัมภาษณ์ก านันท่านหนึ่งกล่าวว่า “ถึงแม้ว่าผู้ใหญ่บ้านจะสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

แต่ก็ยังเป็นกลไกในระดับท้องที่ให้ส่วนราชการกระทรวงอ่ืน ๆ ด้วย ทั้งกระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงเกษตรแหละสหกรณ์ และภาคส่วนอ่ืน ๆ ถ้าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลควร
จะให้ส่วนราชการหรือภาคส่วนอ่ืนที่ท างานร่วมกันกับผู้ ใหญ่บ้านในพ้ืนที่ เป็นส่วน หนึ่งของ
คณะกรรมการ โดยค านึงถึงการปฏิบัติงานจริงในพ้ืนที่และครอบคลุมการปฏิบัติงานของผู้ใหญ่บ้าน
ด้วย ประการส าคัญคือคณะกรรมการประเมินผลที่จะแต่งตั้งมานั้น ต้องมีความรู้ความเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านในระดับหนึ่ง ต้องเป็นที่ยอมรับของส่วนราชการอ่ืน มีวุฒิภาวะและมี
ความเป็นกลาง ไม่ใช้อคติหรือความพึงพอใจส่วนตัวในการตัดสิน ถ้าคณะกรรมการประเมินผลที่
แต่งตั้งมามีคุณสมบัติเหล่านี้ก็จะเป็นที่ยอมรับจากประชาชน จากผู้เข้ารับการประเมิน และจากส่วน
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ราชการอ่ืนอีกด้วย เป็นการขจัดปัญหาเรื่องความน่าเชื่อถือของผลการประเมิน ลบข้อครหาที่ว่า
ช่วยเหลือกันเรื่องผลการประเมิน แล้วยังเป็นธรรมกับผู้เข้ารับการประเมินอีกด้วย” 

ประเด็นที่ 4 ข้อจ ากัดในเรื่องการเก็บรวบรวมหลักฐานหรือผลงานในการปฏิบัติหน้าที่ 
จากการสัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้านท่านหนึ่งกล่าวว่า “หลังจากท่ีมีการประกาศเรื่องการประเมินผล

การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านแล้ว นายอ าเภอก็จะก าหนด วันและสถานที่ให้ผู้ใหญ่บ้านส่งหลักฐาน
การท างาน เช่น สมุดบันทึกผลการปฏิบัติหน้าที่ สมุดบันทึกการตรวจราชการ สมุดบันทึกรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน ภาพถ่ายการท างานร่วมกับประชาชนหรือส่วนราชการอ่ืน  ๆ หนังสือ
ชมเชย ประกาศเกียรติคุณ ผู้ใหญ่บ้านในบางพ้ืนที่หรือผู้ใหญ่บ้านรุ่นเก่า ไม่มีความสามารถเพียง
พอที่จะใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ท าให้ต้องไปว่าจ้างให้คนอ่ืนรวบรวมผลงาน” ผู้ใหญ่บ้านยังกล่าวอีก
ว่า “เนื่องจากผลการปฏิบัติงานจะเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ส าคัญที่คณะกรรมการประเมินฯจะใช้
พิจารณา ซึ่งการรวบรวมผลงานตลอดระยะเวลา 4 ปีนั้น ต้องใช้ความใส่ใจในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เป็นอย่างมาก เสี่ยงต่อการสูญหาย หรือถ้าหากลืมบันทึกเรื่องใดเรื่องหนึ่งอาจท าให้การพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์ขาดตกบกพร่องไป”       
 ประเด็นที่ 5 หลังจากท่ีผ่านการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ 

จากการสัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้านท่านหนึ่งได้ให้ความเห็นเป็นไปในทางเดียวกับก านันซึ่งได้กล่าว
ว่า “เรื่องผลการประเมินนั้น ก็จะท าให้ผู้ใหญ่บ้านทราบว่าตนเองมีจุดเด่น จุดด้อยเรื่องใดล้าง บ่งบอก
ถึงศักยภาพในการท างาน รวมถึงสะท้อนให้เห็นถึงหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินกับการปฏิบัติหน้าที่
จริงสอดคล้องว่ามีความเหมาะสมกับพ้ืนที่หรือไม่ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ผู้ใหญ่บ้านตระหนักถึง
บทบาทหน้าที่ เป็นแบบอย่างของผู้น าชุมชน สร้างความศรัทธาและความไว้วางใจต่อราษฎร มีความ
เสียสละอุทิศตนช่วยเหลือราษฎร เป็นเครื่องมือที่ดี ในการใช้ควบคุมให้ผู้ใหญ่บ้านต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายอย่างเคร่งครัด มีระเบียบวินัย เพราะมีบทลงโทษเช่นเดียวกันกับข้าราชการ” ผู้ใหญ่บ้านท่าน
หนึ่งยังกล่าวอีกว่า “การที่จะส่งเสริมการท างานของผู้ใหญ่บ้านให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมในทุกด้าน
ตามหลักเกณฑ์ที่ใช้ประเมินนั้น ก็ต้องมีการสนับสนุนการท างานด้วย ไม่ว่าจะเป็นด้านงบประมาณ 
ด้านการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ จากกรมการปกครองหรือส่วนราชการอ่ืน 
เพ่ือให้การประเมินในครั้งต่อไปมีความเหมาะสม เป็นธรรมกับผู้เข้ารับการประเมินมากยิ่งขึ้น” 
 
5. สรุปผลกำรวิจัย อภิปรำยผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลกำรวิจัย 
จากการศึกษาระบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ ใหญ่บ้าน ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ.
2559 พบว่า ระบบประเมินยังมีความบกพร่อง ขาดหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม ขาดการมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแยกออกได้เป็นประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
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ประเด็นที่ 1 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล 
ในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. 2559 ซึ่งคณะกรรมการ
ประเมินผลที่นายอ าเภอมีต าแหน่งเป็นประธานและแต่งตั้งกรรมการจากหัวหน้าส่วนราชการประจ า
อ าเภอ หรือก านันในพ้ืนที่ หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่จ านวน 1 คน 
เป็นกรรมการ และปลัดอ าเภอ 1 คน เป็นกรรมการและเลขานุการ รวมทั้งสิ้น 3 คน ส่งผลให้การ
ประเมินตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ซึ่งมีการประเมินผลหลายด้านไม่ครอบคลุมการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้ใหญ่บ้านได้ท้ังหมด เพราะคณะกรรมการที่เป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับอ าเภอมีความรู้เฉพาะด้าน
ของตน อีกทั้งคณะกรรมการประเมินผลมีการย้ายสถานที่ท างานอยู่บ่อยครั้ง ไม่ได้มีความใกล้ชิดและ
มีประสบการณ์ท างานร่วมกันกับผู้ใหญ่บ้านเท่าที่ควรหรือกรรมการที่นายอ าเภอแต่งตั้งขึ้นบางคน
ไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจในอ านาจหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน มีแต่เพียงนายอ าเภอและปลัดอ าเภอเท่านั้น
ที่ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านอย่างลึกซ้ึง 

ประเด็นที่ 2 การก าหนดวิธีการ หลักเกณฑ์และการพิจารณาผลการประเมิน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่

ของผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. 2559 ก าหนดให้นายอ าเภอจัดให้มีการประเมินผู้ใหญ่บ้านที่ด ารงต าแหน่งครบ 4 
ปี ซึ่งในการประเมินต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 45 วันนับแต่วันที่ต้องมีการประเมินผล 
ให้คณะกรรมการประเมินผลก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินและลงพ้ืนที่รับฟังความคิดเห็นของราษฎร 
ซึ่งในการพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์การประเมิน คณะกรรมการประเมินผลจะพิจารณาหลักเกณฑ์
แบบฟอร์มที่ส่วนกลางก าหนดมาโดยไม่ได้ค านึงถึงความเหมาะสมและความสอดคล้องในพ้ืนที่ แม้ตาม
ระเบียบฯ จะเปิดช่องให้คณะกรรมการประเมินผลสามารถก าหนดหลักเกณฑ์ขึ้นมาเองได้ตามความ
เหมาะสม อีกทั้งสถานการณ์ของสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป หลักเกณฑ์บางข้อที่ใช้เป็นตัวชี้วัดการท างาน
ของผู้ใหญ่บ้านไม่สามารถวัดการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านได้จริงและไม่สอดคล้องกับสถานการณ์
ขณะที่มีการประเมิน เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้เข้ารับการประเมิน  

ในการก าหนดจ านวนราษฎรที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นก็ไม่ได้มีมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งโดย
ส่วนใหญ่จะก าหนดไว้จ านวน 20 คน ตามที่ระเบียบฯ ก าหนดไว้ว่าต้องรับฟังความเห็นของราษฎรไม่
น้อยกว่า 20 คน โดยให้ทั่วถึงและเป็นธรรม โดยไม่ได้ก าหนดคุณสมบัติของราษฎรหรือค านึงถึง
จ านวนประชากรในหมู่บ้าน ท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมกับผู้เข้ารับการประเมิน หากหมู่บ้านนั้นมี
ความขัดแย้งกันของราษฎร อีกทั้งการลงพ้ืนที่รับฟังความคิดเห็นของราษฎร คณะกรรมการ
ประเมินผลจะให้ผู้ใหญ่บ้านที่เข้ารับการประเมินเป็นคนไปแจ้งแก่ราษฎรว่าจะมีการประเมิน
ผู้ใหญ่บ้าน หากผู้ใหญ่บ้านแจ้งราษฎรไม่ทั่วถึงก็จะเกิดปัญหาตามมาได้ 
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การพิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการ ตามแบบฟอร์มที่กรมการปกครองก าหนดมา
เป็นการลงความเห็นว่าผ่านหรือไม่ผ่านในด้านนั้น ๆ ซึ่งแบบประเมินมีความเป็นนามธรรมอยู่สูงมาก 
คณะกรรมการประเมินผลต้องใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจ อาจเกิดอคติหรือความพึงพอใจส่วนตัว 
เกิดความไม่เป็นกลางกับผู้เข้ารับการประเมินรายอ่ืนได้  

ประเด็นที่ 3 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประเมินผล 
การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน ตามระเบียบฯ คณะกรรมการฯจะน าเกณฑ์

การประเมินประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ด้าน และหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
1 ด้าน โดยน าเกณฑ์การประเมินผล 4 ด้าน ด้านละไม่น้อยกว่า 20 ภารกิจ มารวมกันมีเกณฑ์การ
ประเมินทั้งหมดไม่น้อยกว่า 80 ข้อ หากผลคะแนนรวมกันอยู่ในระดับผ่าน จ านวน 40 ข้อ ถือว่าผ่าน
เกณฑ์การประเมิน โดยให้คณะกรรมการฯ น าการรับฟังความคิดเห็นของราษฎรในหมู่บ้านมา
ประกอบการพิจารณา หากการรับฟังความคิดเห็นของราษฎรเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนที่คณะ
กรรมการฯก าหนด (จ านวนไม่น้อยกว่า 20 คน) เห็นว่าไม่ผ่านการประเมินผล และขัดแย้งกับ
ความเห็นของคณะกรรมการฯ ระเบียบฯ ก าหนดให้คณะกรรมการฯ ทบทวนผลการประเมินและให้
ลงพ้ืนที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้ได้ข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติ แสดงให้เห็นว่าการมีส่วนร่วมของราษฎร
เป็นเพียงการรับฟังความคิดเห็นของราษฎร ไม่ได้มีผลอะไรต่อการประเมินเพราะอ านาจตัดสินใจ
ทั้งหมดขึ้นอยู่กับคณะกรรมการฯ อีกทั้งระเบียบฯ ก็ไม่ได้ก าหนดให้ภาคส่วนอ่ืน  ๆ ที่ปฏิบัติงาน
ร่วมกันกับผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เข้ามามีบทบาทในการประเมินฯ อีกด้วย ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ส่วนราชการอ่ืนในพื้นท่ี รวมถึงกลุ่มราษฎรต่าง ๆ ในหมู่บ้าน ทั้งท่ีภาคส่วนเหล่านี้ท างานใกล้ชิดและมี
ส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน 

ประเด็นที่ 4 ระยะเวลาในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ 
การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านในปัจจุบัน มีจุดมุ่งหมายส าคัญคือเพ่ือเป็น

มาตรการควบคุมก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน เสริมสร้างและรักษาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานให้อยู่ในระดับมาตรฐานที่ทางราชการต้องการและตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชน ซึ่งการประเมินผลฯ ทุก 4 ปีนั้น อาจเป็นระยะเวลาที่นานเกินไป วัดประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านได้ยาก อีกทั้งการประเมินผลงานต้องมีการยึดโยงกับนโยบายของรัฐบาล
ซึ่งมีเนื้องานเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปีตามสถานการณ์ของประเทศ และผู้ใหญ่บ้านจะปฏิบัติงานเพ่ือ
สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลเมื่อใกล้ถึงช่วงการประเมินเท่านั้น 

5.2 อภิปรำยผลกำรวิจัย 
1) การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล 
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านมีจ านวนน้อยเกินไป ขาดความ

เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน ไม่สามารถประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านได้อย่าง
ครอบคลุม ซึ่งสอดคล้องกับ เสนาะ ติเยาว์ (2543) ได้อธิบายว่า ผู้ท าหน้าที่พิจารณาการปฏิบัติงาน
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ควรจะมีความเข้าใจในหลักการ วัตถุประสงค์และวิธีการโดยตลอด หากมีการร่วมกันพิจารณาควรร่วม
ปรึกษาหารือกันเสียก่อนว่าจะด าเนินการกันอย่างไร เพ่ือให้วิธีการเป็นไปในแนวเดียวกัน การเรียนรู้
หลักการก่อนที่จะพิจารณานั้นถึงแม้จะมีข้อผิดพลาดในเวลาต่อมา แต่ก็แสดงให้เห็นว่าผู้นั้นเป็นผู้มี
ความสนใจและเอาใจใส่ดีและก็ไม่ใช่เป็นข้อน่าต าหนิแต่อย่างใด และยังสอดคล้องกับ ศรีอรุณ 
เรศานนท์ (2532) ได้อธิบายว่า ผู้ท าหน้าที่พิจารณาการปฏิบัติงาน ควรมีความเข้าใจในหลักการ 
วัตถุประสงค์และวิธีการทั้งหมดควรมีการพิจารณาหารือร่วมกันก่อนว่าจะด าเนินการอย่างไร เพ่ือให้
วิธีการเป็นไปในแนวเดียวกัน 

2) การก าหนดวิธีการ หลักเกณฑ์และการพิจารณาผลการประเมิน 
การพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์การประเมิน คณะกรรมการประเมินผลจะพิจารณา

หลักเกณฑ์ตามที่แบบฟอร์มก าหนดมาโดยไม่ได้ค านึงถึงความเหมาะสมและความสอดคล้องในพ้ืนที่ 
หลักเกณฑ์ที่ใช้เป็นตัวชี้วัดการท างานของผู้ใหญ่บ้านไม่สอดคล้องและทันต่อสถานการณ์การปฏิบัติ
หน้าที่จริง การพิจารณาผลการประเมิน นอกจากจะพิจารณาจากสมุดบันทึกผลการปฏิบัติหน้าที่ 
ยังต้องใช้ดุลยพินิจส่วนตัวในการตัดสินใจ เนื่องจากความไม่ชัดเจนของหลักเกณฑ์การประเมิน 
ซึ่งสอดคล้องกับ อลงกรณ์ มีสุทธา และสมิต สัชฌุกร (2539) อธิบายว่า การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเป็นกระบวนการประเมินค่าผลการปฏิบัติงาน มิใช่ประเมินค่าบุคคล (Weigh the Work-
Not the Worker) กล่าวคือ ผู้ประเมินจะค านึงถึงการประเมินค่าของผลการปฏิบัติงานเท่านั้น มิได้มุ่ง
ประเมินค่าของตัวบุคคลหรือของพนักงาน และยังสอดคล้องกับ เสนาะ ติเยาว์  (2543) ได้อธิบายว่า 
วิธีการหรือข้อเสนอแนะใด ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาควรจะน ามาใช้เพ่ือท าให้การพิจารณา
นั้นถูกต้องมากขึ้น อย่างน้อยผู้ท าหน้าที่ในการประเมินจะต้องมีความสังเกตในตัวพนักงานอย่าง
เพียงพอเพ่ือจะได้เรียนรู้ถึงพฤติกรรมของพนักงานนั้นโดยตลอด กล่าวอย่างง่าย ๆ  จะต้องรวบรวม
หลักฐานและปัจจัยต่าง ๆ มาประกอบการพิจารณาให้มากที่สุด และยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ 
บุญตา แจ่มแจ้ง (2560) พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกองการ
เจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมี  6 ด้าน คือ 1) ปัญหาด้านหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 2) ปัญหาด้าน ผู้ประเมิน 3) ปัญหาด้านผู้รับการประเมิน 4) ปัญหาด้าน
เครื่องมือการประเมนิผลการปฏิบัติงาน 5) ปัญหาด้านผลการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

3) การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประเมินผล 
การมีส่วนร่วมของราษฎรเป็นเพียงการรับฟังความคิดเห็นของราษฎร อีกทั้งระเบียบฯ ก็ไม่ได้

ก าหนดให้ภาคส่วนอ่ืน ๆ ที่ ปฏิบัติงานร่วมกันกับผู้ใหญ่บ้านในพ้ืนที่เข้ามามีบทบาทในการประเมินฯ 
อีกด้วย ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการอ่ืนในพ้ืนที่ รวมถึงกลุ่มราษฎรต่าง ๆ ในหมู่บ้าน 
ซึ่งภาคส่วนเหล่านี้ท างานใกล้ชิดและมีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน 
ซึ่งไม่สอดคล้องกับ Stakeholder Model รูปแบบ Stakeholder concerns โดย Vedung (1998) 
อธิบายว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการแทรกแซงหรือผลกระทบ
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ของการแทรกแซง การประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเริ่มต้นด้วยการวาดแผนผังแสดงกลุ่มบุคคลที่
เกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบ การด าเนินการ ผลลัพธ์ และการบริหารจัดการของการ
แทรกแซง ผู้ประเมินต้องระบุกลุ่มบุคคลที่ริเริ่ม อนุมัติ สนับสนุนงบประมาณ และใช้การแทรกแซง 
เหตุผลเชิงประชาธิปไตยท่ีสนับสนุนการใช้แบบจ าลองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดจากทัศนคติเกี่ยวกับการ
มีส่วนร่วมและการอภิปรายทางการเมือง แม้ว่า ประชาธิปไตย คือ การออกเสียงเลือกตั้งผู้แทนเพ่ือท า
หน้าที่ตัดสินใจแทนประชาชน (ประชาธิปไตยแบบมีผู้แทน  : Representative Democracy) 
แต่ประชาชนควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจขั้นสุดท้ายระหว่างการเลือกตั้ง (ประชาธิปไตยแบบมีส่วน
ร่วม : Participative Democracy) นอกจากนี้ การอภิปราย การสนทนา และการโต้วาที ถือเป็น
กระบวนการส าคัญของระบบประชาธิปไตย เพราะสามารถกระตุ้นการสร้างและการกลั่นเกลาความ
เชื่อและความต้องการของประชาชน แบบจ าลองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยังถือเป็นประชาธิปไตยแบบ
ปรึกษาหารือและประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม การประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสร้างเสริมการ
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาสาธารณะระหว่างผู้ที่เก่ียวข้อง ส่งเสริมการเรียนรู้สู่การเป็นพลเมืองที่ดีใน
อนาคต รวมถึงเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมและเพ่ิมอ านาจการตัดสินใจขั้นสุดท้ายให้แก่ประชาชน 

4) ระยะเวลาในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ 
การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านทุก 4 ปีนั้น เป็นห้วงระยะเวลาที่นานเกินไป 

การประเมินเพ่ือควบคุม ก ากับ ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ ใหญ่บ้าน เสริมสร้างและรักษา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานต้องมีการปรับรูปแบบหรือหลักเกณฑ์เพ่ือให้สอดคล้องและทันต่อ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ ควรจะมีห้วงระยะเวลาในการประเมินที่สั้นลงกว่าปัจจุบัน 
ซึ่งสอดคล้องกับ อลงกรณ์ มีสุทธา และสมิต สัชฌุกร (2539) ได้อธิบายว่า การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานจะต้องมีความแม่นย าในการประเมิน หมายถึง ความเชื่อมั่นได้ (Reliability) ในผลการ
ประเมิน และความเที่ยง (Validity) ของผลการประเมิน ความเชื่อมั่นได้ หมายถึง ความคงเส้นคงวา
ของผลการประเมินหลาย ๆ ครั้ง ความคงเส้นคงวานี้ชี้ให้เห็นได้จากเมื่อผู้ประเมินประเมินบุคคลหลาย ๆ 
ครั้ง และผลที่ออกมาเหมือนกันเช่นนี้มีความคงเส้นคงวา (Consistency) และผู้ประเมินอาจจะ
กลับมาประเมินอีกหลังจากนั้น 2-4 สัปดาห์ โดยประเมินภายในขอบเขตของสิ่งที่ปรากฏอยู่เดิม คือ 
งานไม่เปลี่ยนไปและน าไปเปรียบเทียบกับผลการประเมินเดิม ถ้าผลเหมือนกันอีกแสดงว่ามีความคง
เส้นคงวา และยังสอดคล้องกับ ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์  (2545) ได้อธิบายว่า การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเป็นกระบวนการต่อเนื่องที่ต้องการกระท าอยู่ตลอดเวลาตามความเหมาะสม เพ่ือให้เกิด
ความถูกต้องและเป็นธรรมต่อผู้ถูกประเมินทุกคน 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
ในการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน

กรณีศึกษา: จังหวัดปราจีนบุรี อาจจะไม่มีวิธีการใดที่จะเป็นวิธีการที่จะประเมินผู้ใหญ่บ้านได้ดีที่สุด 
แต่ต้องหาวิธีการเหมาะสมที่จะใช้ในขณะที่มีการประเมินให้มีความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย และจากการ
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สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผลการวิจัยนั้น สามารถประมวลความต้องการและความคิดเห็นของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียต่อแนวทางการพัฒนาระบบการประเมินผู้ใหญ่บ้านได้ ดังนี้ 

แนวทางท่ี 1 การสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล 
การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการประเมินผล ควรจะมีกระบวนการสรรหาที่มาจากผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียในการประเมินฯ ให้ครอบคลุมการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านตามความเหมาะสมของแต่ละ
พ้ืนที่ โดยกระบวนการในการสรรหานั้นอาจใช้วิธีการดังต่อไปนี้ 1) การเลือกโดยประชุมประชาคม
หมู่บ้าน โดยให้ราษฎรในหมู่บ้านคัดเลือกผู้แทนของตนเข้ามาเป็นกรรมการ ราษฎรสามารถแสดง
ความคิดเห็นได้อย่างเสมอภาค 2) การเลือกโดยวิธีลับ ซึ่งจะเป็นการคัดเลือกโดยปราศจากความเกรง
กลัวต่ออิทธิพลหรือความเกรงใจต่อผู้ใหญ่บ้านหรือบุคคลอ่ืน 3) การคัดเลือกจากคณะกรรมการ
หมู่บ้าน โดยให้นายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นผู้คัดเลือก เพ่ือเป็นการ
ลดความยุ่งยากในกระบวนการสรรหาคณะกรรมการ ซึ่งจะเป็นการ และการแต่ งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลควรประกอบไปด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประเมินทั้งหมด คือ ผู้บังคับบัญชา ราษฎรใน
หมู่บ้าน กลุ่มราษฎรในหมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการอ่ืนที่ปฏิบัติหน้าที่
ร่วมกันกับผู้ใหญ่บ้านอย่างสม่ าเสมอ และก่อนจะมีการประเมินผู้ใหญ่บ้านต้องมีการประชุมชี้แจง
เกี่ยวกับวิธีการประเมิน วัตถุประสงค์ของการประเมินให้คณะกรรมการทราบ  

แนวทางที่ 2 การก าหนดหลักเกณฑ์ การพิจารณาผลการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่และ
ระยะเวลาในการประเมินผล 

การก าหนดหลักเกณฑ์และการพิจารณาผลการประเมินผลฯ เพ่ือให้มีความเหมาะสม 
เป็นธรรมกับผู้เข้ารับการประเมินและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเป็นการลดความยุ่งยากของคณะ
กรรมการฯ ในกระบวนการประเมินโดยให้คณะกรรมการฯ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้เข้ารับการประเมิน 
ประชุมพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินร่วมกันก่อนที่จะมีการประเมินเพ่ือให้เกิดความ
เหมาะสมและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย โดยการพิจารณาผลการประเมินต้องระบุรายละเอียดในแต่ละ
หลักเกณฑ์ให้มีความเป็นรูปธรรม เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ มีรายละเอียด มีความชัดเจน เข้าใจได้ง่าย 
ผู้เข้ารับการประเมินสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ได้จริง ทั้งนี้ในการพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์ต้อง
ค านึงถึงความสอดคล้องของพ้ืนที่ บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้ใหญ่บ้านและเข้ากับ
สถานการณ์ขณะที่มีการประเมินด้วย ควรลดห้วงระยะเวลาการประเมินให้สั้นลงและค านึงถึงความ
เหมาะสมเรื่องระยะเวลาด้วยเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ใหญ่บ้านได้มีระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ แสดง
ความสามารถของตนให้เป็นที่ประจักษ์ต่อราษฎรและส่วนราชการ มีระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูล
เพ่ือใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาผลการประเมิน 
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กรณีศึกษำ ปัญหำและแนวทำงแก้ไขปัญหำกำรออกใบอนุญำต 
สิ่งล่วงล้ ำล ำน้ ำเมย-ตองยิน (ตองยี) อ ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก 

ณัฐธนาธร สิงโตทอง* 
 

บทคัดย่อ 

กรณีศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาการพิจารณา 
ในการออกใบอนุญาตสิ่งล่วงล้ าล าแม่น้ าเมย-ตองยิน ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบดูแลของส านักงาน 
เจ้าท่าภูมิภาคที่ 1 สาขาพิษณุโลก ใช้รูปแบบวิธีการท าการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิจากการรวบรวม
ข้อมูล เอกสารที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารกรมเจ้าท่า และผู้เกี่ยวข้อง
น าข้อมูลมาวิเคราะห์ในเชิงเนื้อหา (Content Analysis) เ พ่ือใช้ เป็นแนวทางในการจัดท า 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย สรุปข้อเสนอแนะในการพิจารณาออกใบอนุญาตสิ่งล่วงล้ าล าแม่น้ า  

ผลการศึกษา พบว่า ปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญต่อการพิจารณาออกใบอนุญาตสิ่งล่วงล้ า
ล าแม่น้ า คือ ปัญหาข้อพิพาทเรื่องการแบ่งพรมแดน กฎหมายข้อบังคับสิ่งล่วงล้ าล าแม่น้ า 
ใช้บังคับได้เฉพาะประชาชนฝ่ายไทยเท่านั้น การลงทุนของนายทุนจีน คือ การสร้างเมืองใหม่ 
ตรงข้ามอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก มูลค่านับแสนล้านบาท การก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม 
เพ่ือผลิตสินค้าไปขายยังยุโรป และอเมริกา และการลงทุนก่อสร้างโรงแรม-กาสิโน มากกว่า 12-14 แห่ง  

แนวทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม โดยการผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติในการพัฒนาพ้ืนที่ทั้ง
สองประเทศให้สอดคล้องกัน บูรณาการพัฒนาร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
ทบทวนนโยบายในการปรับปรุงพระราชบัญญัติฯ กฎกระทรวง ระเบียบปฏิบัติ ขั้นตอนการท างาน 
การปรับปรุงอัตราก าลังและงบประมาณ และการขยายสาขาย่อยของสาขาพิษณุโลกที่แม่สอด 
เพ่ือตอบรับแนวทางการออกใบอนุญาตส าหรับสิ่งล่วงล้ าล าแม่น้ าเมย-ตองยิน ในอนาคต 

ค ำส ำคัญ: แม่น้ าเมย-ตองยิน, กรมเจ้าท่า, กฎหมายการอนุญาตสิ่งล่วงล้ าล าแม่น้ า, อ าเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก 

 
 
 
 
 

                                                           
* ว่าท่ีร้อยโท, นักศกึษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบณัฑติพัฒนบริหารศาสตร์   
118 หมู่ 3 ถนนเสรไีทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
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1. บทน ำ 
ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีบทบาทส าคัญในด้านกิจกรรมทางอุตสาหกรรมธุรกิจ

พาณิชย์นาวี ซึ่งต้องยอมรับว่ากิจการด้านธุรกิจพาณิชยนาวี เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยในการขับเคลื่อนกลไก
ตลาดในภาคพ้ืนระดับภูมิภาคและต่อไปยังตลาดโลกได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้รวมถึงการให้ความส าคัญใน
บริเวณรอยต่อระหว่างพรมแดนและพ้ืนที่บริเวณโดยรอบด่านชายแดน อาทิ พ้ืนที่ครอบคลุมชุมชน
การค้าต่าง ๆ และรวมไปถึงพ้ืนที่ต่อเนื่อง เป็นต้นด้วย โดยเฉพาะเขตแนวชายแดน ไทย-เมียนมาร ์
และพ้ืนที่บริเวณชุมชนชายแดนในอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก เกี่ยวกับกิจการทางการขนส่งทางน้ า
และพาณิชนาวี ตลอดจนรวมถึงการพิจารณาออกใบอนุญาตสิ่งล่วงล้ าล าแม่น้ า ว่าด้วยเรื่องลักษณะ
ของอาคารและสิ่งล่วงล้ าล าแม่น้ าที่พึงอนุญาตได้ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในพ้ืนที่บริเวณดังกล่าว
เป็นแนวเขตของแม่น้ าเมย-ตองยิน  

แม่น้ าเมย-ตองยิน เป็นเส้นกั้นเขตแดนประเทศไทยกับประเทศเมียนมาร์ มีความยาว
ประมาณ 327 กิโลเมตร แม่น้ าสายนี้ไหลขึ้นมิได้ไหลลงเช่นแม่น้ าทั่ว ๆ ไป มีต้นน้ าอยู่ที่บ้านมอเกอ 
ต าบลพบพระ ไหลผ่านอ าเภอแม่สอด อ าเภอแม่ระมาด และอ าเภอท่าสองยาง ของจังหวัดตาก
เรื่อยไปจนถึงจังหวัดแม่ฮ่องสอน และไหลไปบรรจบกับแม่น้ าสาละวิน แล้วไหลลงสู่อ่ าวมะตะบันใน
เขตประเทศเมียนมาร์ ซึ่งนอกจากเป็นพรมแดนธรรมชาติระหว่างไทยกับเมียนมาร์แล้ว แม่น้ าเมย ยัง
มีความส าคัญในการล าเลียงสินค้าทางน้ าระหว่างไทยกับเมียนมาร์ช้านาน ซึ่งแม่น้ าเมยหรือแม่เมยใน
ภาษาเมียนมารเ์รียกว่า “แม่น้ าต่องยิน” นับว่าเป็นอีกพ้ืนที่หนึ่งที่มีมูลค่าการค้าขายระหว่างชายแดน
เพ่ิมสูงขึ้นมาก อีกทั้งยังเป็นพ้ืนที่ที่มีการเชื่อมโยงกับแนวระเบียงทางเศรษฐกิจต่าง ๆ  เช่น 
แนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ -ใต้ (North-South Economic Corridor) แนวระเบียงเศรษฐกิจ
ตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic-Corridor) ติดกับรัฐกะเหรี่ยง เมียนมาร์ และแนวระบี
ยงเศรษฐกิจตอนใต้ (Southern Economic Corridor) และได้ประกาศให้อ าเภอแม่สอด เป็นพ้ืนที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษ เมื่อเดือน มกราคม ปี 2558 ที่ผ่านมา เป็นต้น  ซึ่งการที่แม่น้ าเมย-ตองยิน 
เป็นพรมแดนธรรมชาติระหว่างไทยกับเมียนมาร์ ท าให้การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการล่วงล้ าล าน้ า 
จึงเป็น 2 มาตรฐาน ตามกฎหมายของทั้ง 2 ประเทศ โดยที่ ในฝั่งไทยบังคับใช้กฎหมายไทย 
แต่ขณะเดียวกันในฝั่งเมียนมาร์ก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายของเมียนมาร์ ซึ่งมิได้มีกฎเกณฑ์มากเท่า
กฎหมายไทย ทั้งนี้กฎหมายข้อบังคับเกี่ยวกับการล่วงล้ าล าน้ า สามารถใช้บังคับได้เฉพาะอาณาเขต
ประเทศไทยเท่านั้น ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งแม่น้ าเมย-ตองยิน (ของฝั่ง
ไทย) ในขณะที่ฝ่ายเมียนมาร์ มีการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ อย่างเสรี อย่างต่อเนื่อง มิได้มีการควบคุม
แต่อย่างใด อีกทั้งยังมีการล่วงล้ าแม่น้ าเมย -ตองยิน อย่างต่อเนื่อง และเป็นเหตุให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพของร่องน้ าและเกิดการเสียเปรียบทางการค้าเกิดผลกระทบในมุมกว้างกับ
ผู้ประกอบการฝ่ายไทย นอกจากนี้ บริเวณพ้ืนที่แม่น้ าเมย-ตองยิน ยังมีอิทธิพลของชนกลุ่มน้อย
(กะเหรี่ยง) ที่มีบทบาทส าคัญในการด าเนินกิจกรรมในพ้ืนที่ซึ่งชนกลุ่มน้อย(กะเหรี่ยง) มิได้ถูกกฎหมาย

https://thai.tourismthailand.org/Search-result/tagword/ประเทศไทย
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87
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ระหว่างประเทศควบคุม แต่ใช้อิทธิพลทางก าลัง ทั้งฝั่งเมียนมาร์และฝั่งไทย ปัญหาดังกล่าวยังส่งผลถึง
ด้านเศรษฐกิจ กล่าวคือ การก่อสร้างอาคารต่าง ๆ อย่างเสรีในฝั่งเมียนมาร์ รวมถึงการเกิดความ
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพของร่องน้ า  ส่งผลให้ เศรษฐกิจและความเจริญต่าง  ๆ จึงไปอยู่ที่ 
ฝั่งของเมียนมาร์ นอกจากนี้ในฝั่งเมียนมาร์ยังมีกลุ่มทุนจีนเข้ามาลงทุนก่อสร้างโรงแรม-กาสิโน 
ทั้งเล็กและใหญ่มากกว่า 12-14 แห่ง มีการสร้างเมืองใหม่ ชายแดนไทย แม่สอด-เมียวดี โดยมีการทุ่ม
เงินจ านวนมหาศาล ซึ่งในการสร้างเมืองใหม่ตรงข้ามอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก มูลค่านับแสนล้าน
บาท การก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม เพ่ือผลิตสินค้าไปขายยังประเทศอ่ืน ๆ เช่น ยุโรป อเมริกา 
อาศัยประเทศเมียนมาร์เป็นฐานการผลิตโดยอาศัยมาตรการทางสิทธิภาษีเพ่ือการส่งออก และ 
ยังเตรียมก่อสร้างถนนมอเตอร์เวย์ จากเมืองโก๊กโก-เมาะล าไย ระยะทางประมาณ 160 กิโลเมตรเพ่ือ
เชื่อมกับท่าเรือน้ าลึกที่บริษัทจีนเตรียมลงทุนการก่อสร้างอีกแห่งหนึ่งในในเมียนมาร์เพ่ือส่งออก
สินค้าออกไปขายทั่วโลก ซึ่งจะเกิดกระทบกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก  

ดังนั้นประเทศไทย โดยกรมเจ้าท่า ซึ่งมีหน้าที่หลักที่เกี่ยวข้องกับการก ากับ ควบคุม ดูแล
ผลประโยชน์ของชาติ ในด้านกิจกรรมทางน้ าและการขนส่ง ตลอดจนการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรม
ต่าง ๆ ทางอุตสาหกรรมพาณิชนาวี ให้เกิดขึ้นและเป็นไปแนวทางตามกฎหมายอย่างถูกต้อง จึงต้องมี
การวางผังเมืองที่เหมาะสม เพ่ือสามารถน าไปสู่การพัฒนาพ้ืนที่ริมแม่น้ าเมย-ตองยิน ได้อย่างเป็น
รูปธรรม มีระบบ ระเบียบ เรียบร้อยสวยงาม มีระบบคมนาคมขนส่งที่ดี ประชาชนมีความสะดวกใน
การประกอบอาชีพมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการเปิดเสรีทางการค้าและการเข้าสู่การเป็นสมาชิกกลุ่ม
ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งในการพัฒนาพ้ืนที่ดังกล่าวนี้ จะประสบผลส าเร็จได้อย่างเป็น
รูปธรรม ก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ตลอดไปจนถึง
ด้านสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ดี เพ่ือการก าหนดกรอบในการพัฒนา บูรณาการวางแผนการพัฒนา
พ้ืนที่ร่วมกัน อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ โดยแนวทางในการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษที่
ส าคัญ คือ การก าหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินชายฝั่งริมแม่น้ าเมย และเป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับ
ที่ถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งมีการบริหารจัดการพ้ืนที่ให้การบูรณาการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อให้การพัฒนาในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องมีการศึกษา
ในกรณีของแม่น้ าเมยเพ่ือการเกิดประโยชน์และการได้เปรียบทางการค้าของไทยอย่างเข้มแข็ง 

 
2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

เพ่ือศึกษาปัญหา และหาแนวทางแก้ไขปัญหาการพิจารณาในการออกใบอนุญาตสิ่งล่วงล้ าล า
แม่น้ าเมย-ตองยิน ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบดูแลของส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1 สาขาพิษณุโลก  
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3. ค ำถำมกำรศึกษำ 
เพราะเหตุใดกรมเจ้าท่าจึงไม่สามารถออกใบอนุญาต สิ่งล่วงล้ าล าน้ าเมยได้ และควรมี 

แนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไร  
 
4. วิธีกำรศึกษำ 

ท าการศึกษา ข้อมูลทุติยภูมิจากการรวบรวมข้อมูล เอกสารที่เกี่ยวข้องในด้านนโยบาย 
ประกอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎกระทรวง และยังรวมไปถึงข้อมูลที่อาจน าไปสู่การสนับสนุนใน
ประเด็น ด้านเศรษฐกิจ สังคม และโดยเฉพาะนโยบายที่เกี่ยวข้องในเรื่องการพิจารณาออกใบอนุญาต
สิ่งล่วงล้ าล าแม่น้ าในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบดูแลของส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1 สาขาพิษณุโลก และ
ข้อมูลปฐมภูมิการพัฒนาและการบริหารจัดการในพ้ืนที่โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารกรมเจ้าท่า และ
ผู้เกี่ยวข้อง จากนั้นผู้ศึกษาจะอาศัยข้อมูลที่ได้จากการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ และข้อมูลปฐมภูมิ 
มาวิเคราะห์เชิงคุณภาพ โดยวิเคราะห์ในเชิงเนื้อหา (Content Analysis) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
จัดท า ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย สรุปข้อเสนอแนะในการพิจารณาออกใบอนุญาตสิ่งล่วงล้ าล าแม่น้ า 
อันเกี่ยวกับเรื่อง ลักษณะของอาคารและสิ่งล่วงล้ าล าแม่น้ าที่พึงอนุญาตได้ ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบดูแล
ของส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1 สาขาพิษณุโลก โดยการผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติในการพัฒนา
พ้ืนที่ทั้งสองประเทศให้สอดคล้องกัน มีการบูรณาการพัฒนาร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและลดผลกระทบเชิงลบให้ได้มากที่สุด 

   
5. ผลกำรศึกษำ  

น าเสนอการสรุปผลการวิจัยที่ส าคัญตามล าดับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 

5.1 สรุปผลกำรวิเครำะห์ 
1) สรุปผลกำรประเมินศักยภำพและกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมของพ้ืนที่ 
แม่น้ าเมย-ตองยิน (ตองยี) ท าหน้าที่เป็นแนวเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐแห่ง

สหภาพเมียนมาร์ และมีความส าคัญในการล าเลียงสินค้าทางน้ าระหว่างไทยกับเมียนมาร์ ซึ่งการที่
แม่น้ าเมย-ตองยิน เป็นพรมแดนธรรมชาติระหว่างไทยกับเมียนมาร์ ท าให้การบังคับใช้กฎหมาย
เกี่ยวกับการล่วงล้ าล าน้ า จึงเป็น 2 มาตรฐาน ตามกฎหมายของทั้ง 2 ประเทศ ในฝั่งไทยบังคับใช้
กฎหมายไทย แต่ในฝั่งเมียนมาร์ก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายของเมียนมาร์ ซึ่งมิได้มีกฎเกณฑ์มากเท่า
กฎหมายไทย ทั้งนี้กฎหมายข้อบังคับเกี่ยวกับการล่วงล้ าล าน้ า ใช้บังคับได้เฉพาะประชาชนฝ่ายไทย
เท่านั้น ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งแม่น้ าเมย-ตองยิน(ของฝั่งไทย) ในขณะที่
ฝ่ายเมียนมาร์ มีการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ อย่างเสรี อย่างต่อเนื่อง มิได้มีการควบคุมแต่อย่างใด 
ซึ่งการล่วงล้ าแม่น้ าเมย-ตองยิน อย่างต่อเนื่องนี้ จึงเป็นสาเหตุให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
ของร่องน้ า และเกิดการเสียเปรียบทางการค้าเกิดผลกระทบในมุมกว้างกับผู้ประกอบการฝ่ายไทย  
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นอกจากนี้ บริเวณพ้ืนที่แม่น้ าเมย-ตองยิน อ านาจรัฐ คือ รัฐบาลของสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์ มิได้มีอ านาจครอบคุลมพ้ืนที่ทั้งหมด ยังมีอิทธิพลของชนกลุ่มน้อย (กะเหรี่ยง) ที่มีบทบาท
ส าคัญในการด าเนินกิจกรรมในพ้ืนที่ซึ่งชนกลุ่มน้อย(กะเหรี่ยง) มิได้กฎหมายระหว่างประเทศควบคุม 
แต่ใช้อิทธิพลทางก าลัง ทั้งฝั่งเมียนมารแ์ละฝั่งไทย ซึ่งเป็นปัญหาที่ละเอียดอ่อน   

2) ผลกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำร ควำมคำดหวังของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ 
ประชาชนในพื้นท่ี แม่น้ าเมย-ตองยิน เป็นพืน้ที่ชายแดน ประกอบด้วย หลายกลุ่มทั้งไทยใหญ่ 

ไทยล้านนา เมียนมาร์ มอญ ตองสู  (กะเหรี่ยง) ซึ่งมีวัฒนธรรมประเพณีเฉพาะของตน และ 
มีความหวังในการได้รับการปฏิบัติเสมอภาคกัน ทั้ง 2 ฝั่งแม่น้ า แต่ในสภาพความเป็นจริง การที่
กฎหมายข้อบังคับเกี่ยวกับการล่วงล้ าล าน้ า ใช้บังคับได้เฉพาะประชาชนฝ่ายไทยเท่านั้นท าให้เกิด
ภาวะ 2 มาตรฐาน และประชาชนรู้สึกว่า ถูกบังคับหรือถูกกดดันจากรัฐบาลไทย ทั้งนี้ความคาดหวัง
ของประชาชนในพ้ืนที่ ย่อมคาดหวังในสิ่งที่ได้รับประโยชน์สูงสุด และมิได้คิดไปไกลถึงผลกระทบ
สภาพแวดล้อมในอนาคต หรือความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของร่องน้ า  ซึ่งเป็นเรื่องไกลตัวส าหรับ
พวกเขา 

3) ผลกำรวิเครำะห์แนวทำงกำรพัฒนำพื้นที่  
แนวทางการพัฒนาพ้ืนที่ ควรค านึงถึงความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ทั้งนี้การบังคับใช้

กฎหมายโดยใช้กฎหมาย ข้อบังคับเดียวกันกับพ้ืนที่อ่ืน ภายในประเทศ ย่อมไม่มีความเหมาะสม 
เหตุจากสภาพแวดล้อมต่างกัน และยังมีปัจจัยอ่ืนอีก เช่น การเป็นพ้ืนที่ชายแดน ที่กฎหมายไม่ 
เอ้ือต่อการแข่งขันระหว่างประเทศ วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ที่มีความแตกต่างกัน การมีอิทธิพล
ของกองก าลังชนกลุ่มน้อย เป็นต้น ทั้งนี้คล้ายคลึงกับพ้ืนที่แม่น้ าโขง (ซึ่งปัญหาน้อยกว่าพ้ืนที่แม่ น้ า 
เมย-ตองยิน) ที่มีการออกกฎกระทรวงลักษณะอาคารและการล่วงล้ าแม่น้ าที่ พึงอนุญาตได้  
โดยพ้ืนที่แม่น้ าเมย-ตองยิน ก็เช่นกัน ควรออกกฎกระทรวง โดยอิงกฎกระทรวงลักษณะอาคารและ
การล่วงล้ าแม่น้ าที่พึงอนุญาตได้ ทางลาดในแม่น้ าโขง โดยปรับให้เหมาะสมกับพ้ืนที่แม่น้ าเมย-ตองยิน 
ทั้งนี้มีปัจจัยที่ต้องค านึง คือ วัฒนธรรมประเพณีเกี่ยวกับการใช้ล าน้ า กฎหมายของเมียนมาร์ และ
ค านึงการแข่งขันระหว่างประเทศด้วย ทั้งนี้เนื่องจากการที่ทุนจีนได้ด าเนินการสร้างเมืองใหม่ ชายแดน
ไทย แม่สอด-เมียวดี โดยมีการทุ่มเงินจ านวนมหาศาล ในการสร้างเมืองใหม่ตรงข้ามอ าเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก มูลค่านับแสนล้านบาท นอกจากนี้ยังมีการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม เพ่ือผลิตสินค้าไป
ขายยังประเทศอ่ืน ๆ เช่น ยุโรป อเมริกา อาศัยประเทศเมียนมาร์เป็นฐานการผลิต อาศัยมาตรการ
ทางสิทธิภาษีเพ่ือการส่งออก นอกจากนี้ยังมีการเตรียมก่อสร้างถนนมอเตอร์เวย์ จากเมืองโก๊กโก-เมาะ
ล าไย ระยะทางประมาณ 160 กิโลเมตรเพื่อเชื่อมกับท่าเรือน้ าลึกที่บริษัทจีนเตรียมลงทุนการก่อสร้าง
อีกแห่งหนึ่งในในเมียนมาร์เพ่ือส่งออกสินค้าออกไปขายทั่วโลก ซึ่งจะเกิดกระทบกับเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษตาก สาเหตุเพราะ  
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(1) เมียนมารเ์ปิดพื้นท่ีให้ทุนจีนอย่างเต็มที่ในการลงทุน อย่างมีขีดข้อจ ากัดน้อยมาก 
ต่างกับฝั่งไทยที่มีข้อจ ากัดมากมาย  

(2) จะมีการสั่งซื้อสินค้าโดยตรงเข้าเมียนมารจ์ากกลุ่มทุนจีน โดยไม่ผ่านทางไทย  
(3) นักลงทุนจะมองไปที่การลงทุนในเมียนมาร์ เพราะเห็นว่า มีข้อจ ากัดน้อยกว่าฝั่ง

ไทยทั้งเรื่องท่ีดิน ข้อกฎหมาย และแรงงานชาวเมียนมาร ์ 
(4) การค้าชายแดนนั้นกลุ่มทุนจีน ต้องเข้าไปตีตลาดแย่งชิงพ้ืนที่การค้ากับชาวเมียนมาร์

แย่งกับพ่อค้าไทย ด้วยราคาและต้นทุนของจีนที่กล้าได้กล้าเสีย เช่น ราคาถูก แต่จ าหน่ายได้จ านวน
มาก ฯลฯ เป็นต้น 

ประเด็นข้างต้น ล้วนส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจ-การค้า-การลงทุน กับฝ่ายไทย 
ค่อนข้างแน่นอน ยกเว้นด้านการท่องเที่ยวเท่านั้นที่จะเดินไปด้วยกันได้ ท าให้ภาคท้องถิ่นและ
ภาคเอกชนในพ้ืนที่ จะร่วมกันเดินหน้าเสนอรัฐบาลไทยให้เร่งพัฒนาและท าให้เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษตากเกิดอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน  

นอกจากนี้ ยังมีประเด็นข้อกฎหมาย คือ ความแตกต่างในการบังคับใช้กฎหมาย 
ระหว่างล าน้ าโขงกับล าน้ าเมย โดยที่มีการออกกฎกระทรวงอนุญาตให้ล่วงล้ าล าน้ าโขงได้ แต่ไม่ได้
กฎกระทรวงให้ล าน้ าเมยท าได้ 

4) ผลกำรวิเครำะห์แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรในพื้นที่  
พ้ืนที่แม่น้ าเมย-ตองยิน อยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบก ากับ ควบคุม ดูแลของส านักงานเจ้าท่า

ภูมิภาคที่ 1 สาขาพิษณุโลก ดังนั้นการบริหารจัดการในพ้ืนที่จึงไม่มีความสะดวก ทั้งในด้านการ
ติดต่อสื่อสาร กับประชาชนในพ้ืนที่ การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน การพิจารณาอนุญาต  
เป็นต้น ดังนั้นถ้าสามารถมีสาขาย่อยของเจ้าหน้าที่สาขาพิษณุโลกที่แม่สอดได้ จะสามารถตอบรับใน
แนวทางของการเกิดการออกใบอนุญาตส าหรับสิ่งล่วงล้ าล าแม่น้ าเมย-ตองยิน ได้ในอนาคต 

5) ปัญหำและอุปสรรค เพื่อรองรับกำรเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
สาเหตุของการที่ฝั่ งไทยยังต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทย ในการที่จะออกใบอนุญาต 

สิ่งล่วงล้ าล าแม่น้ าหรือออกกฎกระทรวงเป็นพ้ืนที่ลาดริมตลิ่ง หรือการสร้างเขื่อนเป็นแนวกัน 
กัดเซาะตลิ่ง ท าให้การสร้างอาคารหรือการขับเคลื่อนในพ้ืนที่ของไทย ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ เศรษฐกิจ
และความเจริญต่าง ๆ จึงไปอยู่ที่ฝั่งของเมียนมาร์ และปัจจุบันเมียนมาร์ได้มีการท าการเซ็นสัญญา
ร่วมกับจีนให้เช่าพ้ืนที่ในระยะเวลามากกว่า 99 ปี ไม่เพียงเท่านั้น ห้วง 3-5 ปีที่ผ่านมานี้ พบว่า มีกลุ่ม
ทุนจีนเข้ามาลงทุนก่อสร้างโรงแรม-กาสิโนทั้งเล็กและใหญ่มากกว่า 12-14 แห่ง รวมเม็ดเงินลงทุน
หลายพันล้านบาท รวมทั้งยังมีโครงการ “เฮงเซง เอนเตอร์เทนเมนจ์ แอนด์ รีสอร์ต บ้านจุนคอ 
เมียวดี (ติดกับโครงการเมียวดี กาแล็กซี) ตรงข้ามพระธาตุคอกช้างเผือก บ้านท่าอาจ ม.3 ต.ท่าสายลวด 
อ.แม่สอด, โครงการเมียวดี คอมเพล็กซ์ (Myawaddy Complex) บ้านซานเจ็กเพียว ตรงข้ามท่า 10 
คลัง 7 บ้านท่าอาจ ม.3 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด, บ่อนการพนันโก๊กโก่ รีสอร์ท บ้านส่วยโก๊กโก่ ตรง
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ข้ามท่า 23 คลัง 23 (ท่าวังแก้วหรือท่าลุงค า) บ้านวังแก้ว ต.แม่กาษา อ.แม่สอด เป็นต้น ซึ่งสิ่งที่จะ
ตามมาก็คือผลกระทบต่อการค้าชายแดนไทย-เมียนมาร์ ผ่าน อ.แม่สอด จ.ตาก เนื่องจากกลุ่มทุนจีน
จะเข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อการค้า-การลงทุนและธุรกิจต่อเนื่องอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่ชายแดนแห่งนี้ 
 
6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

6.1 บทสรุป 
จากการศึกษา กรณีศึกษา ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการออกใบอนุญาตสิ่งล่วงล้ า           

ล าน้ าเมย-ตองยิน (ตองยี) อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในครั้งนี้ พบว่า 
ปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญต่อการพิจารณาออกใบอนุญาตสิ่งล่วงล้ าล าแม่น้ า อันเกี่ยวกับ

เรื่อง ลักษณะของอาคารและสิ่งล่วงล้ าล าแม่น้ าที่พึงอนุญาตได้ ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบดูแลของ
ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1 สาขาพิษณุโลก ในส่วนบริเวณพ้ืนที่ติดพรมแดนแนวเขตรอยต่อระหว่าง
ประเทศโดยเฉพาะชายแดนไทย-เมียนมาร์ คือ การยุติปัญหาข้อพิพาทเรื่องการแบ่งพรมแดนระหว่าง
กัน ซึ่งความไม่แน่นอนทางการเมืองของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยมิได้เป็นผู้ตัดสินใจหรือ
มีอ านาจเต็มในการท าข้อตกลงระหว่างกันกับฝ่ายเพ่ือหาข้อยุติ ซึ่งทั้งนี้รัฐกะเหรี่ยงชนกลุ่มน้อย  
ก็มีบทบาทส าคัญในการสนับสนุน ข้อตกลงดังกล่าว ทั้งยังส่งผลให้ผู้ประกอบการฝั่งไทยเกิดอุปสรรค
ต่อการท าการค้าการลงทุน เพราะมีความสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดการก่อความไม่สงบในบางครั้ง เช่นการ
ประกาศปิดด่าน หรือ การเกิดการใช้อาวุธยิงข่มขู่ฝ่ายไทยเมื่อมีการก่อสร้างอาคาร ต่าง ๆ บริเวณ
ชายฝั่งแม่น้ าเมย-ตองยิน ทั้ง ๆ ที่เป็นการก่อสร้างในเขตแดนไทย อีกทั้งกฎหมายข้อบังคับใช้บังคับได้
เฉพาะประชาชนฝ่ายไทยเท่านั้น ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งแม่น้ าเมย-ตองยิน 
ในขณะที่ฝ่ายเมียนมา มีการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ อย่างเสรี อย่างต่อเนื่อง มิได้มีการควบคุม 
แต่อย่างใด อีกทั้งยังมีการล่วงล้ าแม่น้ าเมยอย่างต่อเนื่องเป็นเหตุให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพของร่องน้ าและเกิดการเสียเปรียบทางการค้าเกิดผลกระทบในมุมกว้างกับผู้ประกอบการฝ่าย
ไทยอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ 

ข้อเสนอแนะในการพิจารณาออกใบอนุญาตสิ่งล่วงล้ าล าแม่น้ า อันเกี่ยวกับเรื่อง ลักษณะของ
อาคารและสิ่งล่วงล้ าล าแม่น้ าท่ีพึงอนุญาตได้ ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบดูแลของส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 
1 สาขาพิษณุโลก โดยการผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติในการพัฒนาพ้ืนที่ทั้งสองประเทศให้สอดคล้อง
กัน มีการบูรณาการพัฒนาร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งนี้ต้องมีการศึกษาความ
เป็นไปได้และความเหมาะสมของการพิจารณาออกใบอนุญาตสิ่งล่วงล้ าล าแม่น้ า อันเกี่ยวกับเรื่อง 
ลักษณะของอาคารและสิ่งล่วงล้ าล าแม่น้ าที่พึงอนุญาตได้ รวมทั้งการออกข้อก าหนดและมาตรการต่าง ๆ 
ในการบริหารจัดการในพ้ืนที่ เช่น การอนุญาต การก ากับ ดูแล การอนุมัติ การก่อสร้างอาคาร 
เป็นต้น เพ่ือให้การพัฒนาในพ้ืนที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพ่ิมดุลย์ทางการค้าของไทยในพ้ืนที่
ชายฝั่งแม่น้ าเมย อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก มากยิ่งขึ้นควรมีการทบทวนนโยบายในการปรับปรุง
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พระราชบัญญัติฯ กฎกระทรวง ระเบียบปฏิบัติ ขั้นตอนการท างานให้ตอบสนองความต้องของประชาชน 
และเอ้ืออ านวยต่อการแข่งขันทางเศรษฐกิจระดับนานาชาติ ควรมีการทบทวนนโยบายในการปรับปรุง
พระราชบัญญัติฯ กฎกระทรวง ระเบียบปฏิบัติ ขั้นตอนการท างานให้มีความชัดเจนง่าย สะดวกต่อ
การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ควรออกกฎกระทรวง โดยอิงกฎกระทรวงลักษณะอาคารและ
การล่วงล้ าแม่น้ าที่พึงอนุญาตได้ ทางลาดในแม่น้ าโขง เป็นต้นแบบ โดยปรับให้เหมาะสมกับพ้ืนที่
แม่น้ าเมย-ตองยิน ทั้งนี้มีปัจจัยที่ต้องค านึง คือ วัฒนธรรมประเพณีเกี่ยวกับการใช้ล าน้ า กฎหมายของ
ประเทศเมียนมาร์ และค านึงการแข่งขันระหว่างประเทศด้วย ควรมีก าหนดนโยบายที่ยืดหยุ่น 
ตามสภาพพ้ืนที่ วัฒนธรรมประเพณี ควรมีการปรับปรุงอัตราก าลังและงบประมาณ ให้เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน และควรมีการขยายส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาของการท างานเพ่ือให้เกิดความคล่องตัว
ในการท างาน 

6.2 ข้อเสนอแนะ 
1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย     

(1) ควรมีการทบทวนนโยบายในการปรับปรุงพระราชบัญญัติฯ กฎกระทรวง 
ระเบียบปฏิบัติ ขั้นตอนการท างานให้ตอบสนองความต้องของประชาชน และเอ้ืออ านวยต่อการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจระดับนานาชาติ 

(2) ควรมีการทบทวนนโยบายในการปรับปรุงพระราชบัญญัติฯ กฎกระทรวง ระเบียบ
ปฏิบัติ ขั้นตอนการท างานให้มีความชัดเจน ง่าย สะดวกต่อการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  

(3) ควรออกกฎกระทรวง โดยอิงกฎกระทรวงลักษณะอาคารและการล่วงล้ าแม่น้ าที่
พึงอนุญาตได้ ทางลาดในแม่น้ าโขง มาเป็นต้นแบบ ทั้งนี้โดยปรับให้เหมาะสมกับ พ้ืนที่แม่น้ าเมย- 
ตองยิน โดยมีปัจจัยที่ต้องค านึง คือ วัฒนธรรมประเพณีเกี่ยวกับการใช้ล าน้ า กฎหมายของเมียนมาร ์
และการแข่งขันระหว่างประเทศ 

(4) ควรมีก าหนดนโยบายที่ยืดหยุ่น ตามสภาพพ้ืนที่ วัฒนธรรมประเพณี  
(5) ควรมีการปรับปรุงอัตราก าลังและงบประมาณ ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
(6) ควรมีการขยายสาขาการท างานเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการท างาน 
(7) ควรมีการผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติในการพัฒนาพ้ืนที่ทั้งสองประเทศให้

สอดคล้องกัน 
2) ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ   

(1) ควรมีการบูรณาการพัฒนาร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และ
ภาคเอกชน  

(2) ควรมีการส ารวจความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่บุคลากร หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 
ประชาชนในพ้ืนที่ และภาคเอกชน โดยออกแบบสอบถามเจาะลึกเป็นประเด็นย่อย ๆ ในทุกกรณีเกี่ยวกับ
ปัญหาสิ่งล่วงล้ าล าแม่น้ าเมย-ตองยิน (ตองยี) และการอนุญาต  
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(3) การออกข้อก าหนดและมาตรการต่าง ๆ ในการบริหารจัดการในพ้ืนที่ 
อย่างเหมาะสมและเป็นไปได้ เช่น การอนุญาต การก ากับ ดูแล การอนุมัติ การก่อสร้างอาคาร ฯลฯ 

(4) ควรมีการจัดตั้งสาขาย่อยที่แม่สอด เพ่ือสามารถตอบรับในแนวทางของการเกิดการ
ออกใบอนุญาตส าหรับสิ่งล่วงล้ าล าแม่น้ าเมย-ตองยิน ได้ในอนาคต 

(5) ควรปฏิบัติตามกฎกระทรวง ที่อิงกฎกระทรวงลักษณะอาคารและการล่วงล้ า
แม่น้ าท่ีพึงอนุญาตได้ ทางลาดในแม่น้ าโขง โดยการปฏิบัติให้ค านึงถึง วัฒนธรรมประเพณีเกี่ยวกับการ
ใช้ล าน้ า กฎหมายของประเทศเมียนมาร ์และการแข่งขันระหว่างประเทศด้วย 

3) ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรท ำวิจัยครั้งต่อไปในอนำคต 
(1) ควรมีการศึกษาเชิงปริมาณควบคู่กับเชิงคุณภาพเพ่ือให้ได้ผลทั้งเชิงกว้างและเชิง

ลึก เพื่อน าผลการศึกษาวิจัยไปพัฒนาปรับปรุงนโยบายการบริหารและการปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสม
ต่อไป 

(2) ควรมีการศึกษาวิจัยความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ว่ามีความต้องการให้
ทางราชการ (กรมเจ้าท่า) ด าเนินการอย่างไร เพ่ือปรับปรุงการด าเนินการได้ตรงกับความต้องการของ
ประชาชน 

(3) ควรมีการศึกษาวิจัยปัญหา อุปสรรค ของข้อกฎหมายต่าง ๆ เพ่ือน าเสนอแก้ไข
ต่อไปในอนาคต 

(4) ควรมีการศึกษาวิจัยปัญหาเศรษฐกิจพิเศษ แม่สอด กับปัญหาสิ่งล่วงล้ าล าแม่น้ า
เมย-ตองยิน (ตองยี) เพ่ือรองรับปัญหาที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต 

(5) ควรมีระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาที่เพ่ิมขึ้นในอีกระดับหนึ่ง ทั้งนี้เพ่ือท าให้
รายงานผลการศึกษามีคุณค่าที่เพ่ิมขึ้นต่อการน าไปใช้ก าหนดนโยบายและการปฏิบัติที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชนและต่อประเทศชาติโดยส่วนรวม 
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ควำมต้องกำรของชุมชนเพ่ือกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวอย่ำงย่ังยืน 
กรณีศึกษำ โครงกำรสง่เสริมกำรทอ่งเที่ยวเมอืงสวรรคโลกของ 

เทศบำลเมอืงสวรรคโลก 

ธนกฤต ฉันทะมิตร์* 
 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาความต้องการของชุมชนต่อการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวของโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองสวรรคโลก โดยเทศบาลเมืองสวรรคโลก อ าเภอ
สวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 2) วิเคราะห์และประเมินศักยภาพในการจัดการการท่องเที่ยวของเทศบาล
เมืองสวรรคโลก 3) ศึกษาถึงความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการการท่องเที่ยวโดย
อย่างยั่งยืนและผลกระทบต่อชุมชน 4) เสนอแนะแนวทางการจัดการและพัฒนาการท่องเที่ยวของ
เมืองสวรรคโลกอย่างยั่งยืน โดยใช้วิธีการวิจัยแบบกรณีศึกษา (Case Study Research) ท าการสืบค้น
จากเอกสารและเก็บข้อมูลด้วย การส ารวจโดยแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างจ านวน 380 ราย จ าแนก
ตามเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน โดยในแบบสอบถามแบ่งความต้องการออกเป็น 7 
ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว, ด้านการออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยว, 
ด้านสาธารณูปโภค, ด้านการจัดการและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม, ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน, 
ด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคมและวัฒนธรรม โดยน าความต้องการและทัศนคติของชุมชนมาเพ่ือเป็น
แนวทางให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเมืองสวรรคโลกอย่างมีประสิทธิภาพ แบ่งระดับ
ความต้องการเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ ได้แก่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวน-ทางเดียว One-way ANOVA และ
การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยวิธี LSD (Least Significance Difference) 

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31-40ปี จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ และมีรายได้ต่อเดือนอยู่ในช่วง 5,000- 
15,000 บาท ความต้องการของชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเขตเทศบาลเมือง
สวรรคโลก อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยความต้องการ
ในระดับมากท่ีสุด อันดับ 1 ได้แก่ ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ผลการทดสอบสมมติฐาน
เพ่ือเปรียบความต้องการในการพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองสวรรคโลก อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 
จ าแนกตามเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน พบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความ
ต้องการในการพัฒนาการท่องเที่ยว เมืองสวรรคโลกไม่แตกต่างกัน แต่ในขณะที่ประชาชนที่มีปัจจัย

                                                           
* นักศีกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ 
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ส่วนบุคคลด้านอ่ืนแตกต่างกันมีความต้องการในการพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองสวรรคโลกแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ประชาชนเสนอแนะว่าควรเพ่ิมการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวให้มากขึ้นและ
ต่อเนื่อง รองลงมาเสนอว่า ควรสร้างแหล่งท่องเที่ยวและจุดดึงดูดใหม่ ๆ เพ่ือรองรับการท่องเที่ยวของ
กลุ่มคนรุ่นใหม่ซึ่งต้องการประสบการณ์ที่แตกต่างจากการท่องเที่ยวแบบเดิม ๆ ส่วนล าดับถัดมาเสนอ
ว่าควรบริหารจัดการการคมนาคมและระบบขนส่งสาธารณะภายในเมืองสวรรคโลกให้เอ้ืออ านวย
ความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว นอกจากนั้นยังมีการเสนอให้เทศบาลจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่
เคยจัดขึ้นก่อนหน้านี้ให้มีอย่างต่อเนื่องโดยอาศัยความร่วมมือจากประชาชนที่อยู่ในชุมชนร่วมมือกัน
ออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวร่วมกับภาครัฐ 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้คือ ควรส่งเสริมให้ชุมชนจัดตั้งกลุ่มและร่วมมือกันกับภาครัฐ
ในการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยว ออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวและร่วมกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยว สร้างความต่อเนื่องของกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยสนับสนุนกิจกรรมที่
นักท่องเที่ยวสามารถร่วมท ากับชุมชนได้จะท าให้เป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้ 

ค ำส ำคัญ: ความต้องการของชุมชน, การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน, สวรรคโลก, การท่องเที่ยว
โดยชุมชน 

 
1. บทน ำ 

การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา                                                                                                               
ภาคการท่องเที่ยวของไทยมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งท าให้มูลค่าเศรษฐกิจจากธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
กับการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นเป็นอย่างมาก แสดงให้เห็นว่ าการท่องเที่ยวเป็นกลไกหลักในการช่วย
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างแท้จริง ดังนั้นรัฐบาลจึงมีการก าหนดการท่องเที่ยวให้เป็น
ประเด็นส าคัญในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยให้ความส าคัญกับการรักษาการเป็น
จุดหมายปลายทางของ การท่องเที่ยวระดับโลก ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้าง
ความหลากหลายของการท่องเที่ยว เพ่ือหวังให้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการสร้างและกระจาย
รายได้ โดยให้ความส าคัญกับการรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวระดับโลก 
ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างความหลากหลายของการท่องเที่ยว เพ่ือหวังให้การ
ท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการสร้างและกระจายรายได้ นโยบายดังกล่าวมีความส าคัญต่อการส่งเสริม
การท่องเที่ยวทุกระดับโดยเฉพาะระดับท้องถิ่นอย่างเทศบาลเมืองสวรรคโลก ประกอบกับแผน
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก าหนดให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยถ่ายโอน
ภารกิจด้านการท่องเที่ยวให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 3 ภารกิจ คือ (1) การวางแผนการ
ท่องเที่ยว (2) การปรับปรุง ดูแล บ ารุงรักษาสถานที่ท่องเที่ยว และ (3) จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์  
ฉะนั้นจึงสมควรอย่างยิ่งที่เทศบาลเมืองสวรรคโลกซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว
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ควรมีแนวทางในการด าเนินการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนโดยคนในท้องถิ่นของตนเอง 

เมืองสวรรคโลกเป็นเมืองยุทธศาสตร์ของหัวเมืองภาคเหนือตอนล่างในอดีต และจากการเปิด
ให้บริการสถานีรถไฟสวรรคโลกเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2453 ซึ่งเป็นสถานีรถไฟที่สร้างแยก
ออกมาจากทางรถไฟสายเหนือจากชุมทางบ้านดารา จ.อุตรดิตถ์ ซึ่งถือว่าเป็นความเจริญทางการ
คมนาคมขนส่งอย่างมากในสมัยนั้น เรียกได้ว่าในอดีตนั้นหากผู้คนที่ต้องการเดินทางจากก าแพงเพชร
และตากเข้ากรุงเทพฯ ต้องมารอขึ้นรถไฟที่สถานีสวรรคโลกซึ่งเป็นสถานีสุดท้ายปลายทางของรถไฟ
สายเหนือฝั่งตะวันตก ท าให้มีความเจริญรุ่งเรืองด้านเศรษฐกิจ การค้าที่มีการขยายตัวเป็นอย่างมาก 
ท าให้กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศยุบจังหวัดสุโขทัยให้มาอยู่ในความปกครองของจังหวัดสวรรคโลก 
ในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2474 แต่ต่อมาในเดือนเมษายน พ.ศ. 2482 กระทรวงมหาดไทยสั่งยุบ 
“จังหวัดสวรรคโลก” ให้ไปตั้งอยู่ภายใต้ “จังหวัดสุโขทัย” ฐานะของจังหวัดสวรรคโลกจึงถูกลดให้เป็น
อ าเภอสวรรคโลกนับแต่นั้นมา แต่ชื่อ “จังหวัดสวรรคโลก” ยังปรากฏในสถานที่ราชการสองแห่งของ
จังหวัดสุโขทัย ได้แก่ ส านักงานอัยการจังหวัดสวรรคโลก และศาลจังหวัดสวรรคโลกในปัจจุบัน 

หลังจากที่จังหวัดสวรรคโลกถูกยุบลงเป็นเพียงอ าเภอหนึ่งของจังหวัดสุโขทัย ท าให้เมือง
สวรรคโลกถูกลดบทบาทลง อีกทั้งมีการตัดถนนเพิ่มเติมและความเจริญของการคมนาคมโดยรถยนต์ที่
เข้ามาแทนท่ี จึงเป็นปัจจัยท าให้ความนิยมในการเดินทางโดยรถไฟลดลงมาก ท าให้เมืองสวรรคโลกที่
เป็นเมืองที่เคยเจริญรุ่งเรืองและคึกคักมากในอดีตกลับเงียบเหงาลงและกลายเป็นแค่เมืองผ่านเท่านั้น 
แต่ด้วยความที่เมืองสวรรคโลกมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนาน ท าให้ยังคงมีต้นทุนด้านการ
ท่องเที่ยวที่หลากหลายและคงคุณค่า ทั้งในเรื่องศิลปวัฒนธรรม ประเพณี สถาปัตยกรรม ท าให้ภาครัฐ 
ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ชุมชน ร่วมกันส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวให้ชุมชนสามารถรองรับ
นักท่องเที่ยวได้อีกครั้งหนึ่ง 

การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของเทศบาลเมืองสวรรคโลกนั้นอาศั ยอ านาจตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 ก าหนดจัดท าโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองสวรรคโลก เพ่ือด าเนินการด้านการส่งเสริม
การท่องเที่ยวภายในเขตเทศบาลเมือง สวรรคโลก ทั้งในช่วงเทศกาลต่าง  ๆ เช่น งานสงกรานต์และ
เทศกาลอาหารเมืองสวรรคโลก งานสมโภชศาลหลักเมืองสวรรคโลกในช่วงเทศกาลปีใหม่ การพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวเดิม และเตรียมพร้อมส าหรับการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ และ
ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนกับหน่วยงานรัฐและภาคเอกชนอีกด้วย ซึ่งยึดหลักการ
บริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นผู้ด าเนินการและเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนระบบ
การท่องเที่ยวของท้องถิ่นในรูปแบบของการท่องเที่ยวชุมชน (Community-based Tourism) CBT
เป็นแนวทางที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในการน ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารการท่องเที่ ยว
แบบยั่ งยืนซึ่ งมุ่ งเน้นที่จะสร้างความสมดุลทั้ งด้านเศรษฐกิจ สั งคม รวมไปถึงการอนุรักษ์
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว ปัจจุบันรูปแบบของการจัดการแหล่งท่องเที่ยว
โดยชุมชนถูกคาดหวังให้เป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่น ทั้งกระตุ้นการมีส่วนร่วม
ในการรักษาสิ่งแวดล้อม การสร้างงาน การกระจายรายได้สู่ชุมชน ไปจนถึงการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน แต่ทว่าโดยส่วนใหญ่แล้วการบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชนมักไม่ได้ค านึงถึงศักยภาพ
ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ การท่องเที่ยว รวมทั้งอัตลักษณ์ และวิถีชีวิตดั้งเดิมซึ่งเป็นรากฐานของ
ชุมชนในแต่ละพ้ืนที่ที่แตกต่างกัน (ภราเดช พยัฆวิเชียร , 2550; พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์, 2557) 
เทศบาลเมืองสวรรคโลกมีบทบาทส าคัญกับการจัดการท่องเที่ยวผ่านโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว     
เมืองสวรรคโลก เพ่ือเป็นแนวทางส าคัญในการสร้างรายได้อย่างยั่ งยืน มีการกระจายผลประโยชน์สู่
ชุมชนนักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์ที่มีคุณภาพในขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาไว้ซึ่งความอุดมสมบูรณ์
ของทรัพยากรไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว 

อนึ่ง องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก 
(UNESCO) ได้ประกาศผลการคัดเลือกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ (Creative Cities Network) 
ประจ าปี 2562 ซึ่งผลการประกาศคือจังหวัดสุโขทัยได้รับคัดเลือกเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ สาขา
หัตถกรรมและศิลปะพ้ืนบ้าน (Crafts and Folk Art) โดยเป็น 1 ใน 66 เมืองจากทั่วโลกที่ได้รับการ
คัดเลือกในปี 2562 ซึ่งวิธีการคัดเลือกเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกนั้น แบ่งออกเป็น 7 สาขา ได้แก่ 
ศิลปะและหัตถกรรมพื้นบ้าน, อาหาร,การออกแบบ, ภาพยนตร์, วรรณกรรม, มีเดีย อาร์ต และดนตรี 
โดย UNESCO ได้ให้ความหมายของเมืองสร้างสรรค์ (Creative City) หมายถึง เมืองที่มีกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมที่หลากหลาย และมีส่วนส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเมืองนั้น ๆ มีรากฐาน
จากความมั่นคงทางสังคมและวัฒนธรรมมีการรวมกลุ่มกันอย่างหนาแน่นของคนที่ท างานสร้างสรรค์ 
คนและวัฒนธรรมท้องถิ่นมีส่วนส าคัญที่ท าให้เมืองเจริญอย่างยั่งยืน มีเป็นพ้ืนที่ในการแสดงออกของ
ความคิดสร้างสรรค์ ท าให้เกิดการรวมตัวทางสังคม และความเป็นท้องถิ่นนี้เองที่แสดงออกหรือสื่อ
ออกมาทางศิลปะในรูปแบบต่าง ๆ และกิจกรรมทางวัฒนธรรม ยูเนสโกเห็นว่าเรื่องวัฒนธรรมและการ
สร้างสรรค์ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตและเป็นสิ่งที่ท ากันเป็นประจ าจนเป็นกิจวัตรใน
ชุมชน ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความส าคัญและควรให้ความส าคัญเป็นอันดับแรก สนับสนุนให้มีการเรียนรู้ซึ่งกัน
และกัน ท างานร่วมกัน เพ่ือสร้างการพัฒนาเมืองในท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์และความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (“สุโขทัย”คว้าเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ยูเนสโก, 2563) 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาเพ่ือให้ทราบถึงความต้องการของชุมชนต่อการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว โอกาส อุปสรรค จุดแข็งและจุดอ่อน เพ่ือน ามาวางแผนงานส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดเป็น
การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริงได ้
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2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
2.1 เพ่ือศึกษาความต้องการของชุมชนต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวของโครงการส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวเมืองสวรรคโลก โดยเทศบาลเมืองสวรรคโลก อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 
2.2 เพ่ือวิเคราะห์และประเมินศักยภาพในการจัดการการท่องเที่ยวของเทศบาลเมือง 

สวรรคโลก 
2.3 เพ่ือศึกษาถึงความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการการท่องเที่ยวโดยอย่าง

ยั่งยืนและผลกระทบต่อชุมชน 
2.4 เพ่ือเสนอแนะแนวทางการจัดการและพัฒนาการท่องเที่ยวของเมืองสวรรคโลกอย่าง

ยั่งยืน 
 

3. กรอบแนวควำมคิดกำรวิจัย 

ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตำม 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.1 กรอบแนวความคิดการวิจัย 
 
4. ระเบียบวิธีกำรวิจัย 

4.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นประชากรในเขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองสวรรคโลก 

ทั้งภาครัฐภาคเอกชน ผู้ประกอบการและประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสวรรคโลก อ าเภอสวรรคโลก 
จังหวัดสุโขทัย จ านวน 15,813 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2563) ค านวณหากลุ่มประชากรที่
เหมาะสมโดยใช้สูตร Yamane (Yamane, 1973) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และมีความ
คลาดเคลื่อน 0.05 ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 376 คน แต่ขอใช้ 380 คน โดยการสุ่มตัวอย่างตามความ
สะดวก (Convenience Sampling) 

 
 

- เพศ 

- อายุ 
- การศึกษา 

- อาชีพ 

- รายได้ต่อเดือน 

ควำมต้องกำรของชุมชน 
- ด้านการวางแผนการพัฒนาแหลง่ท่องเที่ยว 
- ด้านการออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยว 
- ด้านสาธารณูปโภค 
- ด้านการจดัการและอนุรักษส์ิ่งแวดล้อม 
- ด้านความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน 
- ด้านเศรษฐกิจ 
- ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
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4.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณในครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่สร้างขึ้นมา

จากการศึกษาระเบียบการสร้างแบบสอบถาม รวมไปถึงเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เป็น
แนวทางในการสร้างแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ส่วนได้แก่  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามแบบส ารวจรายการ 
(Check list)เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบไปด้วย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อ
เดือน 

ส่วนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับความต้องการของชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยว 
ส่วนที่ 3 เป็นค าถามปลายเปิด (Open-Ended) เพ่ือสอบถามเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 

อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบในการอภิปรายผล 

4.3 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ หลังจากผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องของ

ข้อมูลแล้วบันทึกลงคอมพิวเตอร์และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ (Statistic Package for Social Science หรือ SPSS) ซึ่งมีการประมวลผลเป็นขั้นตอน 
แล้ววิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์แบบสมมติฐานการวิจัย ดังนี้ 

1) การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย 
(1) การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติการแจกแจง

ความถี่และค่าร้อยละ (Percentage) 
(2) การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการในการพัฒนาการท่องเที่ยวของ

ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสวรรคโลก อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โดยใช้สถิติการแจกแจง
ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2) วิเคราะห์ความแตกต่างเพ่ือทดสอบสมมติฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน
การทดสอบความแตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามโดยใช้สถิติ t-test ส าหรับเปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่าง ตัวแปรอิสระที่มี 2 กลุ่ม และใช้สถิติ One-way ANOVA ส าหรับเปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระที่มี 3 กลุ่มขึ้นไป และหากพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ .05 จะท าการทดสอบรายคู่ด้วยวิธีของ LSD (Least Significant 
Difference Test) 

3) ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิด (Open-Ended Questions) ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) 
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5. ผลกำรวิจัย 
ผลกำรศึกษำข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลผู้ตอบแบบสอบถำม 

ตารางที่ 5.1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลผู้ตอบแบบสอบถาม 
ข้อมูลทั่วไปส่วนของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

เพศ 
1. ชาย 187 49.2 

2. หญิง 193 50.8 
รวม 380 100 

อำย ุ

1. ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 20 ปี 38 10 
2. 21-30 ปี 99 26.1 
3. 31-40 ปี 132 34.7 
4. 41-50 ปี 49 12.9 

5. 51-60 ปี 56 14.7 
6. 60 ปีขึน้ไป 6 1.6 

รวม 380 100 
กำรศึกษำ 
1. ประถมศึกษา 22 5.8 
2. มัธยมศึกษาตอนต้น 28 7.4 
3. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 50 13.2 

4. อนุปริญญา/ปวส. 28 7.4 
5. ปริญญาตร ี 191 50.3 

6. ปริญญาโท ข้ึนไป 61 16.1 
รวม 380 100 

อำชีพ 
1. นักเรียน/นักศึกษา 38 10 

2. เกษตรกร 32 8.4 
3. รับจ้าง 28 7.4 
4. แม่บ้าน/พ่อบ้าน 16 4.2 

5. ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 58 15.3 
6. ข้าราชการ/รัฐวสิาหกิจ 99 26.1 

7. พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท 98 25.8 
8. อื่น ๆ 11 2.9 

รวม 380 100 
รำยได้ต่อเดือน 
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ข้อมูลทั่วไปส่วนของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

1. ต่ ากว่า 5,000 บาท 47 12.4 
2. 5,000-15,000 บาท 103 27.1 

3. 15,000-25,000 บาท 102 26.8 
4. 25,001-35,000 บาท 62 16.3 
5. 35,000-45,000 บาท 28 7.4 
5. 45,001 ขึ้นไป 38 10 

รวม 380 100 

 
จากตารางที่ 5.1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงซึ่งมากกว่าฝ่ายชายเล็กน้อย อายุ

อยู่ระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.7 รองลงมาคือ 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.1 กลุ่มตัวอย่าง 
ส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ50 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจเป็นอาชีพ
ของกลุ่มตัวอย่างมากที่สุดในสัดส่วนร้อยละ 26.1 แต่ใกล้เคียงกับอาชีพพนักงาน/ลูกจ้างบริษัทที่มี
สัดส่วนร้อยละ 25.8 ส่วนรายได้ต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดอยู่ในช่วง 
5,000-15,000 บาท ในสัดส่วนร้อยละ 27.1 และ ช่วง 15,000-25,000 บาท ที่สัดส่วนร้อยละ 26.8 
ตามล าดับ 

ควำมต้องกำรของชุมชนในกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืนในเขตเทศบำลเมือง
สวรรคโลก 

ตารางที่ 5.2 ความต้องการของชุมชนโดยรวมในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเขตเทศบาล
เมืองสวรรคโลก 

ควำมต้องกำรของชุมชน ระดับควำมคิดเห็น 

ในกำรพัฒนำกำรท่องเท่ียว  ̅ S.D. แปรผล ล ำดับที ่
1. ด้านการวางแผนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 4.33 0.58 มากที่สุด 2 

2. ด้านการออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยว 4.29 0.67 มากที่สุด 3 
3. ด้านสาธารณูปโภค 4.25 0.67 มากที่สุด 4 
4. ด้านการจัดการและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 3.85 0.67 มาก 6 

5. ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 4.39 0.84 มากที่สุด 1 
6. ด้านเศรษฐกิจ 4.15 0.63 มาก 5 

7. ด้านสังคมและวัฒนธรรม 3.34 0.81 ปานกลาง 7 
รวม 4.00 0.45 มำก   

 
จากตารางที่ 5.2 พบว่าความต้องการของชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเขต

เทศบาลเมืองสวรรคโลก อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยรวม 

( ̅) เท่ากับ 4.00 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.45 
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เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยในระดับสูงสุดได้แก่ ด้านความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.39 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.84 รองลงมาคือ ด้านการ
วางแผน การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58 และ
ด้านการออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยว ด้านสาธารณูปโภค ด้านเศรษฐกิจ ด้านการจัดการและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้านสังคมและวัฒนธรรม โดยมีค่าเฉลี่ย 4.29, 4.25, 4.15, 3.85 และ 3.34 
ตามล าดับ 

กำรทดสอบสมมติฐำน 
สมมติฐำน ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันความต้องการในการพัฒนาการท่องเที่ยวเมือง

สวรรคโลกแตกต่างกัน 
จากการทดสอบสมมติฐานเพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม สรุปได้

ดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 5.3 ตารางสรุปการทดสอบสมมติฐาน ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันความต้องการในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเมืองสวรรคโลกแตกต่างกัน 

 
จากตารางที่ 5.3 สรุปได้ว่า ประชาชนในพ้ืนที่เขตเทศบาลเมืองสวรรคโลกที่มีอายุต่างกัน 

มีความต้องการในการพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองสวรรคโลกไม่แตกต่างกัน ส่วนประชาชนในพ้ืนที่เขต
เทศบาลเมืองสวรรคโลกที่มีเพศ การศึกษา อาชีพและรายได้ต่อเดือนที่ต่างกัน มีความต้องการในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเมืองสวรรคโลกแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
 

สมมติฐำน ผลกำรทดสอบสมมติฐำน 
1. ประชาชนในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลเมืองสวรรคโลกท่ีมเีพศต่างกัน  
มีความต้องการในการพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองสวรรคโลกแตกต่างกัน 

ยอมรับสมมติฐาน 

2. ประชาชนในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลเมืองสวรรคโลกท่ีมีอายุต่างกัน  
มีความต้องการในการพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองสวรรคโลกแตกต่างกัน 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

3. ประชาชนในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลเมืองสวรรคโลกท่ีมีการศึกษาตา่งกัน  
มีความต้องการในการพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองสวรรคโลกแตกต่างกัน 

ยอมรับสมมติฐาน 

4. ประชาชนในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลเมืองสวรรคโลกท่ีมีอาชีพต่างกัน มีความ
ต้องการในการพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองสวรรคโลกแตกต่างกัน 

ยอมรับสมมติฐาน 

5. ประชาชนในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลเมืองสวรรคโลกท่ีมรีายได้ต่อเดือนต่างกัน 
มีความต้องการในการพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองสวรรคโลกแตกต่างกัน 

ยอมรับสมมติฐาน 
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ข้อเสนอแนะควำมต้องกำรของชุมชนในกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเมืองสวรรคโลกอย่ำง
ยั่งยืน 

ตารางที่ 5.4 ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความต้องการของชุมชนในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเมืองสวรรคโลกอย่างยั่งยืน 

ข้อเสนอแนะ ค่ำควำมถี่ อันดับท่ี 
1. ควรเพิ่มการประชาสมัพันธ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวให้มากขึ้นและตอ่เนื่อง 30 1 
2. ควรสร้างแหล่งท่องเที่ยวและจดุดึงดูดใหม่ ๆ เพื่อรองรับการท่องเที่ยว 23 2 
3. ควรจัดการคมนาคม ขนส่งสาธารณะภายในเมืองสวรรคโลกให้เอือ้อ านวย 
ความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว 

19 3 

4. ควรสนบัสนุนกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงและต่อเนื่อง 18 4 
5. สนับสนุนความร่วมมือของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยว 11 5 
6. ควรปรับปรุงผังเมืองและภูมิทัศน์ของเมืองให้ร่มรื่น 9 6 
7. ควรสนับสนุนการจัดการเกี่ยวกับท่ีพัก โฮมสเตย์ใหเ้พียงพอต่อนักท่องเที่ยว 8 7 

8. ความชัดเจนของนโยบาย และทิศทางของกิจกรรมส่งเสริมการทอ่งเที่ยว 8 8 
9. ควรอนุรักษ์และรักษาอัตลักษณ์ดั้งเดมิของท้องถิ่น 6 9 
10. งบประมาณและการสนับสนนุจากภาครัฐ 4 10 

11. การให้ความรู้แก่ประชาชนและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในชุมชนเพื่อรองรับ
การทอ่งเที่ยว 

4 11 

  
จากตารางที่ 5.4 พบว่าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการความต้องการของชุมชนในการพัฒนาการ

ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเขตเทศบาลเมืองสวรรคโลก อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างเสนอให้ควรเพ่ิมการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวให้มากขึ้นและต่อเนื่องมาเป็น
อันดับแรก รองลงมาคือ เสนอให้สร้างแหล่งท่องเที่ยวและจุดดึงดูดใหม่เพ่ือรองรับการท่องเที่ยว 
ถัดมาเสนอให้ควรจัดการคมนาคมและขนส่งสาธารณะภายในเมืองสวรรคโลกให้เอ้ืออ านวยความ
สะดวกแก่นักท่องเที่ยวมาเป็นอันดับ 3 นอกจากนั้น ยังเสนอให้สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงและต่อเนื่อง, สนับสนุนความร่วมมือของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยว, 
เสนอให้ควรปรับปรุงผังเมืองและภูมิทัศน์ของเมืองให้ร่มรื่น ตามล าดับ 
 
6. อภิปรำยผล 

การศึกษาความต้องการของชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา 
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองสวรรคโลกของเทศบาลเมืองสวรรคโลก มีประเด็นตาม
วัตถุประสงค์ที่น ามาอภิปรายผล ดังนี้  
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1) ความต้องการของชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเขตเทศบาลเมือง 
สวรรคโลก อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
ด้านที่มีความต้องการในระดับมากที่สุด อันดับแรกได้แก่ ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
รองลงมาคือ ด้านการวางแผนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ด้านการออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยว 
ด้านสาธารณูปโภค ส่วนด้านที่มีความต้องการในระดับมากคือด้านเศรษฐกิจ ด้านการจัดการและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่วนด้านสังคมและวัฒนธรรมมีความต้องการในระดับปานกลาง 

(1) ด้านการวางแผนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พบว่าโดยรวมมีความต้องการ 
มากที่สุด และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่าทุกข้อมีระดับความต้องการมากที่สุด โดยความต้องการ 3 
อันดับคือ ต้องการให้ชุมชนกับภาครัฐร่วมมือกันในการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวของเมือง
สวรรคโลก รองลงมาคือต้องการให้ภาครัฐเปิดโอกาสให้ชุมชนส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาการ
ท่องเที่ยวของเมืองสวรรคโลก และต้องการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวเมืองสวรรคโลก ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่าชุมชนต้องการเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการ
วางแผนหรือการวางแนวทางในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ท าให้ชุมชนรู้สึกถึงความ
เป็นเจ้าของในทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มี และต้องการน าเสนอให้ผู้คนภายนอกได้รับรู้ผ่าน         
การประชาสัมพันธ์ทางช่องทางต่าง ๆ โดยเฉพาะทางโซเชียลมีเดียที่เป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพสูงในการ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในปัจจุบัน 

(2) ด้านการออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวพบว่าโดยรวมมีความต้องการมากที่สุด 
และเมื่อพิจารณา รายข้อพบว่าทุกข้อมีความต้องการอยู่ในระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีค่ าเฉลี่ยอยู่ใน
อันดับ 1 คือ ชุมชนควรมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทางการท่องเที่ยวให้มากขึ้นและเหมาะสมกับคน
ทุกวัยที่สุด ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะชุมชนมีการเรียนรู้และการเดินทางออกไปมีประสบการณ์ตรงจาก
การท่องเที่ยวส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ท าให้ชุมชนอยากน าเสนอประสบการณ์ต่าง ๆ เหล่านั้นต่อ
ภาครัฐ เนื่องจากบางครั้งภาครัฐอาจจะมองไม่เห็นในมุมมองของประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนซึ่งเป็น
บุคคลที่มีความใกล้ชิดแหล่งท่องเที่ยวมากกว่า บุคคลเหล่านี้จะมีเรื่องเล่าเชิงประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยง
กับแหล่งท่องเที่ยวในที่มีอีกท้ังยังเป็นผู้ช านาญในพ้ืนที่ที่สามารถแนะน าเส้นทางท่องเที่ยว เส้นทางชิม
อาหารร้านอร่อย ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยของ (อุทัยวรรณ ลิมปชยาพร , 2551) ได้กล่าวไว้ว่า 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมในลักษณะของการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมท า 
ที่มีผลกระทบต่อตนเองหรือชุมชน ส่วนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท่องเที่ยว ซึ่งการให้ชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมนั้น สิ่งส าคัญที่จ าเป็นคือ การให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ชุมชน ในการดูแล
รักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพ่ิมทักษะใน การจัดการและการประสานงาน
ท้ายที่สุดชุมชนจะสามารถบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ มีการรักษาระบบนิเวศที่ยั่งยืน 
สังคมพัฒนาอย่างเหมาะสม มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยการพัฒนาของชุมชนเอง แต่ทั้งนี้รัฐต้อง
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ด าเนินการในส่วนที่ชุมชนไม่มีก าลังความสามารถเพียงพอและต้องให้การสนับสนุนอย่างจริงจังให้
บุคลากรในชุมชนมีศักยภาพเพียงพอให้การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีประสิทธิภาพ 

(3) ด้านสาธารณูปโภค พบว่าโดยรวมมีความต้องการมากที่สุด พิจารณารายข้อ
พบว่า อันดับ 1 ที่มีความต้องการในระดับมากที่สุด คือ ภาครัฐและชุมชนควรท างานร่วมกันในการ
ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในชุมชน เช่น  ประปา ไฟฟ้า ป้ายท่องเที่ยว ทั้งนี้เนื่องจาก
ภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวนั้นไม่ใช่เพียงแค่ความงามของแหล่งท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียวเท่านั้น 
แต่รวมถึงสาธารณูปโภคต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ถนนที่ต้องสะอาดเรียบร้อยและไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ ไฟฟ้า
ส่องสว่างที่มีอย่างทั่วถึง น้ าประปาที่สะอาดเหมาะแก่การอุปโภคบริโภค และที่ส าคัญอย่างมากคือ 
ป้ายบอกทางและแนะน าแหล่งท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่ชุมชนต้องการให้ด าเนินการท าอย่างมากที่สุด 
เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างได้กล่าวถึงประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวที่ไม่รู้เส้นทางเข้ามาสอบถามถึงเส้นทาง
ท่องเที่ยวในพ้ืนที่เป็นจ านวนมาก หากมีการจัดท าป้ายบอกทางและแนะน าแหล่งท่องเที่ยวโดยเป็น       
การบูรณาการความคิดร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนก็จะเป็น การส่งเสริมให้เกิดการ
สื่อสารโดยชุมชนสู่นักท่องเที่ยวได้ 

(4) ด้านการจัดการและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพบว่าโดยรวมมีความต้องการมาก 
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในอันดับ 1 คือ ท่านต้องการให้ชุมชนร่วมปรับปรุงระบบ
ก าจัดขยะสิ่งปฏิกูลและการบ าบัดน้ าเสีย เป็นความต้องการในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากประชาชน
ตระหนักถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่มาจากการท่องเที่ยวอันได้แก่มลพิษและมลภาวะต่าง  ๆ 
ซึ่งจ าเป็นต้องได้รับการบริหารจัดการที่ดี โดยวิธีการที่ดีท่ีสุดก็คือการให้ชุมชนเข้ามาร่วมจัดการปัญหา 
ทั้งนี้เพ่ือที่จะได้เป็นการบ ารุงรักษาทรัพยากรท่องเที่ยวให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 

(5) ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน คือ ภาครัฐควรมีส่วนร่วมกับชุมชนใน
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่งให้มีความปลอดภัยในระหว่างเที่ยวชม โดยเป็นความต้องการใน
ระดับมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากการความสงบเรียบร้อยในสถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงดู แลรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นสิ่งส าคัญอย่างมาก ซึ่งเมืองสวรรคโลกถือว่าเป็นเมือง
ที่มีการจัดการด้านดูแลรักษาความปลอดภัยได้อย่างดี อัตราการเกิดปัญหาอาชญากรรมมีน้อย 
ผู้คนชาวสวรรคโลกใช้ชีวิตกันอย่างเรียบง่าย ซึ่งกลายเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของ เมืองสวรรคโลก ทั้งนี้
การให้โอกาสชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัย เป็นการส่งเสริมให้
ชุมชนดูแลกันเอง ซึ่งเป็นการสร้างให้ชุมชนมีความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นอีกด้วย สอดคล้องกับผลวิจัยของ 
(นิภาพร รัตนปริยานุช, 2556) ที่ว่าการสร้างเสริมความปลอดภัยที่ประกอบไปด้วยกระบวนการ
ด าเนินงานที่เป็นล าดับขั้นตอน และอาศัยความร่วมมือของชุมชนเป็นพ้ืนฐาน ย่อมท าให้เกิดการแก้ไข
ปัญหาและการจัดการเรื่องความปลอดภัยในชุมชนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตรงกับความต้องการของ
คนในชุมชนอย่างแท้จริง 
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(6) ด้านเศรษฐกิจ พบว่าโดยรวมมีความต้องการมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อที่
มีความต้องการระดับมากที่สุดในอันดับ 1 คือ การสร้างเมืองสวรรคโลกให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวช่วย
สร้างอาชีพให้คนในชุมชนให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น รองลงมาคือ การท่องเที่ยวท าให้มีการลงทุนด้านที่พัก
อาศัยในสวรรคโลกมากขึ้น เช่น รีสอร์ท โฮมสเตย์ มีความต้องการระดับมาก แสดงว่าการท่องเที่ยวท า
ให้เกิด ผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของชุมชนมากขึ้น มีการสร้างงาน สร้างรายได้ กระตุ้นการจับจ่ายใช้
สอย ซึ่งส่งผลดีต่อภาพรวมของระบบเศรษฐกิจทั้งในระดับชุมชน และระดับประเทศ สอดคล้องกับผล
วิจัยของ (ปรีชา แดงโรจน์ (2544) ได้กล่าวถึงความส าคัญของการท่องเที่ยวก่อให้เกิดการพัฒนาความ
เจริญในพื้นที่เม่ือการท่องเที่ยวเข้าไปถึงยังชุมชนนั้น ๆ ก็จะก่อให้เกิดเศรษฐกิจที่ดีต่อชุมชนนั้น ๆ 

(7) ด้านสังคมและวัฒนธรรม พบว่าโดยรวมมีความต้องการปานกลาง เมื่อพิจารณา
รายข้อพบว่า ความต้องการระดับมาก อันดับ 1 คือ การท่องเที่ยวท าให้คนในชุมชนเกิดการเรียนรู้
ระหว่างนักท่องเที่ยวและคนในชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (ณัฏฐพัชร มณีโรจน์ , 2560) 
การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นการท่องเที่ยวที่เดินทางเพ่ือผ่อนคลายความเครียดและแสวงหา
ประสบการณ์แปลกใหม่ให้กับชีวิตซึ่งการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคนใน
ชุมชนท้องถิ่นกับผู้มาเยือน กิจกรรมการท่องเที่ยวที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม
มากกว่าเป็นผู้ชม ได้รับประสบการณ์จากการมีส่วนร่วม มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับทรัพยากร 
วัฒนธรรมของพ้ืนที่ ส่วนในด้านของชุมชนเจ้าของแหล่งท่องเที่ยวจะได้รับผลตอบแทนของการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน คือการดูแลรักษาทรัพยากรด้านต่าง ๆ ของชุมชนที่มีอยู่แล้วให้คงอยู่คู่ชุมชน
ตลอดไป ด้วยการบันทึกองค์ความรู้ ฟ้ืนฟู รักษา สืบสาน ประวัติศาสตร์ชุมชน ภูมิปัญญา และ 
สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่น 

2) ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความต้องการในการพัฒนาการท่องเที่ยวเมือง
สวรรคโลก อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย จ าแนกตามเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อ
เดือน พบว่า เพศ การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน มีความต้องการที่แตกต่าง ในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเมืองสวรรคโลก อย่างมีนัยส าคัญ ส่วนอายุเป็นเพียงปัจจัยเดียวที่มีความแตกต่างของความ
ต้องการอย่างไม่มีนัยส าคัญ  

(1) ประชาชนเพศหญิงมีความต้องการพัฒนาการท่องเที่ยวสูงกว่าเพศชาย 
โดยเฉพาะด้านสาธารณูปโภค ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และด้านเศรษฐกิจ แตกกัน
อย่างมีนัยส าคัญ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากในปัจจุบันความเท่าเทียมทางเพศสภาพในสังคมไทยได้ถูก
ยอมรับมากขึ้น ท าให้ผู้หญิงสนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนในฐานะผู้น า มีความกล้าที่จะแสดง
ความคิดเห็นและความต้องการในการปรึกษาหารือในประเด็นต่าง ๆ เพ่ือการวางแผนพัฒนาชุมชน
ของตนเอง ยิ่งโดยเฉพาะด้านสาธารณูปโภคและด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ที่เป็นการ
พัฒนาการท่องเที่ยวในด้านที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตประจ าวัน ซึ่งเป็นธรรมชาติปกติที่ทางเพศ
หญิงจะให้ความสนใจในด้านนี้มากกว่าเพศชาย 
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2) ความต้องการของชุมชนต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองสวรรคโลก จ าแนกตาม
กลุ่มอายุ โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านกลับพบว่า ด้านการวาง
แผนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้านสังคมและวัฒนธรรม
แตกกันอย่างมีนัยส าคัญ  

3) ความต้องการของชุมชนต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองสวรรคโลก จ าแนกตาม
ระดับการศึกษาโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ความต้องการของ
ชุมชน ด้านสังคมและวัฒนธรรมจ าแนกตามระดับการศึกษา แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญส่วนความ
ต้องการของด้านการวางแผนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ด้านการออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยว  
ด้านสาธารณูปโภค ด้านการจัดการและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
และด้านเศรษฐกิจ เมื่อจ าแนกตามระดับการศึกษาแตกกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ทั้งนี้
อาจจะเป็นเพราะในระดับการศึกษาที่ต่างกันผ่านการเรียนรู้และประสบการณ์ที่ต่างกันท าให้เกิดความ
ต้องการในด้านต่าง ๆ แตกต่างกันไปด้วย 

4) ความต้องการของชุมชนต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองสวรรคโลก จ าแนกตาม
อาชีพ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านก็พบว่าทุกด้านแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้วยเช่นกัน โดยอาชีพที่มีความต้องการพัฒนาการท่องเที่ยว
สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) อาชีพแม่บ้าน/พ่อบ้าน 2) อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 3) นักเรียน/
นักศึกษา อาจจะเป็นเพราะอาชีพแม่บ้าน เป็นอาชีพที่ใกล้ชิดและมีเวลาอยู่ในชุมชนมากกว่าอาชีพ 
อ่ืน ๆ จึงย่อมเห็นปัญหาต่าง ๆ ในชุมชนที่ควรได้รับการพัฒนา ส่วนอาชีพค้าขายแน่นอนว่าเป็นอาชีพ
ที่ได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวโดยตรงมากกว่าอาชีพอ่ืน ๆ จึงมีความต้องการในระดับที่สูง 
ส่วนนักเรียนนักศึกษานั้นถือเป็นคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจในการมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาท้องถิ่นของ
ตนเองเพ่ิมมากข้ึน 

5) ความต้องการของชุมชนต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองสวรรคโลก จ าแนกตาม
รายได้ต่อเดือน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ความต้องการของ
ชุมชน ด้านการจัดการและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน แตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส าคัญส่วนความต้องการของด้านการวางแผนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  ด้านการออกแบบ
กิจกรรมการท่องเที่ยว ด้านสาธารณูปโภค ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้านเศรษฐกิจ 
และด้านสังคมและวัฒนธรรม เมื่อจ าแนกตามรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยช่วงรายได้ต่อเดือนที่มีความต้องการพัฒนาการท่องเที่ยวสูงสุดอันดับแรก ได้แก่ 
ต่ ากว่า 5,000 บาท ซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่า กลุ่มรายได้นี้จัดว่าเป็นผู้มีรายได้ค่อนข้างน้อย ส่วนหนึ่ง
เป็นนักเรียน นักศึกษาที่ยังไม่มีรายได้เป็นของตนเอง จึงต้องการให้มีการพัฒนาการท่องเที่ยวในด้าน
ต่าง ๆ เพื่อที่จะเป็นการสร้างโอกาสให้เขามีรายได้เพ่ิมข้ึน จากการจ้างงานหรือ การจับจ่ายใช้สอยของ
นักท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นหลังจากการท่องเที่ยวได้รับความนิยมเพ่ิมสูงขึ้น 
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7. ข้อเสนอแนะ 
7.1 ข้อเสนอแนะในกำรน ำผลกำรศึกษำไปใช้ 
1) ควรส่งเสริมให้ชุมชนจัดตั้งกลุ่มและร่วมมือกันกับภาครัฐในการอนุรักษ์ทรัพยากรการ

ท่องเที่ยวของเมืองสวรรคโลก มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวและร่วมกันเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเมืองสวรรคโลก รวมทั้ง เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทในการ
ออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวและจัดท าแผนที่เส้นทางท่องเที่ยวที่มีในชุมชนโดยอาศัยความคิดเห็น
ของทุกเพศทุกวัย 

2) ควรมีการเพ่ิมเติมกิจกรรมการท่องเที่ยวให้หลากหลายมากขึ้น โดยสนับสนุนกิจกรรมที่
นักท่องเที่ยวสามารถร่วมท ากับชุมชนได้ เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กันระหว่างชุ มชนและ
นักท่องเที่ยว ท าให้นักท่องเที่ยวได้ประสบการณ์ใหม่ ๆ กลับไป และบอกต่อกันปากต่อปาก 

3) ควรจัดการระบบคมนาคมขนส่งสาธารณะเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวให้เพียงพอ และ
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งในบริเวณใกล้เคียงได้ เพ่ือเป็นการต่อยอดการ
ท่องเที่ยวในภาพรวม 

4) ควรสร้างความต่อเนื่องของกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์ 
โดยเฉพาะการจัดท าป้ายบอกทางและแนะน าสถานที่ท่องเที่ยว 

7.2 ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป 
1) ควรศึกษาวิจัยความต้องการของชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองสวรรคโลกของเทศบาลเมืองสวรรคโลก ในครั้งต่อไปเป็นแบบ
คุณภาพ 

2) ศึกษาองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบอ่ืน เปรียบเทียบผลการศึกษาที่ได้รับว่าเป็นอย่างไร 
เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายให้มีความทันสมัย และตรงกับสภาพการณ์ 

3) ควรมีการวิจัย เรื่องกลุ่มตลาดเป้าหมายของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
โดยศึกษาความต้องการ รูปแบบกิจกรรม แรงจูงใจ ในระดับ การวิเคราะห์กลุ่มตลาดเป้าหมายและ
การก าหนดต าแหน่งในตลาดในภาพรวมของการท่องเที่ยวเมืองสวรรคโลก 
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ควำมคิดเห็นของผู้ใช้งำนระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรวำงแผนและประเมินผล 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (e-Plan) 

ธนาคม ทิพย์สภาพกุล* 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษา “ความคิดเห็นของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผน
และประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan)” วัตถุประสงค์ของการวิจัยได้แก่ 1) เพ่ือ
ส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (e-Plan) 2) เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคการใช้งานระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและ
ประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) 3) เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะการใช้งานระบบ
สารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) 

การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ จากแบบสอบถามในประเด็นที่
เกี่ยวข้อง และท าการประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา 

ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและ
ประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ในด้านปัจจัยน าเข้ามีความเหมาะสมระดับมาก 
เนื่องจากมีความพร้อมทั้งในส่วนของความรู้ความสามารถของบุคลากร งบประมาณ และอุปกรณ์
สารสนเทศ ในด้านกระบวนการมีความเหมาะสมระดับมาก โดยสามารถบันทึกข้อมูลแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่สามารถใช้งานได้ครอบคลุม ในด้านผลลัพธ์มีความเหมาะสมระดับปานกลาง โดยมีปัญหาอุปสรรค
ส าคัญด้านการใช้งานเนื่องจากระบบมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง และยังไม่สามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลกับระบบสารสนเทศอ่ืน ๆ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้อย่างครบถ้วนซึ่งบุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาอุปสรรค โดยให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับ
ระบบสารสนเทศอ่ืนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ครบถ้วนสมบูรณ์เพ่ือลดความซ้ าซ้อนใน
การปฏิบัติงาน รวมถึงการจัดให้มีคู่มือการใช้งานที่เป็นปัจจุบันเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้งานได้
อย่างถูกต้อง  

ค ำส ำคัญ: ความคิดเห็น, ผู้ใช้งาน, ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) 

                                                           
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240   
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1. บทน ำ 
ปัจจุบันระบบสารสนเทศมีส่วนส าคัญเป็นอย่างมากต่อการบริหารงานภาครัฐ โดยหน่วยงาน

ภาครัฐของไทยได้มีการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในรูปแบบที่เรียกว่า รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ 
(Thailand e-Government) เพ่ือให้การส่งมอบบริการสาธารณะไปยังประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว
และทั่วถึง โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับประชาชนในพ้ืนที่มาก
ที่สุด จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการให้บริการที่รวดเร็วและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนใน
พ้ืนที ่

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ท างานเพ่ือบริการประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการท างานสนับสนุน 
ส่งเสริมการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะต้อง
วางระบบในการบริหารงานภายในของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเองให้มีความพร้อม รวมทั้งมี
การรวบรวมข้อมูลและความต้องการในด้านต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือน ามา
วิเคราะห์วางแผนการปฏิบัติงาน และจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต่อไป โดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้ามาปรับปรุงระบบการท างานปัจจุบันให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการในการวางแผน แผนพัฒนาและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2549 ประกอบด้วยระบบงาน ระบบสารสนเทศ
ที่เป็นแบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , ระบบปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงแผนงาน, ระบบสารสนเทศแบบช่วยติดตามการด าเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,
ระบบสารสนเทศแบบช่วยประเมินการด าเนินงานแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , ระบบ
สารสนเทศรายงานและประมวลผล , ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการในการวางแผน 
แผนพัฒนาและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทั้ง 5 
ระบบงานดังกล่าวจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ได้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งท าให้เกิดบูรณาการ และเอกภาพของระบบข้อมูล อันจะน ามาสู่การบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพต่อไป 

ปัจจุบันระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการในการวางแผน แผนพัฒนาและประเมินผล
การใช้จ่ายงบประมาณของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นระบบสารสนเทศเพ่ือ
การวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) และมีการใช้งานมาจนถึง
ปัจจุบัน รวมระยะเวลากว่า 14 ปี ดังนั้นผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงความคิดเห็นของผู้ใช้งาน
ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( e-Plan) 
ว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด มีปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะด้านใดบ้าง เพ่ือน าผล
การศึกษาได้รับไปเผยแพร่ เสนอต่อผู้บริหาร และผู้พัฒนาระบบ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา 
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ปรับปรุงแก้ไขปัญหา และอุปสรรคของการใช้งานระบบดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และ 
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

2.1 เพ่ือส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) 

2.2 เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคการใช้งานระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) 

2.3 เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะการใช้งานระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) 

 
3. ขอบเขตของกำรศึกษำ 

3.1 ส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ของผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.2 กลุ่มประชากรที่ศึกษา ได้แก่ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศซึ่งเป็น
ผู้ปฏิบัติงานที่มีหน้าที่ในการใช้งานระบบสารสนเทศฯ ทั้งสิ้น 23,553 คน 

3.3 ระยะเวลาการศึกษา จะด าเนินการศึกษาในช่วง เดือน กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2563 
เท่านั้น 

3.4 รูปแบบการส ารวจความคิดเห็นได้น ารูปแบบการประเมินซิป (CIPP Model) มาใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้ ซึ่งได้ละเว้นการประเมินสภาวะแวดล้อม เนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ไม่ได้จัดท าแผนแม่บทการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือรองรับการใช้งานระบบสารสนเทศเพ่ือการ
วางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) 

 

4. วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
4.1 แนวคิดเกี่ยวกับกำรใช้ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรวำงแผนและประเมินผลขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนการวางแผนพัฒนาให้กับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ โดยเฉพาะการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จากงบประมาณตามแผนงาน/
โครงการที่ได้ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 30(5) ก าหนดให้ “องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอผลผลิตการติดตามและประเมินผล ต่อสภาคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
และประกาศให้ประชาชนทราบทุกปี ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย 
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ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน” ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 53/1 ก าหนดให้มีการบูรณาการการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น และส่วนราชการ
ต่าง ๆ กับแผนพัฒนาจังหวัด อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีความสะดวกใน
การด าเนินตามกฎหมายดังกล่าว เนื่องจากบุคลากรมีน้อย และต้องใช้เวลามาก ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลในการด าเนินการ นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ไม่มีข้อมูลการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าที่ผ่านมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีรายได้ในภาพรวมอย่างไร และ
น าไปใช้อะไรบ้าง ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ขึ้นมา เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ใช้เป็นเครื่องมือใน
การติดตามประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น 

ดังนั้น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
ท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ านาจหน้าที่ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ
การใช้ประโยชน์ของหน่วยงานราชการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดท า “ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผน
และประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan)” ขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2549 และพัฒนาระบบให้มี
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตลอดมา โดยเป็นระบบที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูล
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาท้องถิ่น และการด าเนินการ
ตามแผนพัฒนาดังกล่าว เป็นเครื่องมือที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการติดตามการ
ด าเนินงาน ซึ่งระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(e-Plan) ประกอบไปด้วย ระบบ ดังนี้ 

1) ระบบสารสนเทศที่เป็นแบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่ ระบบจะด าเนินการจัดเก็บท าแผนงานโครงการแบบแผน 3 ปี และจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี โดยแต่ละโครงการต้องท าการจัดเก็บข้อมูลว่าโครงการตอบสนองยุทธศาสตร์ ระดับใด
ยุทธศาสตร์ ใช้งบประมาณจากแหล่งใด ตามแผนงานใด กิจกรรมประเภทใด และแผนจะเกิด
ประโยชน์กับคนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวนเท่าใดหรือเรื่องใดบ้าง 

(1) จัดเก็บแยกตามยุทธศาสตร์เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ในแต่ละระดับ ดังนี้ 
- ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล 
- ยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทย 
- ยุทธศาสตร์ของกรม 
- ยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด 
- ยุทธศาสตร์ของจังหวัด 
- ยุทธศาสตร์ของท้องถิ่น 
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(2) จัดเก็บแยกตามแหล่งที่มาของงบประมาณ ดังนี้ 
- เงินที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 
- เงินอุดหนุนทั่วไป 
- เงินอุดหนุนทั่วไปแบบมีวัตถุประสงค์ 
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
- เงินรายได้อ่ืน ๆ 
(3) จัดเก็บแยกประเภทของงบประมาณตามแผนงาน ดังนี้ 
- งบประมาณด้านบุคลากร 
- งบประมาณด้านการด าเนินการ 
- งบประมาณด้านรายจ่ายอ่ืน 
- งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ให้หมายถึงงบลงทุนด้วย 
- ฯลฯ 
(4) จัดเก็บแยกประเภทตามกิจกรรม และโครงการ ดังนี้ 
- ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
- ด้านสิ่งแวดล้อม 
- ด้านสาธารณสุข 
- ด้านสวัสดิการลังคม และการมีส่วนร่วม 
- ด้านการศึกษา และวัฒนธรรม 
- ด้านกีฬา และนันทนาการ 
- งบประมาณด้านอ่ืน ๆ 
- ฯลฯ 

2) ระบบปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแผนงาน เมื่อจัดท าแผนพัฒนา 3 ปีแล้วเสร็จ ระบบต้อง
จัดเก็บฐานข้อมูลแผนพัฒนา 3 ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้และในแต่ละปีอาจจะมีการ
เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม แก้ไข โครงการและงบประมาณในแผนพัฒนา 3 ปี ซึ่งแต่ละปีอาจจะมีการ
เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม แก้ไข โครงการและงบประมาณ ตามล าดับ โดยเฉพาะเมื่อมีโครงการใหม่
เกิดขึ้น ระบบจะต้องจัดเก็บประวัติการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเพ่ือน ามาประมวลผลประสิทธิภาพของ
การจัดท าแผนและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งประมวลผลการใช้จ่ายงบประมาณตามที่ตั้งไว้ 
และจัดท าสถิติการเปลี่ยนแปลง แก้ไข โอนงบประมาณในโครงการกิจกรรมเดิม 

3) ระบบสารสนเทศแบบช่วยติดตามการด าเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระบบ
สารสนเทศ จะต้องสามารถจัด เก็บข้อมูลแสดงรายงานผลการ ด า เนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีการจัดซื้อจัดจ้างตาม
ข้อบัญญัติ หรือเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ดังนี้ 
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(1) การแสดงรายการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี 
- ตกลงราคา 
- สอบราคา 
- ประกวดราคา 
- วิธีพิเศษ 
- วิธีกรณีพิเศษ 
- วิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด 
(2) การจัดเก็บข้อมูลรายการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงานโครงการให้ปรากฏว่าได้

มูลค่าในการด าเนินการต่ ากว่าราคากลางจ านวนเท่าใด มีเงินคงเหลือจากการจัดซื้อจัดจ้างเท่าใด 
มียอดรวมทั้งสิ้นเท่าใด 

(3) จัดเก็บรายงานความก้าวหน้าโครงการให้ปรากฏว่า เซ็นสัญญาหรือยัง (ระบุวันที่
เห็นสัญญา) มีการเบิกจ่ายเงินไปแล้วร้อยละเท่าใด โดยจะรายงานทุกไตรมาส ของปีงบประมาณ 

(4) การจัดเก็บข้อมูลแสดงระยะเวลาด าเนินงานตามสัญญาของโครงการ โดยตั้งแต่
เริ่มโครงการจนสิ้นสุดโครงการว่า ได้ด าเนินการตามระยะเวลาหรือไม่ โดยเฉพาะข้อมูลการด าเนินงาน
ส าเร็จก่อนโครงการ ส าเร็จหลังโครงการ มีค่าปรับ หรือมีการต่ออายุสัญญาและให้แสดงเหตุแห่งการ
ต่ออายุสัญญาด้วย 

4) ระบบสารสนเทศแบบช่วยประเมินผลการด าเนินงานแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จะมุ่งเน้นการประเมินผลด้านคุณภาพในการต าเนินงาน และการประเมินผลสัมฤทธิ์ในงานตาม
ระยะเวลาที่ระบุไว้ในแผนประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ 

(1) ระบบจะต้องสามารถบันทึกผลประเมินภาระงานตามแผนงานโดยผลการ
ประเมินจะแบ่งเป็น 2 ส่วน 

ส่วนที่ 1 ประเมินผลสัมฤทธิ์ในงานตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในแผน 
ส่วนที่ 2 ประเมินคุณภาพของผลการด าเนินงาน ที่ด าเนินงานแล้วเสร็จในแต่ละงวด 

ของงานที่ก าหนด โดยระบบต้องสามารถคิดค านวณผลการประเมินแบ่งออกเป็นรายไตรมาส โดยแต่
ละไตรมาส ต้องค านวณว่า ด าเนินการคิดเป็นร้อยละเท่าใด 

(2) ระบบต้องสามารถประเมินผลการด าเนินงานกับเกณฑ์มาตรฐานที่กรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่นก าหนด ระบบต้องสามารถบันทึกข้อมูลวันที่เริ่มด าเนินการจริงและวันที่สิ้นสุดจริง
ในแต่ละงวดงาน ข้อมูลระดับการประเมินแต่ละงวดงานและข้อมูลบันทึกพิเศษ นอกเหนือจากที่กล่าว
มาข้างต้นก ากับไว้ ตามรายการงวดงานตลอดรอบปีการด าเนินงาน ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงบรรยาย และด้าน
การบริหารจัดการตามแผนปฏิบัติการส าหรับข้อมูลการติดตามต้านการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

 



303 
 

5) ระบบสารสนเทศรายงานและประมวลผล สามารถสรุปผลการด าเนินงานทั้งผลสัมฤทธิ์ 
และคุณภาพของงานได้ โดยสามารถแสดงผลเป็นกราฟเปรียบเทียบผลเกณฑ์เฉลี่ยโดยรวมและ
สามารถเจาะหาข้อมูลผลประเมินเชิงลึกได้ (Drill Down) อย่างสะดวกโดยระบบต้องท าการสรุปผล
และรายงานข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ดังนี้ 

(1) รายการผลการด าเนินงานตามที่ได้รับการติดตาม ประเมินผลไปแล้วในแต่ละงวด 
(2) แสดงค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์แต่ละภาระงาน 
(3) แสดงผลประเมินการด าเนินงานกับระยะเวลาให้ทราบว่าด าเนินการเสร็จตาม

แผนหรือไม่โดยแสดงเป็นจ านวนวันท าการ 
(4) จัดท าตารางแผนภูมิเพ่ือเปรียบเทียบระหว่างการน าแผนพัฒนา 3 ปีขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น มาใช้ในการจัดตั้งงบประมาณประจ าปี โดยแยกเป็นจ านวนกิจกรรม และร้อยละ 
ของแผนพัฒนากับข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติประจ าปี ตามแต่ละประเภทที่มาของงบประมาณ 

(5) แสดงรายงานการใช้จ่ายประมาณรายจ่ายประจ าปีที่จ่ายจริง เปรียบเทียบกับ
ข้อบัญญัติ หรือเทศบัญญัติท่ีได้จัดตั้งไว้ในปีงบประมาณ โดยยกเป็นจ านวนกิจกรรมและร้อยละพร้อม
ทั้งแสดงตารางและแผนภูมิ 

(6) รายงานแสดงผลโดยระบบต้องสามารถประมวลผลตามแผนงานและการใช้จ่าย
งบประมาณของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับต่าง ๆ ไต้แก่ ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ชนิดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังวัด ระดับภาค ให้แสดงผลได้ดังต่อไปนี้ 

- ประมวลผลความเชื่อมโยงระหว่างโครงการกิจกรรม กับยุทธศาสตร์รัฐบาล 
ยุทธศาสตร์กระทรวง ยุทธศาสตร์กรม ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

- ประมวลผลความเชื่อมโยงระหว่างโครงการกิจกรรม รายการกับงบประมาณที่
ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุน (จ าแนกตามวัตถุประสงค์ เช่น อาหารกลางวัน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) 

- ประมวลผลเพื่อสรุปรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ประมวลผลความเชื่อมโยงระหว่างโครงการกิจกรรม ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ได้รับเงินอุดหนุนกับผลการด าเนินงาน 

4.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกำรประเมินผลโครงกำร 
1) ความหมายของการประเมิน 
สตัฟเฟิลบีม ได้ให้ความหมายของการประเมินว่าเป็นวิธีการศึกษา หรือสืบค้นหาคุณค่าของ

สิ่งที่ประเมินอย่างเป็นระบบ การประเมินจึงเป็นกระบวนการจัดหา น าเสนอสารสนเทศ และน าไป
ประยุกต์ในการอธิบายและการตัดสินคุณค่าและคุณประโยชน์ในการตัดสินใจหาทางเลือกท่ีเหมาะสม
ในการด าเนินโครงการ (Stufflebeam and Shinkfield, 2007: 326) 
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2) ลักษณะของการประเมิน 
การประเมินตามความหมายของสตัฟเฟิลบีม มีส่วนประกอบที่ส าคัญ 3 ประการ ดังนี้ 

(1) จุดมุ่งหมายที่ส าคัญของการประเมิน คือ การจัดหาข้อมูลสารสนเทศเพ่ือน ามาใช้
ในการตัดสินใจ คุณค่าของการประเมินจะมากน้อยเพียงใดจึงขึ้นอยู่กับข้อมูลสารสนเทศที่ได้มา
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจมากน้อยเพียงใด 

(2) การประเมินเป็นกระบวนการที่เป็นวัฏจักรกล่าวคือ เป็นกระบวนการที่มีความ
ต่อเนื่องที่ครบวงจรของการด าเนินโครงการ ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งสิ้นสุดโครงการ 

(3) กระบวนการประเมิน ประกอบด้วยขั้นตอนที่ส าคัญ 3 ขั้นตอน คือ (1) การระบุ
หรือบรรยายข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล (2) การวิเคราะห์ข้อมูล และ (3) การจัดเตรียมข้อมูล
สารสนเทศให้กับผู้มีอ านาจในการตัดสินใจน าไปใช้ 

3) วิธีการประเมินโดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP 
วิธีการประเมินโดยใช้รูปแบบชิป จะเกี่ยวข้องกับลักษณะของการตัดสินใจซึ่งจ าเป็นต้องอาศัย

ข้อมูลที่ได้จากการประเมินมาช่วยในการตัดสินใจ 4 ลักษณะ คือ การตัดสินใจเกี่ยวกับวางแผน 
การตัดสินใจเกี่ยวกับโครงสร้าง การตัดสินใจเกี่ยวกับการด าเนินงาน และการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
ทบทวนการด าเนินโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ มโนทัศน์เบื้องตันของรูปแบบ CIPP คือ ประเภทของ
การตัดสินใจที่แตกต่างกันจ าเป็นต้องใช้สารสนเทศในการตัดสินใจที่แตกต่างกันด้วย ซึ่งสตัฟเฟิลบีม 
ได้จ าแนกการตัดสินใจและการประเมินเพ่ือการบริหารและการวางแผนไว้ 4 ประเภท ดังนี้ 

(1) การประเมินบริบท หรือสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) เป็นการ
ประเมินเพ่ือให้ได้สารสนเทศส าหรับการตัดสินใจในการวางแผน ก าหนดเป็นผลลัพธ์ที่คาดหวังของ
โครงการ หรือวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ การประเมินบริบทเป็นการประเมินเกี่ยวกับ
นโยบาย ปรัชญา เป้าหมาย แรงกดดันทางเศรษฐกิจและสังคม ความต้องการของบุคคลและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแรงกดดันทางการเมือง ซึ่ง สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (2553: 169) อธิบาย
ว่าการประเมินบริบทของโครงการเป็นการประเมินความต้องการจ าเป็นเพ่ือก าหนดโครงการ เป็นการ
ประเมินสภาพเศรษฐกิจสังคม การเมือง ตลอดจนปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ อันน าไปสู่ทิศทางและ
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

(2) การประเมินปัจจัยหรือทรัพยากร (Input Evaluation) เป็นการประเมินเพ่ือให้
ได้สารสนเทศส าหรับการตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีการและกลวิธีด าเนินโครงการ เป็นการตรวจสอบความ
พร้อมของปัจจัยเบื้องต้นต่าง ๆ เช่น บุคลากร งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ เป็นต้น ว่ามีความ
พร้อมจะด าเนินการต่อหรือไม่ แผนหรือโครงการที่เสนอเหมาะสมหรือไม่ ควรปรับปรุงส่วนใด 
สารสนเทศที่ได้ใช้ประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงสร้างเพ่ือเลือกแผนการจัดโครงการ หรือแผนการ
ด าเนินงานที่เหมาะสมที่สุด เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ซึ่ง สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (2553: 169) 
กล่าวว่า การประเมินปัจจัยเป็นการประเมินปัจจัยหรือทรัพยากรเป็นการตรวจสอบความพร้อมด้าน
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ทรัพยากรทั้งปริมาณ และคุณภาพตลอดจนระบบการบริหารจัดการเพ่ือวิเคราะห์และก าหนด
ทางเลือกท่ีเหมาะสมที่สุดที่จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด 

(3) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการประเมินเพ่ือให้ได้
สารสนเทศส าหรับการตัดสินใจเกี่ยวกับการน าโครงการไปปฏิบัติเพ่ือให้บังเกิดผลส าเร็จ ซึ่งเป็นการ
ประเมินขณะด าเนินงาน หรือประเมินในเชิงความก้าวหน้าเพ่ือปรับปรุงกระบวนการบริหาร หรือ
ด าเนินโครงการ รวมทั้งศึกษาปัญหาและอุปสรรค จุดเด่น จุดด้อย ซึ่งสมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (2553: 
169-170) ให้แนวคิดว่า การประเมินกระบวนการเป็นการประเมินการด าเนินงานเมื่อน าโครงการที่
วางแผนไว้ไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือศึกษาจุดแข็งและจุดอ่อน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคของการด าเนิน
โครงการจึงเป็นการประเมินเพ่ือปรับปรุงการด าเนินโครงการได้อย่างทันเวลา สารสนเทศที่ได้จะ
น ามาใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ การควบคุม  หรือปรับปรุงแก้ไขวิธีการต่าง ๆ 
ให้เหมาะสมทันท่วงทีในขณะที่ก าลังด าเนินโครงการอยู่ 

(4) การประเมินผลผลิต  (Product Evaluation) เป็นการประเมินเพ่ือให้ได้
สารสนเทศส าหรับการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของโครงการ ซึ่งเป็นการประเมินผลหลังจากการ
ด าเนินโครงการสิ้นสุดลง เพ่ือตรวจสอบประสิทธิผลของโครงการซึ่งในทัศนะของ สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ 
(2553: 170) เห็นว่า เป็นการประเมินที่มุ่งตอบค าถามว่า โครงการประสบความส าเร็จตามแผนที่วาง
ไว้หรือไม่ ผลผลิตของโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ผลการด าเนินงานคุ้มค่าเพียงใด
ประกอบด้วย การประเมินผลผลิต โดยพิจารณาจากปริมาณและคุณภาพของผลผลิตเปรียบเทียบกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการตลอดจนการน าเอาความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานอีกส่วนหนึ่งคือผลกระทบ
(impact) สารสนเทศที่ได้จะน ามาใช้ในการตัดสินคุณค่าผลผลิตของโครงการทั้งในด้านปริมาณและ
คุณภาพ เพ่ือที่จะตัดสินใจว่าควรจะท าต่อไป หรือยุติ ล้มเลิก หรือยกฐานะเป็นงานประจ า 

4.3 งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
สุริยกานต์ ดีโคตร (2554) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการ

รายงานและประเมินผลการใช้ e-Plan ของพนักงานส่วนท้องถิ่นในอ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 
พบว่า ปัญหาเละอุปสรรคในการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการรายงานและประเมินผลการใช้ e-Plan 
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น ในอ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ในด้านความรู้เกี่ยวกับการใช้ e-Plan 
พบว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นมีความรู้เกี่ยวกับการใช้ e-Plan ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ในด้าน
ทัศนคติพบว่า ทัศนคติของพนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีต่อการใช้ e-Plan ในภาพรวมส่วนใหญ่ มีทัศนคติ
ต่อการใช้ e-Plan ในระดับปานกลาง ในด้านการปฏิบัติงาน พบว่า ในภาพรวมส่วนใหญ่พนักงานส่วน
ท้องถิ่นมีความถี่ในการปฏิบัติงานโดยการใช้ e-Plan อยู่ในระดับน้อย โดยมีผู้เข้าใช้งานในระบบ 
e-Plan 1 ครั้งต่อสัปดาห์ มากที่สุด ระยะเวลาในการใช้งานระบบ e-Plan ต่อครั้ง 10-30 นาที 
เป็นส่วนมาก ส่วนปัญหาและอุปสรรค พบมากที่สุด คือ ระบบจัดท างบประมาณ 
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สุวรรณิภา ดรละคร (2554) ศึกษาแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานระบบ 
การบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (e-Plan) พบว่า 1) ผู้ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลในระบบ e-Plan ละเลยไม่สนใจบันทึกข้อมูลลง
ในระบบ ไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบว่าต้องบันทึกข้อมูลทุกครั้งหลังจากที่ด าเนินโครงการแต่ละโครงการ
เสร็จสิ้น ควรมีการท าความเข้าใจที่ถูกต้องและชัดเจนให้มีการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน โดยการจัด
ประชุมและอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง 2) การน าเข้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลมาบันทึกลงใน
ระบบล่าช้าเนื่องจากขาดการประสานงานที่ดี ไม่มีการชี้แจงวัตถุประสงค์และความส าคัญของระบบให้
ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ไม่มีการวางแผนก าหนดผู้รับผิดชอบในการน าข้อมูลมาบันทึกในระบบ ควรมีการ
ปรับปรุงวิธีการประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้มีความเข้าใจ
ตรงกันโดยการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในทุกส่วนราชการรวมทั้ง
ผู้บริหารเผื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ช่วยเหลือ ก ากับดูแลการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ และร่วม
วางแผนก าหนดผู้รับผิดชอบในการน าข้อมูลมาบันทึกลงในระบบให้สามารถด าเนินงานได้ ทันเวลา 
และถูกต้องตามระเบียบราชการ 3) เครือข่ายอินเตอร์เน็ตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่มี
ประสิทธิภาพส่งผลกระทบให้การบันทึกข้อมูลล่าช้า ควรมีการสนับสนุนด้านงบประมาณเพ่ือปรับปรุง
แก้ไขสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้มีความเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ 4) ผู้บริหารท้องถิ่นไม่ได้รับ
รายงานข้อมูลสรุปผลการด าเนินโครงการซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องรายงานข้อมูลให้ผู้บริหารทราบ 
ในทุกไตรมาสเพ่ือน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการว่า
ได้เบิกจ่ายโครงการใดไปแล้วบ้างและสามารถน าข้อมูลดังกล่าวประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบ
ด้วย 

เทียนใจ สุทะ (2561) ศึกษาการประเมินผลการใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า เพศ อายุ
ต าแหน่งหน้าที่ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) และจ านวน
ครั้งในการศึกษาอบรมเกี่ยวกับระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) มีผลต่อคุณลักษณะซอฟต์แวร์ 
(Software) ที่มีคุณภาพ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปัญหา และอุปสรรคในการน าระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) มาใช้ในองค์การบริหารส่วนต าบล 
ด้านบุคลากร คือ บุคลากรไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบอย่างเพียงพอ ด้านเทคโนโลยี มีการ
ใช้ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) ที่ไม่มีคุณภาพเข้ามาใช้งานท าให้ขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ด้านกระบวนการท างานของระบบเมื่อมีผู้ใช้งานระบบมาก ระบบจะใช้งานไม่ได้ และด้านคู่มือมีการ
เปลี่ยนแปลงบ่อยไม่เพียงพอต่อการใช้งานต้องเข้ารับการฝึกอบรมจึงจะได้รับคู่มือในการใช้งา 

สมพงษ์ บุญด้วยลาน (2549) ศึกษาการประเมินผลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพ่ือการจัดการในหน่วยงานของกองเรือยุทธการ มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เพ่ือการจัดการในหน่วยงานของเรือยุทธการในปัจจุบันและเพ่ือ
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ศึกษา ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเละการสื่อสาร 
ของกองเรือยุทธการ โดยผลการวิจัยพบว่า ผลการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเละการสื่อสารเพ่ือการ
จัดการในหน่วยงานของกองเรือยุทธการในปัจจุบันภาพรวมอยู่ในระดับเหมาะสมปานกลาง โดยใน
ด้านปัจจัยน าเข้ามีความเหมาะสมระดับปานกลาง ซึ่งส่งผลถึงกระบวนการใช้งานก็มีความเหมาะสม
ระดับปานกลางเช่นเดียวกัน ส่วนด้านผลลัพธ์ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ
เหมาะสมมากโดยมีปัญหาอุปสรรคส าคัญด้านงบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์สารสนเทศ นอกจากนี้
แล้วบุคลากรของกองเรือยุทธการได้ให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาอุปสรรค ควรเพ่ิมและ
สนับสนุนงบประมาณส าหรับการจัดหาอุปกรณ์ สารสนเทศให้เพียงพอและทั่วถึง รวมทั้งจะต้องมีการ
เพ่ิมพูนความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่บุคลากรของกองเรือยุทธการให้สามารถใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีข้อเสนอแนะ ประกอบด้วยข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย คือ ผู้บริหาร
กองทัพเรือควรก าหนด นโยบายด้านการใช้งานเละการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความ
ชัดเจนและต่อเนื่อง ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ กองเรือยุทธการควรจัดหาอุปกรณ์สารสนเทศ
สนับสนุนหน่วยงานในสังกัดให้เพียงพอและทั่วถึง ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ ควรศึกษาวิจัยเพ่ิมเติมใน 
หน่วยงานอ่ืน ๆ ของกองทัพเรือ และควรศึกษาวิจัยประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ รวมทั้งศึกษาวิจัย
ถึงผลกระทบต่อเนื่องทั้งด้านบวกและด้านลบจากการด าเนินโครงการ 

 
5. วิธีกำรศึกษำและกำรเก็บข้อมูล 

5.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
ประชากรที่น ามาใช้ในการศึกษา ได้แก่ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ 

ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีหน้าที่ในการใช้งานระบบสารสนเทศฯ ทั้งสิ้น 23,553 คน 
การก าหนดขนาดตัวอย่าง จากจ านวนประชากรที่จะศึกษา จ านวน 23,553 คน น ามาเปิด

ตามตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) (ประสพชัย พสุนนท์, 2557: 114) ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างจ านวน 379 คน และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างตามสะดวก 
(Convenience Sampling) เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้มีความต้องการที่จะศึกษากลุ่มตัวอย่างที่เป็น
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีหน้าที่ในการใช้งานระบบ
สารสนเทศ ฯ การเก็บข้อมูลโดยการส่งแบบสอบถามออนไลน์โดยใช้ Google Form ส่งให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด จะมีโอกาสเข้าถึงกลุ่มตัวอย่างได้เร็ว
ที่สุด 
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5.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถามออนไลน์ โดยใช้ Google Form โดยแบ่ง

ออกเป็น 3 ตอน คือ 
ตอนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของกลุ่มประชากรตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่ง

หน้าที่ อายุราชการ ประสบการณ์ในการใช้งาน และจ านวนครั้งที่เข้ารับการอบรม เป็นลักษณะแบบ
เลือกตอบ จ านวน 7 ข้อ 

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ซึ่งเป็นการส ารวจความคิดเห็นด้านการประเมินผลสิ่งน าเข้า 
(Input evaluation) ประเมินกระบวนการ (Process evaluation) และการประเมินผลลัพธ์ 
(Product evaluation) มีจ านวน 21 ข้อ มีลักษณะเป็นมาตรวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(summated rating scale) จ านวน 4 ค่า ตั้งแต่ค่าที่มีระดับความคิดเห็น เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย 
ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

ตอนที่ 3 ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ การใช้งานระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและ
ประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) จ านวน 2 ข้อ เป็นการให้เสนอปัญหาที่เกิดขึ้น 
และข้อเสนอแนะ ด้วยการตอบค าถามสั้น ๆ 

5.3 กำรเก็บรวมรวมข้อมูล 
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา แบ่งเป็นสองประเภท ดังนี้ 
1) ข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) ได้มาจากแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
2) ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งเอกสารต่าง ๆ 

เช่น คู่มือการปฏิบัติงานการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (e-Plan) เอกสารทางวิชาการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น งานวิจัยและ
การศึกษาค้นคว้าที่เก่ียวข้อง 

5.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์และประมวลข้อมูลทั้งหมด โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ส าหรับ 

การวิจัย เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
1) ข้อมูลส่วนบุคคล วิเคราะห์โดยใช้ตารางแจกแจงความถี่ ซึ่งระบุข้อมูลที่ได้เป็นร้อยละ 
2) ข้อมูลความคิดเห็นของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศฯ ในการปฏิบัติงาน วิเคราะห์ โดยการ

แจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และจัดอันดับ 
3) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ การใช้งานระบบสารสนเทศฯ ใช้การวิเคราะห์เชิง

คุณภาพ เพ่ือตอบปัญหาความส าเร็จและอุปสรรคในการค าเนินโครงการ โดยน าข้อมูลรูปธรรมมาจัด
กลุ่ ม  (grouping) แยกแยะ  (classification) เ ชื่ อม โย ง ใน เชิ งต ร รกะ  ( logic) และตี ค ว าม 
(interpretation) 
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6. ผลกำรศึกษำ 
การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เก็บรวมรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นบุคลากรขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ใช้งานระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ในการปฏิบัติงาน จ านวน 379 คน โดยใช้วิธีเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม
ออนไลน์ผ่าน Google Form รายละเอียดผลการศึกษาแบ่งเป็นประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

1) ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
2) ความคิดเห็นของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) 
3) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการใช้งานระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและ

ประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) 

6.1 ลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่ำง 
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากที่สุด ร้อยละ 79.9 รองลงมาคือเพศชาย ร้อยละ 

20.1 โดยส่วนใหญ่มีอายุ 41 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 51.5 รองลงมาคือ อายุ 31-40 ปี, 20-30 ปี, ต่ ากว่า 
20 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.3, 10.0, 0.3 ตามล าดับ ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 
56.2 รองลงมาคือ ระดับปริญญาโท, ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี และระดับสูงกว่าปริญญาโท คิดเป็น
ร้อยละ 38.8, 3.4 และ 1.6 ตามล าดับ โดยต าแหน่งหน้าที่ของผู้ใช้งานระบบ e-Plan มากที่สุดคือ 
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านแผน ร้อยละ 54.1 รองลงมาได้แก่ ผู้ที่ ได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี หรืองานด้านพัสดุ และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านโยธา 
คิดเป็นร้อยละ 40.1 และ 5.8 ตามล าดับ โดยมีอายุราชการมากที่สุดคือ 11-15 ปี ร้อยละ 37.2 
รองลงมาได้แก่ มากกว่า 15 ปี, 5-10 ปี และน้อยกว่า 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 24.3, 20.1 และ 18.5 
ตามล าดับ ซึ่งมีประสบการณ์การใช้งานระบบ e-Plan โดยส่วนใหญ่คือ มากกว่า 4 ปี ร้อยละ 52.2 
รองลงมาคือ 1-2 ปี, 3-4 ปี, และน้อยกว่า 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 19.8, 19.3 และ 8.7 ตามล าดับ 
ส าหรับจ านวนครั้งที่เข้าศึกษาอบรมการใช้งานระบบ e-Plan พบว่าไม่เคยศึกษาอบรมมากที่สุด 
ร้อยละ 28.8 รองลงมาได้แก่ อบรม 1 ครั้ง, มากกว่า 2 ครั้ง และ 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 26.6, 25.6 
และ 19.8 ตามล าดับ 

 6.2 ควำมคิดเห็นของผู้ใช้งำนระบบสำรสนเทศเพื่อกำรวำงแผนและประเมินผลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) 
 
 
 
 
 



310 
 

1) ประเมินผลสิ่งน ำเข้ำ (input evaluation) 

ตารางที่ 6.1 ข้อมูลค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลความ และอันดับของสิ่งน าเข้าการใช้
งานระบบ e-Plan 

ประเด็น ระดับควำมคิดเห็น 

 ̅ S.D. แปลควำม อันดับ 
1.บุคลากรของ อปท. มีความรู้ความสามารถ 
เกี่ยวกับเทคโนโลยสีารสนเทศ 

3.16 .546 มาก 1 

2.คอมพิวเตอรฮ์าร์ดแวร์ที่ใช้ในหน่วยงานมีความ 
สะดวกรวดเร็ว และทันสมัย 

3.13 .619 มาก 3 

3.มีงบประมาณเพียงพอในการจดัหาคอมพิวเตอร ์
ฮารด์แวร์ ส าหรับใช้งานในภารกิจที่รับผิดชอบ 

3.13 
 

.634 มาก 2 

4.ระบบ e-Plan สามารถใช้งานได้กับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ทุกยี่ห้อ และทุกรุ่นไม่เกิดปญัหา 
กับการใช้งาน 

3.12 .662 มาก 4 

5.ระบบ e-Plan สามารถใช้งานรว่มกับทุก
ระบบปฏิบตัิการ (os) 

3.04 .633 มาก 5 

6.ระบบ e-Plan สามารถเข้าใจไดง่้าย มีขั้นตอน 
การปฏิบัติงานท่ีไม่ยุ่งยากซบัซ้อน 

2.86 .757 ปานกลาง 6 

ค่ำเฉลี่ยรวมด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ 3.07 .489 เหมำะสมมำก  

 
จากตารางที่ 6.1 พบว่า บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความคิดเห็นว่า ปัจจัย

น าเข้าของการใช้งานระบบ e-Plan ในภาพรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมาก สามารถแยกเป็นรายข้อ
ตามระดับความเหมาะสมได้ ดังนี้ 

บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีค่าเฉลี่ยจากการประเมินสูงสุดที่ 3.16 รองลงมาคือ  มีงบประมาณเพียงพอในการจัดหา
คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ส าหรับใช้งานในภารกิจที่รับผิดชอบ อันดับที่ 3 คือ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ที่ใช้
ในหน่วยงานมีความสะดวกรวดเร็ว และทันสมัย อันดับที่ 4 คือ ระบบ e-Plan สามารถใช้งานได้กับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกยี่ห้อ และทุกรุ่นไม่เกิดปัญหากับ อันดับที่ 5 คือ ระบบ e-Plan สามารถใช้งาน
ร่วมกับทุกระบบปฏิบัติการ (os) และสุดท้ายคือ ระบบ e-Plan สามารถเข้าใจได้ง่าย มีขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
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2) ประเมินผลกระบวนกำร (process evaluation) 

ตารางที่ 6.2 ข้อมูลค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลความ และอันดับของกระบวนการใช้
งานระบบ e-Plan 

ประเด็น ระดับควำมคิดเห็น 

 ̅ S.D. แปลควำม อันดับ 
1.มีการจัดส่งข้าราชการไปอบรมเป็นระยะ เพื่อให้ 
มีความรู้ ในการใ ช้งานระบบ e-Plan ได้อย่ าง
ต่อเนื่อง 

3.10 .606 มาก 2 

2.มีการใช้งานระบบ e-Plan ในการประมวลผล 
ข้อมูลส าหรับการปฏิบัติงาน 

3.11 .591 มาก 1 

3.มีการใช้งานระบบ e-plan ในการแลกเปลี่ยน 
เชื่อมโยงข้อมูล กับระบบอ่ืน ๆ เพื่อสนับสนุนการ 
ปฏิบัติงาน 

2.99 .649 ปานกลาง 6 

4.สามารถบันทึกข้อมูลงานด้านต่าง ๆ ที่อยู่ใน 
ความรับผิดชอบ ได้อย่างถูกต้อง 

3.04 .629 มาก 4 

5.สามารถบันทึกข้อมูลได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 3.07 .600 มาก 3 
6.เมื่อบันทึกข้อมูลผิดพลาด หรือการประมวลผล 
ผิดพลาด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นท า 
การยกเลิกข้อมูล อปท. สามารถบันทึกข้อมูลใหม่ได้  

3.03 .712 มาก 5 

ค่ำเฉลี่ยรวมด้ำนปัจจัยกระบวนกำร 3.06 .462 เหมำะสมมำก  

 
จากตารางที่  6.2 พบว่า บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความคิดเห็นว่า

กระบวนการของการใช้งานระบบ e-Plan ในภาพรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมาก สามารถแยกเป็นราย
ข้อตามระดับความเหมาะสมได้ ดังนี้ 

มีการใช้งานระบบ e-Plan ในการประมวลผลข้อมูลส าหรับการปฏิบัติงานมีค่าคะแนนเฉลี่ย
มากที่สุดที่ 3.11 รองลงมาคือ มีการจัดส่งข้าราชการไปอบรมเป็นระยะ เพ่ือให้มีความรู้ในการใช้งาน
ระบบ e-Plan ได้อย่างต่อเนื่อง อันดับที่ 3 คือ สามารถบันทกึข้อมูลได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด อันดับ
ที่ 4 คือ สามารถบันทึกข้อมูลงานด้านต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ได้อย่างถูกต้อง อันดับที่ 5 คือ 
เมื่อบันทึกข้อมูลผิดพลาด หรือการประมวลผลผิดพลาด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นท าการ
ยกเลิกข้อมูล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบันทึกข้อมูลใหม่ได้ อันดับสุดท้าย คือ มีการใช้งาน
ระบบ e-plan ในการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูล กับระบบอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
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3) ประเมินผลลัพธ์ (product evaluation) 

ตารางที ่6.3 ข้อมูลค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลความ และอันดับของผลลัพธ์การใช้งาน
ระบบ e-Plan 

ประเด็น ระดับควำมคิดเห็น 

 ̅ S.D. แปลควำม อันดับ 
1.ระบบ e-Plan ช่วยให้การท างานใช้เวลาน้อยลง 2.84 .759 ปานกลาง 8 

2.ระบบ e-Plan ช่วยลดความซ้ าซ้อนในการบันทึกข้อมูล 2.77 .789 ปานกลาง 9 
3.ระบบ e-Plan ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 2.98 .699 ปานกลาง 5 
4.สามารถออกรายงานได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน  
มีรูปแบบรายงานสวยงามเข้าใจง่าย 

2.91 .702 ปานกลาง 7 

5.สามารถใช้รายงานการติดตามการด าเนินโครงการในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.02 .664 มาก 3 

6.สามารถใช้รายงานการติดตามการด าเนินโครงการในการ
วิเคราะห์ทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่น 

3.01 .659 มาก 4 

7.รายงานจากการบันทึกข้อมูลในระบบสามารถน ามาใช้ 
ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่นได้ 

3.02 .664 มาก 2 

8.ผู้บริหารสามารถใช้รายงานการติดตามการด าเนินโครงการ
ที่ได้จากการบันทึกข้อมูลในระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.95 .696 ปานกลาง 6 

9.ระบบ e-Plan ช่วยให้หน่วยงานสามารถเผยแพร่การ
ด าเนินงานได้อย่างเปิดเผย โดยเฉพาะแผนพัฒนาท้องถิ่นและ
การใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. 

3.07 .626 มาก 1 

ค่ำเฉลี่ยรวมด้ำนปัจจัยผลลัพธ ์ 2.95 .589   เหมำะสมปำนกลำง 

  
จากตารางที่ 6.3 พบว่า บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความคิดเห็นต่อผลลัพธ์

ของการใช้งานระบบ e-Plan ในภาพรวมอยู่ในระดับเหมาะสมปานกลาง สามารถแยกเป็นรายข้อ 
ตามระดับความเหมาะสมได้ ดังนี้ 

ระบบ e-Plan ช่วยให้หน่วยงานสามารถเผยแพร่การด าเนินงานได้อย่างเปิดเผย โดยเฉพาะ
แผนพัฒนาท้องถิ่นและการใช้จ่ายงบประมาณของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 
3.07 รองลงมาคือ รายงานจากการบันทึกข้อมูลในระบบสามารถน ามาใช้ในการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น หรือการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ อันดับที่ 3 คือ สามารถใช้รายงานการติดตามการ
ด าเนินโครงการในการประเมินผลการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันดับที่ 4 คือ สามารถใช้
รายงานการติดตามการด าเนินโครงการในการวิเคราะห์ทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่น  อันดับที่ 5 คือ 
ระบบ e-Plan ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน อันดับที่ 6 คือ ผู้บริหารสามารถใช้รายงานการ
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ติดตามการด าเนินโครงการที่ได้จากการบันทึกข้อมูลในระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อันดับที่ 7 คือ 
สามารถออกรายงานได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน มีรูปแบบรายงานสวยงามเข้าใจง่าย อันดับ
ที่ 8 คือ ระบบ e-Plan ช่วยให้การท างานใช้เวลาน้อยลง และอันดับสุดท้ายคือ ระบบ e-Plan ช่วยลด
ความซ้ าซ้อนในการบันทึกข้อมูล 

6.3 ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศเพื่อกำรวำงแผนและ
ประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) 

1) ปัญหำ อุปสรรคของกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศเพื่อกำรวำงแผนและประเมินผลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) 

ผลการส ารวจข้อมูลพบว่า บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีปัญหาอุปสรรคการใช้
งานระบบ e-Plan ตามล าดับ ดังนี้ 

(1) มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบบ่อยครั้ง ท าให้การใช้งานระบบไม่เสถียร ส่งผล
ต่อความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 29.41 

(2) บุคลากรยังขาดความช านาญในการใช้ระบบ รวมถึงยังไม่ได้รับการศึกษาอบรม
การใช้งานระบบ ร้อยละ 16.39 

(3) การลงข้อมูลในระบบยังมีความซ้ าซ้อนกับระบบอื่น ยังไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูล
ได้ครบถ้วนสมบูรณ ์ร้อยละ 14.71 

(4) ระบบบางครั้งใช้งานไม่ได้ มีความล่าช้าในการเข้าใช้งานและประมวลผลช้า  
ในบางครัง้ ร้อยละ 13.03 

(5) การท างานของระบบมีความซับซ้อน และมีการกรอกข้อมูลที่มากค่อนข้างยุ่งยาก  
ร้อยละ 12.18 

(6) ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ตรงตามความต้องการ การรายงานข้อมูลไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ หรือไม่สามารถบันทึกแก้ไขข้อมูลย้อนหลังได้ ร้อยละ 7.56 

(7) ปัญหาอ่ืน ๆ เช่น มีการก าหนดระยะเวลาในการใช้งานท าให้ต้องเข้าสู่ระบบ
บ่อยครั้งไม่มีคู่มือการปฏิบัติงานในหน้าระบบ ความไม่ร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืนในการกรอกข้อมูล 
รวมถึงปัญหาการไม่ให้ความส าคัญของผู้บริหาร ร้อยละ 6.72 

2) ข้อเสนอแนะกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศเพื่อกำรวำงแผนและประเมินผลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) 

ผลการส ารวจข้อมูลพบว่า บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อเสนอแนะการใช้งาน
ระบบ e-Plan ตามล าดับ ดังนี้ 

(1) ควรมีการเชื่อมโยงระบบ e-plan กับระบบสารสนเทศอ่ืน เช่นระบบ e-LASS 
หรือระบบอ่ืนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพ่ือลดความซ้ าซ้อนในการกรอกข้อมูล ร้อยละ 
27.93 
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(2) ควรปรับปรุงการท างานของระบบให้มีความเสถียร ใช้งานได้ต่อเนื่อง มีเมนู
ครอบคลุม มีความทันสมัยและง่ายต่อการใช้งาน ร้อยละ 27.03 

(3) ควรให้มีการฝึกอบรมการใช้งานระบบ e-Plan อย่างต่อเนื่อง และจัดให้มีการ
อบรมแยกรายต าแหน่งผู้ใช้งาน ร้อยละ 21.17 

(4) ควรให้ระบบ e-Plan สามารถออกรายงานได้ทุกเมนูและสามารถออกรายงานได้
เป็นเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่นได้อัตโนมัติเหมือนกับเทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติ ร้อยละ 7.21 

(5) ควรจัดให้มีคู่มือการใช้งานและปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ ร้อยละ 6.31 
(6) ควรให้ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลได้ตลอดเวลา สามารถบันทึกข้อมูลย้อนหลัง

ได้ และให้มีตัวอย่างในการบันทึกข้อมูล เพ่ือจะได้บันทึกข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ร้อยละ 5.86 
(7) ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เช่น ควรให้ผู้ใช้งานมีส่วนร่วมในการออกแบบระบบ ควรมี

เมนูสรุปผลข้อมูลทั้งหมดเพ่ือความรวดเร็วในการออกรายงาน และควรให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องให้ความ
ร่วมมือในการกรอกข้อมูล ร้อยละ 4.50 

 
7. สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 

7.1 สรุปผลกำรศึกษำ 
การศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ในครั้งนี้ ผู้วิจัยด าเนินการโดยดัดแปลงการส ารวจความคิดเห็น
โดยการใช้แบบการประเมินซิป (CIPP) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลความเหมาะสม 3 ด้าน 
ได้แก่ ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลลัพธ์ รวมทั้งศึกษา ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะการใช้งานระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (e-Plan) โดยศึกษาจากการสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จ านวน 379 คน จากผลการศึกษาสรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 

1) สรุปผลข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
มากที่สุด มีอายุ 41 ปี ขึ้นไป จบการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติงานด้านแผน มีอายุราชการระหว่าง 11-15 ปี มีประสบการณ์การใช้งานระบบ e-Plan 
มากกว่า 4 ปี และพบว่าไม่เคยเข้ารับการศึกษาอบรมมากท่ีสุด  

2) สรุปผลการประเมินด้านปัจจัยน าเข้า พบว่า ด้านปัจจัยน าเข้าของการใช้งานระบบ  
e-Plan อยู่ในระดับเหมาะสมมาก ค่าเฉลี่ย 3.07 โดยบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ยจากการประเมินสูงสุดที่ 3.16 ส่วนใน
ประเด็นอ่ืน ๆ มีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกันในช่วง 3.04-3.13 โดยล าดับสุดท้ายคือ ระบบ e-Plan สามารถ
เข้าใจได้ง่าย มีข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนมีค่าเฉลี่ยคะแนนต่ าที่สุด 
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3) สรุปผลการประเมินด้านกระบวนการ พบว่า ด้านกระบวนการของการใช้งานระบบ  
e-Plan อยู่ในระดับเหมาะสมมาก ค่าเฉลี่ย 3.06 โดยมีการประมวลผลข้อมูลส าหรับการปฏิบัติงาน 
มีค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดที่ 3.11 ส่วนในประเด็นอ่ืน ๆ มีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกันในช่วง 3.03-3.10 
โดยล าดับสุดท้ายคือ มีการใช้งานระบบ e-plan ในการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูล กับระบบอ่ืน ๆ 
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยคะแนนต่ าที่สุด 

4) สรุปผลการประเมินด้านผลลัพธ์ พบว่า ด้านผลลัพธ์ของการใช้งานระบบ e-Plan อยู่ใน
ระดับเหมาะสมปานกลาง ค่าเฉลี่ย 2.95 โดยระบบ e-Plan ช่วยให้หน่วยงานสามารถเผยแพร่ 
การด าเนินงานได้อย่างเปิดเผย โดยเฉพาะแผนพัฒนาท้องถิ่นและการใช้จ่ายงบประมาณขององค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 3.07 ส่วนในประเด็นอ่ืน ๆ มีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกันในช่วง 
2.84-3.02 โดยล าดับสุดท้ายคือ ระบบ e-Plan ช่วยลดความซ้ าซ้อนในการบันทึกข้อมูล มีค่าเฉลี่ย
คะแนนต่ าที่สุด 

5) สรุปผลการศึกษาปัญหา อุปสรรค พบว่า บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีปัญหาอุปสรรคการใช้งานระบบ e-Plan คือ มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบบ่อยครั้ง ท าให้การใช้
งานระบบไม่เสถียร ส่งผลต่อความเข้าใจในการปฏิบัติงาน มากที่สุด ร้อยละ 29.41 รองลงมาได้แก่ 
บุคลากรยังขาดความช านาญในการใช้ระบบ รวมถึงยังไม่ได้รับการศึกษาอบรมการใช้งานระบบ 
การลงข้อมูลในระบบยังมีความซ้ าซ้อนกับระบบอ่ืน ยังไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
ระบบบางครั้งใช้งานไม่ได้ มีความล่าช้าในการเข้าใช้งานและประมวลผลช้าในบางครั้ง การท างานของ
ระบบมีความซับซ้อน และมีการกรอกข้อมูลที่มากค่อนข้างยุ่งยาก ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ตรงตาม
ความต้องการ การรายงานข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือไม่สามารถบันทึกแก้ไขข้อมูลย้อนหลังได้  
ส าหรับปัญหาอ่ืน ๆ เช่น มีการก าหนดระยะเวลาในการใช้งานท าให้ต้องเข้าสู่ระบบบ่อยครั้งไม่มีคู่มือ
การปฏิบัติงานในหน้าระบบ ความไม่ร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืนในการกรอกข้อมูล รวมถึงปัญหาการ
ไม่ให้ความส าคัญของผู้บริหาร  

6) สรุปผลการศึกษาข้อเสนอแนะ พบว่า บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
เสนอแนะ แนวทางแก้ไขปัญหา คือ ควรมีการเชื่อมโยงระบบ e-Plan กับระบบสารสนเทศอ่ืน เช่น
ระบบ e-LAAS หรือระบบอ่ืนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพ่ือลดความซ้ าซ้อนในการกรอก
ข้อมูลมากที่สุด ร้อยละ 27.93 รองลงมา ได้แก่ ควรปรับปรุงการท างานของระบบให้มีความเสถียร 
ใช้งานได้ต่อเนื่อง มีเมนูครอบคลุม มีความทันสมัยและง่ายต่อการใช้งาน ควรให้มีการฝึกอบรมการใช้
งานระบบ e-Plan อย่างต่อเนื่อง และจัดให้มีการอบรมแยกรายต าแหน่งผู้ใช้งาน ควรให้ระบบ 
e-Plan สามารถออกรายงานได้ทุกเมนูและสามารถออกรายงานได้เป็นเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่นได้
อัตโนมัติเหมือนกับเทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติ ควรจัดให้มีคู่มือการใช้งานและปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่
เสมอ ควรให้ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลได้ตลอดเวลา สามารถบันทึกข้อมูลย้อนหลังได้ และให้มี
ตัวอย่างในการบันทึกข้อมูล เพ่ือจะได้บันทึกข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ส าหรับข้อเสนอแนะ  
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อ่ืน ๆ เช่น ควรให้ผู้ใช้งานมีส่วนร่วมในการออกแบบระบบ ควรมีเมนูสรุปผลข้อมูลทั้งหมดเพ่ือความ
รวดเร็วในการออกรายงาน และควรให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการกรอกข้อมูล  

7.2 อภิปรำยผล 
จากสรุปผลการวิจัยที่ปรากฏดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยมีรายละเอียดการอภิปรายผลในประเด็น

ส าคัญ ดังนี้ 
1) ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้งาน

ระบบ e-Plan ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 41 ปีขึ้นไป จบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี มีอายุ
ราชการ 11-15 ปี สอดคล้องกับ เทียนใจ สุทะ (2561) ศึกษาการประเมินผลการใช้งานระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัด
เชียงใหม่ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง 30-39 ปีจบการศึกษา
สูงสุดในระดับปริญญาตรี รวมถึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมพงษ์ บุญด้วยลาน (2549) ศึกษาการ
ประเมินผลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการจัดการในหน่วยงานของกองเรือ
ยุทธการ พบว่า บุคลากรของกองเรือยุทธการส่วนใหญ่มีประสบการณ์ท างานในช่วง 10-20 ป ี
มากที่สุด แสดงให้เห็นว่าบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีทั้งผู้มีประสบการณ์มากและ
ประสบการณ์น้อยผสมผสานกัน บุคลากรที่มีอายุมากมักมีประสบการณ์ท างานมาก แต่มีความรู้ด้าน
เทคโนโลยีน้อย บุคลากรที่อายุน้อยมักมีประสบการณ์น้อย แต่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีมาก ซึ่งส่งผล
ต่อการใช้งานระบบ e-Plan ที่บุคลากรจ าเป็นที่จะต้องมีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีมาแล้ว
ส่วนหนึ่ง อีกทั้งยังพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่ได้เข้ารับการอบรมมากที่สุด เนื่องจากผู้ที่มี
อายุมาก และมีประสบการณ์มากมักไม่สนใจเข้าร่วมการอบรมการใช้งานระบบ e-Plan อาจเป็น
เพราะว่า มีภารกิจต่อเนื่องมาก และมั่นใจในประสบการณ์การท างานของตน แตกต่างจากบุคลากรที่
เพ่ิงบรรจุ มีอายุราชการน้อย มักจะเข้าร่วมการอบรมการใช้งานมากกว่า อย่างไรก็ตามบุคลากรทุกคน
จ าเป็นที่จะต้องเข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาเรียนรู้เพ่ิมเติมอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก ระบบ e-Plan 
มีการพัฒนาและปรับปรุงอยู่เสมอ ทั้งนี้ก็เพ่ือประโยชน์ต่อการใช้งานระบบ e-Plan ให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

2) ด้านความเหมาะสมของปัจจัยน าเข้า  พบว่า เหมาะสมระดับมาก ทั้งนี้ เนื่องจาก  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีการจัดท าโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการในการวางแผน แผนพัฒนาและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ซึ่ง สมหวัง พิริยานุวัฒน์ (2553) กล่าวว่า การประเมินปัจจัยหรือ
ทรัพยากรเป็นการตรวจสอบความพร้อมด้านทรัพยากรทั้งปริมาณ และคุณภาพตลอดจนระบบการ
บริหารจัดการเพ่ือวิเคราะห์และก าหนดทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดที่จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่
ก าหนด และเมื่อพิจารณาถึงปัจจัยน าเข้า ทั้งความรู้ความสามารถของบุคลากร ความพร้อมด้าน
งบประมาณ ความพร้อมของอุปกรณ์สารสนเทศ ล้วนแต่เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อความส าเร็จต่อ
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โครงการ ซึ่งจากผลการประเมินด้านปัจจัยน าเข้า ตามความเห็นของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เห็นว่ามีความเหมาะสมในด้านความรู้ความสามารถของบุคลากร มีความพร้อมในเรื่องของ
งบประมาณเพียงพอในการจัดหาอุปกรณ์สารสนเทศ รวมถึงความพร้อมของตัวระบบสารสนเทศที่
สามารถใช้งานได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกยี่ห้อ และทุกรุ่นไม่เกิดปัญหา แต่จะมีประเด็นเกี่ยวกับ 
ระบบ e-Plan สามารถเข้าใจได้ง่าย มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ที่มีระดับความ
เหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง อาจเป็นเพราะว่า ระบบ e-Plan มีการพัฒนาปรับปรุงระบบบ่อยครั้ง 
เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการใช้งาน ท าให้ระบบ e-Plan อาจมีความยุ่งยากซับซ้อน จึงจ าเป็นที่
จะต้องพัฒนาระบบ e-Plan ให้ครอบคลุมการใช้งาน โดยมีการวางแผนร่วมกันระหว่างกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแลผู้พัฒนาระบบ e-Plan เพ่ือให้การพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบ e-Plan ให้มีความเสถียร มีเมนูที่ครอบคลุม เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้งานระบบ
ได้ง่าย ไม่ซับซ้อนใช้งานและไม่ควรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง ซึ่งอาจจะท าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิด
ความไม่เข้าใจได้ 

3) ด้านความเหมาะสมของกระบวนการ พบว่า เหมาะสมระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจาก องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีทรัพยากรที่เพียงพอต่อการใช้งาน และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มี
การพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการด าเนินงาน ที่สามารถบันทึกข้อมูลแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงติดตามการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการมีเมนูที่สามารถใช้งานได้ครอบคลุมสามารถท าให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการได้ และจากผลการประเมินด้านกระบวนการ ตามความเห็นของ
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เห็นว่าระบบ e-Plan มีความพร้อมในการประมวลผลข้อมูล
ส าหรับการปฏิบัติงาน และมีการจัดอบรมเป็นระยะ เพ่ือให้มีความรู้ในการใช้งานระบบ  e-Plan 
ได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ตระหนักถึงความส าคัญของ
การฝึกอบรมให้ความรู้การใช้งานแก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่บุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจยังไม่ให้ความร่วมมือในการมาเข้ารับการฝึกอบรมมากเท่าที่ควร จึงอาจส่งผล
ต่อกระบวนการใช้งานระบบ e-Plan อยู่บ้าง และยังมีประเด็นในเรื่องของการแลกเปลี่ยนข้อมูล
เชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศอ่ืน ๆ ที่มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า 
ในปัจจุบันระบบ e-Plan ก าลังด าเนินการปรับปรุงพัฒนาระบบให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ
สารสนเทศอ่ืน ๆ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เช่น ระบบ e-LAAS ซึ่งอาจท าให้ยังไม่สามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลได้ครบถ้วนสมบูรณ์ ท าให้ยังมีการกรอกข้อมูลที่ซ้ าซ้อนอยู่ และในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ระบบ e-Plan ยังมีแผนที่จะเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ 
(eMENSCR) ของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่ง  “ระเบียบว่าด้วยการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 
พ.ศ. 2562” “ข้อ 6 ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทุกแห่งด าเนินการให้มีการรายงานผลการด าเนินการ 
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ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศในระบบตามรายการและภายในระยะเวลาที่
ส านักงานก าหนด” และ “ข้อ 4 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ ให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการ
ปฏิรูปกระท าผ่านระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลัก และจะใช้วิธีอ่ืนตามที่เห็นสมควรร่วมด้วยก็ได้ 
แต่ต้องไม่สร้างภาระ แก่หน่วยงานของรัฐเกินสมควร” ดังนั้น เพ่ือมิให้เป็นการเพ่ิมภาระงานแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง 
ระบบ e-Plan และระบบ eMENSCR เพ่ือเป็นช่องทางในการติดตามยุทธศาสตร์ชาติ ระบบ e-Plan 
จึงต้องพัฒนาและปรับปรุงระบบให้เชื่อมโยงข้อมูลได้ครบถ้วน เพ่ือลดความซ้ าซ้อนในการกรอกข้อมูล
และท าให้ระบบ e-Plan มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

4) ด้านความเหมาะสมของผลลัพธ์ พบว่า เหมาะสมระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก 
ระบบ e-Plan มีการพัฒนาปรับปรุงระบบเป็นประจ า โดยในการพัฒนาปรับปรุงระบบในแต่ละครั้ ง 
จะมีการเพ่ิมเมนูหรือหัวข้อที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ าเป็นต้องกรอกเพ่ิมมากขึ้น รวมถึงใน
ปัจจุบันที่ระบบ e-Plan ยังจ าเป็นที่จะต้องมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบสารสนเทศอ่ืน ๆ เช่น ระบบ 
e-LAAS และระบบ eMENSCR เพ่ือท าให้ข้อมูลในระบบมีความครบถ้วนสมบูรณ์ และเป็นประโยชน์
ต่อการใช้งานมากที่สุด ในระยะแรกจึงอาจท าให้เป็นการเพ่ิมภาระงานให้กับผู้ปฏิบัติงาน และอาจะยัง
มีการกรอกข้อมูลที่ซ้ าซ้อนอยู่ จึงอาจท าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความไม่เข้าใจในการปฏิบัติงาน แต่เมื่อ
พิจารณาในประเด็นด้านการรายงานผลข้อมูลจากระบบ e-Plan ในปัจจุบัน ระบบ e-Plan สามารถ
ใช้ในการติดตามการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือการช่วยให้การด าเนินงานมีความ
โปร่งใสหน่วยงานสามารถเผยแพร่การด าเนินงานได้อย่างเปิดเผย ตามความเห็นของบุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่ามีความเหมาะสมมาก ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 
ในการใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ทั้งส่วนของแผนพัฒนาท้องถิ่น และการใช้จ่ายเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อย่างไรก็ตาม ระบบ e-Plan จ าเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่องต่าง ๆ ทั้งเรื่องของการ
เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ e-LAAS เพ่ือลดความซ้ าซ้อนในการกรอกข้อมูล ซึ่งจะสามารถช่วยลดภาระ
งานของผู้ปฏิบัติงานได้ และท าให้ระบบ e-Plan มีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถสร้างประโยชน์ให้กับ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มากท่ีสุด 

5) ปัญหา อุปสรรคการใช้งานระบบ e-Plan จากผลการประเมินชี้ให้เห็นว่า ปัญหาที่ประสบ
ปัญหามากที่สุด ตามความคิดเห็นของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือปัญหาด้านการใช้
งานระบบ e-Plan เนื่องจากระบบมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง และยังไม่สามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลกับระบบสารสนเทศอ่ืน ๆ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้อย่างครบถ้วน จึงท าให้เกิด
ความซ้ าซ้อนในการกรอกข้อมูลในระบบ และท าให้ผู้ปฏิบัติงานอาจเกิดความไม่เข้าใจต่อการใช้งาน 
ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาที่ตามมาคือท าให้บุคลากรขาดความช านาญในการใช้งานระบบ ดังนั้น ปัญหาที่
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ส าคัญที่สุดและจ าเป็นต้องเร่งแก้ไขปัญหาคือ ปัญหาด้านกระบวนการท างานของระบบ ควรมีการ
เชื่อมโยงระบบ e-Plan เข้าระบบงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกันเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ระบบ e-GP ระบบ e-LAAS เป็นต้น เพ่ือลดปัญหาการท างานที่
ซ้ าซ้อน และผู้ใช้งานระบบควรเข้ารับการอบรมในโครงการฝึกอบรมระบบ e-Plan อย่างต่อเนื่อง และ
ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ สามารถน าประสบการณ์ตรงไปปฏิบัติงานได้จริง อย่างไร
ก็ตามการด าเนินงานที่ผ่านมาก็สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในระดับหนึ่งตามสภาพการใช้ งานใน
ปัจจุบัน 

6) ข้อเสนอแนะ การใช้งานระบบ e-Plan จากผลการประเมินชี้ให้เห็นว่า บุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เสนอแนะให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบสารสนเทศอ่ืนของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้ครบถ้วนสมบูรณ์เพ่ือลดความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงาน มากที่สุด 
รองลงมาคือ การปรับปรุงการท างานของระบบให้มีเมนูครอบคลุมใช้งานง่าย และควรมีการฝึกอบรม
การใช้งานระบบ e-Plan อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการจัดให้มีคู่มือการใช้งานที่เป็นปัจจุบันเพ่ือให้
ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง ซึ่งข้อเสนอแนะต่าง ๆ เหล่านี้จะเป็นประโยชน์ที่จะใช้เป็น
ภาพสะท้อนจากผู้ปฏิบัติงานจริงที่ใช้งานระบบ e-Plan อันจะเป็นประโยชน์ต่อกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นในการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงระบบ e-Plan เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี 

7.3 ข้อเสนอแนะท่ีได้จำกกำรวิจัย 
1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย 

(1) ผู้บริหารระดับสูงควรก าหนดนโยบายการใช้งานระบบสารสนเทศของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้มีความชัดเจน เนื่องจากปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมี
ระบบสารสนเทศที่ใช้งานอยู่เป็นจ านวนมาก ซึ่งเกือบทุกส านัก/กอง มักมีระบบสารสนเทศเป็นของ
ตนเอง ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรับภาระในการรายงานข้อมูลในระบบเป็นจ านวนมาก 
ซึ่งอาจะเป็นการเพ่ิมภาระงานโดยไม่จ าเป็น  ดังนั้น ผู้บริหารควรให้ความส าคัญโดยเฉพาะ
ประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และควรมีการ
เชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ให้ครบถ้วน และมีการแยกประเภทการใช้งานระบบสารสนเทศให้ชัดเจนไม่ควร
มีการกรอกข้อมูลที่ซ้ าซ้อนกัน เพ่ือมิให้เป็นการเพ่ิมภาระงานให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาก
เกินความจ าเป็น ซึ่งจะท าให้ฐานข้อมูลในระบบต่าง ๆ มีมาตรฐาน ถูกต้อง ทันเหตุการณ์ เชื่อถือได้ 
และสามารถน าไปใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจที่ถูกต้องและเหมาะสมของผู้บริหารระดับสูง 
ต่อไป 

(2) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรเห็นถึงความส าคัญและประโยชน์ของ 
การใช้งานระบบ e-Plan ให้มากขึ้น โดยการส่งเสริมให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้มี
หน้าที่ในการใช้งานระบบ e-Plan เข้าร่วมการฝึกอบรมให้ความรู้การใช้งาน ระบบ e-Plan จากกรม
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ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงานจ าเป็นที่จะต้องได้รับ
การศึกษาอบรมการใช้งานระบบ e-Plan เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบที่ถูกต้อง
และเป็นปัจจุบัน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้งานมากขึ้น 

(3) ผู้ พัฒนาระบบ e-Plan ควรมีการปรับปรุงพัฒนาระบบให้มีความรวดเร็ว 
ทันสมัย และสามารถเชื่อมโยงกับระบบอื่นได้โดยเร็วและให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ตามแนวทางการพัฒนา
ระบบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและสอดคล้องกับความต้องการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพ่ือลดการท างานที่ซ้ าซ้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท าให้การใช้งานระบบ 
e-Plan มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้งานระบบ e-Plan ควรเข้ารับการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานการใช้งานระบบ e-Plan อย่าง
ถ่องแท้ และสามารถน าไปปฏิบัติงานได้จริง ผู้ใช้งานระบบจะต้องเข้าใจขั้นตอนการท างานของระบบ  
e-Plan ในด้านต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดปัญหาน้อยที่สุด  

(5) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นส่วนกลางและ 
ส่วนภูมิภาค ต้องสามารถให้ค าปรึกษาและเป็นพ่ีเลี้ยงการแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบ e-Plan 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้งานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว  

2) ข้อเสนอแนะเชิงพัฒนำ 
(1) ด้านปัจจัยน าเข้า ควรมีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งความรู้ด้านการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน
ระบบ e-Plan อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 

(2) ด้านกระบวนการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นควรมีการจัดท าคู่มือการใช้
งานระบบ e-Plan ที่เป็นปัจจุบันและเผยแพร่ทางออนไลน์ ให้สามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานได้
ตลอดเวลา และก ากับดูแลผู้พัฒนาระบบ ในการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบสารสนเทศอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานและสอดคล้องตามความต้องการของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น  

(3) ด้านผลลัพธ์ ควรมีการพัฒนาให้ระบบ e-Plan สามารถออกรายงานได้เป็นเล่ม
แผนพัฒนาท้องถิ่นโดยอัตโนมัติ เช่นเดียวกับระบบ e-LAAS ที่สามารถออกเล่มเทศบัญญัติหรือ
ข้อบัญญัติได้อัตโนมัติ เพ่ือประโยชน์ในการเผยแพร่ข้อมูลให้กับประชาชนได้รับทราบ และสามารถ
ติดตามการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างใกล้ชิด 
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3) ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป 
(1) การศึกษาในครั้งนี้ เนื่องจากมีข้อจ ากัดในเรื่องของปัญหาสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาโดยใช้วิธี
การศึกษาแบบสัมภาษณ์เชิงลึก และเพ่ิมกลุ่มตัวอย่างอ่ืนที่ไม่ใช่เฉพาะผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เช่น ศึกษาจากผู้บริหารระดับสูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ผลการวิจัยมีความครอบคลุมมากยิ่งข้ึน 

(2) ควรศึกษาเปรียบเทียบตัวแปรผู้ใช้งานระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและ
ประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ว่ามีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการใช้งาน
ระบบหรือไม่อย่างไรในอนาคต 
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรใหม่ 
กรมกำรพัฒนำชุมชน 

ธนาภรณ์ อินข าเครือ* 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการใหม่ กรมการพัฒนา
ชุมชน มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาระดับของปัจจัยจูงใจ และปัจจัยสุขอนามัย ของข้าราชการใหม ่
กรมการพัฒนาชุมชน 2) เพ่ือศึกษาระดับของแรงจูงใจ ด้านความพยายาม ด้านความมุ่งมั่น  
ด้านการมีทิศทาง และด้านการมีเป้าหมายในการปฏิบัติงานของข้าราชการใหม่ กรมการพัฒนาชุมชน 
3) เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจ ปัจจัยสุขอนามัย  กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการใหม่ กรมการพัฒนาชุมชน โดยวิธีส ารวจเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 285 ชุด  

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคุณลักษณะส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง ร้อยละ 54.39 และ
เพศชาย ร้อยละ 45.61 มีช่วงอายุ 31-40 ปี (ร้อยละ 46.32) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 
88.07) และสถานภาพโสด (ร้อยละ 66.32) 

ผลการศึกษา พบว่า มีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.82 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการมีทิศทาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 ด้านความพยายาม 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 ด้านความมุ่งมั่น ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 และด้านการมีเป้าหมาย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.52 อยู่ในระดับมาก ระดับปัจจัยจูงใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 เมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า ด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 ด้านความรับผิดชอบ ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.82 ด้านการยอมนับถือ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 ด้านความก้าวหน้า และค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52 
อยู่ในระดับมาก และด้านลักษณะงาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.15 อยู่ในระดับปานกลาง และระดับปัจจัย
สุขอนามัย  โดยรวมอยู่ ในระดับมาก ค่า เฉลี่ ย เท่ากับ 3.44 เมื่ อพิจารณารายด้าน พบว่า 
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 ด้านการปกครองบังคับบัญชา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.81 ด้านสภาพการปฏิบัติงาน และค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ อยู่ ในระดับมาก   
ด้านนโยบายและการบริหารงาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.37 ด้านค่าตอบแทน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.16 และ
ด้านชีวิตความเป็นอยู่ส่วนตัว ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.90 อยู่ในระดับปานกลาง 

ค ำส ำคัญ: แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน, ปัจจัยจูงใจ, ปัจจัยสขุอนามัย 
 
                                                           
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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1. บทน ำ 
ในปี พ.ศ.2483 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศใช้แผนการบูรณะชนบทพัฒนา โดยมี

วัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ สร้างสรรค์ชีวิตจิตใจของประชาชนในชนบทให้เหมาะสมที่จะเป็น
พลเมืองดี และส่งเสริมให้ประชาชนมีการครองชีพที่ดีขึ้น และได้จัดตั้งส านักงานพัฒนาการท้องถิ่นขึ้น
ในปี พ.ศ. 2499 เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และมีการริเริ่ม
โครงการพัฒนาท้องถิ่นในปีถัดมาโดยมีปลัดพัฒนากรเป็นผู้ปฏิบัติงานซึ่งเรียกกันในภายหลังว่าพัฒนา 
ในปี พ.ศ. 2505 รัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม ฉบับที่ 10 และจัดตั้ง
กรมการพัฒนาชุมชนขึ้นเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเมื่อวัน ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2505 
ภารกิจในระยะแรกของกรมการพัฒนาชุมชนคือ ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบทโดยการ
มีส่วนร่วมของประชาชนและการพัฒนาตนเอง ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าพัฒนากรต้องท างานร่วมกับ
ประชาชน มิใช่ท าให้ประชาชน 

ส าหรับกรมการพัฒนาชุมชนมีทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นก าลังส าคัญมีอย่างยิ่ง คือ นักวิชาการ
พัฒนาชุมชน หรือที่เรียกกันว่า พัฒนากร ซึ่งเป็นข้าราชการพลเรือนในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย อยู่ในฐานะผู้ท างานกับประชาชนในระดับต าบล หมู่บ้าน/ชุมชน แม้จะมี
ส านักงานอยู่ท่ีอ าเภอ แต่พ้ืนที่ปฏิบัติงานอยู่ท่ีชุมชน (กรมการพัฒนาชุมชน, 2562: 13)  

จากแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุ มชน พ.ศ.  2560 -2564 ได้มีการวิ เคราะห์
สภาพแวดล้อมกรมการพัฒนาชุมชุน พบว่า จุดอ่อนของหน่วยงานส่วนใหญ่แล้ว เป็นเรื่องเกี่ยวกับการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ เช่น บุคลากรมีการขอโอนย้ายบ่อย แนวโน้มการลดลงของขวัญก าลังใจ 
แรงจูงใจในการท างาน บุคลากรบางส่วนขาดจิตวิญญาณในการสร้างความผูกพันต่อประชาชนอย่าง
เข้าใจและเข้าถึงขาดการสืบทอดวิถีหรือวัฒนธรรม การสร้างความผูกพันจากรุ่นสู่รุ่น วิธีการถ่ายทอด
จิตวิญญาณการพัฒนาชุมชนไม่เป็นองค์รวม ขาดการถ่ายทอดสอนงานตามหลักปรัชญาการพัฒนา
ชุมชนสู่นักพัฒนารุ่นใหม่บุคลากรน้อยลงมากและมีอายุเฉลี่ยสูงขึ้น ส่งผลต่อสมรรถนะองค์การ
โดยรวม บุคลากรอ่อนล้าจากปริมาณงานที่มากขึ้น หลากหลาย ซับซ้อน (กองแผนงาน กรมการ
พัฒนาชุมชน, 2559: 29) 

การบริหารองค์การให้บรรลุเป้าหมายได้นั้น จ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายประการ อาทิ 
บุคลากร เงิน วัสดุอุปกรณ์ และการบริหารจัดการที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “การบริหารงานบุคคล” 
เพราะบุคคล หรือ บุคลากรในองค์การ ถือเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญที่สุดในการบริหารงาน เนื่องจาก
หากปราศจากบุคลากรท าหน้าที่เป็นตัวขับเคลื่อนแล้วการบริหารจัดการต่าง ๆ ก็ไม่เกิดขึ้น และ
องค์การก็จะไม่บรรลุเป้าหมายได้ อย่างไรก็ตามแม้ว่าองค์การจะมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดีเพียงใด หากบุคลากรเหล่านั้น ขาดความตั้งใจ ขาดความกระตือรือร้น  
ในการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงานก็จะไม่ดีและท าให้องค์การประสบความล้มเหลว  
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แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความรู้สึกหรือทัศนคติเชิงบวกของบุคคลที่มีต่อ 
การท างาน เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อความคาดหวังหรือความต้องการได้รับการตอบสนองจาก
องค์การ อันจะท าให้บุคคลนั้นเกิดความพอใจ และปฏิบัติงานได้อย่างเต็มก าลังความสามารถ เพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ โดยความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับความรู้สึกของบุคคลที่
มีต่อ ลักษณะงานของตน หากบุคคลใดมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสูงก็หมายความว่า บุคคลนั้น
มีความรู้สึกต่องานในทางบวก โดยหลักการแล้วองค์การใดก็ตามที่มีปัจจัยเรื่องจูงใจมาก ผู้ปฏิบัติงาน
ในองค์การนั้นก็จะเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมาก มีความรู้สึกรัก และผูกพันกับงาน และ
ปฏิบัติงานอย่างเต็มก าลังความสามารถอันจะส่งผลให้งานนั้น ๆ ประสบ ความส า เร็จบรรลุตาม
เป้าหมาย ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีความส าคัญในการจูง ใจให้พนักงาน
ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ (กรองแก้ว อยู่สุข, 2542: 71) ดังนั้น เพ่ือให้องค์การสามารถ
บรรลุเป้าหมายตามที่คาดหวัง จึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่ผู้บริหารจะต้องทราบถึงแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร และจ าเป็นต้องบริหารจัดการให้บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เมื่อบุคลากรมี
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานจะท าให้เกิดผลดีแก่องค์การ ส่งผลให้ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และบรรลุเป้าหมายขององค์การได้ในที่สุด  

จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาว่าปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อแรงจูงใจของข้าราชการใหม่ 
กรมการพัฒนาชุมชน เนื่องจากต้องการศึกษาแนวโน้มของแรงจูงใจของข้าราชการบรรจุใหม่ว่าอยู่
ระดับใด เพ่ือทราบถึงปัจจัยที่จะท าให้ข้าราชการใหม่ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข และประส บ
ความส าเร็จตามเป้าหมายของกรมการพัฒนาชุมชน และเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการก าหนด
เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนารูปแบบการด าเนินงานของกรมการพัฒนาชุมชน ให้ท างานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพทันถ่วงที อันจะน าไปสู่ความส าเร็จของงานและองค์การต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

2.1 เพ่ือศึกษาระดับของปัจจัยจูงใจ และปัจจัยสุขอนามัย ของข้าราชการใหม่ กรมการพัฒนา
ชุมชน 

2.2 เพ่ือศึกษาระดับของแรงจูงใจ ด้านความพยายาม ด้านความมุ่งมั่น ด้านการมีทิศทาง 
และด้านการมีเป้าหมายในการปฏิบัติงานของข้าราชการใหม่ กรมการพัฒนาชุมชน 

2.3 เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจ ปัจจัยสุขอนามัย กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการใหม่ กรมการพัฒนาชุมชน 
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3. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ   
 จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีสองปัจจัย (Two-Factor Theory) ของ (Herzberg และ
คณะ อ้างถึงใน วินิต วิไลวงษ์วัฒนกิจ , 2551: 12) พบว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้
ประสบความส าเร็จมี 2 ปัจจัย คือ 1) ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factor) เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับงาน
โดยตรงเพ่ือจูงใจให้คนชอบและรักงานที่ปฏิบัติเป็นตัวกระตุ้นจิตใจบุคคลในองค์การให้ปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพราะปัจจัยที่สามารถตอบสนองความต้องการภายในบุคคล ได้แก่   
(1) ความส าเร็จในการท างานของบุคคล หมายถึง การที่คนท างานได้เสร็จสิ้นและประสบผลส าเร็จ
เรียบร้อยเป็นอย่างดี จึงเกิดความพอใจและปลาบปลื้มในผลงาน (2) การได้รับการยอมรับนับถือ 
หมายถึง การได้รับการยอมรับนับถือจากผู้บังคับบัญชา เพ่ือน ผู้มาขอรับค าปรึกษาหารือ บุคคลใน
หน่วยงาน ซึ่งการยอมรับนี้อาจอยู่ในรูปของการยกย่องชมเชย แสดงความยินดี การให้ก าลังใจ หรือ
การแสดงออกอ่ืนใดที่ส่อให้เห็นถึงการยอมรับในความสามารถ เมื่อได้ท างานอย่างหนึ่งอย่างใด
บรรลุผลส าเร็จการยอมรับนับถือ จะแฝงอยู่กับความส าเร็จในงานด้วย 3) ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ 
หมายถึง งานที่น่าสนใจ งานที่ต้องอาศัยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ท้าทาย หรือเป็นงานที่สามารถท าได้
ตั้งแต่ต้นจนจบแต่เพียงผู้เดียว 4) ความรับผิดชอบ หมายถึง ความพอใจที่เกิดขึ้นจากการได้รับ
มอบหมายให้รับผิดชอบงานและมีอ านาจในการรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่  5) ความก้าวหน้า หมายถึง 
ได้รับการเลื่อนต าแหน่งให้สูงขึ้นของบุคคลในองค์การ การมีโอกาสได้ศึกษาเพ่ือหาความรู้เพ่ิมเติมหรือ
การได้รับการฝึกอบรม และ 2) ปัจจัยสุขอนามัย (Hygiene Factors) หมายถึง ปัจจัยที่จะค้ าจุน
แรงจูงใจในการท างานของบุคคลให้มีอยู่ตลอดเวลา ถ้าไม่มีหรือมีในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับบุคคล
ในองค์การจะเกิดความไม่ชอบขึ้น และปัจจัยที่มาจากภายนอกตัวบุคคล ได้แก่ (1) ด้านค่าตอบแทน 
หมายถึง จ านวนรายได้ประจ าหรือรายได้พิเศษที่เป็นผลตอบแทนจากการท างานของบุคคลใน
หน่วยงาน (2) โอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต หมายถึง โอกาสจะได้รับการแต่งตั้งเลื่อน
ต าแหน่ ง  และได้ รับความก้าวหน้ าในทักษะวิชาชีพ  (3) ความสัมพันธ์กับผู้ บั งคับบัญชา 
ผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน หมายถึง การที่บุคคลสามารถท างานร่วมกันและเข้าใจซึ่งกันและกัน   
(4) สถานะของอาชีพ หมายถึง อาชีพนั้นเป็นที่ยอมรับนับถือของสังคม มีเกียรติและศักดิ์ศรี  (5) 
นโยบายและการบริหารงาน หมายถึง การจัดการและการบริหารงานขององค์การ การติดต่อสื่อสาร
ภายในองค์การ (6) สภาพการท างาน หมายถึง สภาพทางกายภาพของงาน เช่น แสง เสียง อากาศ 
ชั่วโมงการท างาน รวมทั้งลักษณะสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ เช่น อุปกรณ์หรือเครื่องมือต่าง ๆ (7) ชีวิตความ
เป็นอยู่ส่วนตัว หมายถึง ความรู้สึกที่ดีหรือไม่ดีอันเป็นผลที่ได้รับจากงานในหน้าที่ (8) ความมั่นคงในงาน 
หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อความมั่นคงในการท างาน ความยั่งยืนของอาชีพ หรือความมั่นคง
ขององค์การ (9) วิธีการปกครองบังคับบัญชา หมายถึง ความสามารถของผู้บังคับบัญชาในการ
ด าเนินการหรือความยุติธรรมในการบริหาร และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้รวบรวมปัจจัยที่
คาดว่าจะมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการใหม่ กรมการพัฒนาชุมชน  
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โดยก าหนดตัวแปรในการศึกษา ประกอบด้วย 1) ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยจูงใจ ได้แก่ ด้านความส าเร็จ
ในการปฏิบัติงาน ด้านการยอมรับนับถือ ด้านลักษณะงาน ด้านความรับผิดชอบ และด้าน
ความก้าวหน้า และปัจจัยด้านค่าตอบแทน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านการปกครองบังคับ
บัญชา ด้านนโยบายและการบริหารงาน ด้านสภาพการปฏิบัติงาน และด้านชีวิตความเป็นอยู่ส่วนตัว 
2) ตัวแปรตาม คือ แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ได้แก่ 1) ด้านความพยายาม ด้านความมุ่งมั่น ด้านการ
มีทิศทาง และด้านการมีเป้าหมาย จากตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม สามารถก าหนดกรอบแนวคิดของ
การศึกษาได้ดังภาพที่ 3.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ข้าราชการ สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวง 
มหาดไทย โดยมุ่งเน้นศึกษาเฉพาะข้าราชการที่ได้รับการบรรจุ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
ถึง เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ซึ่ งด ารงต าแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชน จ านวน 300 คน  
(ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 จากกองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน) ซึ่งจะ
ศึกษาทั้งหมด เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบส ารวจส ามะโนประชากร (Census) โดยศึกษาด้วย
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้วิธีการส ารวจ (Survey Research) โดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลเพ่ือหาระดับแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการใหม่ กรมการพัฒนาชุมชน โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ตัวแปรอิสระ 

แรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนของขำ้รำชกำร
ใหม่กรมกำรพัฒนำชุมชน 

1) ด้านความพยายาม 
2) ด้านความมุ่งมั่น 
3) ด้านการมีทิศทาง 
4) ด้านการมเีป้าหมาย 

 

ตัวแปรตำม 

ปัจจัยจูงใจ 
- ด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 
- ด้านการยอมรบันับถือ 
- ด้านลักษณะงาน 
- ด้านความรับผิดชอบ 
- ด้านความก้าวหน้า 
ปัจจัยสขุอนำมัย  
- ด้านค่าตอบแทน 
- ด้านความสมัพันธ์ระหว่างบุคคล 
- ด้านการปกครองบังคับบัญชา 
- ด้านนโยบายและการบริหารงาน 
- ด้านสภาพการปฏิบัติงาน 
- ด้านชีวิตความเป็นอยูส่่วนตัว 
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ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของข้าราชการใหม่ กรมการพัฒนา
ชุมชน โดยข้อค าถามเป็นลักษณะแบบตรวจสอบรายการ (Check-List) ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ 
และระดับการศึกษา มีข้อค าถามจ านวน 4 ข้อ  

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจและปัจจัยสุขอนามัยในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการใหม่ กรมการพัฒนาชุมชน โดยข้อค าถามเป็นลักษณะแบบตรวจรายการ (Check-List) 
ปัจจัยจูงใจ ได้แก่ ด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงาน ด้านการยอมรับนับถื อ ด้านลักษณะงาน 
ด้านความรับผิดชอบ และด้านความก้าวหน้าต าแหน่ง มีข้อค าถามจ านวน 15 ข้อ และปัจจัยสุขอนามัย 
ได้แก่ ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านการปกครองบังคับบัญชา 
ด้านนโยบายและการบริหารงาน ด้านสภาพการปฏิบัติงาน ด้านความมั่นคงในการปฏิบัติงาน และด้าน
ชีวิตความเป็นอยู่ส่วนตัว มีข้อค าถามจ านวน 21 ข้อ รวมมีข้อค าถามทั้งหมด 33 ข้อ 

ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจการปฏิบัติงานของข้าราชการใหม่ กรมการ
พัฒนาชุมชน โดยข้อค าถามเป็นลักษณะแบบตรวจรายการ (Check-List) เรื่องแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานได้แก่ ด้านความพยายาม ด้านความมุ่งมั่น ด้านการมีทิศทาง และด้านการมีเป้าหมาย มีข้อ
ค าถามจ านวน 12 ข้อ 

จากนั้นน าข้อมูลตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของแบบสอบถามเพ่ือน าไป
ประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Science for 
Windows) โดยใช้หลักสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ และท าการน าเสนอผลการศึกษาผ่าน
การใช้ค่าสถิติ 2 แบบ คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ความถี่ (Frequency) 
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
ได้แก่ การค านวณหาข้อมูลแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ปัจจัยจูงใจ ปัจจัยสุขอนามัยของข้าราชการ
กรมการพัฒนาชุมชน และหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจ ปัจจัยสุขอนามัยกับแรงจูงใจการ
ปฏิบัติงาน โดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation 
Coefficient: r) 

 
4. ผลกำรศึกษำ  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการใหม่ กรมการพัฒนาชุมชน จ านวนประชากรทั้งหมด 300 คน เป็นการเก็บข้อมูลแบบ 
ส ามะโนประชากร (Census) โดยใช้แบบสอบถามจ านวน 300 ชุด และได้รับแบบสอบถามที่ตอบ
สมบูรณ์ครบถ้วนทั้งหมด 285 ชุด คิดเป็นร้อยละ 95 
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โดยลักษณะกลุ่มตัวอย่างของข้าราชการ กรมการพัฒนาชุมชน จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 54.39 และเพศชาย ร้อยละ 45.61 มีช่วงอายุ 31-40 ปี 
(ร้อยละ 46.32) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 88.07) และส่วนใหญ่สถานภาพโสด (ร้อยละ 
66.32) 

4.1 ระดับปัจจัยจูงใจ 
ระดับปัจจัยจูงใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า  

ด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 ด้านความรับผิดชอบ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 
ด้านการยอมนับถือ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 ด้านความก้าวหน้า และค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52 อยู่ในระดับมาก 
และด้านลักษณะงาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.15 อยู่ในระดับปานกลาง 

4.2 ระดับปัจจัยสุขอนำมัย 
ระดับปัจจัยสุขอนามัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.44 เมื่อพิจารณารายด้าน 

พบว่า ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 ด้านการปกครองบังคับบัญชา ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.81 ด้านสภาพการปฏิบัติงาน และค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ อยู่ในระดับมาก   
ด้านนโยบายและการบริหารงาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.37 ด้านค่าตอบแทน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.16 และ 
ด้านชีวิตความเป็นอยู่ส่วนตัว ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.90 อยู่ในระดับปานกลาง 

4.3 ระดับแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำน 
ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 เมื่อพิจารณา

รายด้าน พบว่า ด้านการมีทิศทาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 ด้านความพยายาม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 
ด้านความมุ่งม่ัน แค่เฉลี่ยเท่ากับ 3.79 และด้านการมีเป้าหมาย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52 อยู่ในระดับมาก   

4.4 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยจูงใจกับแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรใหม่ 
กรมกำรพัฒนำชุมชน 

ผลการวิ เคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างปัจจัยจู งใจกับแรงจู งใจในการปฏิบัติ งาน 
มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 มีระดับความสัมพันธ์สูงมากกับ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการใหม่ กรมการพัฒนาชุมชน ( r=.789, p<0.001) และเมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่า ด้านความรับผิดชอบ มีความสัมพันธ์ เชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ 0.01 มีระดับความสัมพันธ์สูงกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน (r=.732) ด้านความส าเร็จในการ
ปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 มีระดับความสัมพันธ์สูงกับ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน (r=.705) ด้านลักษณะงาน มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ ที่ระดับ 0.01 มีระดับความสัมพันธ์สูงกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ( r=.686) ด้านการยอมนับ
ถือ มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 มีระดับความสัมพันธ์สูงกับ
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แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน (r=.626) และด้านความก้าวหน้า มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 มีระดับความสัมพันธ์ปานกลางกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน (r=.520) 

4.5 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยสุขอนำมัยกับกับแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนของ
ข้ำรำชกำรใหม่ กรมกำรพัฒนำชุมชน 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสุขอนามัยกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 มีระดับความสัมพันธ์สูงกับแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานของข้าราชการใหม่ กรมการพัฒนาชุมชน (r=.629, p<0.001) และเมื่อพิจารณาราย
ด้านพบว่า ด้านนโยบายและการบริหารงาน ด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์เชิง
บวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 มีระดับความสัมพันธ์สูงกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  
(r=.609) ด้านชีวิตความเป็นอยู่ส่วนตัว มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 
มีระดับความสัมพันธ์ปานกลางกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ( r=.547) ด้านค่าตอบแทน 
มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 มีระดับความสัมพันธ์ปานกลางกับ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน (r=.525) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 มีระดับความสัมพันธ์ปานกลางกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
(r=.446) ด้านสภาพการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 
มีระดับความสัมพันธ์ปานกลางกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน (r=.437) และด้านการปกครองบังคับ
บัญชา มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 มีระดับความสัมพันธ์ปานกลาง
กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน (r=.390) 
 
5. สรุป อภิปรำยและข้อเสนอแนะ  

5.1 ระดับของปัจจัยจูงใจ และปัจจัยสุขอนำมัย ของข้ำรำชกำรใหม่ กรมกำรพัฒนำ
ชุมชน 

1) ระดับปัจจัยจูงใจที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการใหม่ กรมการ
พัฒนาชุมชนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยจากการศึกษาพบว่า ระดับปัจจัยจูงใจที่เกี่ยวข้องกับ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงาน รองลงมา คือ 
ด้านความรับผิดชอบ ด้านการยอมนับถือ และด้านความก้าวหน้า ตามล าดับ อภิปรายได้ว่าข้าราชการ
กรมการพัฒนาชุมชนมีความสามารถในการแก้ปัญหา มีความภูมิใจในความส าเร็จ จากการปฏิบัติงาน
ได้ตามเป้าหมาย ตามก าหนดเวลา มีความรับผิดชอบ ให้ความส าคัญในการยกย่อง ยอมรับนับถื อ 
และมีแนวทางความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน แต่มีความคิดเห็นในการได้รับความเป็นธรรมในเรื่อง
การท างานและการแต่งตั้ง โยกย้าย อยู่ในระดับปานกลาง  
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ส่วนปัจจัยด้านลักษณะงาน พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง อภิปรายได้ว่า ถึงจะรับทราบ
จุดมุ่งหมายของงานอย่างชัดเจน ก่อนจะปฏิบัติงาน แต่ความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ยังไม่รู้สึกชอบ
และสนุกกับงาน จนก่อให้เกิดแรงบันดาลใจให้ปฏิบัติงานได้ และคิดว่าปริมาณงานที่ได้รับมอบหมาย
ไม่เหมาะสมกับเวลาที่ใช้ปฏิบัติงานนั้น ๆ 

2) ระดับปัจจัยสุขอนามัยที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการใหม่ 
กรมการพัฒนาชุมชนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยจากการศึกษาพบว่า ระดับปัจจัยจูงใจที่
เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
รองลงมา คือ ด้านการปกครองบังคับบัญชา และด้านสภาพการปฏิบัติงาน ตามล าดับ อภิปรายได้ว่า 
ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์ที่ดี มีการท างานเป็นทีม และคิดเห็นว่าด้านการปกครองมีความ
เป็นธรรม บริหาร และมีความรู้ความสามารถที่เหมาะสม รวมทั้งด้านสภาพการปฏิบัติงานเรื่องความ
ปลอดภัย และอุปกรณ์ในการท างานเพียงพอ แต่คิดเห็นว่าหน่วยงานมีการจัดการทรัพยากรบุคคลให้
เพียงพอต่อการปฏิบัติงานยังไม่เหมาะสม 

ส่วนปัจจัยด้านชีวิตความเป็นอยู่ส่วนตัว พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง อภิปรายได้ว่า 
เนื่องจากงานพัฒนาชุมชนนั้นเป็นงานที่ต้องลงพ้ืนที่เพ่ือส ารวจ และเข้าถึงปัญหาของประชาชน 
จึงเป็นงานที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง จึงบริหารเวลาหรืองานได้ยาก ต้องปรับตัวและยืดหยุ่นไป
ตามสถานการณ์ จึงมีผลกระทบต่อชีวิตส่วนตัว เพราะด้วยเวลาอาจไม่ตรงกับวันหยุดของครอบครัว 
และเพ่ือนผอง ท าให้มีโอกาสพบปะครอบครัว หรือเพ่ือนตามที่ต้องการได้น้อย 

5.2 ระดับแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรใหม่ กรมกำรพัฒนำชุมชน 
เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมพบว่า ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการใหม่ กรมการ

พัฒนาชุมชนอยู่ในระดับมาก เนื่องจากกรมการพัฒนาชุมชนมีแนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนา
ชุมชน และเปิดกว้างส าหรับคนที่มีทิศทาง หรือเป้าหมายในการท างานเพ่ือพัฒนาชุมชนอย่างแท้จริง 
และผู้มีใจรักในการพัฒนา เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 1) ด้านการมีทิศทาง อยู่ในระดับมาก 
อภิปรายได้ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนมีความตั้งใจท างานทุกอย่างตามที่ได้รับมอบหมายเพ่ือให้
หน่วยงานมีความเจริญก้าวหน้า พยายามสร้างชื่อเสียงและผลงานให้หน่วยนี้ตลอดมา และสามารถ
ปฏิบัติงานตามระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานได้อย่างเต็มที่และเป็นอย่างดี 2 ) ด้านความมุ่งมั่น 
อภิปรายได้ว่า ถึงงานรับผิดชอบอยู่มีปริมาณมาก แต่ก็มีมุ่งมั่นท างานจนส าเร็จตามก าหนดเวลา รู้สึก
ว่างานที่รับผิดชอบอยู่มีความท้าทายความสามารถ แต่ก็ทุ่มเทท างานอย่างเต็มที่ ถึงไม่มีโ อกาสใน
ต าแหน่งการงานที่สูงขึ้น ก็ยังเต็มใจที่จะท างานในองค์การนี้ต่อไป 3) ด้านความพยายาม อภิปรายว่า 
ในการท างานต้องอาศัยเทคนิคและความรู้ที่มีใช้ในการปฏิบัติงาน ต้องใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
แต่ก็ยังปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จตามก าหนดได้เป็นอย่างดี แม้จะเป็นงานที่ไม่เคยปฏิบัติมา
ก่อน 4) ด้านการมีเป้าหมาย อภิปรายได้ว่า ข้าราชที่เขาท างานบางส่วนยังมีค่านิยมและนโยบายของ
หน่วยงาน เป็นไปในแนวทางเดียวกัน นโยบายของหน่วยงาน สามารถสร้างแรงบันดาลใจในการ
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ท างานได้ในระดับปานกลาง และยังเชื่อว่าการได้ปฏิบัติงานตามเป้าหมายของหน่วยงาน จะท าให้ท่าน
ประสบความส าเร็จในหน้าที่การงาน 

5.3 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยจูงใจ ปัจจัยสุขอนำมัยกับแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนของ
ข้ำรำชกำรใหม่ กรมกำรพัฒนำชุมชน 

1) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจ กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการใหม่ 
กรมการพัฒนาชุมชน 

(1) ด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจด้าน
ความส าเร็จในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับสูง 

(2) ด้านการยอมนับถือ ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจด้านการยอมนับถือมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับสูง 

(3)  ด้านลักษณะงาน ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจด้านลักษณะงานมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับสูง 

(4) ด้านความรับผิดชอบ ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจด้านความรับผิดชอบ 
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับสูง 

(5) ด้านความก้าวหน้า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจด้านความก้าวหน้า  
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับปานกลาง 

2) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสุขอนามัย กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการใหม่ 
กรมการพฒันาชุมชน 

(1) ด้านค่าตอบแทน ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจด้านค่าตอบแทนมีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับปานกลาง 

(2) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับปานกลาง 

(3) ด้านการปกครองบังคับบัญชา ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจด้านการปกครอง
บังคับบัญชา มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับปานกลาง 

(4) ด้านนโยบายและการบริหารงาน ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจด้านนโยบาย
และการบริหารงาน มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับสูง 

(5) ด้านสภาพการปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจด้านสภาพการ
ปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับปานกลาง 

(6) ด้านชีวิตความเป็นอยู่ส่วนตัว ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจด้านชีวิตความ
เป็นอยู่ส่วนตัว มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับปานกลาง 
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ซึ่งจะเห็นได้ว่าจะการวิเคราะห์ผลข้อมูลของปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการใหม่ กรมการพัฒนาชุมชน นั้นเป็นการทดสอบทฤษฎีสองปัจจัยของ Herzberg ซ้ าอีกครั้ง
หนึ่ง และผลเป็นไปตามทฤษฎี ดังกล่าว คือ ปัจจัยจูงใจ (Motivator Factors) มีความสัมพันธ์
โดยตรงกับแรงจูงใจภายในที่เกิดขึ้นจากงานที่ท า เช่น ความส าเร็จของงาน การยอมรับนับถือ ฯลฯ 
ปัจจัยจูงใจเหล่านี้ท าให้บุคคลเกิดความชื่นชม ยินดีในผลงานและความสามารถของตนเอง 
ถ้าตอบสนองปัจจัยเหล่านี้ของผู้ปฏิบัติแล้ว จะท าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงจูงใจตั้งใจท างานจนสุด
ความสามารถ และช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของงานได้ และปัจจัยสุขอนามัย (Hygiene Factor)  
มีความสัมพันธ์โดยตรงกับสิ่งแวดล้อมภายนอกของงาน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ลดความไม่พอใจในงาน อันจะ
ท าให้คนท างานได้เป็นปกติในองค์การเป็นเวลานาน ปัจจัยเหล่านี้ไม่ถือว่าเป็นสิ่งจูงใจในคนท างาน
มากขึ้น แต่มีส่วนช่วยให้คนท างานสุขสบายมากขึ้น ป้องกันไม่ให้คนผละออกจากงาน ถ้าปัจจัยนี้ไม่มี
ในงานหรือจัดไว้ไม่ดี จะท าให้ขวัญของคนท างานไม่ด ี

5.3 ข้อเสนอแนะจำกผลกำรวิจัย 
1) ผู้บริหารควรมีการส ารวจแรงจูงใจในการท างานของข้าราชการอยู่เสมอ รักษาระดับ

แรงจูงใจให้คงอยู่ในระดับที่เหมาะสม และแก้ไขปัญหาที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจลดลง เช่น ปริมาณงานที่
มากเกินไป มีสวัสดิการอ่ืน ๆ ที่เหมาะสม การบริหารคนเพ่ือให้ได้รับสิทธิประโยชน์ที่ควรได้ เช่น 
ค่าเช่าบ้านส าหรับคนที่ไม่ได้อยู่ภูมิล าเนาตนตามจริง 

2) ผู้บริหารควรมีการเพ่ิมแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้มากขึ้นโดยการเพ่ิมด้านนโยบายการ
บริหารงาน ด้านลักษณะงาน คือ มีนโยบายการด าเนินงานที่ชัดเจน มีโครงสร้างการบังคับบัญชาที่
ชัดเจน มีการกระจายงานอย่างเหมาะสม มีนโยบายการมอบหมายงานให้ตรงกับความสามารถ และ
ความถนัด จะท าให้ผู้ปฏิบัติเกิดแรงจูงใจและงานก็จะบรรลุเป้าหมาย และปลูกฝั่งค่านิยมในการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพ่ือให้เกิดความสามัคคีและเป็นการสร้างขวัญก าลังใจให้กับบุคลากรในการ
ปฏิบัติงานเป็นทีม   

3) ในปัจจัยสุขอนามัย จะเห็นได้ชัดว่าคนส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ 
อยู่ในระดับน้อย โดยเฉพาะในข้อของท่านสามารถมีโอกาสพบปะครอบครัว หรือเพ่ือนตามที่ท่าน
ต้องการ แสดงให้เห็นว่า คนส่วนใหญ่ไม่สามารถจัดสมดุลชี วิตระหว่างงานและชีวิตส่วนตัวได้ 
ด้วยภาระงานที่หลายด้าน และเวลาการท างานที่ต้องยืดหยุ่นตามสถานการณ์ ฉะนั้นควรมีสวัสดิการ
พิเศษ หรือมีแนวทางในการจัดการเวลาดังกล่าว ซึ่งเป็นเรื่องส าคัญที่จะท าให้ข้าราชการเกิดความสุข
และมีแรงบันดาลใจในการท างานต่อไป  

5.4 ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป 
1) เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะข้าราชการที่บรรจุใหม่เท่านั้น ควรมี

การศึกษาบุคลากรในด้านอ่ืน ๆ ทั้งองค์การ เพ่ือให้ทราบถึงแรงจูงใจของบุคลากรทั้งองค์การ และ  
น าผลการวิจัยมาวางแผนการบริหารองค์การให้ดีขึ้น  
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2) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบบุคลากรในแต่ละระดับว่าหากมีระเวลาการท างานที่แตกต่าง
กัน และสถานที่ท างานแตกต่างกัน จะส่งผลต่อแรงจูงใจที่แตกต่างกันหรือไม่ และแนวทางการแก้ไข
ในแต่ละระดับ 
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กำรศึกษำเปรียบเทียบควำมเห็นต่อสวัสดิกำรค่ำรักษำทำงทันตกรรม  
ของผู้ใช้สิทธิสวสัดิกำรประกันสังคมในเขตกรงุเทพฯและปริมณฑล 

นพัฒน์ ประเสริฐชัย* 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบความเห็นต่อสวัสดิการค่ารักษาทางทันตก
รรมของผู้ใช้สิทธิสวัสดิการประกันสังคม ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  
1) ศึกษาสวัสดิการค่ารักษาทางทันตกรรมที่ เหมาะสมส าหรับกลุ่มผู้ใช้สิทธิประกันสังคม 2) ศึกษา
ความต้องการสวัสดิการของผู้รับบริการที่พึงปรารถนา 3) เสนอแนะรูปแบบ แนวทางการบริการ
สวัสดิการค่ารักษาทันตกรรมที่ดียิ่งขึ้น 

ในปัจจุบันสิทธิในการรักษาของผู้ประกันตนในด้านทันตกรรมมีสิทธิใช้ในการรักษาทาง  
ทันตกรรมได้เพียง 900 บาทต่อคนต่อปีซึ่งยังไม่สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพในช่องปากที่สูงอยู่จากผล
การส ารวจสภาวะสุขภาพช่องปากแห่งชาติครั้งที่ 8 ปี 2560 การศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งเป้าสนใจใน
กลุ่มประชากรคนวัยท างานโดยเฉพาะเจาะจงไปที่ผู้ใช้สิทธิสวัสดิการประกันสังคม เนื่องจากว่าท างาน
เป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนและการพัฒนาของประเทศชาติ การมีพ้ืนฐานสุขภาพที่ดีก็เป็น
ปัจจัยพ้ืนฐานข้อหนึ่งที่ท าให้มีความพร้อมในการเพ่ิมสมรรถนะขีดความสามารถในการท างาน 
(Performance) 

การศึกษาในครั้งนี้ใช้วิธีการศึกษาโดยการศึกษาเชิงคุณภาพ ซึ่งประกอบไปด้วยกระบวนการ
ศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล จากหนังสือวารสารต่าง ๆ ตลอดจนเอกสารการวิจัยที่เกี่ยวข้อง และ
การเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-Depth Interview) จากกลุ่มตัวอย่างในส่วนของ
ผู้เกี่ยวข้อง (Stakeholder Concern) จ านวน 7 ราย โดยมีแนวค าถามในการสัมภาษณ์ ใช้วิธีการ
คัดเลือกตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ในส่วนของผู้เกี่ยวข้องผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย มีหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกจากกลุ่มตัวอย่างในหน่วยงานจากภาครัฐและผู้เกี่ยวข้องที่
ไม่ใช่ภาครัฐ ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

ผลการศึกษาพบว่า ในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิอันพึงได้ของผู้ประกันตนตามกฎระเบียบปัจจุบัน 
อาจไม่เพียงพอสัมพันธ์กับสภาพปัญหาในช่องปาก ส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่าควรมีการปรับปรุงและ
ทบทวนประโยชน์ต่อผู้ประกันตน แต่ทั้งนี้ควรจะปรับแบบค่อย ๆ เป็นค่อย ๆ ไปเพราะว่าถ้าเพ่ิมมาก
เกินไปจะมีผลกระทบต่อค่ารักษาโดยรวมของทั้งระบบทั้งหมด เป็นที่น่าสังเกตสิ่งที่โดดเด่นประการ

                                                           
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
E-mail: napatp84@gmail.com 
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หนึ่งคือการเข้าถึงสวัสดิการด้านทันตกรรมที่สามารถเข้าถึงการบริการทางภาครัฐและเอกชนได้ดีขึ้น 
กรอบแนวคิดนี้ส่งผลให้กลุ่มวัยท างาน พึงปฏิบัติคือการตรวจสุขภาพช่องปากอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
เพ่ือให้กลุ่มวัยท างานมีข้อมูลสุขภาพช่องปากของตนเองเข้าใจข้อมูลนั้นสามารถซักถามและน าไปสู่
การตัดสินใจในการดูแลสุขภาพช่องปากได้ซึ่งเป็นไปตามการด าเนินงานเรื่องความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ช่องปาก (Oral Health Literacy) จะเห็นว่างานทันตกรรมป้องกัน (Dental Prevention) เป็นจุด
เริ่มทีส่ าคัญ 

ผู้วิจัยได้ เสนอกรอบแนวคิดในเรื่องการมีส่วนร่วมของผู้ เกี่ยวข้องมีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholder Concern) ที่ผู้ให้สัมภาษณ์มีความคิดเห็นคล้าย ๆ กันว่า การมีส่วนร่วมเป็นตัวแทนใน
การก าหนดนโยบายทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการตลอดจนนักวิชาการ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ที่ลงตัว
สูงสุดด้วยกันและการมีส่วนร่วมจะได้ตอบสนองเพ่ือเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกัน ได้มีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหลายมุมมองท าให้โอกาสได้เรียนรู้เรื่ องสุขภาพ การเข้าถึงในการรักษา 
การบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ดีต่อไป 

ค ำส ำคัญ: สวัสดิการค่ารักษา, ทางทันตกรรม, สิทธิสวัสดิการประกันสังคม 
 
1 บทน ำ 

โรคในช่องปากในประเทศไทยจากผลการส ารวจสภาวะสุขภาพช่องปากแห่งชาติครั้งที่  8 ป ี
2560 ยังเป็นปัญหาที่สูงอยู่การส่งเสริมให้เกิดมาตรการทางการส่งเสริมป้องกันรักษาฟ้ืนฟูอย่าง
ต่อเนื่องคงจ าเป็นต้องท าพร้อม ๆ กันไป ปัญหาและอุปสรรคของการใช้สิทธิในการเข้าถึงการบริการ
ทันตกรรมยังคงยากล าบาก ในการใช้บริการตามสิทธิได้อย่างทั่วถึง ไม่ว่าจะเป็นด้านการเดินทางไปยัง
สถานบริการ (ทั้งของภาครัฐและเอกชน) การรอคิว การควบคุมการใช้สิทธิค่ารักษาพยาบาลทางทัน
ตกรรมซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง ยังไม่ได้รับการตอบ สนองอย่างสมบูรณ์ ในปัจจุบันสิทธิในการรักษาของ
ผู้ประกันตนในด้านทันตกรรมมีสิทธิใช้ในการรักษาทันตกรรมได้เพียง 900 บาทต่อคนต่อปี (ในส่วน
ของการบริการทันตกรรมทั่วไปได้แก่ อุดฟัน ถอนฟัน และขูดหินปูน) ซึ่งยังไม่สอดคล้องกับปัญหา
สุขภาพในช่องปากโดยจากผลการส ารวจสภาวะสุขภาพช่องปากแห่งชาติดังที่กล่าว แล้วข้างต้น 
การส่งเสริมป้องกันสุขภาพช่องปากตามมาตรฐาน ควรได้รับการตรวจฟันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และ
ควรได้รับการขูดหินปูนเพ่ือป้องกันโรค (Oral prophylaxis scaling) จากอาการของโรคเหงือก
อักเสบ ซึ่งจากการส ารวจสภาวะปริทันต์จากผลส ารวจสภาวะสุขภาพช่องปากแห่งชาติครั้งที่ 8 พ.ศ. 
2560 ดังที่กล่าวมาแล้วในกลุ่มคนวัยท างาน เป็นโรคเหงือกอักเสบและโรคปริทันต์สูงถึง 88.3
เปอร์เซ็นต์ โดยแบ่งเป็นระดับโรคเหงือกอักเสบ (Gingivitis) 62.4 เปอร์เซ็นต์ เป็นโรคปริทันต์ที่มีช่อง
ลึกระดับ 4-5 มิลลิเมตร (Periodontitis) 19.8 เปอร์เซ็นต์ และเป็นโรคปริทันต์ที่มีร่องลึกระดับ 6
มิลลิเมตรขึ้นไป (Severe Periodontitis) 6.1 เปอร์เซ็นต์ และประสบการณ์ฟันผุเฉลี่ย 6.6 ซี่ต่อคน
ความจ าเป็นในการรับการ รักษาโรคฟันผุ 1.2 ซี่ต่อคน (42.8 เปอร์เซ็นต์) ถอนฟัน 0.6 ซี่ต่อคน (27.7 
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เปอร์เซ็นต์) รักษารากฟัน 0.1 ซี่ต่อคน (5.8 เปอร์เซ็นต์) ยังคงเป็นปัญหาในช่องปากที่สูง (ส านักงาน
ทันตสาธารณสุข กรมอนามัย: 2561) 

สุขภาพฟันของคนไทยเป็นสิ่งส าคัญประการหนึ่งแม้ในนโยบายด้านสาธารณสุขที่ได้ให้
ความส าคัญกับการให้บริการทางทันตกรรม 2 ด้านหลัก ไดแ้ก่ 1) การบริการรักษาทางทันตกรรมและ 
2) บริการทันตกรรมเพ่ือการป้องกัน จึงได้มีการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์สุขภาพช่องปากแห่งประเทศ
ไทย พ.ศ. 2555-2559 ส าหรับเป็นแนวทางในการด าเนินงานของประเทศพบว่ารูปแบบการเข้ารับ
บริการทันตกรรมของคนไทย ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 80 เป็นไปเพ่ือการรักษามากกว่าการป้องกันโรค 
ผู้ประกันตนภายใต้สิทธิประกันสังคมสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ทั้งจากสถานพยาบาลรัฐและ 
เอกชน โดยเบิกได้ครั้งละไม่เกิน 900 บาท ต่อปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 (ซึ่งแต่เดิม 600 บาทต่อปี) 
ซึ่งครอบคลุมบริการทันตกรรมไม่กี่รายการเท่านั้น นอกเหนือจากนั้นผู้ป่วยต้องจ่ายเงินเองเนื่องจาก
สิทธิประโยชน์ กรณีทันตกรรมเป็นสิทธิปีต่อปีหากไม่ใช้สิทธิในปีนี้ก็ถือว่าเสียโอกาสในการดูแลสุขภาพ
ช่องปากในปีนี้ไปเลยส่วนผู้ใช้สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าและสวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการ
จะต้องเข้ารับการรักษาท่ีสถานพยาบาลของรัฐเท่านั้น กล่าวได้ว่าความแตกต่างเหล่านี้ท าให้เกิดความ
ไม่เสมอภาคในการใช้บริการทันตกรรมระหว่างสิทธิประกันสุขภาพทั้ง  3 ระบบ ท าให้ประชาชนไม่
สามารถเข้าถึงบริการทางทันตกรรมที่จ าเป็น และท าให้ปัญหาสุขภาพช่องปากของประชาชนไทย
ยังคงเป็นปัญหาสุขภาพท่ีส าคัญของประเทศ  

ในการศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งเป้าสนใจในประชากรกลุ่มคนวัยท างานโดยเฉพาะเจาะจงไปที่
ผู้ใช้สิทธิ สวัสดิการประกันสังคม เนื่องจากวัยท างานเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนและการพัฒนา
ของประเทศชาติ การมีพ้ืนฐานทางสุขภาพ (Basic Health) ที่ดีก็เป็นปัจจัยพ้ืนฐานข้อหนึ่งที่ท าให้มี
ความพร้อมในการเพิ่ม สมรรถนะขีดความสามารถ (Performance) ในการท างาน 

การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคเหล่านี้เป็นสิ่งที่ท้าทายของการร่วมมือกันระหว่างหลาย
หน่วยงานที่มีส่วน เกี่ยวข้อง (Stakeholder Concern) หลายฝ่าย ทั้งภาครัฐและเอกชน จ าเป็นต้อง
เริ่มต้นด้วย ภาวะผู้น า (Leadership) ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพราะว่าในเรื่องของนโยบาย 
ควรจะต้องสอดคล้องเพ่ือให้ บรรลุวิสัยทัศน์ต่าง ๆ จะต้องเริ่มต้นด้วยผู้น าในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่
จะชักน าให้ผู้ปฏิบัติงานท างานได้ บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

โดยเฉพาะภาครัฐไม่ได้ขยับตามเพราะเห็นว่าการรักษาทางทันตกรรมไม่ใช่บริการหลัก 
รวมทั้งยังมีการเมืองภายในปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ และภาวะงานที่มากเกินของ 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทันตแพทย์จ านวนหนึ่งเสนอให้ภาครัฐดึงคลินิกเอกชนเข้าร่วมบริการทันตกรรม 
เพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงการรักษาโรคฟันและบริการส่งเสริมป้องกันโรค และแนวโน้มผู้ประกันตนมา 
รับบริการทางทันตกรรม โดยใช้สิทธิสวัสดิการสังคมเพ่ิมขึ้นทุก ๆ ปี อาจจะยังไม่สอดคล้องกับการ
ตอบสนองของกองทุน ประกันสังคมในเรื่องของนโยบาย ถึงการเพ่ิมประโยชน์ทดแทนจากกองทุน
ประกันสังคม 
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จากเหตุผลดังกล่าวผู้ศึกษาเล็งเห็นถึงความส าคัญของการพิจารณาเพ่ิมประโยชน์ทดแทน 
ด้านทันตกรรม ส าหรับผู้ใช้สิทธิสวัสดิการสังคมให้เกิดความเหมาะสมเพ่ือสร้างความพึงพอใจแก่ทุก
ฝ่ายไม่ว่าจะเป็น นายจ้างลูกจ้างและผู้ประกันตนที่อยู่ร่วมในโครงการแม้จะมีการพิจารณาเพ่ิม
ผลประโยชน์ทดแทนแก่ผู้ประกันตน มาอย่างต่อเนื่องก็ตามการจ่ายประโยชน์ทดแทนบริหารจัดการ
ด้านประโยชน์ทดแทนและการบริหารเงินกองทุนให้เกิดความมั่นคงและมีประสิทธิภาพในการบริหาร
เพ่ือเป็นหลักประกันอนาคตแก่สมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการนับ ว่าเป็นแนวทางก่อให้เกิดประโยชน์ในการ
บริหารจัดการด้านการเพ่ิมประโยชน์ทดแทนของส านักงานประกันสังคม ตามความหมายของ
ประกันสังคม ที่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International labour Organization) ระบุไว้ว่า
ประกันสังคมเป็นการให้ผู้ประกันตนมีสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนตามเงื่อนไขของการจ่ายเงิน
สมทบ ซึ่งอัตราของเงินสมทบจะต้องมีความสัมพันธ์กับรายได้ของผู้ประกันตน (ASEAN Sosial 
Security Association:ASSA,1996: 3) ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่ส านักงานประกันสังคมจะต้อง
วิเคราะห์เงินกองทุนที่มีอยู่ เพ่ือพิจารณาเพ่ือประโยชน์ทดแทนแก่ผู้ประกันตนให้เกิดความเหมาะสม
สูงสุดกับบริบทที่มีมาตรฐานมากขึ้นและความพึงพอใจให้ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องต่อไป  

ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษากรอบแนวคิดของผู้น าในภาคส่วนของรัฐหลายภาคส่วนและภาคเอกชน
ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ในการพัฒนาการจัดการอย่างเป็นระบบเชื่อมโยงกันทุกภาคส่วนเพ่ือ
ไม่ให้ถูกมองข้ามโดยผู้ออกแบบนโยบายเพ่ือให้สอดคล้องในการพัฒนาการจัดระบบอย่างสมบูรณ์
ต่อไปในอนาคต  
 
2 วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำ 

2.1 เพ่ือศึกษารูปแบบสวัสดิค่ารักษาทันตกรรมท่ีเหมาะสมส าหรับกลุ่มผู้ใช้สิทธิประกันสังคม 
2.2 เพ่ือศึกษาความต้องการบริการสวัสดิการค่ารักษาทางทันตกรรมของผู้รับบริการทันตก

รรมที่พึงปรารถนา 
2.3 เพ่ือเสนอแนะรูปแบบแนวทางการบริการสวัสดิการค่ารักษาทันตกรรมที่ดียิ่งขึ้น 

 
3. วิธีกำรศึกษำ 

เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (qualitative method) ซึ่งประกอบไปด้วยกระบวนการศึกษา
ข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลจากหนังสือ วารสารต่าง ๆ ตลอดจนเอกสารการวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และการเก็บข้อมูล โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (โดยมีแนวค าถามในการสัมภาษณ์) ในส่วนของ
ผู้เกี่ยวข้อง (Stakeholder concern) จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 7 ส่วน เป็นการคัดเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง ได้แก่ ผู้บริหาร/ระดับกลาง คณบดี/รองคณบดี หรือผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการ 
หรือหัวหน้างานภาครัฐที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย และผู้เกี่ยวข้องที่ไม่ใช่ภาครัฐ   
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3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
โดยการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวนทั้งสิ้น 7 ท่าน  
- คณบดี/รองคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์                                        1 ท่าน 
- หัวหน้าฝ่ายทันตสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด                  1 ท่าน 
- ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการส านักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย            1 ท่าน 
- ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการส านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร   1 ท่าน 
- ผู้ให้บริการในสถานบริการคลินิกเอกชน                                             1 ท่าน 
- เจ้าของกิจการที่มีผู้ประกันตนอยู่ในสถานที่ท างาน                              1 ท่าน 
- ผู้มารับบริการในสถานบริการคลินิกเอกชน                                        1 ท่าน   
การก าหนดรูปแบบการศึกษา ถึงก าหนดรูปแบบเครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์ 

เชิงลึก โดยมีแนวทาง (Guideline) อย่างละเอียดในการสัมภาษณ์ (In-Depth interview) 
การด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วท าหนังสือขอความ
ร่วมมือในการสัมภาษณ์ และได้การก าหนดตรวจแบบสัมภาษณ์และตรวจสอบคุณภาพของแบบ 
สัมภาษณ์อย่างเป็นขั้นตอน  

3.2 วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนโดยมีเครื่องมือในการเก็บ

ข้อมูล 2 รูปแบบ ใช้รูปแบบการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยสัมภาษณ์อย่างลึกซึ้ง (In-depth interview) 
ใช้รูปแบบการศึกษาค้นคว้าจากหนังสือ บทความทางวิชาการ วารสารต่าง  ๆ (Documentary 
Research) และจากข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)  

3.3 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
การศึกษาในครั้งนี้ใช้รูปแบบการสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการศึกษาวิจัย ซึ่งมีรูปแบบส าหรับ

ใช้ในการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้ เป็นส่วนประกอบด้วย 4 ส่วนหลักดังนี้ 
ส่วนที่ 1 เป็นแบบสัมภาษณ์ เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปผู้ให้สัมภาษณ์ ได้แก่ เพศ อายุ ต าแหน่ง

หน้าที่ ประสบการณ์การท างาน  
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสัมภาษณ์ที่เกี่ยวกับ สิทธิที่พึงได้ของผู้ประกันตน ทางด้านค่าใช้จ่าย 

การรักษาทางทันตกรรม โดยมีประเด็นย่อยดังนี ้
1) สิทธิการรักษาทางทันตกรรม ทางด้านการรักษาปีละไม่เกิน 900 บาท ซึ่งได้แก่ การรักษา

โดยการอุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน และผ่าฟันคุด  
2) วิธีการรักษาทางทันตกรรม กรณีใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้บางส่วน ในวงเงินไม่เกิน 1,500 

บาทภายในระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ใส่ฟันเทียมชนิดนั้นตามหลักเกณฑ์ ดังนี้  
(1) ใส่ฟัน 1-5 ซี่ เท่าที่จ่ายจริงตามความจ าเป็นในวงเงินไม่เกิน 1,300 บาท 
(2) มากกว่า 5 ซ่ี เท่าท่ีจ่ายจริงตามความจ าเป็นในวงเงินไม่เกิน 1,500 บาท  
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(3) วิธีการรักษาทางทันตกรรมกรณีใส่ฟันเทียมถอดได้ทั้งปาก 
(4) ใส่ฟันเทียมทั้งปากชนิดถอดได้ทั้งปากบนหรือล่างเท่าที่จ่ายจริงตามความจ าเป็น

ในวงเงินไม่เกิน 2,400 บาท (1 ชิ้น) 
(5) ใส่ฟันเทียมทั้งปากชนิดถอดได้ทั้งปากบนและล่างเท่าที่จ่ายจริงตามความจ าเป็น 

ในวงเงินไม่เกิน 4,400 บาท (2 ชิ้น) 
ส่วนที่  3 เป็นแบบสัมภาษณ์ที่ต้องการให้แสดงถึงความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรคและ

ข้อเสนอแนะ ต่อการใช้สิทธิประกันสังคมทางด้านทันตกรรมในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
1) นโยบายโดยรวมของสิทธิของผู้ประกันตนด้านทันตกรรม  
2) ความสะดวกสบายต่อการเข้าถึงบริการทั้งภาครัฐและเอกชน 
3) ความพึงพอใจต่อการใช้บริการทั้งภาครัฐและเอกชน 
4) ด้านการบริการที่ตรงต่อปัญหา 
5) ด้านคุณภาพของการให้บริการ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
6) ความต้องการในการรักษาทันตกรรมที่ไม่สอดคล้องกับสิทธิการรักษาของผู้ประกันตน 
7) สิทธิในการรักษาทางทันตกรรมกรณีการรักษาที่ซับซ้อนขึ้นที่ไม่สามารถเบิกได้ เช่น 

การรักษารากฟัน การท าเดือยฟัน หรือการครอบฟัน (ฟันปลอมแบบติดแน่น) 
8) สิทธิในการรักษาทางทันตกรรมกรณีเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน มีการรักษาท่ีซับซ้อน  
9) ความสะดวกสบายในการไม่ต้องส ารองจ่ายหากเข้ารับบริการณสถานพยาบาลหรือคลินิก

ทีท่ าข้อตกลงไว้ 
10) ส่วนค่ารักษาที่เกิน ผู้ประกันตนก็ต้องรับผิดชอบช าระค่าบริการเอง  
ส่วนที่ 4 นโยบายโดยรวมของสิทธิของผู้ประกันตนด้านการรักษาทางทันตกรรม  
1) ความคาดหวังในอุดมคติที่ตอบสนองต่อความต้องการบริการทันตกรรมของผู้ประกันตน  
2) การศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview) 
 

4. ผลกำรศึกษำวิจัย  
ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอนการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จะใช้การ

วิเคราะห์ เนื้อหา (Content Analysis) และน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-Depth 
Interview) มาวิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลโดยด าเนินการร่วมกับกระบวนการรวบรวมข้อมูลจาก
เอกสาร (Document Research) 
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จากการสัมภาษณ์ พบว่า 
 
 
ส่วนที่ 1 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวข้องกับข้อมูลทั่วไป ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมด 7 ท่าน ส่วนใหญ่มี

อายุระหว่าง 31-59 ปี มีประสบการณ์การท างานระหว่าง 11-38 ปี ซึ่งให้ความร่วมมือในการ
สัมภาษณ์เป็นอย่างดี ส่วนใหญ่ใช้เวลาสนทนาพูดคุย บรรยากาศที่ไม่เป็นทางการจนเกินไปเป็นการ
สัมภาษณ์ที่มีการเตรียมค าส าคัญ (Key word) เนื้อหาเฉพาะมาใช้ในการสัมภาษณ์ และเปิดโอกาสให้
ผู้ถูกสัมภาษณ์ได้พูดเนื้อหาอ่ืนแต่มีความเกี่ยวข้องกัน และแสดงความคิดเห็นอารมณ์ความรู้สึก 
และประสบการณ์ ในบรรยากาศที่ไม่ตึงเครียดการสัมภาษณ์ในแต่ละบุคคลในครั้งนี้ โดยส่วนใหญ่ใช้
เวลาประมาณ 30-40 นาที และผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 

ส่วนที่ 2 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับสิทธิอันพึงได้ของผู้ประกันตนเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการรักษา
ทันตกรรมในกฎระเบียบปัจจุบันของส านักงานประกันสังคม 

โดยแบ่งเป็นประเด็นย่อยต่าง ๆ ดังนี้ 
1) สิทธิในค่ารักษาทางทันตกรรม โดยการอุดฟันถอนฟันขูดหินปูนและผ่าฟันคุดได้ไม่เกิน 

ปีละ 900 บาท 
ผู้ถูกสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ แต่ไม่ใช่ทั้งหมด มีความเห็นตรงกันว่าสิทธิอันพึงได้ 900 บาทต่อปี

อาจไม่เพียงพอต่อผู้ประกันตน เพ่ือที่จะได้ตอบสนองต่อการรักษาอาจจะได้ถึง 2-3 ครั้งถ้าใช้สิทธิ
บริการในภาครัฐถ้าใช้สิทธิ ส่วนภาคเอกชน อันได้แก่ คลินิกเอกชนแต่โรงพยาบาลเอกชน ก็อาจจะ
รักษาได้เพียงครั้งเดียวทั้งนี้ก็ขึ้นกับทางเลือกของคนไข้เป็นตัวแปรส่วนหนึ่งด้วย 

ผู้สัมภาษณ์บางส่วนอยากให้เพ่ิมวงเงินประมาณ 1,500 บาทถึง 2,000 บาท เมื่อเปรียบเทียบ
ระหว่างผู้ให้สัมภาษณ์ พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์บางส่วนยังให้คงสิทธิวงเงินนี้อยู่ เพราะว่าถ้าเพ่ิมมาก
เกินไป อาจจะมีผลในแง่ของการกระทบราคาค่ารักษาโดยรวมและการเพ่ิมวงเงินสิทธิกรณีทันตกรรม
ก็เป็นลักษณะค่อย ๆ เป็นค่อย ๆ ไป   

2) สิทธิในการเบิก ใส่ฟันเทียม ชนิดบางส่วน (Partial Denture)  
ผู้ถูกสัมภาษณ์ มีความเห็นหลากหลายประเด็น ดังนี้  
ในกรณีใส่ฟันปลอมไม่เกิน 1-5 ซี่ ซึ่งอาจจะเพียงพอ แต่ในกรณีมากกว่า 5 ซี่อาจจะไม่

เพียงพอ บางส่วนให้ความคิดเห็นว่าควรปรับค่าบริการรักษาได้เพ่ิมมากกว่าเดิมเนื่องจากการรักษา
จริงตามคลินิกค่าท าฟันใส่ฟันปลอมเทียมค่อนข้างแพง อาจยังมีประเด็นที่ผู้สัมภาษณ์ ไม่เข้าใจ และ  
ไม่มีประสบการณ์ ตอบปัญหาทุกประการ เช่น การใส่ฟันปลอม นอกจากนี้ยังพบว่า ยังขาดความ
เข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ ของผู้ประกันตนในกรณีทันตกรรมอาจจะไม่รู้ถึงข้อมูลทั้งหมดท าให้เกิดการสื่อสาร
ที่ผิดพลาดเข้าใจผิดกันได้ 

3) สิทธิในการเบิกใส่ฟันเทียม แบบถอดได้ทั้งปาก (Full Denture)  
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ค้นข้อมูลการสัมภาษณ์ข้อ 2 ในเรื่องของสิทธิการเบิกสายฟันเทียมแบบบางส่วน พบว่า 
เป็นลักษณะคล้าย ๆ กันผู้สัมภาษณ์บางส่วนมองว่าสิทธิในการเบิกฟันเทียมในราคาที่เบิกได้ส่วนหนึ่ง
เหมาะสมแล้วก็ว่าอัตราการเบิกได้ก็เทียบจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งอัตราเหล่านี้จะถูก
ก าหนดขึ้นมาจากคณะกรรมการ กลั่นกรองหลายขั้นตอนตั้งแต่คณะท างาน คณะอนุกรรมการ 
ไปจนถึงคณะกรรมการซึ่งเป็นลักษณะไตรภาคี มีทั้งส่วนของคณะกรรมการแพทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิสาขา
ที่เก่ียวข้องต่าง ๆ ส่วนของนายจ้าง และส่วนของลูกจ้าง ผู้ประกันตน ดังบทสัมภาษณ์ว่า “เงื่อนไขการ
เบิกจ่ายฟันเทียมก็เป็นส่วนที่เพ่ิมเติมขึ้นมาซึ่งแต่เดิม ไม่สามารถเบิกได้ มีคณะกรรมการไตรภาคีมี
ส่วนร่วมในการก าหนดสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนต่าง ๆ และมีการทบทวนตลอดเวลาอย่างเช่น
กรณีทันตกรรมเดิมทีสิทธิทางทันตกรรมเป็นข้อยกเว้นตาม พ.ร.บ.ประกันสังคมตั้งแต่สมัยเริ่มแรก 
ส านักงานประกันสังคมก็ได้ให้ความส าคัญเพ่ิมสิทธิกรณีทันตกรรมมีการทบทวน เปลี่ยนแปลงตลอด 
เริ่มจาก 400 บาทต่อปีเป็น 600 และ 900 บาทต่อปีตามล าดับ 

จากการสรุปผลวิเคราะห์ โดยส่วนใหญ่โดยรวม ในบทสัมภาษณ์ส่วนที่ 2 จะเห็นได้ว่า 
โดยภาพรวมแล้ว มุมมองหลายฝากส่วนใหญ่อยากให้มีการตอบสนองต่อสิทธิประกันสังคมกรณีทันตก
รรมเพ่ิมเป็นสัดส่วนที่เหมาะสมต่อไป แต่ทั้งนี้ในส่วนของภาครัฐผู้ควบคุมและสนับสนุนในสิทธิต่าง ๆ 
ก็ได้มองอย่างเป็นระบบว่ามีพัฒนาการที่ค่อย ๆ เป็นค่อย ๆ ไปเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในกลุ่มสิทธิของผู้ประกันตน  

ส่วนที่ 3 ถามความเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคตลอดจนข้อเสนอแนะต่อการใช้สิทธิ
ประกันสังคมกรณีการรักษาทางทันตกรรม ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

ความสะดวกสบาย ต่อการเข้าถึงสถานบริการทันตกรรมทั้งภาครัฐและเอกชน 
  พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ มีความคิดเห็น สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันว่า ภาคเอกชน
สะดวกสบาย เพ่ิมทางเลือกรายการเข้าถึงการบริการได้ง่ายขึ้น แต่อัตราค่าบริการย่อมสูงกว่าภาครัฐ 
ซึ่งเป็นข้อโดดเด่นของสวัสดิการประกันสังคม  

ความพึงพอใจต่อการใช้บริการทั้งภาครัฐและเอกชน ในด้านการบริการที่ตรงต่อปัญหา 
พบว่า มีความคิดเห็นใช้เคียงกันพอ ๆ กัน แต่ภาคเอกชนอาจจะบริการดีกว่า เล็กน้อย 

ด้วยบริบททาง ด้านคลินิกเอกชนมีมากกว่าตอบสนองได้รวดเร็วกว่า  
คุณภาพการให้บริการ ทั้งสถานบริการภาครัฐและคลินิก/รพ. เอกชน  
พบว่า มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันในแง่ของคุณภาพการรักษาแต่ความสะดวกสบายอาจจะ

แตกต่างกัน บ้างเช่นภาครัฐอาจจะรอคิวนานกว่า ทั้งนี้ในหลากหลายความคิดเห็นขึ้นอยู่กับความพึง
พอใจของคนไข้ บางกรณีเอกชนจะใส่ใจรายละเอียดได้มากกว่าเช่นเวลาในการพูดคุยกับคนไข้และ
แนะน าทางเลือกในการรักษาต่าง ๆ ได้มากกว่า  

ความต้องการในการรักษาทางทันตกรรมที่ไม่สอดคล้องกับสิทธิการรักษาของผู้ประกันตน 
เช่น การรักษารากฟัน การท าครอบฟัน การท าสะพานฟัน 
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ผู้ถูกสัมภาษณ์ ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า ควรจะเพ่ิมสิทธิเพ่ิมเติม แต่ความคิดเห็นของผู้ถูก

สัมภาษณ์บางท่านมองว่าในบางกรณียังมีช่องทางที่จะเบิกอยู่เช่นเบิกในกรณีเจ็บป่วยได้ทั้งนี้ขึ้นกับ
ดุลพินิจที่ต้องยื่นค าร้อง เพ่ิมเติม สิทธิในการรักษาทางทันตกรรม ในกรณีการรักษาที่ซับซ้อน เช่น 
รักษารากฟัน ครอบฟัน 

ผู้ถูกสัมภาษณ์ ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าควรจะเพ่ิมสิทธิรายการรักษาที่ซับซ้อนเพ่ิมอีก
บางส่วน แต่อาจแยกประเภทการรักษาให้ชัดเจน แต่ก็มีอีกมุมมองหนึ่งในประเด็นที่น่าสนใจว่าถ้าให้
ความส าคัญ กับงานทันตกรรมป้องกันโดยการตรวจฟันอย่างสม่ าเสมอโอกาสที่จะรักษารากฟันหรือ
การรักษาที่ซับซ้อนยุ่งยากก็จะไม่เกิดขึ้น  

สิทธิในการรักษาทางทันตกรรมในกรณีเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินมีการรักษาที่ซับซ้อน  เช่น 
ฟันแตกหัก หลายซี่ 

ผู้ถูกสัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าควรมีสิทธิ์เพ่ิมเติมกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน เพราะมี
ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น และข้อเท็จจริงยังมีทางเลือกในการเบิกสิทธิทางทันตกรรมในกรณีฉุกเฉิน  

ความสะดวกสบายไม่ต้องส ารองจ่าย (หากเข้ารับการรักษาจากสถานพยาบาลที่ได้ท า
ข้อตกลงร่วมกับส านักงานประกันสังคม) 

ผู้ถูกสัมภาษณ์มีความคิดเห็นเหมือนกันหมดเป็นข้อดีของสิทธิสวัสดิการสังคมกรณีทันตกรรม  
สะท้อนถึงการเข้าถึงในการใช้สิทธิของผู้ประกันตน ผู้ใช้สิทธิสามารถเลือกความสะดวกในการรักษาที่
คลินิกเอกชนที่ใดก็ได้ 

ส่วนต่างค่ารักษาท่ีเกินสิทธิ ซึ่งผู้ประกันตนต้องรับผิดชอบค่าจ่ายส่วนต่างนั้นเอง 
ผู้ถูกสัมภาษณ์หลายส่วนมองว่าขึ้นอยู่กับการชี้แจงและการอธิบายให้ชัดเจน เช่น  กรณี

สถานพยาบาล กับคนไข้ตกลงกันได้ ก็ไม่มีปัญหาจ่ายค่าส่วนต่างรักษาที่เกิน ทั้งนี้ขึ้นกับพึงพอใจของ
คนไข้แต่ละคนด้วย แต่ก็มีความคิดเห็นที่หลากหลายของผู้ถูกสัมภาษณ์ว่า เสนอให้ขยายสิทธิ
สวัสดิการสังคมกรณีทันตกรรม เพ่ิมขึ้นและกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความส าคัญของทันตกรรม
ป้องกัน 

ส่วนที่ 4 นโยบายโดยรวมของสิทธิผู้ประกันตน ด้านการรักษาทางทันตกรรม ความคาดหวัง
ในอุดมคติที่ตอบสนองต่อความต้องการบริการทันตกรรมของผู้ประกันตน 

ท่านมีความคิดเห็นต่อนโยบายสิทธิประกันสังคมกรณีการรักษาทางทันตกรรมในอุดมคติ
อย่างไร 

ผู้ถูกสัมภาษณ์ข้อนี้มีความหลากหลายในการตอบ ส่วนหนึ่งให้ความเห็นว่าส านักงาน
ประกันสังคมควรจะ สนับสนุนสิทธิการรักษากรณีทันตกรรมให้มากขึ้นอาจระบุรายการการรักษาจาก 
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1 รายการเพ่ิมขึ้นเป็น 2-3 รายการ การเน้นให้ความส าคัญกับงานทันตกรรมป้องกัน (Prevention 
Program) มากขึ้น ควรไปเช็คฟัน อย่างสม่ าเสมอ  

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการ ให้การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholders) อย่างไร 

ผู้ถูกสัมภาษณ์มีความคิดเห็นคล้าย ๆ กัน ว่าการมีส่วนร่วมเป็นตัวแทนในการก าหนดนโยบาย 
ทางผู้ให้บริการและผู้รับบริการ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ที่ลงตัวสูงสุดด้วยการมีส่วนร่วมจะได้ตอบ
สนองตอบ เพ่ือเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกัน ได้มีการแลกความคิดเห็นหลายมุมมอง ท าให้มี
โอกาสได้เรียนรู้เรื่อง สุขภาพ การเข้าถึงในการรักษา การบริหารจัดการ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ดี
ต่อไป  
 
6 สรุปผลกำรศึกษำ อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 

6.1 สรุปผลกำรวิจัย 
ข้อมูลทั่วไป พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 90.90 โดยมีอายุระหว่าง 31-59 ปี 

โดยทั้งหมดมีความรู้ระดับตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป  จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างทั้ งหมดมี
ประสบการณ์การท างาน ความรู้ และทัศนคติ ตลอดจนพฤติกรรม การติดต่อสื่อสาร การให้ความ
ร่วมมือ เป็นอย่างดี  

ส่วนที่ 2 เกี่ยวกับสิทธิอันพึงได้ของผู้ประกันตนเกี่ยวกับค่ารักษาทางทันตกรรมกฎระเบียบ
ปัจจุบันของส านักงาน ประกันสังคม ในประเด็นของสิทธิค่ารักษาทางทันตกรรมไม่เกินปีละ 900 บาท 
อาจไม่เพียงพอกับสภาพ ปัญหาช่องปาก ผู้ถูกสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่า ควรมีการ
ปรับปรุงและทบทวน ถ้ามีการพิจารณาเพ่ิม ก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกันตนแต่ทั้งนี้ควรจะปรับแบบ
ค่อย ๆ เป็นค่อย ๆ ไป เพราะว่าถ้าเพ่ิมมากเกิน ไปจะมีผลกระทบต่อการรักษาโดยรวมของทั้งระบบ
ทั้งหมด ในส่วนของสิทธิค่ารักษากรณีใส่ฟันเทียมชนิดต่าง ๆ นั้น ซึ่งการก าหนดราคาสวัสดิการนั้น 
ส านักงานประกันสังคมเทียบตัวเลขมาจาก กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง อัตราเหล่านี้ถูกก าหนด
ขึ้นมาจากคณะกรรมการการแพทย์  ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ส่วนของนายจ้างและ 
ส่วนของลูกจ้างผู้ประกันตน ซึ่งโดยภาพรวมแล้วมุมมองหลายฝ่ายส่วนใหญ่ อยากให้มีการตอบสนอง
ต่อสิทธิประกันสังคมกรณีทันตกรรมเพ่ิมเป็นสัดส่วนที่เหมาะสมต่อไป แต่ทั้งนี้  ในส่วนของภาครัฐ 
ผู้ควบคุมและสนับสนุนในสิทธิต่าง ๆ ก็ได้มองอย่างเป็นระบบว่ามีการพัฒนาที่ค่อย ๆ เป็นค่อย ๆ ไป 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในกลุ่มสิทธิของผู้ประกันตน 

ส่วนที่  3 ความเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคตลอดจนข้อเสนอแนะต่อการใช้สิทธิ
ประกันสังคมกรณีรักษาทาง ทันตกรรมในประเด็นต่าง ๆ แต่เรื่องของความสะดวกสบายมีความโดด
เด่นเป็นอย่างมากมีสิทธิเลือกเข้า สถานบริการเอกชนที่ใดก็ได้เพราะระบบบริการในภาครัฐมีการ
รักษาช้ากว่าภาคเอกชนเหตุผล เนื่องจาก ปริมาณคนไข้เป็นการเพ่ิมช่องทางความสะดวกสบายเข้าถึง



346 
 

การบริการได้ง่ายขึ้นแต่อัตราค่าบริการย่อมสูงกว่าภาครัฐ นอกจากนี้ยังพบว่าคุณภาพการรักษา 
ไม่แตกต่างกัน บางกรณีภาคเอกชนจะใส่ใจรายละเอียดได้มากกว่า  เช่นเวลาในการพูดคุยกับคนไข้
และแนะน าทางเลือกในการรักษาโรคต่าง ๆ ได้มากกว่าส่วนผู้ให้บริการในภาครัฐอาจจะมีข้อจ ากัด
ด้านเวลาท าให้การแนะน าทางเลือกในการรักษาต่าง ๆ อาจจะไม่ครบถ้วนเนื่องจากปริมาณคนไข้ที่ม ี
จ านวนมาก  

ส่วนที่ 4 นโยบายโดยรวมของสิทธิผู้ประกันตนด้านการรักษาทางทันตกรรมความคาดหวังใน
อุดมคติที่ตอบสนองต่อความต้องการบริการทันตกรรมของผู้ประกันตน ผู้แสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่
เห็นว่าส านักงานประกันสังคมควรจะสนับสนุนสิทธิการรักษากรณีทันตกรรมให้มากขึ้นระบุรายการ
การรักษาจาก 1 รายการเพ่ิมเป็น 2-3 รายการต่อปี จะเน้นให้ความส าคัญกับงานทางในการป้องกัน 
(Prevention Program) มากขึ้นเช่นการไปตรวจเช็คฟัน การขูดหินปูนท าความสะอาดช่องปากอย่าง
สม่ า เสมอหรืออีกมุมมองหนึ่ งถ้ าผู้ ประกันตนไม่อยากให้ ไปสู่ การรักษาที่ ยุ่ งยากซับซ้ อน 
ก็ควรให้ความส าคัญกับทางในการป้องกัน ส านักงานประกันสังคม มีส่วนส่งเสริมให้ไปใช้บริการสิทธิ
การรักษาทางทันตกรรมทุกปี สุดท้ายสุขภาพช่องปากก็จะดีขึ้นเท่ากับลดโอกาสการรักษาที่ยุ่งยาก
ซับซ้อนลงไป 

6.2 กำรอภิปรำยผลกำรวิจัย 
การศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยมีประเด็นที่น่าสนใจมาอธิบายผลต่อไปนี้  
1) การศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประชาชน (Public Life) ในภาพรวมเรื่องนโยบายสาธารณะ 

เกี่ยวกับ สิทธิของผู้ประกันตนในกรณีทันตกรรม ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนควรจะมีองค์ความรู้ 
เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะจะท าให้มองภาพรวมได้เข้าใจครบทุกมิติ ภายใต้บริบทของสิ่งแวดล้อม 
ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และเทคโนโลยี  

2) การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) การฟังความคิดเห็น 
ของทุก ๆ ฝ่ายอย่างหลากหลายและตั้งใจฟังตั้งใจรับรู้จะเป็นองค์ประกอบที่น าพาให้เกิดการ
ขับเคลื่อน ท าให้เกิดการพัฒนานโยบาย ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสมบูรณ์  

6.3 ข้อเสนอแนะ 
1) ข้อเสนอแนะส ำหรับสถำนพยำบำล (Provider)  

(1) ทบทวนและปรับปรุงระเบียบขั้นตอนในการรองรับผู้ประกันตนถ้าอยากมี
ประสิทธิภาพและ พึงพอใจ ทันตแพทย์และผู้ประกอบการ ควรมีการเรียนรู้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดเวลาในการเรียนรู้จากการปฏิบัติมากขึ้น (Action Learning) 
เพ่ิมสมรรถนะในการติดต่อสื่อสารกับผู้ประกันตนให้เข้าใจเพ่ือลดความขัดแย้ง เพราะบางที
ผู้ประกันตนก็ไม่รู้ถึงสิทธิของตัวเองในหลาย ๆ อย่าง ปรับปรุงการให้บริการแก่ผู้ประกันตนอยาก
จริงจังในทุกขั้นตอนสร้างความประทับใจให้แก่ผู้มารับบริการโดยวิธีการขึ้นอยู่กับศักยภาพของแต่ละ
สถานพยาบาล 
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2) ข้อเสนอแนะส ำหรับส ำนักงำนประกันสังคม (Regulator)  
ส านักงานประกันสังคมควรให้ความรู้ความเข้าใจและวิธีปฏิบัติในเรื่องที่เกี่ ยวกับกฎหมาย

ประกันสังคม และสิทธิต่าง ๆ อย่างชัดเจนแน่นอน เพ่ิมช่องทางในการติดต่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ 
ทุกรูปแบบ ศึกษารูปแบบ วิธีการที่เหมาะสมในการติดต่อสื่อสารกับผู้ประกันตน สถานประกอบการ 
สถานบริการคลินิกทั้งภาครัฐ และเอกชนส านักงานประกันสังคมควรเน้นย้ าการประชาสัมพันธ์ถึง
ความส าคัญและประโยชน์ของการประกันสังคมแก่ผู้ประกันตนบ่อย ๆ และอย่างต่อเนื่องตลอดไป 

3) ข้อเสนอแนะส ำหรับผู้ประกันตน และสถำนประกอบกำร (Client) 
ผู้ประกันตนและสถานประกอบการควรวางแผนและศึกษาเพ่ือหารูปแบบที่เหมาะสมในการ

สร้างความเข้าใจแก่ผู้ประกันตนอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง เรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning) 
ควรศึกษากฎหมาย ประกันสังคมให้เข้าใจโดยละเอียดตลอดจนสิทธิอันพึงได้ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาตลอดเวลา สถาน ประกอบการควรชี้แจงเน้นความส าคัญและความหมายของการประกันสังคม
ที่ว่า เป็นการ “เฉลี่ยทุกข์ เฉลี่ยสุข ซึ่งกันและกัน” ให้ลูกจ้างเข้าใจชัดเจนโดยการประชาสัมพันธ์ 
บ่อย ๆ อย่างสม่ าเสมอ  

4) ข้อเสนอแนะทำงวิชำกำร 
          ผู้วิจัยได้ข้อมูลและได้น ามาวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) และน าข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ เจาะลึก (In-Depth interview) มาวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลโดยด าเนินการร่วมกับ
กระบวนการรวบรวม ข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Research) ภายใต้บริบทของประเทศไทย
ทีเ่กี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างระบบการเมือง (Political System) นโยบายสาธารณะ (Public 
policy)และสภาวะทางสังคมและเศรษฐกิจ (Social and Economic condition) มีข้อเสนอแนะที่ได้
จากการวิจัยในครั้งนี้ว่า ควรจะมีการเพ่ิมสิทธิ ประโยชน์ของผู้ประกันตนในกรณีทันตกรรม เป็นแบบ
ค่อย ๆ เป็นค่อย ๆ ไป (Incremental Change) สรุปจากปัญหาสุขภาพช่องปากที่ยังสูงอยู่ในกลุ่มวัย
ท างานที่เป็นก าลังหลักส าคัญในการขับเคลื่อน และพัฒนาของประเทศชาติ การมีพ้ืนฐานทางสุขภาพ
ที่ดีเป็นปัจจัยพืน้ฐานก็หนึ่งที่ท าให้มีความพร้อมในการเพ่ิมสมรรถนะที่ความสามารถในการท างาน  

ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ควรเพ่ิมสิทธิประกันสังคมกรณีทันตกรรม เป็น 1,200 บาทต่อปี และ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ควรจะให้ความส าคัญกับงานทันตกรรมป้องกัน (Dental Prevention) 
ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งที่ท าให้ประชาชนมีองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพ ตนเองได้เป็นอย่างดี (Denta 
Health literacy)      
    5) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย 
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สวัสดิการค่ารักษาทันตกรรมของผู้ประกันตนของผู้ประกันตน ในการที่จะก้าวไปสู่การ
ตอบสนองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) จ าเป็นต้องใช้การขับเคลื่อนโดยใช้
นโยบาย สาธารณะเป็นเครื่องมือของรัฐที่จะก้าวสู่การบรรลุประสงค์ของสังคม จึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับทฤษฎีทางเลือก (Theory of Choice) และการศึกษาเกี่ยวกับต้นทุนของกิจกรรมของรัฐบาล 
เป็นแนวความคิดท่ีให้เห็นว่าการเมือง กิจกรรมต่าง ๆ ของรัฐบาลเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ที่พึงปรารถนา
นั้นหากมีทางเลือกในการด าเนินการได้หลายอย่างดังนั้นรัฐบาลจะต้องเลือกทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด
เพ่ือให้การน าทางเลือกไปปฏิบัติบรรลุผล การเลือกทาง ปฏิบัติที่เหมาะสมเท่านั้นจะเกี่ยวข้องกับการ
วิเคราะห์ต้นทุนและประโยชน์ของแต่ละทางเลือก เพ่ือน ามาเปรียบเทียบในการตัดสินใจทางเรียบ
เพ่ือให้ได้ทางเลือกท่ีเหมาะสมที่สุด  
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ควำมรู้ และกำรรับรู้เกีย่วกับโรคโควิด-19 ต่อกำรปฏิบัติตน 
ตำมมำตรกำรของศูนยบ์ริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด 

ของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ (โควิด-2019) ของประชำชนในกรุงเทพมหำนคร 

นันทพร สุวรรณผ่อง* 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) อธิบายคุณลักษณะส่วนบุคคล (2) เพ่ือประเมินการ
ปฏิบัติตนตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด-19) (3) เพ่ือประเมินความรู้ ได้แก่ สาเหตุการเกิดโรค การติดต่อของโรค อาการของโรค และ
การป้องกันโรค (4) วัดระดับการรับรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 ได้แก่ การรับรู้ความรุนแรงของโรค 
การรับรู้โอกาสการเกิดโรค การรับรู้ประโยชน์ของการป้องกัน และการรับรู้อุปสรรคของการป้องกัน  
(5) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคล ความรู้ การรับรู้ ในเรื่องโควิด-19 ต่อการ
ปฏิบัติตนตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด-19) (ศบค.) เก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามได้กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนที่มีอายุ  18 ป ี
ขึ้นไป ที่ได้มาจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคบริเวณชุมชนตลาดนางเลิ้ง เขตป้อมปราบศัตรู
พ่าย กรุงเทพมหานคร จ านวนทั้งหมด 270 คน   

ผลการศึกษาในภาพรวม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับโรคไวรัสโควิด -19 
ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 54.8 เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีความรู้
เกี่ยวกบัโรคโควิด-19 มากที่สุด ในประเด็นเชื้อไวรัสโควิด-19 สามารถติดต่อได้จากการสัมผัสกับผู้ติด
เชื้อ ผ่านทางละอองฝอย จากการไอ จาม น้ ามูก น้ าลาย ส่วนการรับรู้เกี่ยวกับโรคโควิด -19 
กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้เกี่ยวกับโรคไวรัสโควิด-19 ในระดับดี เมื่อศึกษาการรับรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 
ในแต่ละด้าน มีรายละเอียดดังนี้  

การรับรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 ด้านความรุนแรงของโรค พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ 
ในระดับปานกลาง โดยประเด็นที่มีการรับรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 เป็นล าดับแรก คือ การแพร่กระจาย
ของเชื้อโควิด-19 เป็นไปอย่างรวดเร็วในวงกว้าง ซึ่งถือว่ามีการกระจายอย่างรวดเร็วกว่าโรคอ่ืน ๆ 
มาก โดยมีการรับรู้ในระดับดี มีการรับรู้รองลงมา ในประเด็นผู้ติดเชื้อโควิด -19 แม้ไม่เสียชีวิต แต่ท า
ให้การท างานของเนื้อเยื่อและอวัยวะเสียหาย เช่น ปอด ไต โดยมีการรับรู้ในระดับดี ส่วนประเด็นที่มี

                                                           
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์  
118 หมู่ 3 ถนนเสรไีทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรงเทพมหานคร 10240  
E-Mail: bbowband@gmail.com 
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การรับรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 เป็นล าดับสุดท้าย คือ เชื้อโควิด-19 สามารถท าให้ผู้ติดเชื้อเสียชีวิตได้
ภายใน 7 วัน โดยมีการรับรู้ในระดับท่ีต้องปรับปรุง 

การรับรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 ด้านการมีโอกาสเกิดโรค พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีการรับรู้ใน
ระดับดี โดยประเด็นที่มีการรับรู้เกี่ยวกับโรคไวรัสโควิด-19 เป็นล าดับแรก คือ สาเหตุที่โรคโควิด-19 
ระบาดอย่างรวดเร็ว เนื่องจากไวรัสชนิดนี้สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้ โดยมีการรับรู้ในระดับดี 
มีการรับรู้รองลงมา ในประเด็น มีโอกาสติดเชื้อตลอดเวลาหากอยู่ในที่แออัดและไม่สวมหน้ากาก
อนามัย โดยมีการรับรู้ในระดับดี ส่วนประเด็นที่มีการรับรู้เกี่ยวกับโรคไวรัสโควิด-19 เป็นล าดับสุดท้าย
คือหากไปสัมผัสสิ่งของที่ผู้ติดเชื้อเคยจับหรือสัมผัสจะท าให้เกิดโอกาสการติดเชื้อได้โดยมีการรับรู้ใน
ระดับดี การรับรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 ด้านประโยชน์ของการป้องกัน พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีการรับรู้ 
ในระดับดี โดยประเด็นที่มีการรับรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 เป็นล าดับแรก คือ กรณีที่มีการเดินทางกลับ
จากประเทศที่มีการระบาดต่อเนื่องของโรคโควิด-19 ถ้าไม่มีอาการให้เฝ้าระวังและ สังเกตอาการที่
บ้านเป็นระยะเวลา 14 วัน เพ่ือช่วยป้องกันการติดเชื้อ โดยมีการรับรู้ในระดับดีมีการรับรู้รองลงมา 
ในประเด็น ส าหรับผู้ป่วย การสวมใส่หน้ากากอนามัยจะช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ 
โดยมีการรับรู้ในระดับดี ส่วนประเด็นที่มีการรับรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 เป็นล าดับสุดท้าย คือ กรณีที่มี
อาการไข้สูง ไอ เจ็บคอ เหนื่อยหอบ และมีประวัติไปในพ้ืนที่เสี่ยง การเฝ้าระวังและสังเกตอาการที่
บ้านเป็นระยะเวลา 14 วัน ช่วยให้การดูแลรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ยังมีการรับรู้ใน 
ระดับดี การรับรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 ด้านอุปสรรคของการป้องกัน พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีการรับรู้ 
ในระดับปานกลาง โดยประเด็นที่มีการรับรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 เป็นล าดับแรก คือ การใส่หน้ากาก
อนามัยทั้งวันท าให้เกิดอุปสรรคในการพูดคุย ไม่สะดวกสบาย โดยมีการรับรู้ในระดับปานกลาง  
มีการรับรู้รองลงมา ในประเด็น การเว้นระยะห่างทางสังคม ไม่ท าให้สัมพันธภาพกับเพ่ือนร่วมงาน
และคนอื่น ๆ ห่างเหิน โดยมีการรับรู้ในระดับปานกลาง ส่วนประเด็นที่มีการรับรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19  
เป็นล าดับสุดท้าย คือ การงดกิจกรรมทางสังคมเพ่ือป้องกันโรค ไม่ถือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล  
โดยมีการรับรู้ในระดับปานกลาง 

นอกจากนี้ ยังพบว่า การปฏิบัติตนตามมาตรการในการป้องกันการเกิดโรคของกลุ่มตัวอย่า ง
ส่วนใหญ่ เป็นล าดับแรก คือ หากจ าเป็นต้องออกนอกบ้าน จะใส่หน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย
ตลอดเวลาโดยมีการปฏิบัติในระดับดี ปฏิบัติได้รองลงมา คือ ล้างมือด้วยน้ าสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล /
สเปรย์แอลกอฮอล์หลังสัมผัสสิ่งของต่าง ๆ เมื่อออกนอกบ้าน ข้อเสนอแนะที่ได้คือการป้องกันส่วน
บุคคลเป็นวิธีการที่ดีท่ีสุดเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดต่อ 

ค ำส ำคัญ: มาตรการ, ไวรัสโคโรนา 2019 
 
 
1. บทน ำ 
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จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด -19 ที่ก าลัง
ระบาดไปทั่วโลก ซึ่งเป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่เกิดจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ได้ส่งผลกระทบ
ต่าง ๆ ไปอย่างแพร่หลายและเป็นวงกว้าง จ านวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตที่เพ่ิมขึ้นทุกวัน การขาด
วัคซีนป้องกัน การบริหารจัดการที่ไม่ทันท่วงที มีการปิดเมือง ปิดประเทศ เพ่ือป้องกันการแพร่กระจาย
ของเชื้อโรค หลายธุรกิจ หลายอาชีพย่อมได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งประเทศไทย 
ก็เป็นอีกหนึ่งประเทศท่ีได้รับผลกระทบจากโรคระบาดนี้เช่นกัน  

การระบาดในวงกว้างของโควิด-19 ท าให้ผู้คนทั่วโลกได้เห็นถึงความส าคัญของการดูแลตัวเอง 
ให้ห่างไกลจากโรคภัยต่าง ๆ มากขึ้น รวมถึงในภาครัฐและภาคธุรกิจ ก็ตระหนักถึงการที่ ต้อง
ปรับเปลี่ยนและปรับตัว ไม่ว่าจะเป็น “การเว้นระยะห่างทางสังคม” (Social Distancing) “การกักตัว” 
(Quarantine) หรือ “การท างานจากที่บ้าน” (Work from Home) เพ่ือลดความเสี่ยงในการ
แพร่กระจายของเชื้อโรค (กรมควบคุมโรค, 2563) เป็นต้น   

ส าหรับประเทศไทยนั้น ทางรัฐบาลได้มีการจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ขึ้น เพ่ือท าหน้าที่ก าหนดนโยบายและมาตรการ
เร่งด่วนในการบริหารสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งนับว่าเป็นสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยประกาศใช้ข้อ
ก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ทั้งด้านการห้ามเข้าพ้ืนที่เสี่ยง การปิด
สถานที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรค มาตรการทางสาธารณสุข มาตรการป้องกันโรคด้วยการท าความสะอาด
ผิวสัมผัสของสถานที่ต่าง ๆ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือ การเว้นระยะห่างทางสังคม 
การควบคุมจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด หรือควบคุมการออกนอกเคหะสถานในเวลาที่
ก าหนด (รัฐบาลไทย, 2563) เป็นต้น และยังท าให้ผู้คนส่วนใหญ่ตระหนักในด้านการดูแลสุขภาพและ
สุขอนามัยทั้งของตนเองและของส่วนรวมมากขึ้น เนื่องจากการรักษาสุขภาพตนเองให้ดีอยู่เสมอ  
การทานอาหารที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกัน จะช่วยป้องกันตนเองจากไวรัสได้ 

ทั้งนี้ สถานการณ์ดังกล่าวจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นได้ก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของประชาชนต่อการ
ปฏิบัติตนตามมาตรการต่าง ๆ ที่ทางรัฐบาลได้ก าหนด โดยอาศัยความรู้ การรับรู้ข่าวสารต่าง  ๆ 
รวมถึงการป้องกันอย่างถูกวิธี และหลังจากผ่านพ้นวิกฤตนี้ไป จะท าให้เกิดสิ่งใหม่ที่เราเรียกว่า “New 
Normal” หรือ New Norm ขึ้น ซึ่งหมายถึง “ความปกติใหม่” สถานการณ์ หรือปรากฏการณ์ที่แต่
เดิมเป็นสิ่งที่ไม่ปกติ ผู้คนไม่คุ้นเคย ไม่ใช่มาตรฐาน ต่อมามีเหตุหรือเกิดวิกฤตบางอย่าง จึงมีการ
เปลี่ยนแปลง ท าให้สถานการณ์หรือปรากฏการณ์นั้นกลายเป็นสิ่งที่ปกติและเป็นมาตรฐาน หรือฐาน
วิถีชีวิตใหม่ หรือบรรทัดฐานใหม่นั่นคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้คนในการใช้ชีวิตประจ าวัน 
(อิสรไกรศีล, 2563) 
 
 
2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย  
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2.1. เพ่ืออธิบายคุณลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได ้
2.2 เพ่ือประเมินการปฏิบัติตนตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
2.3 เพ่ือประเมินความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 ได้แก่ สาเหตุการเกิดโรค การติดต่อของโรค 

อาการของโรค และการป้องกันโรค  
2.4 วัดระดับการรับรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 ได้แก่ การรับรู้ความรุนแรงของโรค การรับรู้

โอกาสการเกิดโรค การรับรู้ประโยชน์ของการป้องกัน และการรับรู้อุปสรรคของการป้องกัน  
2.5 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ การรับรู้ ในเรื่องโควิด -19 ต่อการปฏิบัติตนตาม

มาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 
3. กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 

     ตัวแปรต้น     ตัวแปรตำม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ขอบเขตของกำรวิจัย 

4.1 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
การศึกษาครั้งนี้มีเนื้อหาที่จะศึกษาถึงความรู้และการรับรู้การปฏิบัติตนตามมาตรการของ

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ของประชาชน
ในกรุงเทพมหานคร  

 

 

4.2 ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

ควำมรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 
- สาเหตุการเกิดโรค 
- การติดต่อของโรค 
- อาการของโรค 
- การป้องกันโรค 
 

กำรรับรู้ 
- การรับรู้ถึงความรุนแรงของโรค 
- การรับรู้การมีโอกาสเกิดโรค 
- การรับรู้ประโยชน์ของการป้องกนั 
- การรับรู้อุปสรรคของการป้องกัน 
 

การปฏิบัตตินตามมาตรการการปอ้งกัน

ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 

(โควิด-19) 
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ก าหนดให้ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป ที่ได้มาจับจ่าย 
ใช้สอยซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคบริเวณชุมชนตลาดนางเลิ้ง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 
โดยใช้สูตรของแดเนียล ในกรณีที่ ไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน โดยก าหนดค่าความ
คลาดเคลื่อน .05 และเนื่องจากเป็นการเลือกสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling) 
เพ่ือป้องกันความไม่สมบูรณ์ครบถ้วนของแบบสอบถามจึงคิดเพ่ิมอีกร้อยละ 10 รวมกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งสิ้นจ านวน 270 ราย 

4.3 ขอบเขตตัวแปรที่ใช้ในกำรวิจัย 
1) ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) คือ ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 และการรับรู้

ของโรคโควิด-19  
2) ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ การปฏิบัติตนตามมาตรการการป้องกันของ

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  

4.4 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือ ใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) 

เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลโดยแบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2 สอบถามความรู้เกี่ยวกับโรคไวรัสโควิด-19 แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ สาเหตุการ

เกิดโรค การติดต่อของโรค อาการของโรค และการป้องกันโรค 
ส่วนที่ 3 สอบถามการรับรู้เกี่ยวกับโรคไวรัสโควิด-19 แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ การรับรู้ถึง

ความรุนแรงของโรค การรับรู้การมีโอกาสเกิดโรค  การรับรู้ประโยชน์ของการป้องกัน และการรับรู้
อุปสรรคของการป้องกัน 

ส่วนที่ 4 การปฏิบัติตนตามมาตรการทางสาธารณะสุขในการป้องกันการเกิดโรคของศูนย์
บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 
5. ควำมหมำย แนวคิด และทฤษฎี 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554) ค าว่า “ความรู้”
(Knowledge) หมายถึง สาระ ข้อมูล แนวคิด หลักการ ที่บุคคลรวบรวมได้จากประสบการณ์ในชีวิต 
ซึ่งความรู้เป็นผลที่เกิดข้ึนจากการปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ สังคมและเทคโนโลยี บุคคล
เรียนรู้จากประสบการณ์ การศึกษา อบรม การรับถ่ายทอดทางวัฒนธรรม การคิดและการฝึกปฏิบัติ
จนสามารถสรุปสาระความรู้และน าไปใช้ประโยชน์ได้หรือพัฒนาไปสู่ระดับที่สูงขึ้น 
 

การเรียนรู้เป็นการแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมที่ได้เปลี่ ยนแปลงไป เนื่องจากเป็นผลจาก
ประสบการณ์ที่แต่ละคนได้ประสบมา (Bower, Gordon H. Ernest R., 1981) ความรู้มักเป็นสิ่งที่
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เกี่ยวข้องกับการระลึกถึง ไม่ว่าจะเป็นเฉพาะเรื่องหรือเรื่องทั่ว  ๆ ไป ในการระลึกถึงวิธีการ 
กระบวนการ หรืออาจเป็นสถานการณ์ต่าง ๆ โดยเน้นความจ า (Bloom, et al; 1956) 

ความรู้ หมายถึง สารสนเทศที่ผ่านกระบวนการคิดเปรียบเทียบ เชื่อมโยงกับความรู้อ่ืนจนเกิด
เป็นความเข้าใจและน าไปใช้ประโยชน์ในการสรุปและตัดสินใจในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยไม่ก าหนด
ช่วงเวลา (ส านักงาน ก.พ.ร.และสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ, 2548: 8) 

สุรพงษ์ โสธนะเสถียร (2533: 119-121) ได้อธิบายเพ่ิมเติมว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง ความรู้ 
ทัศนคติ และพฤติกรรม ไว้ว่า อันตรกิริยาของผู้รับสารที่มีต่อสิ่งรอบด้านโดยถูกก าหนดจากอิทธิพล
ของปัจจัยต่าง ๆ ในสังคม โดยเฉพาะจากระบบสังคมและระบบสื่อสารเป็นส าคัญ 

จากความหมายของนักวิชาการต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นนั้น การวิจัยครั้งนี้ได้ให้ความหมายของ
ค าว่า ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ของประชาชนที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป ที่ได้มาจับจ่ายใช้
สอยซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคบริเวณชุมชนตลาดนางเลิ้ง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เช่น 
สาเหตุของการเกิดโรค การติดต่อ การป้องกันโรคโควิด-19 เป็นต้น 

การรับรู้ คือการที่บุคคลได้ถูกจูงใจและพร้อมที่จะแสดงออกมาเมื่ออยู่ในสถานการณ์ต่าง  ๆ 
ซึ่งเป็นกระบวนการที่แต่ละคนเลือกจัดการแปลข้อมูลข่าวสารที่ออกมา และการรับรู้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ  
สิ่งกระตุ้นทางกายภาพเท่านั้น แต่ข้ึนอยู่กับสิ่งกระตุ้นและเงื่อนไขของแต่ละบุคคลที่อยู่รอบ ๆ ตัวด้วย 

อย่างไรก็ตาม ความรู้ย่อมส่งผลต่อพฤติกรรมที่แสดงออกของมนุษย์ต่อไปได้ เช่นเดียวกัน 
ซึ่งผลกระทบที่มีต่อผู้รับสารเชิงความรู้นั้นอาจปรากฏได้จาก 5 รูปแบบ ดังนี้ 

1) การตอบข้อสงสัย (ambiguity resolution) การสื่อสารของสังคมมักสร้างความสับสน 
ให้กับสมาชิกในสังคม ผู้รับสารจึงมักแสวงหาสารสนเทศ โดยการอาศัยสื่อทั้งหลายเพ่ือตอบข้อสงสัย  
และความสับสนของตน 

2) การสร้างทัศนคติ (attitude formation) ผลกระทบเชิงความรู้ต่อการปลูกฝังทัศนคตินั้น 
ส่วนมากนิยมใช้สารสนเทศที่เป็นนวัตกรรม เพ่ือสร้างทัศนคติให้คนยอมรับการแพร่นวัตกรรมนั้น 
(ในฐานะความรู้) 

3) การก าหนดวาระ (agenda setting) เป็นผลกระทบเชิงความรู้ที่สื่อกระจายออกไปเพ่ือให้
ประชาชนตระหนักและผูกพันกับประเด็นวาระที่สื่อก าหนดขึ้น หากตรงกับภูมิหลังของปัจเจกชน และ
ค่านิยมของสังคมแล้ว ผู้รับสารก็จะเลือกสรรสารสนเทศนั้น 

4) การพอกพูนระดับความเชื่อ (expansion of the belief system) การสื่อสารสังคม 
มักจะกระจายความเชื่อ ค่านิยม และอุดมการณ์ด้านต่าง ๆ ไปสู่ประชาชน จึงท าให้ผู้รับสารรับทราบ
ระบบความเชื่อท่ีหลากหลายและลึกซึ้งไว้ในความเชื่อของตนมากข้ึนเรื่อย ๆ 

แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ (Health Belief Model) คือการอธิบายการตัดสินใจของ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมสุขภาพ เนื่องจากมีความเชื่อว่าพฤติกรรมของมนุษย์เป็นสิ่งที่สามารถ
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ศึกษาท าความเข้าใจ รวมถึงการปฏิบัติตนในชีวิตประจ าวันของแต่ละคนที่อาจส่งผลต่อพฤติกรรม
สุขภาพได้ซึ่งองค์ประกอบพื้นฐานของแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ มีดังนี้ 

1) การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเป็นโรค (Perceived Susceptibility) การรับรู้ต่อโอกาสเสี่ยง
ต่อการเป็นโรค หมายถึง ความเชื่อของบุคคลที่มีผลโดยตรงต่อการปฏิบัติตามค าแนะน าด้ านสุขภาพ
ทั้งในภาวะปกติและภาวะเจ็บป่วย ซึ่งแต่ละบุคคลจะมีความเชื่อในระดับที่ไม่เท่ากัน ดังนั้น บุคคล
เหล่านี้จึงหลีกเลี่ยงต่อการเป็นโรคด้วยการปฏิบัติตามเพ่ือป้องกันและรักษาสุขภาพที่แตกต่างกัน 

2) การรับรู้ความรุนแรงของโรค (Perceived Severity) เป็นการประเมินการรับรู้ความ
รุนแรงของโรค ปัญหาสุขภาพหรือผลกระทบจากการเกิดโรคซึ่งก่อให้เกิดความพิการหรือเสียชีวิต 
อาศัยระดับต่าง ๆ ของการกระตุ้นเร้าของบุคคลเกี่ยวกับการเจ็บป่วยนั้น ท าให้เกิดความพิการหรือ
ตายได้หรือไม่หรืออาจมีผลกระทบต่อหน้าที่การงาน เมื่อบุคคลเกิดการรับรู้ความรุนแรงของโรคหรือ
การเจ็บป่วยแล้วจะมีผลท า ให้บุคคลปฏิบัติตามค าแนะน าเพื่อการป้องกันโรค  

3) การรับรู้ถึงประโยชน์ของการรักษาและป้องกันโรค (Perceived Benefits) การรับรู้ถึง
ประโยชน์ของการรักษาและป้องกันโรค หมายถึง การที่บุคคลแสวงหาวิธีการปฏิบัติให้หายจากโรค
หรือป้องกันไม่ให้เกิดโรคโดยการปฏิบัตินั้นต้องมีความเชื่อว่าเป็นการกระท าที่ดีมีประโยชน์และ
เหมาะสมที่จะท าให้หายหรือไม่เป็นโรคนั้น ๆ 

4) การรับรู้ต่ออุปสรรค (Perceived Barriers) การรับรู้ต่ออุปสรรคของการปฏิบัติ หมายถึง 
การคาดการณ์ล่วงหน้าของบุคคลต่อการปฏิบัติพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัยของบุคคล
ในทางลบซึ่งอาจได้แก่ ค่าใช้จ่าย หรือผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติกิจกรรมบางอย่าง 

5) ปัจจัยกระตุ้น (Cues to Action) หมายถึง กลยุทธ์ที่ใช้เพ่ือการกระตุ้นให้เกิดความพร้อม 
ในด้านต่าง ๆ ที่จะปฏิบัติตามค าแนะน า เช่น การให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร การป่วยของสมาชิกใน
ครอบครัว เป็นต้น 

 
6. ผลกำรวิจัย 

คุณลักษณะส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยเป็นหญิง 
ร้อยละ 65.9 เพศชายร้อยละ 34.1 ส่วนใหญ่มีอายุ มากกว่า 40 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 28.5  
กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นโสด คิดเป็นร้อยละ 66.7 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 
60.4 ส่วนใหญ่อาชีพพนักงานในหน่วยงานราชการ/ห้าง/ร้าน/บริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 47.4 
รองลงมา รับราชการ คิดเป็นร้อยละ 22.7 มีรายได้ 10,001-20,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 
37.4 รองลงมา มีรายได้ มากกว่า 40,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 23.0 

ความรู้เกี่ยวกับโรคไวรัสโควิด-19 ในภาพรวม พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับ
โควิด-19 ในระดับปานกลาง คิดเป็น ร้อยละ 54.8 เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า กลุ่มตัวอย่าง 
มีความรู้เกี่ยวกับโควิด-19 มากที่สุด ในประเด็นเชื้อไวรัสโควิด-19 สามารถติดต่อได้จากการสัมผัสกับ
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ผู้ติดเชื้อ ผ่านทางละอองฝอย จากการไอ จาม น้ ามูก น้ าลาย โดยผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
มีความรู้ (ตอบถูก) ร้อยละ 100.0 รองลงมา คือ มีความรู้เกี่ยวกับโควิด -19 ในประเด็น ควรสวม
หน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่ออยู่ในที่สาธารณะเพ่ือลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ, ควรหลีกเลี่ยงการอยู่ใน
พ้ืนที่ที่มีการระบาดของโรค รวมไปถึงการอยู่ในพ้ืนที่แออัด แหล่งชุมชน บริเวณที่มีคนอยู่เยอะและ
การรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ และงดการใช้ภาชนะร่วมกับผู้อ่ืนช่วยป้องกันการติดเชื้อได้ 
ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความรู้ (ตอบถูก) ร้อยละ 99.6 ส่วนประเด็นที่มีความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด -19 
น้อยที่สุด คือ สารที่มีประสิทธิภาพในการก าจัดเชื้อไวรัสโควิด-19 คือ แอลกอฮอล์เข้มข้น 62-70% 
ขึ้นไป โดยมีผู้ตอบถูกน้อยที่สุด มีเพียงร้อยละ 32.2 

การรับรู้เกี่ยวกับโรคไวรัสโควิด-19 ในภาพรวม พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีการรับรู้เกี่ยวกับโรค
ไวรัสโควิด-19 ในระดับดี เมื่อพิจารณารายละเอียด ในแต่ละด้าน พบว่า มีการรับรู้เกี่ยวกับโรคไวรัสโค
วิด-19 ด้านประโยชน์ของการป้องกัน เป็นล าดับแรก โดยรับรู้ในระดับดี รับรู้รองลงมา คือ การรับรู้
ด้านโอกาสเกิดโรค โดยมีการรับรู้ในระดับดี ส่วนประเด็นที่มีการรับรู้เกี่ยวกับโรคไวรัสโควิด -19 
เป็นล าดับสุดท้าย คือการรับรู้ด้านอุปสรรคของการป้องกัน โดยมีการรับรู้ในระดับปานกลางเมื่อศึกษา
การรับรู้เกี่ยวกับโรคไวรัสโควิด-19 ในแต่ละด้าน มีรายละเอียดดังนี้ 

ด้านความรุนแรงของโรค พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีการรับรู้ ในระดับปานกลาง โดยประเด็นที่มี 
การรับรู้เกี่ยวกับโรคไวรัสโควิด-19 เป็นล าดับแรก คือ การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นไป
อย่างรวดเร็วในวงกว้าง ซึ่งถือว่ามีการกระจายอย่างรวดเร็วกว่าโรคอ่ืน ๆ มาก โดยมีการรับรู้ในระดับดี 
มีการรับรู้รองลงมา ในประเด็น ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แม้ไม่เสียชีวิต แต่ท าให้การท างานของเนื้อเยื่อ
และอวัยวะเสียหาย เช่น ปอด ไต โดยมีการรับรู้ในระดับดี 

ด้านการมีโอกาสเกิดโรค พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีการรับรู้ในระดับดี โดยประเด็นที่มีการรับรู้
เกี่ยวกับโรคไวรัสโควิด-19 เป็นล าดับแรก คือ สาเหตุที่โรคโควิด-19 ระบาดอย่างรวดเร็ว เนื่องจาก
ไวรัสชนิดนี้สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้ โดยมีการรับรู้ในระดับดี มีการรับรู้รองลงมา 
ในประเด็น มีโอกาสติดเชื้อตลอดเวลาหากอยู่ในที่แออัดและไม่สวมหน้ากากอนามัย โดยมีการรับรู้ใน
ระดับดี ส่วนประเด็นที่มีการรับรู้เกี่ยวกับโรคไวรัสโควิด-19 เป็นล าดับสุดท้าย คือ หากไปสัมผัสสิ่งของ
ที่ผู้ติดเชื้อเคยจับหรือสัมผัสจะท าให้เกิดโอกาสการติดเชื้อได้ โดยมีการรับรู้ในระดับดี 

ด้านประโยชน์ของการป้องกัน พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีการรับรู้ ในระดับดี โดยประเด็นที่มีการ
รับรู้เกี่ยวกับโรคไวรัสโควิด-19 เป็นล าดับแรก คือ กรณีที่มีการเดินทางกลับจากประเทศที่มีการ
ระบาดต่อเนื่องของโรคไวรัสโควิด-19 ถ้าไม่มีอาการให้เฝ้าระวังและสังเกตอาการที่บ้านเป็นระยะเวลา 
14 วัน เพ่ือช่วยป้องกันการติดเชื้อ โดยมีการรับรู้ในระดับดี มีการรับรู้รองลงมา ในประเด็น ส าหรับ
ผู้ป่วย การสวมใส่หน้ากากอนามัยจะช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ โดยมีการรับรู้ใน
ระดับดี ส่วนประเด็นที่มีการรับรู้เกี่ยวกับโรคไวรัสโควิด-19 เป็นล าดับสุดท้าย คือ กรณีที่มีอาการไข้สูง 
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ไอ เจ็บคอ เหนื่อยหอบ และมีประวัติไปในพ้ืนที่ เสี่ยง การเฝ้าระวังและสังเกตอาการที่บ้านเป็น
ระยะเวลา 14 วัน ช่วยให้การดูแลรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ยังมีการรับรู้ในระดับดี 

ด้านอุปสรรคของการป้องกัน พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีการรับรู้ ในระดับปานกลาง โดยประเด็น
ที่มีการรับรู้เกี่ยวกับโรคไวรัสโควิด-19 เป็นล าดับแรก คือ การใส่หน้ากากอนามัยทั้งวัน ท าให้เกิด
อุปสรรคในการพูดคุย ไม่สะดวกสบาย โดยมีการรับรู้ในระดับปานกลาง มีการรับรู้รองลงมา 
ในประเด็น การเว้นระยะห่างทางสังคม ไม่ท าให้สัมพันธภาพกับเพ่ือนร่วมงานและคนอ่ืน ๆ ห่างเหิน 
โดยมีการรับรู้ในระดับปานกลาง ส่วนประเด็นที่มีการรับรู้เกี่ยวกับโรคไวรัสโควิด-19 เป็นล าดับสุดท้าย 
คือ การงดกิจกรรมทางสังคมเพ่ือป้องกันโรค ไม่ถือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล โดยมีการรับรู้ใน
ระดับปานกลาง การปฏิบัติตนตามมาตรการ ในการป้องกันการเกิดโรค ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่าง มีการ
ปฏิบัติตนตามมาตรการ ในการป้องกันการเกิดโรคโควิด-19 เป็นล าดับแรก คือ หากจ าเป็นต้องออก
นอกบ้าน จะใส่หน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยตลอดเวลา โดยมีการปฏิบัติในระดับดี ปฏิบัติได้รองลงมา 
คือ ล้างมือด้วยน้ าสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล/สเปรย์แอลกอฮอล์หลังสัมผัสสิ่งของต่าง ๆ เมื่อออกนอก
บ้าน โดยมีการปฏิบัติในระดับดี ส่วนประเด็นที่กลุ่มตัวอย่าง มีการปฏิบัติตนตามมาตรการ ในการ
ป้องกันการเกิดโรค เป็นล าดับสุดท้าย คือ เช็ดธนบัตรด้วยแอลกอฮอล์/น้ ายาฆ่าเชื้อ/ผึ่งแดด โดยมีการ
ปฏิบัติในระดับที่ควรปรับปรุง 

กล่าวโดยสรุป ในภาพรวม พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่  มีการปฏิบัติตน ตามมาตรการ 
ในการป้องกันการเกิดโรคโควิด-19 ในระดับดี คิดเป็น ร้อยละ 45.9 

ตารางที่ 6.1 สรุปการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม 
ตัวแปรต้น ตัวแปรตำม  ผลกำรทดสอบสมมติฐำน 

1. ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 การปฏิบัตติน  
    1.1 สาเหตุการเกิดโรค การปฏิบัตติน  
    1.2 การติดต่อของโรค การปฏิบัตติน  
    1.3 อาการของโรค การปฏิบัตติน  
    1.4 การป้องกันโรค การปฏิบัตติน  

    1.5 ทั่ว ๆ ไป การปฏิบัตติน  
2. การรับรู้ของโรคโควิด-19 การปฏิบัตติน - 

    2.1 การรับรู้ถึงความรุนแรงของโรค การปฏิบัตติน  
    2.2 การรับรู้การมีโอกาสเกิดโรค การปฏิบัตติน - 

    2.3 การรับรู้ประโยชน์ของการป้องกัน การปฏิบัตติน  
    2.4 การรับรู้อุปสรรคของการป้องกัน การปฏิบัตติน - 

 มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดบั 0.05 

7. อภิปรำยผล 
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จากผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่ได้มาจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคบริเวณชุมชน
ตลาดนางเลิ้ง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร มีความรู้ เกี่ยวกับโรคโควิด -19 ในภาพรวม 
กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ในระดับปานกลาง คิดเป็น ร้อยละ 54.8 เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า 
กลุ่มตัวอย่าง มีความรู้เกี่ยวกับโควิด-19 มากทีสุ่ด ในประเด็น เชื้อไวรัสโควิด-19 สามารถติดต่อได้จาก
การสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ ผ่านทางละอองฝอยจากการไอ จาม น้ ามูก น้ าลาย  โดยผู้ตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด มีความรู้ (ตอบถูก) ร้อยละ 100.0 รองลงมา คือ มีความรู้เกี่ยวกับโควิด-19 ในประเด็น 
ควรสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่ออยู่ในที่สาธารณะเพ่ือลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ, ควรหลีกเลี่ยง
การอยู่ในพ้ืนที่ที่มีการระบาดของโรค รวมไปถึง การอยู่ในพ้ืนที่แออัด แหล่งชุมชน บริเวณที่มีคนอยู่
เยอะและการรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ และงดการใช้ภาชนะร่วมกับผู้ อ่ืนช่วยป้องกัน  
การติดเชื้อได้ ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความรู้ (ตอบถูก) ร้อยละ 99.6 ส่วนประเด็นที่มีความรู้เกี่ยวกับ 
โรคโควิด-19 น้อยที่สุด คือ สารที่มีประสิทธิภาพในการก าจัดเชื้อไวรัสโควิด -19 คือ แอลกอฮอล์
เข้มข้น 62-70% ขึ้นไป โดยมีผู้ตอบถูกน้อยที่สุด มีเพียงร้อยละ 32.2 จากจ านวน 270 คน 

ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 ด้านการติดต่อของโรคมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตนตาม
มาตรการการป้องกันของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยมีความสัมพันธ์ในด้านการติดต่อของโรค และด้านความรู้ทั่วไป กลุ่มที่มีความรู้
ในระดับปานกลาง จะปฏิบัติตนตามมาตรการ ในระดับดี ส่วนกลุ่มที่มีความรู้ในระดับดี จะปฏิบัติตน
ตามมาตรการการป้องกันของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในระดับ 
ปานกลาง อย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้ที่มีความรู้ในระดับปานกลางจะมีความรู้
เกีย่วกับการเกิดโรค สาเหตุ การติดต่อและรู้วิธีการป้องกันโรค ได้ใส่ใจดูแลสุขภาพของตนเองและเห็น
ความส าคัญของมาตรการการป้องกันของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 
และน ามาสู่การปฏิบัติเพ่ือป้องกันโรคล่วงหน้าได้ ซึ่งสอดคล้องกับธนชัย แสนลัง และคณะ (2556 ) 
ที่พบว่า การมีความรู้ในระดับดี-ปานกลาง เกี่ยวกับโรคและการได้รับการป้องกัน เป็นปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์ต่อการได้รับการป้องกันโรคที่ดี 

การรับรู้โอกาสเสี่ยง และการรับรู้อุปสรรค ในการปฏิบัติตนตามมาตรการการป้องกันของ
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไม่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตน ซึ่งไม่
เป็นไปตามแนวคิดแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ (Health Belief Model) ที่ว่าการรับรู้ของคนเป็น
ตัวบ่งชี้พฤติกรรม ก่อเกิดแรงจูงใจ และกระตุ้นให้เกิดความรับผิดชอบ  

การวิจัยพบว่าการรับรู้ถึงความรุนแรงของโรค มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตนตามมาตรการ
การป้องกันของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ อย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติ แสดงว่า การรับรู้ถึงความรุนแรงของโรค มีความสัมพันธ์กับการ
ปฏิบัติตน โดยกลุ่มที่รับรู้ในระดับที่ต้องปรับปรุงและรับรู้ ในระดับดี จะปฏิบัติตนตามมาตรการการ
ป้องกันของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในระดับที่ดี ส่วนกลุ่มที่รับรู้ใน
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ระดับปานกลางจะปฏิบัติตนตามมาตรการการป้องกันของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 ในระดับปานกลาง ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง ที่มีการรับรู้ ในระดับปานกลาง จะมีคะแนนเฉลี่ย 
เท่ากับ 3.93 โดยประเด็นที่มีการรับรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 เป็นล าดับแรก คือ การแพร่กระจายของ
เชื้อโควิด-19 เป็นไปอย่างรวดเร็วในวงกว้าง ซึ่งถือว่ามีการกระจายอย่างรวดเร็วกว่าโรคอ่ืน ๆ มาก 
มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 4.45 โดยมีการรับรู้ในระดับดี มีการรับรู้รองลงมาในประเด็น ผู้ติดเชื้อ 
โควิด-19 แม้ไม่เสียชีวิตแต่ท าให้การท างานของเนื้อเยื่อและอวัยวะเสียหาย เช่น ปอด ไต โดยมีการ
รับรู้ในระดับดี ส่วนประเด็นที่มีการรับรู้เกี่ยวกับโรคโควิด -19 เป็นล าดับสุดท้าย คือ เชื้อโควิด-19 
สามารถท าให้ผู้ติดเชื้อเสียชีวิตได้ภายใน 7 วัน มีคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด เท่ากับ 2.97 โดยมีการรับรู้ใน
ระดับท่ีต้องปรับปรุง 

การรับรู้ประโยชน์ของการป้องกันกับการปฏิบัติตนตามมาตรการการป้องกันของศูนย์บริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จากการวิจัยพบว่า การรับรู้ประโยชน์ของการป้องกันมี
ความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตนตามมาตรการการป้องกันของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 โดยกลุ่มที่รับรู้ในระดับปานกลาง-ดี จะปฏิบัติตนตามมาตรการการป้องกันของศูนย์
บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในระดับที่ดี โดยมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.64 
เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ประเด็นที่มีการรับรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 เป็นล าดับแรก คือ กรณี
ที่มีการเดินทางกลับจากประเทศที่มีการระบาดต่อเนื่องของโรคโควิด -19 ถ้าไม่มีอาการให้เฝ้าระวัง
และสังเกตอาการที่บ้านเป็นระยะเวลา 14 วัน เพ่ือช่วยป้องกันการติดเชื้อ มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 
เท่ากับ 4.73 โดยมีการรับรู้ในระดับดี มีการรับรู้รองลงมา ในประเด็นที่ว่าส าหรับผู้ป่วย  การสวมใส่
หน้ากากอนามัยจะช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.72 โดยมีการ
รับรู้ในระดับดี ส่วนประเด็นที่มีการรับรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 เป็นล าดับสุดท้าย คือ กรณีที่มีอาการไข้
สูง ไอ เจ็บคอ เหนื่อยหอบ และมีประวัติไปในพ้ืนที่เสี่ยง การเฝ้าระวังและสังเกตอาการที่บ้านเป็น
ระยะเวลา 14 วัน ช่วยให้การดูแลรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีคะแนนเฉลี่ยต่ าสุด เท่ากับ 4.54 
แต่ยังมกีารรับรู้ในระดับดี  

 
8. ข้อจ ำกัดและข้อเสนอแนะในกำรวิจัย 

8.1 ข้อจ ำกัดในกำรวิจัย 
การวิจัยนี้ใช้การตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นแบบประเมินความรู้  และการรับรู้เกี่ยวกับโรค 

โควิด-19 ในแต่ละด้าน ประชาชนทั่วไปที่ตอบแบบสอบถาม อาจมีความรู้ และการรับรู้ ในบางด้านที่
ไม่ชัดเจนและแน่นอน ขึ้นอยู่กับข้อมูลข่าวสารและการรับรู้ของผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละบุคคล และ
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท าให้การเก็บแบบสอบถามอาจได้ข้อมูลที่ไม่
ครบถ้วนสมบูรณ์ ตลอดจนการวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเฉพาะกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ได้มาจับจ่ายใช้สอย 
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ซ้ือสินค้าอุปโภคบริโภค บริเวณชุมชนตลาดนางเลิ้ง เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร 
ตามวัตถุประสงค์ท่ีได้ตั้งไว้ จึงไม่สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในภาพรวมของประเทศทั้งหมดได้ 

8.2 ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจัย เรื่อง ความรู้ และการรับรู้เกี่ยวกับโรคโควิด -19 ต่อการปฏิบัติตนตาม

มาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) 
ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินงานหรือการวางมาตรการการป้องกัน
โรคโควิด-19 ของประชาชนทั่วไป ให้สามารถด าเนินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยมี
ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย ดังนี้ 

1) การส่งเสริมความรู้ การรับรู้ และความเข้าใจ รวมถึงข้อห้ามต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับโรคโควิด-19 
ควรเป็นไปด้วยความรวดเร็ว เพ่ือให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความส าคัญของการปฏิบัติตนทั้งต่อ
ตนเองและผู้อ่ืนอย่างทันท่วงทีกับสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 

2) มาตรการหรือหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ก าหนด ควรค านึงถึงความเป็นไปได้และวิถีชีวิต 
ของคนในสังคม 

3) การก าหนดมาตรการบางอย่างยังไม่มีความเด็ดขาดพอ จึงท าให้ประชาชนเกิดความสับสน
ในตัวข้อมูล หรือสับสนมาตรการที่ทางรัฐบาลออกมาให้ประชาชนได้ปฏิบัติตาม 

8.3 ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป 
1) ควรท าการศึกษาวิเคราะห์ผลแยกตามกลุ่มเป้าหมายและแยกตามมาตรการในแต่ละด้าน

เพราะอาจท าให้เห็นผลการวิจัยที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 
2) เนื่องจากการรับรู้ประโยชน์ของการป้องกัน อาจเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมสุขภาพจึงควร

ท าการศึกษาเชิงคุณภาพร่วมด้วย 
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กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองท้องถิ่น 
กรณีศึกษำ อบต.เริงรำง อ.เสำไห้ จ.สระบุร ี 

นิสา ภู่ทอง* 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่น กรณีศึกษา อบต.เริงราง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี มีวัตถุประสงค์  คือ 1) เพ่ือให้ทราบถึงลักษณะ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น (อบต.เริงราง)  2) เพ่ือให้
ทราบถึงเหตุผลของการมีส่วนร่วมหรือไม่มีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองท้องถิ่น (อบต.เริงราง) และ 3) เพ่ือให้ทราบถึงแนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในด าเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น (อบต.เริงราง) โดยมีค าถามการวิจัยคือ ลักษณะ
การมีส่วนร่วมของประชาชนและเหตุผลของประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมหรือไม่เข้ามามีส่วนร่วม
ในการด าเนินการต่าง ๆ ขององค์กรปกครองท้องถิ่น (อบต.เริงราง) เป็นอย่างไร ภายใต้สมมติฐานการ
วิจัยที่ว่า ประชาชนที่มีส่วนร่วมในการด าเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น (อบต.เริงราง) เป็นผู้ที่
ได้รับประโยชน์หรือคาดว่าจะได้รับประโยชน์ ไม่มีข้อจ ากัดด้านต้นทุนในการเข้ามีส่วนร่วม รวมทั้ง
ได้รับข้อมูลข่าวสารในการด าเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น (อบต.เริงราง) 

ผลการศึกษาพบว่า  
1) ผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยมีส่วนร่วมกับการด าเนินงานขององค์ปกครองท้องถิ่น (อบต. 

เริงราง) จ านวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 48.34 และผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่เคยมีส่วนร่วมกับการ
ด าเนินงานขององค์ปกครองท้องถิ่น (อบต.เริงราง ) จ านวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 51.66 
โดยลักษณะการมีส่วนร่วมของประชาชนของผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยมีส่วนร่วมกิจกรรมการ
ด าเนินงานของอบต.เริงราง เคยร่วมกิจกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ร้อยละ 70.19 เคยร่วม
กิจกรรมการติดตามตรวจสอบการด าเนินงาน ร้อยละ 13.66 และเคยร่วมกิจกรรมอ่ืน ๆ ร้อยละ 16.15 

2) ผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยมีส่วนร่วมกับการด าเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น (อบต.
เริงราง) เหตุผลที่มีส่วนร่วมมากท่ีสุดคือได้รับประโยชน์และหรือเห็นประโยชน์จากการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองท้องถิ่นในพ้ืนที่ ร้อยละ 46.57 รองลงมาคือมีความสนใจหรืออยากมีส่วนร่วมกับการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นในพ้ืนที่  ร้อยละ 22.38 ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นในพ้ืนที่ ร้อยละ 19.86 มีเวลาว่างหรือไม่มีภาระอ่ืน ๆ ร้อยละ 

                                                           
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ 
E-mail: nisaphut7@gmail.com 
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5.42 มีเครือญาติท างานในองค์กรปกครองท้องถิ่นในพ้ืนที่ (เช่น ผู้บริหาร พนักงาน ฯลฯ)  ร้อยละ 
5.05 และอ่ืน ๆ ร้อยละ 0.72 ตามล าดับ 

3) ผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่เคยมีส่วนร่วมกับการด าเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น 
(อบต.เริงราง) เหตุผลที่ไม่มีส่วนร่วมมากที่สุดคือไม่มีเวลาว่างหรือมีภาระอ่ืน ๆ ร้อยละ 49.70 
รองลงมาคือไม่มีเครือญาติท างานในองค์กรปกครองท้องถิ่นในพ้ืนที่ (เช่น ผู้บริหาร พนักงาน ฯลฯ) 
ร้อยละ 18.75 ไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นในพ้ืนที่ 
ร้อยละ 16.37 ไม่ได้รับประโยชน์และหรือเห็นประโยชน์จากการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่นในพ้ืนที่ ร้อยละ 7.74 ไม่มีความสนใจหรืออยากมีส่วนร่วมกับการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองท้องถิ่นในพื้นที ่ร้อยละ 6.25 และอ่ืน ๆ ร้อยละ 1.19 ตามล าดับ 

สามารถสรุปได้ว่า ลักษณะการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานขององค์ปกครอง
ท้องถิ่น (อบต.เริงราง) ส่วนใหญ่เป็นการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มี
รูปแบบและก าหนดเวลาการด าเนินงานที่ชัดเจน ร่วมทั้งเหตุผลด้านการมองเห็นประโยชน์ได้ชัดเจน 
และการมีเวลาของประชาชนในการมีส่วนร่วม ทั้งสองอย่างนี้มีความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการด าเนินงานขององค์ปกครองท้องถิ่น (อบต.เริงราง) 

ค ำส ำคัญ: การปกครองท้องถิ่น, การมีส่วนร่วมของประชาชน, เริงราง 
 
1. บทน ำ 

นโยบายแห่งรัฐเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานต่าง ๆ ของภาครัฐ 
อาทิเช่น การเสนอหรือแก้ไขกฎหมาย การรับทราบการด าเนินงานของภาครัฐ การเข้าชื่อถอดถอน 
การก ากับและติดตามการด าเนินงานของภาครัฐ ทั้งราชการส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น เป็นต้น 
ดังปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และกฎหมายอ่ืน ๆ ที่ภาครัฐใช้ในการ
ด าเนินงานตามบทบาทภารกิจขององค์กรปกครองท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐที่อยู่ใกล้ชิด
ประชาชนในพื้นท่ีมากที่สุด 

ประชาชนมีช่องทางในการเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของภาครัฐโดยเฉพาะในหลาย
ช่องทาง แต่ยังมีการเข้ามามีส่วนร่วมไม่มากเท่าที่ควรทั้งประชาชนในเขตเมืองและชนบท อันอาจมี
สาเหตุมาจากข้อจ ากัดในหลาย ๆ ด้าน สมควรมีการศึกษาท าความเข้าใจถึงสาเหตุเหล่านี้ โดยการที่
ประชาชนเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมในการด าเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของรัฐในแต่ละกิจกรรมไม่เท่ากัน อาจมีสาเหตุมาจากข้อจ ากัดต่าง ๆ 
เช่น ส่วนบุคคล ต้นทุนของการมีส่วนร่วม ความสัมพันธ์กับองค์กรปกครองท้องถิ่น การรับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร อันท าให้ลักษณะการมีส่วนร่วมของประชาชนแตกต่างกันออกไป 
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2. ค ำถำมกำรวิจัย 
ลักษณะการมีส่วนร่วมของประชาชนและเหตุผลของประชาชนในการมีส่วนร่วมหรือไม่มีส่วน

ร่วมในการด าเนินการต่าง ๆ ขององค์กรปกครองท้องถิ่น (อบต.เริงราง) เป็นอย่างไร 
 
3. สมมติฐำนกำรวิจัย 

ประชาชนที่มีส่วนร่วมในการด าเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น (อบต.เริงราง) เป็นผู้ที่
ได้รับประโยชน์หรือคาดว่าจะได้รับประโยชน์ ไม่มีข้อจ ากัดด้านต้นทุนในการเข้ามีส่วนร่วม รวมทั้ง
ได้รับข้อมูลข่าวสารในการด าเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น (อบต.เริงราง) 

 
4. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

4.1 เพ่ือให้ทราบถึงลักษณะการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองท้องถิ่น (อบต.เริงราง) 

4.2 เพ่ือให้ทราบถึงเหตุผลของการมีส่วนร่วมหรือไม่มีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น (อบต.เริงราง) 

4.3 เพ่ือให้ทราบถึงแนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในด าเนินงานของ
องค์กรปกครองท้องถิ่น (อบต.เริงราง) 

 
5. ขอบเขตของกำรวิจัย   

5.1 ขอบเขตเนื้อหา: ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.เริงราง) 

5.2 ขอบเขตประชากร: ประชากรที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป จ านวน 2,515 คน  
5.3 ขอบเขตพ้ืนที่: ศึกษาในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเริงราง อ าเภอเสาไห้ 

จังหวัดสระบุรี 
 
6. ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษาวิจัยนี้เป็นการศึกษา การมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.เริงราง) โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป 
ในพ้ืนที่ศึกษาต าบลเริงราง อ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ซึ่งการศึกษาวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 
โดยมีขั้นตอนการวิจัยดังนี้  

1) ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองท้องถิ่น  
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2) ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานของพ้ืนที่ที่ท าการศึกษา ได้แก่ ขอบเขตที่ตั้ง ข้อมูลประชากร 
การศาสนา การอาชีพ การศึกษา การสาธารณสุข รวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณี 

3) รวมรวมข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยการสุ่มตัวอย่างประชากรจ านวน 346 คน 
จากประชากรที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปจ านวน 2515 คน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างอ้างอิงจากสูตร Yamane โดยใช้
แบบสอบถาม ท าการแจกแบบสอบถามจ านวน 370 ชุด 

4) สรุปข้อมูลที่ได้จากการด าเนินการตามข้อ 1 2 และ 3  
5) ประมวลผลการศึกษา รวมทั้งเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

6.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นประชากรที่มีทะเบียนราษฎรอยู่ในพ้ืนที่ต าบลเริงราง 

อ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี จ านวน 3017 คน (แผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.เริงราง , 2561-2565) 
กลุ่มประชากรที่เป้าหมายเป็นประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป จ านวน 2515 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการศึกษา อ้างอิงจ านวนจากการใช้สูตร Yamane (สุจิตรา บุญยรัตพันธุ์, 2562: 176) ในการ
ค านวณ โดย Yamane ได้เสนอสูตรการค านวณขนาดตัวย่างสัดส่วน 1 ส่วนโดยสมมติค่าสัดส่วน
เท่ากับ 0.5 และท่ีระดับความเชื่อม่ัน 95 เปอร์เซ็นต ์

 

  
 

     
 

 
โดย n = ขนาดตัวอย่างที่ค านวณได้ 

N = จ านวนประชากรที่ทราบค่า 
e = ค่าความคลาดเคลื่อนที่จะยอมรับได้ (allowable error) ซึ่งก าหนดให้เท่ากับ 

0.05 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต ์
จากการค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตร Yamane จากจ านวนประชากรที่ใช้ 2,515 

คน ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 346 คน 
  

6.2 เครื่องมือท ำกำรค้นคว้ำอิสระ 
เครื่องมือที่ใช้ในการค้นคว้าอิสระเพ่ือให้ได้มาซึ่งค าตอบของค าถามการวิจัย คือ การใช้

แบบสอบถาม โดยแบ่งส่วนแบบสอบถามเป็น 5 ส่วน โดยที่มีของค าถามในแต่ละส่วนมาจากการ
ทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง รวมทั้งศึกษาผลงานวิจัยที่ผ่านมา ประกอบด้วย  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้กรอกแบบสอบถาม ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล บ้านเลขท่ี หมู่ที่ และเบอร์โทรศัพท์ 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพหลัก รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา และ

ศาสนา 
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลการมีส่วนร่วมกับองค์กรปกครองท้องถิ่นในพ้ืนที่ เป็นการถามว่าเคยมีส่วน
ร่วมในการด าเนินงานขององค์ปกครองท้องถิ่นในพ้ืนที่หรือไม่ ถ้าเคย เคยร่วมกิจกรรมอะไร 

ส่วนที่ 4 เหตุผลที่ท่านมีส่วนร่วมหรือไม่มีส่วนร่วมกับการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่นในพ้ืนที่ เป็นการถามว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยมีส่วนร่วมนั้นเคยมีส่วนร่วมเพราะเหตุใด 
และผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่เคยมีส่วนร่วมนั้นไม่เคยเพราะเหตุใด 

ส่วนที่ 5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นใน
พ้ืนที ่ 

จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 346 คน การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถามจ านวน 370 ชุด โดยมีการ
คาดการณ์สัดส่วนของการตอบแบบสอบถามไว้ที่ร้อยละ 85  

 

6.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูลและกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย มาจาก 2 แหล่ง ดังนี้  

1) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) รวบรวมข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถิ่น แนวคิดและ
ทฤษฎีที่ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น 
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 

2) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บรวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างของประชาชน
ในพ้ืนที่ โดยท าการแจกแบบสอบถามกระจายทุกหมู่บ้านในต าบลเริงราง (7 หมู่บ้าน) ประกอบด้วย
หมู่ 1 2 3 6 และ 7 จ านวน 120 ชุด และหมู่ 4 5 จ านวนหมู่บ้านละ 125 ชุด รวมทั้งสิ้น 370 ชุด 
โดยในการทอดแบบสอบถามทิ้งระยะเวลาในการกรอกข้อมูลเป็นเวลา 7 วันแล้วจึงเก็บแบบสอบถาม
กลับมา 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ส าหรับการศึกษานี้ ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่และร้อยละ   
 

6.4 กรอบแนวคิด 
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7. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
7.1 ทราบถึงลักษณะการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานขององค์กรปกครอง

ท้องถิ่น (อบต.เริงราง) 
7.2 ทราบถึงเหตุผลของการมีส่วนร่วมหรือไม่มีส่วนร่วมของประชากรในการด าเนินงานของ

องค์กรปกครองท้องถิ่น (อบต.เริงราง) 
7.3 ทราบถึงแนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในด าเนินงานขององค์กร

ปกครองท้องถิน่ (อบต.เริงราง) 
 

8. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
ควำมหมำยของกำรมีส่วนร่วม 
การมีส่วนร่วมของประชาชนตามความหมายอย่างกว้าง หมายถึง การท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมกระท าการตัดสินใจใช้ทรัพยากร 
และมีความรับผิดชอบในกิจกรรมที่กระท าโดยกลุ่ม ให้มีส่วนร่วมในการคิดริเริ่ม การพิจารณา 
การตัดสินใจ การร่วมปฏิบัติ และร่วมรับผิดชอบในเรื่องต่าง ๆ อันมีผลกระทบถึงตัวประชาชนเอง  
(สิริพัฒน์ ลาภจิต, 2550) 

ส่วนค าว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การที่กลุ่มประชาชนหรือขบวนการที่
สมาชิกของชุมชนที่กระท าการออกมาในลักษณะของการท างานร่วมกันที่จะแสดงให้เห็นถึงความ
ต้องการร่วม ความสนใจร่วม มีความต้องการที่จะบรรลุถึงเป้าหมายร่วมทางเศรษฐกิจและสังคมหรือ
การเมืองหรือการด าเนินการร่วมกันเพ่ือให้เกิดอิทธิพลต่อรองอ านาจมติชน ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือ
ทางอ้อม หรือการด าเนินการเพ่ือให้เกิดอิทธิพลต่อรองอ านาจทางการเมือง ทางเศรษฐกิจ 
การปรับปรุงสถานภาพทางสังคมในกลุ่มชุมชน 

ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปตามบริบททางสังคมและ
การเมือง ในอดีตการมีส่วนร่วมของประชาชนมักหมายถึงการมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยให้
ความส าคัญกับการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หากแต่ในปัจจุบันสังคมให้ความส าคัญกับประชาธิปไตยทางตรง
และประชาธิปไตยท่ีประชาชนปกครองตนเอง ส่งผลให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนมี
ขอบเขตกว้างขวางขึ้น การมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) ตามบริบทขององค์กร
ปกครองท้องถิ่น หมายถึง การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดให้ประชาชนเข้าไปร่วมในการก าหนด
กฎเกณฑ์ นโยบาย กระบวนการบริหารและตัดสินใจของท้องถิ่น เพ่ือผลประโยชน์ของประชาชน  
โดยส่วนรวมอย่างแท้จริง ทั้งนี้ ต้องอยู่บนพ้ืนฐานของการที่ประชาชนจะต้องมีอิสระทางความคิด 
มีความรู้ความสามารถในการกระท า และมีความเต็มใจที่จะเข้าร่วมต่อกิจกรรมนั้น ๆ  (อรทัย ก๊กผล, 
2552) 
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นอกจากนี้ ยังมีนักวิชาการอีกหลายท่านที่ได้ให้นิยามค าว่า “การมีส่วนร่วมของประชาชน” 
ดังนี้ 

ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และ ดร.ถวิลวดี บุรีกุล กล่าวถึง การมีส่วนร่วมในระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การที่อ านาจในการตัดสินใจไม่ควรเป็นของกลุ่มคนจ านวน
น้อย แต่อ านาจควรได้รับการจัดสรรในระหว่างประชาชน เพ่ือทุก ๆ คนได้มีโอกาสที่จะมีอิทธิพลต่อ
กิจกรรมส่วนรวม 

คนึงนิจ ศรีบัวเอ่ียม และคณะ ให้ความหมายการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public 
Participation) หมายถึง การกระจายโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองและการบริหาร
เกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ร่วมทั้งการจัดสรรทรัพยากรของชุมชนและของชาติ ซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน โดยการให้ข้อมูล แสดงความคิดเห็น ให้ค าแนะน า
ปรึกษา ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ตลอดจนการควบคุมโดยตรงจากประชาชน 

ปัทมา สูบก าปัง ได้สรุปความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ในรายงานการศึกษา 
เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ ว่าหมายถึง การเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีสิทธิในกระบวนการนโยบายสาธารณะทั้ งในด้านการให้และรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การให้
ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การร่วมตัดสินใจ ทั้งในขั้นตอนการริเริ่มนโยบาย การจัดท าแผนงาน 
โครงการหรือกิจกรรมที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการปฏิบัติ การติดตาม และ
ประเมินผลตามนโยบายแผนงานโครงการหรือกิจกรรมนั้น 

ปรัชญา เวสารัชช์ (2528; อ้างถึงใน สิทธิ์ธนัชท์ วารุณสหรัชภณ, 2558) ขยายความหมาย
ของการมีส่วนร่วมว่า ต้องครอบคลุมในประเด็นดังต่อไปนี้ 

1) การมีส่วนร่วมของประชาชนนั้นครอบคลุมถึงการสร้างโอกาสที่เอ้ือหรือเปิดโอกาสให้
สมาชิกทุกคนและสังคมร่วมกิจกรรมน าไปสู่การพัฒนาและท าให้ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเท่า
เทียมกัน 

2) การมีส่วนร่วมของประชาชน สะท้อนการเข้าไปเกี่ยวข้องโดยความสมัครใจเป็น
ประชาธิปไตยในการตัดสินใจเพ่ือก าหนดนโยบายการวางแผนและการด าเนินโครงการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และการแบ่งสรรผลประโยชน์ ที่เกิดจากการพิจารณา ในมิติดังกล่าว การมีส่วนร่วม
ของประชาชนจึงเป็นการเชื่อมระหว่างส่วนที่ประชาชนลงทุน (แรงงานและทรัพยากร) เพ่ือการพัฒนา
กับประโยชน์ที่ได้รับจากการลงทุน 

3) ลักษณะการมีส่วนร่วมของประชาชน อาจแตกต่างกันตามสภาพโครงสร้างการบริหาร
นโยบายและลักษณะเศรษฐกิจของประชาชน การมีส่วนร่วมของประชาชนมิได้เป็นเพียงเทคนิควิธีการ 
แต่เป็นปัจจัยที่ส าคัญในการประกันให้เกิดการพัฒนาที่มุ่งประโยชน์ที่ได้จากการลงทุน 
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ลักษณะกำรมีส่วนร่วม 
ลักษณะการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน ไพรัตน์ เดชะรินทร์ (2527; อ้างถึงใน 

สิริพัฒน์ ลาภจิตร, 2550) มีดังนี้  
1) ร่วมท าการศึกษา ค้นคว้าปัญหาและสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน รวมทั้งความ

ต้องการของชุมชน 
2) ร่วมคิดหา สร้างรูปแบบและวิธีการพัฒนาเพ่ือแก้ไขและลดปัญหาของชุมชน หรือเพ่ือ

สร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนหรือสนองความต้องการของชุมชน 
3) ร่วมวางนโยบาย หรือแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมเพ่ือขจัดและแก้ไขปัญหา

ตลอดจนสนองความต้องการของชุมชน 
4) ร่วมตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัดให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนร่วม 
5) ร่วมจัดหรือปรับปรุงระบบการบริหารพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
6) ร่วมการลงทุนในกิจกรรมหรือโครงการของชุมชนตามขีดความสามารถของตนเอง 
7) ร่วมปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน โครงการ และกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย 
8) ร่วมควบคุม ติดตาม ประเมินผล และร่วมบ ารุงรักษาโครงการและกิจกรรมที่ ได้ท าไว้โดย

เอกชนและรัฐบาลให้ใช้ประโยชน์ได้ตลอดไป 
อคิน รพีพัฒน์ (2525; อ้างถึงใน สิริพัฒน์ ลาภจิตร, 2550) ได้แบ่งลักษณะการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนออกเป็น 5 ระดับคือ  
1) ประชาชนมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหา และความต้องการของชุมชน ตลอดจนเรียงล าดับ

ความส าคัญของปัญหา ร่วมกับผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม 
2) ประชาชนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สาเหตุแห่งปัญหา และแนวทางต่าง ๆ ที่อาจน ามาใช้

ในการแก้ปัญหา 
3) ประชาชนมีส่วนร่วมในการพิจารณาแนวทาง และวิธีการที่จะใช้ในการแก้ไขปัญหา และ

วางแผนเพื่อแก้ปัญหาร่วมกับผู้ปฏิบัติงานสนาม 
4) ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามแผนเพื่อแก้ปัญหา 
5) ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามผลการปฏิบัติงาน ร่วมกับผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม 
มิติการมีส่วนร่วมตามที่ อคิน ระพีพัฒน์ (2527; อ้างถึงใน สิทธิ์ธนัชท์ วารุณสหรัชภณ, 2559) 

แบ่งออกเป็น 3 มิติ ดังนี้  
1) ชนิดของการมีส่วนร่วมมี 4 ชนิด คือ  

(1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในขั้นริเริ่ม ขั้นด าเนินการต่อเนื่อง และตัดสินใจลง 
มือปฏิบัติการ  

(2) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ โดยการสนับสนุนทรัพยากรการบริหาร 
โครงการการประสานงานและการขอความร่วมมือ  
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(3) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์หรือผลที่เกิดขึ้นตามมาซึ่งอาจจะเป็นด้านลบได้ 
แก่วัตถุสิ่งของ ด้านสังคมและตัวบุคคล  

(4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
2) ผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมมี 4 กลุ่ม คือ ผู้ที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่น ผู้น าชุมชนในท้องถิ่น บุคลากร

ของรัฐ และบุคคลภายนอก ซึ่งทั้งสี่กลุ่มนี้มีปัจจัยที่เก่ียวข้องคือ ลักษณะ อายุ เพศ สถานะ ครอบครัว 
การศึกษา ชนชั้นทางสังคม ระดับรายได้ ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่น และสถานะทางกรรมสิทธิ์ใน
ที่ดิน  

3) วิธีการเข้าร่วม ได้แก่พ้ืนฐานของการมีส่วนร่วม มีแรงกระตุ้นและแรงจูงใจในการเข้าร่วม 
การเข้าร่วมโดยตรงหรือโดยอ้อมขนาดของการมีส่วนร่วมขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เข้าไปเกี่ยวข้องและ
ขอบเขตของกิจกรรม 

มิติการมีส่วนร่วมตามแนวคิดของ Cohen and Uphoff (1997; อ้างอิงใน สิริพัฒน์ ลาภจิตร, 
2550) ได้เสนอแนวคิดเบื้องต้นในการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมว่ามี 3 มิติ โดยมิติการมีส่วนร่วมจะ
ประกอบด้วยประเด็นค าถาม ดังนี้ 

1) มีส่วนร่วมอะไร (What) แบ่งเป็น  
(1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making)  
(2) การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ (Implementation)  
(3) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Benefit)  
(4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) 

2) มีส่วนร่วมกับใครบ้าง (Whose) ได้แก่ การมีส่วนร่วมกับชาวบ้าน ผู้น าชุมชน เจ้าหน้าที่
รัฐบาล เจ้าหน้าที่ต่างชาติ เช่น จากองค์กรที่ให้ทุน เป็นต้น ทั้งนี้พิจารณาคุณลักษณะทางประชากร 
สังคม และเศรษฐกิจของผู้เข้ามามีส่วนร่วมในเรื่อง อายุ เพศ สถานภาพครอบครัว ระดับการศึกษา 
ระดบัชั้นทางสังคม อาชีพ ระดับรายได้ ระยะเวลาที่อาศัย การถือครองที่ดิน 

3) มีส่วนร่วมอย่างไรบ้าง (How) โดยพิจารณาจาก การมีส่วนร่วมเกิดจากเบื้องบนหรือเบื้อง
ล่าง ถูกบังคับให้เข้าร่วมกิจกรรมหรือมีแรงจูงใจ โครงสร้างชุมชน ช่องทางการมีส่วนร่วมที่เกิดขึ้น ได้แก่ 
การมีส่วนร่วมโดยผ่านปัจเจกชนหรือผ่านกลุ่ม การมีส่วนร่วมโดยตรงหรือโดยอ้อม (ผ่านตัวแทน) การมี
ส่วนร่วมอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ เป็นต้น ระยะเวลาและความต่อเนื่องของกิจกรรม 
ขอบเขตความครอบคลุมของกิจกรรม ผลที่เกิดจากการมีส่วนร่วม  

ปัจจัยหรือเงื่อนไขกำรมีส่วนร่วม 
 Cohen and Uphoff (1977; อ้างถึงใน สิริพัฒน์ ลาภจิตร, 2550) ได้เสนอบริบทหรือเงื่อนไข
แวดล้อมของการมีส่วนร่วมประกอบด้วย 
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1) ลักษณะของโครงการ โดยพิจารณาจาก ความสลับซับซ้อนของเทคโนโลยี ทรัพยากรที่
ต้องการ ลักษณะประโยชน์ที่ได้รับ ความเชื่อมโยงของโครงการ ความยืดหยุ่นของโครงการ การเข้าถึง
การบริหารจัดการโครงการ และการครอบคลุมเนื้อหาการบริหารงานโครงการ 

2) สภาพแวดล้อมของงานหรือกิจกรรมตามโครงการ ในปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ ปัจจัยทาง
กายภาพและชีวภาพ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ 

อนุภาพ ถิรลาภ (2528; อ้างถึงใน สิริพัฒน์ ลาภจิตร, 2550) เงื่อนไขพ้ืนฐานของประชาชน
ในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนา มี 4 ประการ คือ  

1) ประชาชนต้องมีความสามารถที่จะมีส่วนร่วม กล่าวคือประชาชนต้องมีศักยภาพที่จะเข้า
ร่วมในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ประชาชนจะต้องมีความสามารถในการค้นหาความต้ องการ 
วางแผน จัดการ ตลอดจนบริหารองค์กรและการใช้ทรัพยากรในที่สุด 

2) ประชาชนต้องมีความพร้อมเข้ามีส่วนร่วม กล่าวคือ ประชากรจะต้องมีสภาพทาง
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และกายภาพที่เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม 

3) ประชาชนจะต้องมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วม กล่าวคือ ประชาชนจะต้องมีความเต็มใจ 
เห็นประโยชน์ในการเข้าร่วม จะต้องมิใช่เป็นการบังคับหรือผลักดันให้เข้าร่วม โดยที่ประประชาชน
มิได้ประสงค์จะเข้าร่วมในนัยหนึ่งนัยใด 

4) ประชาชนจะต้องมีความเป็นไปได้ท่ีจะเข้าร่วม กล่าวคือ ประชาชนจะต้องมีโอกาสที่จะเข้า
ร่วม ซึ่งเป็นการกระจายอ านาจให้แก่ประชาชนในการตัดสินใจและก าหนดกิจกรรมพัฒนาที่ต้องการ
ในระดับที่เหมาะสม ประชาชนจะต้องมีโอกาส และความเป็นไปได้ที่จะจัดการด้วยตนเองในระบบ
พ้ืนฐานทางการเมืองที่ส าคัญ 

วุฒิสาร ตันไชย (2543; อ้างถึงใน สิริพัฒน์ ลาภจิตร, 2550) เงื่อนไขที่ประชาชนไม่เข้ามามี
ส่วนร่วมทางการเมือง นั้นเป็นเพราะเหตุดังนี้ 

1) ทัศนะของประชาชนที่ต่อการเมือง คิดว่าการเมืองเป็นเรื่องไกลตัว ไม่ตอบสนองความ
ต้องการของคนในท้องถิ่น มองการเมืองเป็นเรื่องของนักการเมือง ไม่ใช่เรื่องของประชาชน 

2) ความรู้สึกของประชาชนที่มีต่อท้องถิ่นและความเป็นท้องถิ่น กล่าวคือ คนไทยขาด civic 
culture ขาดความรู้สึกผูกพันกับท้องถิ่น ไม่สนใจติดตามตรวจสอบ ก ากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท าหน้าที่ตอบสนองความต้องการและพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวหน้า 

3) วิธีชีวิตของประชาชนในแต่ละท้องถิ่น คือ ชาวบ้านจะมีความประนีประนอมสูงเพราะมี
ความสัมพันธ์ในเครือญาติ และมีความเกรงใจ ประกอบกับชาวบ้านมีการพูดคุยกันเมื่อเกิดปัญหา 

4) วัฒนธรรมการยึดตัวบุคคล เป็นผลมาจากสังคมไทยระบบอุปถัมภ์ ประชาชนขาดความรู้ที่
แท้จริง ท าให้ถูกชี้น าและขาดอิสระในการตัดสินใจ 
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อรอนงค์ ธรรมกุล (2539; อ้างถึงใน สิริพัฒน์ ลาภจิตร, 2550) เห็นว่าปัจจัยที่มีผลต่อการเข้า
มามีส่วนร่วมของคนในชุมชนในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นไว้ด้วยกัน 3 ประการ ได้แก่ 1) ด้านความ
ผูกพันเป็นเครือญาติและความผูกพันในชุมชน 2) ด้านการมีภาวะเศรษฐกิจ และ 3) ด้านการ
สนับสนุนจากองค์กรภายในหมู่บ้าน 

จากการศึกษาของ Creighton แปลโดย วันชัย วัฒนศัพท์ (อ้างถึงใน สิริพัฒน์ ลาภจิตร, 
2550) พบว่าการท่ีคนเราจะพิจารณาว่าตนได้รับผลกระทบและเลือกที่จะมีส่วนร่วมในโครงการมีส่วน
ร่วมของประชาชนหรือไม่นั้น อย่างน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยส าคัญ 6 ประการคือ 1) ความใกล้ชิดปัญหา 
2) ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ 3) การเข้าถึงประโยชน์ใช้สอบหรือบริการ 4) ประเด็นทางด้านสังคม/
สิ่งแวดล้อม 5) ค่านิยม และ 6) อ านาจที่ได้รับการมอบหมายตามกฎหมาย นอกจากนี้ประชาชน
โดยทั่วไปจะเข้ามามีส่วนร่วม ปัจจัยที่เป็นส่วนส าคัญ คือ การให้ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชนทั่วไปถึง
ผลที่จะติดตามมาของการมีส่วนร่วมหรือการไม่ท าตามกิจกรรมที่น าเสนอ และต้องแสดงให้เห็นชัดเจน
เพ่ือให้ประชาชนเห็นช่องทางในการเข้ามีส่วนร่วมได้ ถ้าเขาต้องการที่จะมีส่วนร่วม 

World Health Organization (อ้างถึงใน สิริพัฒน์ ลาภจิตร, 2550) ได้เสนอปัจจัยพ้ืนฐาน
ในการระดมการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ  

1) ปัจจัยของสิ่งจูงใจ ให้เห็นว่าตนจะได้ผลประโยชน์ตอบแทนในสิ่งที่ตนท าไป 
2) ปัจจัยโครงสร้างของช่องทางในการเข้ามามีส่วนร่วม ควรเปิดโอกาสให้ทุก ๆ คน และทุก ๆ 

กลุ่มในชุมชนมีโอกาสเข้าร่วมในการพัฒนาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง โดยการเข้าร่วมอาจอยู่ในรูปแบบ
ของการมีตัวแทนหรือเข้าร่วมโดยตรง ควรมีเวลาก าหนดที่ชัดเจน เพ่ือผู้เข้าร่วมจะสามารถก าหนด
เงื่อนไขของตนเองได้ตามสภาพเป็นจริงของตน และก าหนดลักษณะของกิจกรรมที่แน่นอนว่าจะท า
อะไร 

William W. Reeder (อ้างถึงใน สิริพัฒน์ ลาภจิตร, 2550) กล่าวว่าปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิผล
ต่อการกระท าหรือพฤติกรรมของมนุษย์ โดยมีความเชื่อว่าปัจจัยภายนอก คือ สถานภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคมไม่มีอิทธิผลโดยตรงต่อการตัดสินใจ แต่ละบุคคลจะแปลงสภาพทางเศรษฐกิจและ
สังคมเหล่านั้นมาสู่ตัวบุคคลในรูปแบบความเชื่อและความไม่เชื่อ ซึ่งจะเป็นเหตุผลที่จะท าให้บุคคล
ตัดสินใจเลือกกระท าพฤติกรรมซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายด้าน คือ 

1) ปัจจัยที่ดึงดูดให้ เกิดการกระท า ได้แก่  เป้าหมาย ความเชื่อ ค่านิยม นิสัยและ
ขนบธรรมเนียม 

2) ปัจจัยผลักให้เกิดการกระท า ได้แก่ ความคาดหวัง ข้อผูกผัน และการบังคับ 
3) ปัจจัยสนับสนุน ได้แก่ โอกาส ความสามารถ การสนับสนุน เป็นแรงกระตุ้นให้คนกระท า

สิ่งหนึ่งสิ่งใดลงไป 
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Roger (อ้างถึงใน สิริพัฒน์ ลาภจิตร, 2550) กล่าวถึงปัจจัยที่เป็นแรงกระตุ้นให้บุคคลเป็นตัว
ตัดสินใจเข้าร่วมกระท ากิจกรรมใหม่ ๆ ในชุมชนหรือยอมรับสิ่งใหม่ ๆ คือ การติดต่อสื่อสาร และ
ลักษณะส่วนตัวของบุคคลนั้น ๆ  

 
1) ปัจจัยช่องทางการสื่อสาร เป็นวิธีการที่ผู้ส่งสารไปยังผู้รัยสารใน 2 ลักษณะ คือ 

(1) ช่องทางการสื่อสารมวลชน เป็นวิถีการถ่ายทอดข่าวสารที่เกี่ยวกับการสื่อสาร 
เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร และหนังสือประเภทอ่ืน ๆ เช่น ภาพยนตร์ วิทยุ โทรทัศน์ ซึ่งมี
ความส าคัญในการเพ่ิมความรู้ กระจายข่าวสาร สามารถเปลี่ยนแปลงทัศนคติของบุคคลได้ 

(2) ช่องทางการสื่อสารระหว่างบุคคล เป็นการติดต่อระหว่างบุคคลเพ่ือถ่ายทอด
ข่าวสารระหว่างผู้ส่งและผู้รับสาร ซึ่งมีอิทธิผลต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติได้มากกว่าสื่อประเภทอ่ืน ๆ 

2) ปัจจัยส่วนบุคคลกับลักษณะส่วนบุคล ประกอบด้วยอายุ สถานภาพทางสังคม ฐานะทาง
เศรษฐกิจ รายได้ ขนาดที่ดิน และความสามารถเฉพาะอย่าง รวมถึงระดับการศึกษา 

งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
กุลจิรา เสาวลักษณ์จินดา (2555: บทคัดย่อ) ท าการศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อ

การจัดการแหล่งท่องเที่ยว กรณศีึกษา อ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ผลการศึกษาพบว่า ประชาชน
ส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย อายุต่ ากว่า 30 ปี ระดับการศึกษาอยู่ที่ปริญญาตรี 
ส่วนใหญ่มีอาชีพค้าขาย มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 20,000 บาท การมีส่วนร่วมในการจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีส่วนร่วมมากที่สุดคือ ด้านการปฏิบัติการ รองลงมาคือ ด้านการ
เสนอความคิด การวางแผน และการตัดสินใจ ด้านการแบ่งปันผลประโยชน์ และด้านการติดตามและ
ประเมินผล ตามล าดับ และผลการวิเคราะห์สมมติฐานพบว่า อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ทีแ่ตกต่างมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวไม่แตกต่างกัน 

พงษ์พิพัฒน์ ปานงาม (2552: บทคัดย่อ) ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
ทัศนคติต่อการมีส่วนร่วมจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลของประชาชนในต าบลหนอง
ละลอก อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ผลการศึกษาพบว่า ทัศนคติต่อการมีส่วนร่วมจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลของประชาชนอยู่ในระดับดีมากทุกด้าน คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ติดตามและประเมินผล ด้านการมีส่วนร่วมในการศึกษาปัญหา ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
และด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อการมีส่วนร่วมจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล คือ เพศ อายุ ต าแหน่งในชุมชน ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน 
ประสบการณ์การมีส่วนร่วม และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในการจัดท าแผนพัฒนาฯ ส่วนปัจจัยที่ไม่มี
ความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อการมีส่วนร่วมจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล คือ ระดับ
การศึกษา สถานภาพ สมรส อาชีพ รายได้ และการรับรู้ในความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท า
แผนพัฒนาฯ ของประชาชน 
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อนุชิต พฤทธิอานันต์ (2557: บทคัดย่อ) ท าการศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ท้องถิ่นที่มีต่อโครงการขององค์กรปกครองท้องส่วนถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัด
สมุทรปราการ ผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นยังคงประสบกับปัญหาใน
การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ ประชาชนไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้เนื่องจากติดภาระ
ส่วนตัว การประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมยังไม่ดีพอ ประชาชนขาดความเอาใจใส่
ในการเข้าไปมีส่วนร่วม ประชาชนที่เป็นปัจเจกไม่ได้สังกัดกลุ่มไม่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้ และ
ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้เฉพาะด้าน นอกจากนี้ยังพบว่า แม้ประชาชนจะได้รับ
โอกาสในการเข้าไปมีส่วนร่วมก็ตาม แต่การมีส่วนร่วมของประชาชนก็ยังถูกควบคุมไว้ภายใต้การได้รับ
อนุญาตให้เข้าไปมีส่วนร่วมได้ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านั้น ยังคงไม่เปิดกว้างให้ประชาชน
สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยตนเอง และการเข้าไปมีส่วนร่วมของประชาชนนั้น ด้วยเหตุที่ประชาชน
ยังคงมองเห็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐที่ต้องให้บริการประชาชน ดังนั้น การมี
ส่วนร่วมของประชาชนแม้จะเกิดขึ้นก็ตาม แต่จะเน้นหนักไปในทางของการเสนอเพ่ือให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการ  

ฐิติมา อุดมศรี (2555: บทคัดย่อ) ท าการศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลในคลองบางปลากด อ าเภอพระสมุทร
เจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ผลการศึกษาพบว่า 1) ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอยู่ในระดับปานกลาง 2) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลในคลองบางปลากด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(P<0.05) ได้แก่ อายุ อาชีพ รายได้ สถานภาพครอบครัว การรับรู้ข่าวสาร และระยะเวลาในการอาศัย
ในพ้ืนที่ 3) ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นฯ 
ควรเร่งรัดหามาตรการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยค านึงถึงการจัดกิจกรรมที่เหมาะสม 
เพ่ือสร้างโอกาสให้กลุ่มประชาชนที่มีข้อจ ากัดในด้านเวลา อาชีพ รายได้ มีโอกาสเข้ามาส่วนร่วมกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยการสร้างแรงจูงใจ การให้ข้อมูลข่าวสารในทุกรูปแบบ เพ่ือให้
ประชาชนรับรู้ในสิทธิ คุณค่า ผลประโยชน์ และมีโอกาสมีส่วนร่วมเพ่ิมมากข้ึน 

วิษณุ หยกจินดา (2557: บทคัดย่อ) ท าการศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาชุมชน หมู่บ้านทุ่งกว่าง ต าบลทับไทร อ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษาพบว่า 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน หมู่บ้านทุ่งกว่าง ต าบลทับไทร อ าเภอโป่งน้ าร้อน 
จังหวัดจันทบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์มีส่วนร่วม
ในระดับมาก เป็นอันดับแรก รองลงมาด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจมีส่วนร่วมในระดับมาก 
ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน มีส่วนร่วมในระดับมาก และสุดท้ายด้านการมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ 
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ระดับการศึกษา และอาชีพต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ 0.05 

เอกลักษณ์ อุปริรัตน์ (2552: บทคัดย่อ) ท าการศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยท าการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบเทศบาล 2 แห่ง ได้แก่ เทศบาลต าบลท่าศาลา จังหวัดลพบุรี และเทศบาลเมืองสิงค์บุรี จังหวัด
สิงห์บุรี ผลการศึกษาพบว่า 1) ลักษณะการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดบริการสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี 5 ลักษณะ ได้แก่ การรับทราบข้อมูลข่าวสาร การเสนอข้อมูล การเข้า
ร่วมการประชุม การร่วมด าเนินการ และการเข้าร่วมตรวจสอบการด าเนินงาน 2) ปัจจัยที่มีผลต่อ
ลักษณะการมีส่วนร่วมของประชาชนประกอบไปด้วยปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชน ได้แก่ ทัศนคติ
ของประชาชนที่มีต่อการมีส่วนร่วมในลักษณะต่าง ๆ ทัศนคติของประชาชนต่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ความสะดวกเรื่องเวลาของประชาชน การเป็นคนในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ความจ าเป็นในการพ่ึงพาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชน และศักยภาพของประชาชน 
กับปัจจัยภายนอกของประชาชน ได้แก่ บริการสาธารณะที่เป็นเรื่องใกล้ตัวของประชาชน ลักษณะ
ของสื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ การมีสิ่งตอบแทนที่เป็นรูปธรรมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การมีปัญหาความต้องการในชุมชน การรวมตัวของชุมชน และสภาพดินฟ้าอากาศ โดยปัจจัยที่มีผลต่อ
การมีส่วนร่วมจะมีความแตกต่างกันไปในลักษณะการมีส่วนร่วม 3) แนวทางในการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนให้มีมากยิ่งขึ้นประกอบด้วยแนวทางท่ีเน้นไปที่ประชาชน แนวทางที่เน้นไปที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และแนวทางที่เน้นไปที่หน่วยงานหรือองค์กรภายนอกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจะมีความแตกต่างกันไปในแต่ลักษณะการมีส่วนร่วม 

สิริพัฒน์ ลาภจิตร (2550: บทคัดย่อ) ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการสนับสนุนการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล อ าเภอวารินช าราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านชุมชนและปัจจัยด้านองค์การ (อบต. ) 
มีความสัมพันธ์และมีผลต่อการตัดสินใจมีส่วนร่วมของประชาชนในการสนับสนุนการบริหารงาน อบต. 
ซึ่งหากระดับการมีส่วนร่วมกิจกรรมใดสูงก็จะพบว่าระดับการมีส่วนร่วมของกิจกรรมอ่ืนสูงตามกันด้วย 
การมีส่วนร่วมส่วนใหญ่เป็นเพียงการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ในขณะที่การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเชิง
นโยบายและการตรวจสอบการด าเนินงานของ อบต. อยู่ในระดับค่อนข้างต่ า ส่วนปัจจัยหรือสาเหตุที่
ท าให้ประชาชนตัดสินใจเข้ามามีส่วนร่วมกับ อบต. พบว่า ปัจจัยด้านบุคคล ได้แก่ การเป็นหน้าที่ของ
ประชาชน อาสาสมัครด้วยใจ มีความสามารถ กล้าพูดกล้าแสดงความคิดเห็น เป็นที่เคารพนับถือของ
คนในชุมชน มีทักษะและประสบการณ์ เป็นประโยชน์กับตัวเองและชุมชน ส่วนปัจจัยด้านชุมชน 
ได้แก่ ชุมชนให้การสนับสนุนและเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม เลือกให้เป็นตัวแทน ชุมชนมีความสามัคคี 
และมีกลุ่มต่าง ๆ ที่สนับสนุนผลักดันการมีส่วนร่วม ส่วนปัจจัยด้านองค์การ ได้แก่ อบต. ด าเนินงาน
เป็นไปตามกฎระเบียบ เอาใจใส่กระตือรือร้นในการแก้ปัญหา มีประชาพิจารณ์ประชาคมหมู่บ้าน 
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สาเหตุที่คนตัดสินใจไม่เข้ามีส่วนร่วมเป็นปัจจัยด้านบุคคล คือ ในเรื่องการศึกษา  ความรู้ทักษะ
ประสบการณ์ ความคิดหรือปมของประชาชนที่คิดว่าตัวเองไม่ส าคัญ ไม่ใช่หน้าที่ ไม่มีเวลา ขาดโอกาส
การประกอบอาชีพ ส่วนปัจจัยด้านชุมชน เป็นปัญหาที่ชุมชนจาดความสามัคคี มีความขัดแย้งกัน 
ส่วนปัจจัยด้านองค์การ เป็นปัญหาความโปร่งใสและความเป็นธรรมาภิบาลของ อบต. 
 
9. ผลกำรวิจัย 

9.1 ข้อมูลพื้นฐำนของพ้ืนที่ท่ีท ำกำรศึกษำ 
ต าบลเริงรางเป็นต าบล 1 ใน 12 ต าบลของอ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี มีพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็น

ที่ราบลุ่มริมแม่น้ าป่าสัก พ้ืนที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การท าการเกษตร มีแหล่งน้ าธรรมชาติ 
และมีแหล่งน้ าชลประทานไหลผ่านพ้ืนที่หมู่บ้านต่าง ๆ ได้แก่ แม่น้ าป่าสัก คลองเริงราง คลองหนอง
สรวง และคลองชลประทานขวาหนึ่ง มีครัวเรือนจ านวน 1275 ครัวเรือน ประชากรทั้งสิ้นจ านวน 
3107 คน แยกเป็นชาย 1486 คน หญิง 1621 คน ประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปมีจ านวน 2515 
คน ประกอบด้วย 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านศาลาศักดิ์ หมู่ที่ 2 บ้านช้างเหนือ หมู่ที่ 3 บ้านช้างใต้ 
หมู่ที่ 4 บ้านชุ้งฝั่งขวา หมู่ที่ 5 บ้านเริงราง หมู่ที่ 6 บ้านชุ้งฝั่งซ้าย และ หมู่ที่ 7 บ้านอู่ตะเภา มีการ
จัดตั้งองค์กรปกครองท้องถิ่นในรูปแบบองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งต าบล  

สภำพเศรษฐกิจ ของต าบลเริงราง ประกอบด้วย การเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม 
การท่องเที่ยวและบริการ ประชากรประมาณร้อยละ 4.75 ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรมได้แก่ท า
น า ปลูกข้าว ท าสวน การเกษตรกรรมส่วนใหญ่จะเป็นการท านา ซึ่งสามารถท านาได้ปีละ 2 ครั้ง 
เนื่องจากในพ้ืนที่มีคลองชลประทานและแม่น้ าไหลผ่านจึงท าให้มีน้ าในการท านา พ้ืนที่ในการท านาทุก
หมู่บ้านในต าบลเริงราง นอกจากนี้ก็ยังมีการประมง ได้แก่ เลี้ยงปลา และหาปลาจากแหล่งน้ า
ธรรมชาติ และการปศุสัตว์ ได้แก่ การเลี้ยงไก่ เลี้ยงเป็ด   

กำรศึกษำ ต าบลเริงรางมีโรงเรียนประถมศึกษา 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อิสระ
วิทยา) ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล
เริงราง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 และการศึกษานอกระบบ (กศน.) 1 แห่ง กำรสำธำรณสุข ได้แก่ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลเริงราง 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเชิงราก 1 แห่ง 
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 และมีกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลเริงราง จ านวน 1 แห่ง 
กำรศำสนำ ประชาชนส่วนใหญ่ของต าบลเริงรางนับถือศาสนาพุทธ โดยมีสถาบันและองค์กรทาง
ศาสนาในพ้ืนที่มีจ านวน 3 แห่ง ได้แก่ วัดเชิงราก วัดบ้านชุ้ง และวัดบัวงาม ประเพณีและงำน
ประจ ำปี ได้แก่ ประเพณีสงกรานต์ รดน้ าด าหัวผู้ใหญ่ จัดขึ้นช่วงระหว่างวันที่ 13 -15 เมษายน และ
ประเพณีกวนข้าวทิพย์ จัดขึ้นระหว่างวันเพ็ญเดือน 6 (วันวิสาขบูชา)  
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 กำรบริกำรพื้นฐำน การคมนาคมขนส่ง ต าบลเริงรางมีเส้นทางการคมนาคมติดต่อกันทุก
หมู่บ้าน มีถนนลาดยาง ถนนลูกรังภายในหมู่บ้านบางเส้นทาง และส่วนใหญ่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน ถนนสายหลักเป็นถนนทางหลวงชนบท ได้แก่ ถนนสายห้วยบง-ท่าลาน (ทางหลวง
หมายเลข 3048) เป็นถนนเชื่อมตั้งแต่หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 และเชื่อมกับต าบลบ้านครัว และถนนสาย
เสาไห้-ท่าหลวง (ทางหลวงหมายเลข 4042) เป็นถนนเชื่อมตั้งแต่ หมู่ที่ 1,2,3 และหมู่ที่ 6 และเชื่อม
กับต าบลท่าหลวง ไฟฟ้าในครัวเรือน มีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้จ านวนร้อยละ 99 
ต าบลเริงรางมีประปาหมู่บ้าน จ านวน 7 แห่ง โดยทุกหมู่บ้านมีประปาหมู่บ้าน 1 แห่ง เป็นระบบ
ประปาของหมู่บ้านด าเนินการเอง 3 แห่ง ได้แก่ หมู่ที่ 2,3 และ 6 เป็นระบบประปาที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเริงรางด าเนินการ 4 แห่ง ได้แก่ หมู่ที่ 1,4,5 และ 7 และใช้ประปาภูมิภาคเป็นบางส่วนใน
พ้ืนที่หมู่ที่ 4 และ 5 การสื่อสารและการขนส่ง วัสดุ ครุภัณฑ์ สามารถใช้การไปรษณีย์ โดยที่ท าการ
ไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด ได้แก่ ไปรษณีย์เสาไห้ ตั้งอยู่ต าบลเสาไห้ อ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี   

9.2 ข้อมูลลักษณะและเหตุผลของกำรมีส่วนร่วม 
 จากการด าเนินการศึกษารวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามประชาชนอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
ที่มีทะเบียนราษฎรอยู่ในต าบลเริงราง อ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี จ านวนประชากร  2515 คน 
กลุ่มตัวอย่างที่แทนประชากรที่สนใจจ านวน 346 คน ใช้แบบสอบถามจ านวน 370 ชุด โดยทอด
แบบสอบถามกระจายทั่วทั้ง 7 หมู่บ้านในต าบล จ านวนแบบสอบที่ได้กลับมามีจ านวน 362 ชุด 
มีอัตราการตอบกลับคิดเป็นร้อยละ 97.84 ซึ่งมีอัตราส่วนมากกว่าที่คาดหวัง (ร้อยละ 85) สรุปข้อมูล
จากการแจงนับได้ดังนี้ 

1) ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลกำรมีส่วนร่วมของผู้ตอบแบบสอบถำม 

ตารางที่ 9.1 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จ ำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวน ร้อยละ 

เพศ   

ชาย 153 42.27 
หญิง 209 57.73 

รวม 362 100.00 
ช่วงอำยุ   

18-32 ปี 64 17.68 
33-46 ปี 90 24.86 
47-60 ปี 98 27.07 

60 ปีขึ้นไป 110 30.39 
รวม 362 100.00 

อำชีพ   
เกษตรกร 31 8.56 



381 
 

จ ำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวน ร้อยละ 

แม่บ้าน 78 21.55 
พนักงานบริษัท 67 18.51 

รับจ้างท่ัวไป 59 16.30 
ค้าขาย 54 14.92 
รับราชการ 9 2.49 
อื่น ๆ 64 17.68 

รวม 362 100.00 

รำยได้ต่อเดือน   
ต่ ากว่า 5000 บาท 150 41.44 

ระหว่าง 5000-10000 บาท 114 31.49 
ระหว่าง 10000-20000 บาท 72 19.89 
ระหว่าง 20000-30000 บาท 12 3.31 
30000 บาทขึ้นไป 14 3.87 

รวม 362 100.00 
ระดับกำรศึกษำ   
ประถมศึกษา 123 33.98 

มัธยมศึกษา 123 33.98 
ปวช หรือ ปวส 82 22.65 

ปริญญาตรี 29 8.01 
ปริญญาตรีขึ้นไป 5 1.38 

รวม 362 100.00 
ศำสนำ   
พุทธ 359 99.17 
คริสต ์ 1 0.28 
อิสลาม 2 0.55 

รวม 362 100.00 

 
จากตารางที่ 9.1 แสดงจ านวนและร้อยละของเพศ ช่วงอายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน ระดับ

การศึกษา และศาสนาของผู้ตอบแบบสอบถาม กล่าวคือ เพศของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย  
ร้อยละ 42.27 และเพศหญิง ร้อยละ 57.73 ช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุดเป็นช่วงอายุ
ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 30.39 รองลงมาเป็นช่วงอายุ 47-60 ปี ร้อยละ 27.07 น้อยสุดเป็นช่วงอายุ 
18-32 ปี ร้อยละ 17.68 อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุดคือแม่บ้าน ร้อยละ 21.55 รองลงมา
คือพนักงานบริษัท ร้อยละ 18.51 น้อยที่สุดคือรับราชการ ร้อยละ 2.49 รายได้ของผู้ตอบแบบสอบถาม
มากที่สุดคือต่ ากว่า 5000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 41.44 รองลงมามีรายได้ 5000-10000 บาทต่อเดือน 
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ร้อยละ 31.49 น้อยที่สุดมีรายได้ 20000-30000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 3.31 ระดับการศึกษาของ
ผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุดเป็นระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ร้อยละ 33.98 เท่ากัน 
รองลงมาคือระดับ ปวช. หรือ ปวส. ร้อยละ 22.65 น้อยที่สุดคือระดับปริญญาตรีขึ้นไป ร้อยละ 1.38 
ศาสนาของผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 99.17 ของผู้ตอบแบบสอบถามนับถือศาสนาพุทธ 

ตารางที่ 9.2 จ านวนและร้อยละของข้อมูลการมีส่วนร่วมของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ข้อมูลกำรมีส่วนร่วม จ ำนวน ร้อยละ 

เคยมสี่วนร่วมกับการด าเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น 175 48.34 
ไม่เคยมีส่วนร่วมกับการด าเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น 187 51.66 

รวม 362 100.00 

  
จากตารางที่ 9.2 แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลการมีส่วนร่วมของผู้ตอบแบบสอบถาม 

กล่าวคือ ผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยมีส่วนร่วมกับการด าเนินงานขององค์ปกครองท้องถิ่น (อบต. 
เริงราง) ร้อยละ 48.34 และผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่เคยมีส่วนร่วมกับการด าเนินงานขององค์ปกครอง
ท้องถิ่น (อบต.เริงราง) ร้อยละ 51.66 ส าหรับลักษณะการมีส่วนร่วมของผู้ตอบแบบสอบถามที่เคย 
มีส่วนร่วมกับการด าเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น (อบต.เริงราง) แสดงดังตารางที่ 9.3  

ตารางที่ 9.3 ความถี่และร้อยละของลักษณะการมีส่วนร่วมของผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยมีส่วนร่วมกับ
การด าเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น (อบต.เริงราง) 

ลักษณะกำรมีส่วนร่วม ควำมถี่ ร้อยละ 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 113 70.19 
ติดตามตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น 22 13.66 

อื่น ๆ 26 16.15 
รวม 161 100.00 

 
ผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยมีส่วนร่วมกับการด าเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น (อบต.  

เริงราง) จ านวน 175 คน มีผู้ตอบลักษณะการมีส่วนร่วมจ านวน 140 คน ดังตารางที่ 8 แสดงความถี่
และร้อยละของลักษณะการมีส่วนร่วมของผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยมีส่วนร่วมกับการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.เริงราง) ผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยมีส่วนร่วมกับกิจกรรมการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิน่ ร้อยละ 70.19 เคยมีส่วนร่วมกับกิจกรรมการติดตามตรวจสอบการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองท้องถิ่น ร้อยละ 13.66 และเคยมีส่วนร่วมกับกิจกรรมอื่น ๆ ร้อยละ 16.15 

2) ข้อมูลเหตุผลที่ประชำชนมีส่วนร่วมหรือไม่มีส่วนร่วมกับกำรด ำเนินงำนขององค์กร
ปกครองท้องถิ่น (อบต.เริงรำง) ของผู้ตอบแบบสอบถำม 

(1) เหตุผลที่ประชาชนมีส่วนร่วม 
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ตารางที่ 9.4 ความถี่และร้อยละของเหตุผลที่มีส่วนร่วมของผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยมีส่วนร่วมกับ
การด าเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น (อบต.เริงราง) 

เหตุผลที่มีส่วนร่วม ควำมถี่ ร้อยละ 

ได้รับประโยชน์และหรือเห็นประโยชน์จากการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่นในพื้นที่ 

129 46.57 

มีเวลาว่าง หรือไม่มภีาระอื่น ๆ 15 5.42 

มีเครือญาติท างานในองค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ (เช่น ผู้บริหาร พนักงาน ฯลฯ) 14 5.05 
ได้รับข้อมลูข่าวสารเกีย่วกับการด าเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ 55 19.86 
มีความสนใจหรืออยากมสี่วนร่วมกับการด าเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นใน
พื้นที ่

62 22.38 

อื่น ๆ 2 0.72 

รวม 277 100.00 

 
ผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยมีส่วนร่วมกับการด าเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น (อบต.  

เริงราง) จ านวน 175 คน มีผู้ตอบเหตุผลของการมีส่วนร่วมกับการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่น (อบต.เริงราง) จ านวน 173 คน ดังตารางที่ 9.4 แสดงความถี่และร้อยละของเหตุผลที่มีส่วน
ร่วมของผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยมีส่วนร่วมกับการด าเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น (อบต.  
เริงราง) เหตุผลที่มีส่วนร่วมที่ผู้ตอบแบบสอบถามตอบมากที่สุดคือได้รับประโยชน์และหรือเห็น
ประโยชน์จากการด าเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น ร้อยละ 46.57 รองลงมาคือมีความสนใจ
หรืออยากมีส่วนร่วมกับการด าเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นในพ้ืนที่ ร้อยละ 22.38  

(2) เหตุผลที่ประชาชนไม่มีส่วนร่วม 
 

ตารางที่ 9.5 ความถี่และร้อยละของเหตุผลที่ไม่มีส่วนร่วมของผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่เคยมีส่วน
ร่วมกับการด าเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น (อบต.เริงราง) 

เหตุผลที่ไม่มีส่วนร่วม ควำมถี่ ร้อยละ 

ไม่ได้รับประโยชน์และหรือเห็นประโยชน์จากการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่นในพื้นที่ 

26 7.74 

ไม่มเีวลาว่าง หรือมภีาระอื่น ๆ 167 49.70 

ไม่มีเครือญาติท างานในองค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ (เช่น ผู้บริหาร พนักงาน ฯลฯ) 63 18.75 
ไม่ได้รับข้อมลูข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ 55 16.37 

ไม่มีความสนใจหรืออยากมสี่วนร่วมกับการด าเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น
ในพื้นที่ 

21 6.25 

อื่น ๆ 4 1.19 
รวม 336 100.00 
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ผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่เคยมีส่วนร่วมกับการด าเนินงานขององค์ปกครองท้องถิ่น (อบต.  
เริงราง) จ านวน 187 คน มีผู้ตอบเหตุผลของการไม่มีส่วนร่วมกับการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่น (อบต.เริงราง) จ านวน 184 คน ดังตารางที ่10 แสดงความถี่และร้อยละของเหตุผลที่ไม่มีส่วน
ร่วมของผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่เคยมีส่วนร่วมกับการด าเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น (อบต.
เริงราง) เหตุผลที่ไม่มีส่วนร่วมที่ผู้ตอบแบบสอบถามตอบมากที่สุดคือไม่มีเวลาว่าง หรือมีภาระอ่ืน ๆ 
รอ้ยละ 49.70 รองลงมาคือไม่มีเครือญาติท างานในองค์กรปกครองท้องถิ่นในพ้ืนที่ฯ ร้อยละ 18.75  
 
10. สรุปผล อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 

การศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่น กรณีศึกษา อบต.เริงราง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ด าเนินการภายใต้กรอบแนวคิดนโยบายแห่งรัฐได้
ให้ความส าคัญและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของภาครัฐในหลาย
ช่องทาง แต่ประชาชนก็ยังเข้ามามีส่วนร่วมไม่มากเท่าที่ควรทั้งประชาชนในเขตเมืองและชนบท โดยมี
ค าถามการวิจัยคือ ลักษณะการมีส่วนร่วมของประชาชนและเหตุผลของประชาชนในการมีส่วนร่วม
หรือไม่มีส่วนร่วมในการด าเนินการต่าง ๆ ขององค์กรปกครองท้องถิ่น (อบต.เริงราง) เป็นอย่างไร 
ภายใต้สมมติฐานการวิจัยที่ว่า ประชาชนที่มีส่วนร่วมในการด าเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น 
(อบต.เริงราง) เป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์หรือคาดว่าจะได้รับประโยชน์ ไม่มีข้อจ ากัดด้านต้นทุนในการเข้า
มีส่วนร่วม รวมทั้งได้รับข้อมูลข่าวสารในการด าเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น (อบต.เริงราง) 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบถึงลักษณะการมีส่วนร่วมของประชาชน เหตุผลของการมีส่วนร่วมและ
แนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

การวิจัยนี้มีขอบเขตเนื้อหา ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองท้องถิ่น (อบต.เริงราง) ขอบเขตประชากร สนใจประชากรที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป จ านวน 
2515 คน จากประชาการทั้งต าบลจ านวน 3017 คน ขอบเขตพ้ืนที่ ศึกษาในเขตพ้ืนที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเริงราง อ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวิธีวิจัยประกอบด้วย 
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและบทบาทหน้าที่ขององค์กร
ปกครองท้องถิ่น มีการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานของพ้ืนที่ที่ท าการศึกษาและรวมรวมข้อมูลการมีส่วนร่วม
ของประชาชนด้วยการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ เมื่อได้ข้อมูลข้างต้นก็น าไปสู่การสรุปข้อมูลและ
การประมวลผลการศึกษา 

10.1 สรุปผล 
การสุ่มส ารวจโดยใช้แบบสอบถามจ านวน 370 ชุด มีผู้ตอบแบบสอบถาม 362 คน มีอัตรา

การตอบกลับ คิดเป็นร้อยละ 97.84 แยกเป็นชาย 153 คน คิดเป็นร้อยละ 42.27 หญิง 209 คน 
คิดเป็นร้อยละ 57.73  
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ผู้ตอบแบบสอบถามมีช่วงอายุมากที่สุดคือ 60 ขึ้นไป ร้อยละ 30.39 รองลงมาคือ ช่วงอายุ 
47-60 ปี ร้อยละ 27.07 33-46 ปี ร้อยละ 24.86 และ 18-32 ปี ร้อยละ 17.68 ตามล าดับ  

อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีผู้ตอบมากที่สุดคือแม่บ้าน ร้อยละ 21.55 รองลงมาคือ
พนักงานบริษัท ร้อยละ 18.51 อ่ืน ๆ ร้อยละ 17.68 รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 16.30 ค้าขาย ร้อยละ 
14.92 เกษตรกร ร้อยละ 8.56 และรับราชการ ร้อยละ 2.49 ตามล าดับ 

รายได้ของผู้ตอบแบบสอบถามต่อเดือน มีผู้ตอบมากที่สุดคือต่ ากว่า 5000 บาท ร้อยละ 
41.44 รองลงมาคือ 5000-10000 บาท ร้อยละ 31.49 10000-20000 บาท ร้อยละ 19.89 30000 
บาทข้ึนไป ร้อยละ 3.87 และ 20000-30000 บาท ร้อยละ 3.31 ตามล าตับ 

ระดับการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการศึกษามากที่สุดสองล าดับที่เท่ากันคือ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ร้อยละ 33.98 รองลงมาคือ ปวช.หรือ ปวส. ร้อยละ 22.65 ปริญญาตรี
ขึ้นไป ร้อยละ 1.38 และปริญญาตรี ร้อยละ 8.01 ตามล าดับ  

ศาสนาของผู้ตอบแบบสอบถาม มีผู้นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99.17 นับถือศาสนาคริสต์ 
ร้อยละ 0.28 และนับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 0.55  

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเคยมีส่วนร่วมกับการด าเนินงานขององค์ปกครองท้องถิ่น (อบต.เริงราง) 
ร้อยละ 48.34 และผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่เคยมีส่วนร่วมกับการด าเนินงานขององค์ปกครองท้องถิ่น 
(อบต.เริงราง) ร้อยละ 51.66 โดยผู้ที่ไม่เคยมีส่วนร่วมมีมากกว่าผู้ที่เคยมีส่วนร่วมร้อยละ 3.32 ซึ่งมี
จ านวนใกล้เคียงกัน 

ลักษณะกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองท้องถิ่น (อบต.
เริงรำง) 

ลักษณะการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ก าหนดในแบบสอบถาม ประกอบด้วย การจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น การติดตามตรวจสอบการด าเนินงาน และกิจกรรมอ่ืน ๆ ผู้ตอบแบบสอบถามที่
เคยมีส่วนร่วมกิจกรรมการด าเนินงานของ อบต.เริงราง จ านวน 175 คน เคยร่วมกิจกรรมการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น ร้อยละ 70.19 เคยร่วมกิจกรรมการติดตามตรวจสอบการด าเนินงาน ร้อยละ 
13.66 และเคยร่วมกิจกรรมอ่ืน ๆ ร้อยละ 16.15  

เหตุผลของประชำชนที่มีส่วนร่วมหรือไม่มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่น (อบต.เริงรำง) 

เหตุผลที่มีส่วนร่วมกับกำรด ำเนินงำน 
ผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยมีส่วนร่วมกับการด าเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น (อบต.  

เริงราง) ผู้ตอบแบบสอบถามที่ให้เหตุผลที่มีส่วนร่วมมากที่สุดคือได้รับประโยชน์และหรือเห็น
ประโยชน์จากการด าเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นในพ้ืนที่  ร้อยละ 46.57 รองลงมาคือมีความ
สนใจหรืออยากมีส่วนร่วมกับการด าเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นในพ้ืนที่ ร้อยละ 22.38 ได้รับ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นในพ้ืนที่ ร้อยละ 19.86 มีเวลาว่าง
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หรือไม่มีภาระอ่ืน ๆ ร้อยละ 5.42 มีเครือญาติท างานในองค์กรปกครองท้องถิ่นในพ้ืนที่ (เช่น ผู้บริหาร 
พนักงาน ฯลฯ) ร้อยละ 5.05 และอ่ืน ๆ ร้อยละ 0.72 ตามล าดับ   

เหตุผลที่ไม่มีส่วนร่วมกับกำรด ำเนินงำน 
ผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่เคยมีส่วนร่วมกับการด าเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น (อบต.

เริงราง) ผู้ตอบแบบสอบถามที่ให้เหตุผลที่ไม่มีส่วนร่วมมากที่สุดคือไม่มีเวลาว่างหรือมีภาระอ่ืน ๆ  
ร้อยละ 49.70 รองลงมาคือไม่มีเครือญาติท างานในองค์กรปกครองท้องถิ่นในพ้ืนที่ (เช่น ผู้บริหาร 
พนักงาน ฯลฯ) ร้อยละ 18.75 ไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่นในพ้ืนที่ ร้อยละ 16.37 ไม่ได้รับประโยชน์และหรือเห็นประโยชน์จากการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองท้องถิ่นในพ้ืนที่ ร้อยละ 7.74 ไม่มีความสนใจหรืออยากมีส่วนร่วมกับการด าเนินงาน
ขององค์กรปกครองท้องถิ่นในพ้ืนที่ ร้อยละ 6.25 และอ่ืน ๆ ร้อยละ 1.19 ตามล าดับ 

10.2 อภิปรำยผล 
การมีส่วนของประชาชนในการด าเนินงานของภาครัฐเป็นแนวคิดที่ได้รับการยอมรับในระดับ

สากล โดยประเทศไทยได้รับแนวคิดนี้มาใช้และมีพัฒนาการความเข้มข้นในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนมาตามล าดับ ดังปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและกฎหมายหลายฉบับที่
ผ่านมา โดยในปัจจุบันการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานของภาครัฐ 
ทั้งราชการบริหารส่วนกลาง ภูมิภาคและท้องถิ่น มีความชัดเจนที่สุด โดยก าหนดสิทธิของประชาชน
และหน้าที่ของภาครัฐไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.  2560 (ฉบับปัจจุบัน) รวมทั้ง
กฎหมายอ่ืน ๆ ที่ออกตามรัฐธรรมนูญนี้ โดยเฉพาะพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครองท้องถิ่นที่มี
การแก้ไขเพ่ิมเติมในปัจจุบัน  

จากข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 362 คน มีผู้เคยมีส่วนร่วมกับการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองท้องถิ่น (อบต.เริงราง) 175 คน คิดเป็นร้อยละ 48.34 และผู้ไม่เคยมีส่วนร่วมฯ 187 
คน คิดเป็นร้อยละ 51.66 ซึ่งมีสัดส่วนใกล้เคียงกัน โดยผู้ที่เคยมีส่วนร่วมส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ร้อยละ 70.12 ด้วยเหตุผลส่วนใหญ่สามล าดับแรกคือ ได้รับประโยชน์หรือ
เห็นประโยชน์จากการด าเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นในพ้ืนที่ มีความสนใจหรืออยากมีส่วน
ร่วมกับการด าเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นในพ้ืนที่ ร่วมทั้งได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ 
การด าเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นในพ้ืนที่ ส าหรับผู้ที่ไม่เคยมีส่วนร่วม ด้วยเหตุผลส่วนใหญ่
สามล าดับแรกคือ ไม่มีเวลาว่างหรือมีภาระอ่ืน ๆ ไม่มีเครือญาติท างานในองค์กรปกครองท้องถิ่นใน
พ้ืนที่ (เช่น ผู้บริหาร พนักงาน ฯลฯ) รวมทั้งไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองท้องถิ่นในพื้นที่  
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หากพิจารณาจากข้อมูลดังกล่าวน ามาจ าแนกแจกแจงและจัดกลุ่มลักษณะของการมีส่วนร่วม
และเหตุผลสามารถพิจารณาได้ดังนี้ 

1) ลักษณะของกำรมีส่วนร่วม 
โดยการจ าแนกจัดกลุ่มกิจกรรมเป็น 2 กลุ่มคือ 1) กิจกรรมที่มีรูปแบบและก าหนดเวลาการ

ด าเนินงานที่ชัดเจน ได้แก่ การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และ 2) กิจกรรมที่ไม่มีรูปแบบและ
ก าหนดเวลาการด าเนินงานที่ชัดเจน ได้แก่ การติดตามตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่น และกิจกรรมอ่ืน ๆ จะเห็นได้ว่าการด าเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น (อบต.เริงราง) 
ที่มีรูปแบบก าหนดเวลาการด าเนินงานที่ชัดเจน มีประชาชนมีส่วนร่วมกิจกรรมลักษณะนี้เป็นจ านวน
มาก เห็นได้จากผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเคยมีส่วนร่วม ส่วนใหญ่ร้อยละ 70.19 (การจัดท าแผนฯ ร้อยละ 
70.19) เข้าร่วมในการด าเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น (อบต.เริงราง) ลักษณะนี้ ส าหรับ 
การด าเนินงานที่ไม่มีรูปแบบและก าหนดเวลาการด าเนินงานที่ชัดเจน มีประชาชนมีส่วนร่วมกิจกรรม
ลักษณะนี้เป็นจ านวนน้อย โดยมีสัดส่วนร้อยละ 29.81 (การติดตามตรวจสอบฯ ร้อยละ 13.66 และ
กิจกรรมอ่ืน ร้อยละ 16.15) ของผู้มีส่วนร่วม สามารถสรุปได้ว่า การด าเนินงานที่มีรูปแบบและ
ก าหนดเวลาการด าเนินงานที่ชัดเจนเป็นลักษณะของการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ (อบต. 
เริงราง) 

2) เหตุผลของกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
โดยจ าแนกแจกแจงและจัดกลุ่มค าถามเป็น 4 กลุ่มคือ 1) การที่ประชาชนมองเห็นประโยชน์

ได้ชัดเจน ได้แก่ ได้/ไม่ได้รับประโยชน์และหรือเห็น/ไม่เห็นประโยชน์จากการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองท้องถิ่นในพ้ืนที่ และมี/ไม่มีเครือญาติท างานในองค์กรปกครองท้องถิ่นในพ้ืนที่ 2) การมีเวลา
ของประชาชนในการมีส่วนร่วม ได้แก่ มี/ไม่มีเวลาว่างหรือมี/ไม่มีภาระอ่ืน ๆ 3) การได้รับข้อมูล
ข่าวสาร ได้แก่ ได้/ไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นในพ้ืนที่ 
และ 4.ความสนใจของประชาชน ได้แก่ มี/ไม่มีความสนใจหรืออยากมีส่วนร่วมกับการด าเนินงานของ
องค์ปกครองท้องถิ่นในพ้ืนที่ จะเห็นได้ว่า การมองเห็นประโยชน์ได้ชัดเจน และการมีเวลาของ
ประชาชนในการมีส่วนร่วม ทั้งสองอย่างนี้มีความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น (อบต.เริงราง) โดยร้อยละ 46.57 ของผู้มีส่วนร่วมได้รับ
ประโยชน์และหรือเห็นประโยชน์จากการด าเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นในพ้ืนที่ และร้อยละ 
5.42 มีเวลาว่างหรือไม่มีภาระอ่ืน ๆ ส าหรับผู้ที่ไม่มีส่วนร่วม ร้อยละ 7.74 ไม่ได้รับประโยชน์และหรือ
เห็นประโยชน์จากการด าเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นในพ้ืนที่ และร้อยละ 49.70 ไม่มีเวลาว่าง
หรือมีภาระอ่ืน ๆ 
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10.3 ข้อเสนอแนะ 
จากการอภิปรายผลโดยจ าแนกแจกแจงและจัดกลุ่มค าถาม จะเห็นได้ว่าลักษณะการมีส่วน

ร่วมของประชาชนเป็นการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานที่มีรูปแบบและก าหนดเวลาการด าเนินงานที่
ชัดเจน ได้แก่ การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และน าเข้าพิจารณาในสภาท้องถิ่นเพ่ือก าหนดเป็น
ข้อบัญญัติงบประมาณในการด าเนินงาน ผู้มีส่วนร่วม เหตุผลของการมีส่วนร่วมเนื่องจากได้รับ
ประโยชน์และหรือเห็นประโยชน์จากการด าเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นในพ้ืนที่ รวมทั้งมีเวลา
ว่างหรือไม่มีภาระอ่ืน ๆ ส าหรับผู้ไม่มีส่วนร่วม เหตุผลหลักเนื่องจากไม่มีเวลาว่างหรือมีภาระอ่ืน ๆ 
ทั้งท่ีมองประโยชน์หรือจะได้รับประโยชน์จากการด าเนินงานขององค์ปกครองท้องถิ่น จึงสามารถสรุป
เป็นข้อเสนอแนะต่อการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่นได้ดังนี้ 

1) องค์กรปกครองปกครองท้องถิ่นสมควรมีรูปแบบและก าหนดเวลาการด าเนินงานที่ชัดเจน
ในการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่นเดียวกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และก าหนดการด าเนินการ
ในช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการมีเวลาว่างของประชาชน เพ่ือให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมกับ  
การด าเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี ได้แก่ การติดตามตรวจสอบการด าเนินงาน
ขององค์กรปกครองท้องถิ่น และกิจกรรมอ่ืน ๆ 

2) การศึกษาวิจัยนี้ มีข้อมูลที่ไม่สามารถน ามาสรุปลักษณะและเหตุผลของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนได้ ข้อมูลดังกล่าว ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และศาสนา สมควรมีการ
ศึกษาวิจัยโดยละเอียด เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากขึ้นต่อไป  
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แนวทำงกำรพัฒนำกำรพิจำรณำค ำร้องอุทธรณ์กำรประเมินอำกรด้ำนพิกัด
อัตรำศุลกำกรตำมพระรำชบัญญัติศุลกำกร พ.ศ. 2560  
ของส่วนอุทธรณ์ กองพิกัดอัตรำศุลกำกร กรมศุลกำกร 

บดินทร์ อารีย์* 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาถึงสภาพปัญหา และอุปสรรคในการ

พิจารณาค าร้องอุทธรณ์การประเมินอากรด้านพิกัดอัตราศุ ลกากร ของเจ้าหน้าที่ส่วนอุทธรณ์ 
กองพิกัดอัตราศุลกากร กรมศุลกากร 2) เพ่ือวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการพิจารณาอุทธรณ์
ค าร้องอุทธรณ์การประเมินอากรด้านพิกัดอัตราศุลกากร ของส่วนอุทธรณ์ กองพิกัดอัตราศุลกากร 
กรมศุลกากร 3) เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ การพิจารณาค าร้องอุทธรณ์การ
ประเมินอากรด้านพิกัดอัตราศุลกากร ของส่วนอุทธรณ์ กองพิกัดอัตราศุลกากร กรมศุลกากร 
ซึ่งการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการศึกษาค้นคว้าข้อมูล
จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Documentary Survey) ที่เกี่ยวข้องพิจารณาค าร้องอุทธรณ์ด้านพิกัดอัตรา
ศุลกากรของส่วนอุทธรณ์ กองพิกัดอัตราศุลกากร และการเก็บข้อมูลโดยสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth 
interview) ผู้บริหารของส่วนอุทธรณ์ กองพิกัดอัตราศุลกากร และเจ้าหน้าที่ประจ าส่วนอุทธรณ์ 
ที่มีความรับผิดชอบในการพิจารณาค าร้องอุทธรณ์การประเมินอากรด้านพิกัดอัตราศุลกากร จ านวน 
17 คน ซึ่งผลการวิจัย สรุปได้ ดังนี้ 

ผลการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการพิจารณาค าร้องอุทธรณ์การประเมินอากรด้านพิกัด  
อัตราศุลกากรของเจ้าหน้าที่ส่วนอุทธรณ์ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอก 3 ประการ คือ  1) ข้อมูล
รายละเอียดของสินค้าที่ได้รับจากผู้อุทธรณ์ 2) เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอุทธรณ์ 
3.) สมรรถนะของเจ้าหน้าที่ผู้ประเมินอากร และปัจจัยภายใน 2 ประการ คือ 1)  ภาระงานของ
เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณา 2) สมรรถนะของเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณา 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้ คือ ควรมีการน าระบบเทคโนโลยีด้านการจัดการเอกสารมา
ใช้ตั้งแต่กระบวนการออกแบบแจ้งการประเมินอากร อันเป็นเหตุแห่งการโต้แย้งการประเมิน โดยการ
อุทธรณ์ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการค้นหาเอกสารหลักฐาน และลดปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวข้อง
กับการพิจารณาอุทธรณ์ สร้างเครือข่ายความรู้ ความเข้าใจในเรื่องข้อมูลรายละเอียดของสินค้า และ
จัดอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะและความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ รวมทั้งการปรับเปลี่ยนกระบวนการหรือขั้นตอนใน
การออกแบบแจ้งการประเมินอากร 
ค ำส ำคัญ: ปัญหาและอุปสรรค, การพิจารณาค าร้องอุทธรณ์ 

                                                           
* นักศกึษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศษสตร์ 
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1. บทน ำ 
กรมศุลกากร มีภารกิจส าคัญในการจัดเก็บภาษีส าหรับสินค้าขาเข้าและขาออก นอกจากนี้  

ยังมีหน้าที่หลักในการอ านวยความสะดวกทางด้านพิธีการน าเข้าและส่งออกสินค้า เพ่ือส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการปรับปรุงมาตรฐานการ
ท างานให้เป็นศุลกากรมาตรฐานสากลเป็นไปตามพระราชบัญญัติศุลกากร  

เมื่อมีการน าของเข้าหรือส่งของออกไปนอกราชอาณาจักรโดยหลักต้องเสียภาษีศุลกากรให้แก่
รัฐ เว้นแต่เข้าข้อยกเว้น เช่น ตามสนธิสัญญาและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเรื่องความตกลงทั่วไป
ว่าด้วยภาษีอากรและการค้า ข้อตกลงเรื่องเขตการค้าเสรี (FTA) เป็นต้น กระบวนการจัดเก็บอากร
เป็นไปตามกฎหมาย อันได้แก่ พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 พระราชก าหนดพิกัดอัตรา
ศุลกากร พ.ศ. 2530 กฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบที่เก่ียวข้อง ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้น าของเข้าหรือ
ส่งของออกประเมินตนเอง โดยการแสดงชนิด คุณภาพ ปริมาณ น้ าหนัก ราคาศุลกากร และรายการ
อย่างอ่ืน ๆ ของของที่น าเข้าหรือส่งออกในใบขนสินค้า เพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการคิดค านวณอากร
ศุลกากรและเสียอากรตามนั้น ในขณะเดียวกันพระราชบัญญัติศุลกากรให้อ านาจพนักงานเจ้าหน้าที่
ศุลกากรมีอ านาจตรวจสอบ และหากเห็นว่าการส าแดงรายการของผู้น าของเข้า หรือผู้ส่งของออกนั้น
ไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่จะท าการประเมินอากรศุลกากร ตามพิกัดอัตราที่เห็นว่าถูกต้อง หากผู้น าเข้าหรือ
ผู้ส่งของออกเห็นว่าเจ้าหน้าที่ประเมินอากรไม่ถูกต้อง ท าให้ต้องเสียอากรมากกว่าที่เห็นว่าควรเสีย 
สามารถอุทธรณ์การประเมินอากรได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแบบแจ้งการประเมิน 

การอุทธรณ์การประเมินอากรเป็นการโต้แย้งการใช้อ านาจรัฐของเจ้าหน้าที่และเมื่อมีการ
อุทธรณ์การประเมินก็เกิดผลกระทบจากการอุทธรณ์การประเมินอากรหลายประการ กล่าวคือ ภาครัฐ
ยังไม่สามารถจัดเก็บภาษีอากรส่วนที่โต้แย้งนั้นได้ เว้นแต่ผู้น าของเข้าหรือส่งออกนั้นยอมช าระและ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการโต้แย้งไว้ ภาคเอกชนน าของออกจากอารักขาศุลกากรไม่ได้ ไม่สามารถส่งมอบ
สินค้าแก่ลูกค้าได้ทันก าหนดเวลา เจ้าหน้าที่ศุลกากรมีอ านาจน าของนั้นไปยังศุลกากรหรือเก็บไว้ในที่
มั่นคง โดยผู้น าเข้าหรือส่งออกของต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย หากจะน าของออกไปจากอารักขาของ
เจ้าหน้าที่ต้องช าระภาษีศุลกากรตามที่ส าแดงไว้ในใบขนสินค้า และวางเงินหรือหลักประกันอ่ืนตามที่
ก าหนดส าหรับภาษีอากรส่วนที่โต้แย้งจนครบถ้วน ค่าเก็บรักษาของและเงินหรือหลักประกันดังกล่าว
เป็นค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นท าให้ต้นทุนทางการค้าเพ่ิมขึ้น และเมื่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ยังไม่มี
ค าวินิจฉัยผู้อุทธรณ์ก็ยังฟ้องคดีต่อศาลภาษีอากรไม่ได้ เว้นแต่พ้นก าหนดระยะเวลาตามมาตรา 41 
แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560  

พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 มาตรา 41 มีการก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาให้
ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ไว้อย่างชัดเจน ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 180 วันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารและข้อมูล  
จากผู้อุทธรณ์ครบถ้วน ซึ่งในอดีตพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 ไม่ได้ก าหนดระยะเวลาในการ
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พิจารณาให้ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ไว้ การเปลี่ยนแปลงไปสู่พระราชบัญญัติ
ศุลกากร พ.ศ. 2560 จึงส่งผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่วนอุทธรณ์ที่ต้องด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด ซึ่งพบว่าในปี 2562 มีการฟ้องคดีที่เกิดจากการพิจารณา
อุทธรณ์ไม่แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลาตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 
จ านวน 23 คด ี

การพิจารณาค าร้องอุทธรณ์การประเมินอากรฯ ของส่วนอุทธรณ์เป็นกระบวนการขั้นต้นใน
การพิจารณาอุทธรณ์ฯ ให้แล้วเสร็จ โดยเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาเรื่องอุทธรณ์ปัญหาพิกัดอัตราศุลกากรจะ
ท าการตรวจสอบรายละเอียดข้อมูล ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสินค้า และเอกสารหลักฐานในการปฏิบัติพิธี
การศุลกากร รวมทั้งข้อโต้แย้งของผู้อุทธรณ์ในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยพิกัดอัตรา
ศุลกากร เช่น สาระส าคัญของสินค้า ลักษณะและการใช้งานของสินค้า ประเภทพิกัดที่เกี่ยวข้องกับ
สินค้า และวินิจฉัยปัญหาพิกัดอัตราศุลกากรเบื้องต้น อันเป็นการรวบรวมข้อเท็จจริงสรุปประเด็น
ปัญหาที่เกี่ยวข้องน าเสนอต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เพ่ือพิจารณากลั่นกรอง และท าการ
สรุปประเด็นที่ได้รับการกลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เสนอต่อคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์เพ่ือวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เป็นที่ยุติต่อไป  

เนื่องจากปัจจุบันโลกมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว มีเทคโนโลยีต่าง ๆ มากมายเกิดขึ้น ท าให้
สินค้าและการบริการมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ลักษณะสินค้ามีการเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยี
หรือนวัตกรรมที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้น เกิดเป็นสินค้าใหม่ ๆ ส่วนผสมใหม่ ๆ รูปแบบใหม่ ๆ 
เกิดขึ้นมา ท าให้เกิดความสับสนหรือการใช้หลักเกณฑ์การตีความคลาดเคลื่อนในการจ าแนกพิกัด
อัตราศุลกากรของทั้งผู้น าเข้าหรือผู้ส่งออกกับผู้ประเมินอากร ส่งผลให้มีค าร้องอุทธรณ์การประเมิน
อากรด้านพิกัดอัตราศุลกากรที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของเจ้าหน้าที่จ านวน 5,984 ฉบับ  

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาแนวทางการพัฒนาการพิจารณาค าร้องอุทธรณ์การประเมิน
อากรด้านพิกัดอัตราศุลกากร ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 ของส่วนอุทธรณ์ กองพิกัด
อัตราศุลกากร กรมศุลกากร เพ่ือจะได้น าความรู้จากการศึกษานี้ มาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ
ด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อภาคเอกชนและ
ภาครัฐต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำ 

2.1 เพ่ือศึกษาโครงสร้างและอัตราก าลังของส่วนอุทธรณ์ กองพิกัดอัตราศุลกากร กรมศุลกากร 
2.2 เพ่ือศึกษากระบวนการพิจารณาค าร้องอุทธรณ์การประเมินอากรด้านพิกัดอัตราศุลกากร

ของเจ้าหน้าที่ส่วนอุทธรณ์ กองพิกัดอัตราศุลกากร กรมศุลกากร 
2.3 เพ่ือศึกษาถึงสภาพปัญหา และอุปสรรคในการพิจารณาค าร้องอุทธรณ์การประเมินอากร

ด้านพิกัดอัตราศุลกากรของเจ้าหน้าที่ส่วนอุทธรณ์ กองพิกัดอัตราศุลกากร กรมศุลกากร 
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2.4 เพ่ือวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการพิจารณาอุทธรณ์ค าร้องอุทธรณ์การประเมิน
อากรด้านพิกัดอัตราศุลกากรของส่วนอุทธรณ์ กองพิกัดอัตราศุลกากร กรมศุลกากร 

2.5 เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ การพิจารณาค าร้องอุทธรณ์การ
ประเมินอากรด้านพิกัดอัตราศุลกากรของส่วนอุทธรณ์ กองพิกัดอัตราศุลกากร กรมศุลกากร 
 
3. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 

จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ก าหนดตัวแปรใน
การศึกษาซึ่งประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ คือ 1) โครงสร้างและอัตราก าลังของส่วนอุทธรณ์ กองพิกัด
อัตราศุลกากร 2) กระบวนการพิจารณาค าร้องอุทธรณ์ฯ ของเจ้าหน้าที่ส่วนอุทธรณ์ 3) ปัญหาและ
อุปสรรคในการพิจารณาค าร้องอุทธรณ์ของเจ้าหน้าที่ส่วนอุทธรณ์ฯ และตัวแปรตามคือ แนวทางการ
พัฒนาค าร้องอุทธรณ์การประเมินอากรด้านพิกัดอัตราศุลกากร 

จากตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม สามารถก าหนดเป็นกรอบแนวคิดของการศึกษาได้ดังภาพ
ที่ 3.1 ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

3.1 ขอบเขตด้ำนประชำกร    
เก็บรวบรวมข้อมูลและความคิดเห็นของผู้บริหารของส่วนอุทธรณ์พิกัดอัตราศุลกากร และ

เจ้าหน้าที่ประจ าส่วนอุทธรณ์ที่มีความรับผิดชอบในการพิจารณาค าร้องอุทธรณ์การประเมินอากรด้าน
พิกัดอัตราศุลกากร จ านวน 17 ราย  

3.2 ขอบเขตด้ำนเวลำ    
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตช่วงเวลาในการศึกษา โดยเริ่มตั้งแต่ เดือน มกราคม 

พ.ศ. 2563 ถึง เดือน พฤษภาคม 2563 และท าการส ารวจเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ ในช่วงวันที่ 
1 พฤษภาคม 2563 จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563  

แนวทำงกำรพัฒนำกำรพิจำรณำค ำ

ร้องอุทธรณ์กำรประเมินอำกรด้ำน

พิกัดอัตรำศุลกำกร 

กระบวนการพิจารณาค าร้องอุทธรณ์ฯ  

ของเจ้าหน้าที่ส่วนอุทธรณ์ 

โครงสร้างและอัตราก าลังของส่วนอุทธรณ์ 

กองพิกัดอัตราศุลกากร 

ปัจจัย ข้อจ ากัด หรืออุปสรรค ในการพิจารณา

อุทธรณ์การประเมินอากร 

ด้านพิกัดอตัราศุลกากร 



394 
 

3.3 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ  
การวิจัยครั้งนี้ศึกษาแนวทางการพัฒนาการพิจารณาค าร้องอุทธรณ์การประเมินอากรด้าน

พิกัดอัตราศุลกากร ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 ของส่วนอุทธรณ์ กองพิกัดอัตราศุลกากร 
กรมศุลกากร เท่านั้น ไม่รวมถึงการพิจารณาอุทธรณ์ของคณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ 

 
4. วิธีกำรศึกษำ 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาการพิจารณาค าร้องอุทธรณ์การประเมินอากรด้าน
พิกัดอัตราศุลกากรของส่วนอุทธรณ์ กองพิกัดอัตราศุลกากร กรมศุลกากร” ใช้กระบวนการวิจัยในเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) มาวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ในการวิจัย โดยมีวิธีการศึกษา ดังนี้ 

1) การศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Documentary Survey) ที่เกี่ยวข้องกับ
พิจารณาค าร้องอุทธรณ์ด้านพิกัดอัตราศุลกากรของส่วนอุทธรณ์ กองพิกัดอัตราศุลกากร โดยศึกษา 
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาค าร้องอุทธรณ์อุทธรณ์
ด้านพิกัดอัตราศุลกากรส่วนอุทธรณ์ กองพิกัดอัตราศุลกากร ตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 จนถึง 
เดือน พฤษภาคม 2563    

2) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เป็นการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-
Structure Interview) ซึ่งมีแบบสัมภาษณ์ที่ก าหนดประเด็นไว้ล่วงหน้า แต่มีการยืดหยุ่นทั้งในการ
ถามและการตอบ โดยจะท าให้ผู้วิจัยได้ข้อมูลในเชิงลึกและเป็นประเด็นที่นอกเหนือและแตกต่างจากที่
ได้ก าหนดไว้ในแบบสอบถาม ทั้งนี้ผู้วิจัยจะใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารของส่วนอุทธรณ์ กองพิกัด
อัตราศุลกากร และเจ้าหน้าที่ประจ าส่วนอุทธรณ์ ที่มีความรับผิดชอบในการพิจารณาค าร้องอุทธรณ์
การประเมินอากรด้านพิกัดอัตราศุลกากร  
 
5. ผลกำรศึกษำ 

5.1 ผลจำกกำรศึกษำค้นคว้ำข้อมูลจำกเอกเอกสำรที่ เกี่ยวข้อง (Documentary 
Survey) กับกำรพิจำรณำค ำร้องอุทธรณ์กำรประเมินอำกรด้ำนพิกัดอัตรำศุลกำกร ของส่วน
อุทธรณ์พิกัดอัตรำศุลกำกร กองพิกัดอัตรำศุลกำกร 

1) การพิจารณาค าร้องอุทธรณ์การประเมินอากรด้านพิกัดอัตราศุลกากร 
เมื่อมีการน าของเข้าหรือส่งของออกไปนอกราชอาณาจักรโดยหลักต้องเสียภาษีศุลกากรให้แก่

รัฐ เว้นแต่เข้าข้อยกเว้น เช่น ตามสนธิสัญญาและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเรื่องความตกลงทั่วไป
ว่าด้วยภาษีอากรและการค้า ข้อตกลงเรื่องเขตการค้าเสรี (FTA) เป็นต้น กระบวนการจัดเก็บอากร
เป็นไปตามกฎหมาย อันได้แก่ พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 พระราชก าหนดพิกัดอัตรา
ศุลกากร พ.ศ. 2530 กฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้น าของเข้าหรือ
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ส่งของออกประเมินตนเอง โดยการแสดงชนิด คุณภาพ ปริมาณ น้ าหนัก ราคาศุลกากร และรายการ
อย่างอ่ืน ๆ ของของที่น าเข้าหรือส่งออกในใบขนสินค้า เพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการคิดค านวณอากร
ศุลกากรและเสียอากรตามนั้น ในขณะเดียวกันพระราชบัญญัติศุลกากรก็ให้อ านาจพนักงานเจ้าหน้าที่
ศุลกากรมีอ านาจตรวจสอบ และหากเห็นว่าการส าแดงพิกัดอัตราอากรของผู้น าของเข้า หรือผู้ส่งของ
ออกนั้นไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่จะท าการประเมินอากรศุลกากรตามพิกัดอัตราที่เห็นว่าถูกต้อง  
หากผู้น าเข้าหรือผู้ส่งของออกเห็นว่าเจ้าหน้าที่ประเมินอากรไม่ถูกต้อง ท าให้ต้องเสียอากรมากกว่าที่
เห็นว่าควรเสีย สามารถอุทธรณ์การประเมินอากรได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแบบแจ้งการ
ประเมิน 

การประเมินอากรเพ่ือเรียกเก็บอากรจากผู้มีหน้าที่เสียอากรที่ไม่ได้เสียอากรหรือเสียอากรไว้
ไม่ครบถ้วนมี 3 ลักษณะดังนี้  

(1) การประเมินจากการเรียกเก็บอากรขณะผ่านพิธีการศุลกากร 
เมื่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้รับผิดชอบหน่วยงาน ณ ท่า/ที่ ที่น าเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง

ขณะน าเข้า ตรวจพบว่า ผู้น าเข้าส าแดงประเภทพิกัดในใบขนสินค้าไม่ถูกต้องตามหลักการจ าแนก
ประเภทพิกัดอัตราศุลกากร โดยมีเหตุผลและข้อสนับสนุนการจัดเข้าประเภทพิกัดตามที่ตรวจพบ 
แต่ผู้น าของเข้าไม่เห็นด้วยจึงโต้แย้งไว้เพ่ือให้มีการวินิจฉัยที่ถูกต้อง ซึ่งผู้น าเข้าจะน าของออกจาก
อารักขาศุลกากรไม่ได้หากมิได้วางประกันเพ่ือรับของออกไปก่อนและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะน า
รายละเอียดของสินค้า พร้อมสินค้าตัวอย่างที่ตรวจพบนั้น ส่งไปยังส่วนมาตรฐานพิกัดอัตราศุลกากร
อันเป็นหน่วยงานภายในกรมศุลกากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการวินิจฉัยพิกัดศุลกากรของ
สินค้า เพ่ือท าการวินิจฉัยประเภทพิกัดศุลกากรของสินค้า โดยเมื่อผลค าวินิจฉัยพิกัดศุลกากรดังกล่ าว
ไม่เป็นไปตามที่ผู้น าเข้าหรือผู้ส่งออกส าแดงไว้ในใบขนสินค้า และผู้น าเข้าไม่ยอมรับผลการวินิจฉัยนั้น 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะแบบแจ้งการประเมินอากรเพ่ือเรียกเก็บอากร ตามผลค าวินิจฉัยพิกัด
ศุลกากร กล่าวได้ว่า เจ้าหน้าที่จะไม่ด าเนินการออกแบบแจ้งทันที ณ ขณะตรวจพบการส าแดงพิกัดไม่
ถูกต้อง จนกว่าจะได้รับผลการวินิจฉัยประเภทพิกัดของสินค้าจากส่วนมาตรฐานพิกัดอัตราศุลกากร 
ดังแผนภาพที่ 5.1 

แบบแจ้งการประเมินอากรที่ออกโดยอาศัยผลการวินิจฉัยของส่วนมาตรฐานพิกัด
ศุลกากรจากการโต้แย้งพิกัดอัตราศุลกากรขณะผ่านพิธีการศุลกากร จึงมีรายละเอียดและข้อเท็จจริง
ของสินค้าที่จ าเป็นส าหรับการพิจารณาอุทธรณ์ครบถ้วน เนื่องจากได้ผ่านการวินิจฉัยพิกัดศุลกากร  
โดยส่วนมาตรฐานพิกัดอัตราศุลกากรซึ่งมีการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน รายละเอียดสินค้า ลักษณะ
ของสินค้าตัวอย่าง รวมทั้งผ่านการเรียกให้ผู้น าเข้ามาชี้แจงรายละเอียดของสินค้าเพ่ือวินิจฉัยพิกัด
ศุลกากรแล้ว 
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อย่างไรก็ตาม การประเมินอากรที่เกิดจากการโต้แย้งพิกัดอัตราศุลกากรขณะผ่านพิธี
การศุลกากร ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการจ านวนมาก เนื่องจากต้องท าการวางประกันหรือช าระ
อากรในอัตราที่เจ้าหน้าที่ประเมินก่อนจึงจะน าของออกจากอารักขาศุลกากรได้ หากไม่วางประกัน
หรือช าระอากรจะไม่สามารถน าของออกจากอารักขาศุลกากรได้ ซึ่งจะมีภาระในค่าเก็บรักษาสินค้าที่
น าเข้ามาไว้ในศุลกสถานหรือท่ีมั่นคง อันเป็นการเพิ่มภาระให้แก่ผู้ประกอบการ  

 
ภาพที่ 5.1 การประเมินจากการเรียกเก็บอากรขณะผ่านพิธีการศุลกากร 

 
 

ขณะน าเข้า 

เจ้าหน้าท่ีตรวจพบว่าส าแดง 

ประเภทพิกัดอัตราศุลกากรไม่

ถูกต้อง 

ผู้น าเข้าไม่เห็นด้วย 

ขอโต้แย้งให้มีการวินิจฉยั

พิกัดอัตราศลุกากร 

ช าระอากรตามที่ตรวจ

ตรวจปล่อยสินค้า 

ผู้น าเข้าเห็นด้วย 

วาง

ไม่วาง

สามารถน าของออก 

จากอารักขา
ศุลกากรได ้

ไม่สามารถน าของ
ออก 

จากอารักขา
เจ้าหน้าท่ีส่งข้อมลูรายละเอียดของ

สินค้า พร้อมท้ังสินค้าตัวอย่างให้สว่น

มาตรฐานพิกัดอัตราศุลกากรวินิจฉัย

ประเภทพิกัดศุลกากรของสินค้า 

ผลการวินิจฉัย 

ช าระอากรตามแบบ

แจ้งการประเมินอากร 

เจ้าหน้าท่ีออกแบบ

แจ้งการประเมิน

อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ

พิจารณาอุทธรณ ์

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
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(1) การประเมินจากการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อยส าหรับใบขนสินค้า 
(2) การประเมินจากการทบทวนหลังการตรวจปล่อยส าหรับใบขนสินค้า (Post 

Review) 
การทบทวน และตรวจสอบหลังการตรวจปล่อยเป็นการตรวจสอบข้อมูลและ

รายละเอียดของใบขนสินค้าที่ได้ผ่านพิธีการตรวจปล่อยของออกไปแล้ว หากภายหลังเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องของใบขนสินค้า ตรวจพบว่าผู้น าของเข้าแสดงประเภทพิกัดอัตรา
ศุลกากรในใบขนสินค้าไม่ถูกต้องตามข้อมูลรายละเอียดสินค้าของทางหน่วยงานตรวจสอบ จะท าการ
ออกแบบแจ้งการประเมินเพื่อเรียกเก็บอากรที่ขาดแก่ผู้น าเข้า  

การออกแบบแจ้งการประเมินอากรหลังการตรวจปล่อยเป็นการตรวจสอบข้อมูล
รายละเอียดของสินค้าจากเอกสารที่ผู้น าเข้าได้ยื่นไว้ขณะผ่านพิธีการศุลกากรหรือเรียกให้ผู้น าเข้ามา
ชี้แจงรายละเอียดของสินค้าที่ได้ผ่านพิธีการศุลกากรไปแล้วเท่านั้น มิได้เป็นการตรวจสอบจากลักษณะ
ของสินค้าในขณะน าเข้า อาจกล่าวได้ว่าเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบไม่ได้พิจารณาจากลักษณะของสินค้าจริง
ในขณะน าเข้า นอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบมีอ านาจในการประเมินอากรและออกแบบแจ้งการ
ประเมินอากรตามที่ได้ตรวจพบได้ทันทีโดยไม่ผ่านกระบวนการในการวินิจฉัยประเภทพิกัดของสินค้า
จากส่วนมาตรฐานพิกัดอัตราศุลกากร การออกแบบแจ้งการประเมินภายหลังการตรวจปล่อยจึงเป็น
การออกแบบแจ้งการประเมินอากรโดยอาศัยทักษะความรู้ความสารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
บุคคลหรือหน่วยงานในการพิจารณาประเภทพิกัดสินค้าของผู้ตรวจสอบ  

แบบแจ้งการประเมินอากรที่เกิดจากการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อยจึงอาจมี
รายละเอียดของสินค้าในขณะน าเข้าไม่ครบถ้วน รวมทั้งขาดตัวอย่างสินค้าในขณะน าเข้า เมื่อมีการ
อุทธรณ์การประเมินอากรจากแบบแจ้งการประเมินอากรประเภทดังกล่าว เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาค าร้อง
อุทธรณ์จะต้องรวบรวมและค้นหาข้อเท็จจริงในขณะน าเข้า รวมทั้ งรายละเอียดของสินค้าเพ่ิมเติม 
ทั้งจากผู้ออกแบบแจ้งการประเมินอากรและจากผู้อุทธรณ์ ซึ่งส่งผลต่อระยะเวลาในการพิจารณาค า
ร้องอุทธรณ์  

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากปริมาณค าร้องอุทธรณ์ที่รับเข้าใหม่ในช่วงเดือน 
มกราคม-ธันวาคม 2562 พบว่าเป็นมีการค าร้องอุทธรณ์การประเมินอากรที่เกิดขึ้นจากการออกแบบ
แจ้งการประเมินอากรจากการตรวจสอบย้อนหลังจากการน าเข้าหรือส่งออก ในช่วงระยะเวลา 5-9 ปี 
จ านวน 2,379 ค าร้องอุทธรณ์ คิดเป็นร้อยละ 34.62 และ ระยะเวลาที่เกินกว่า 9 ปี จ านวน 1,653 
ค าร้องอุทธรณ์ คิดเป็นร้อยละ 24.05 ของค าร้องอุทธรณ์ที่รับเข้าใหม่ทั้งหมดในปี 2562 ส่งผลให้การ
ค้นหาข้อเท็จจริง ณ ขณะน าเข้า รายละเอียดของสินค้า และการติดตามเอกสารหลักฐานเป็นไปอย่าง
ล่าช้า 
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การพิจารณาค าร้องอุทธรณ์ของเจ้าหน้าที่ส่วนอุทธรณ์ฯ มีกระบวนการตั้งแต่ผู้
อุทธรณ์มายื่นค าร้องอุทธรณ์ที่ส่วนอุทธรณ์พิกัดอัตราศุลกากร กองพิกัดอัตราศุลกากร หรือด่าน
ศุลกากรหรือส านักงานศุลกากรภาค ในกรณีที่ไม่ได้ยื่นที่ส่วนอุทธรณ์พิกัดอัตราศุลกากร กองพิกัด
อัตราศุลกากร ด่านศุลกากรหรือส านักงานศุลกากรภาคจะส่งค าร้องอุทธรณ์รวมทั้งเอกสาร
ประกอบการพิจารณามายังส่วนอุทธรณ์ กองพิกัดอัตราศุลกากร โดยการพิจารณาค าร้องอุทธรณ์ของ
ส่วนอุทธรณ์มีกระบวนการ ดังนี้ 

(1) ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารที่ผู้อุทธรณ์น ามายื่น อันประกอบด้วย 
- แบบค าอุทธรณ์และคัดค้านการประเมินอากร (กศก.171) ที่ได้กรอกข้อความแสดง

เหตุผลของการอุทธรณ์หรือโต้แย้งไว้อย่างชัดเจนทั้งประเด็นในข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เป็น
เหตุผลในการอุทธรณ์ 

- เหตุผลในการอุทธรณ์และคัดค้านการประเมินอากร (เพ่ิมเติมจากที่ระบุไว้ในแบบ-
ถ้ามี) 

- ส าเนาแบบแจ้งการประเมินอากร 
- ส าเนาใบขนสินค้าขาเข้าหน้า/หลัง 
- ส าเนาใบเสร็จช าระอากร/ช าระประกัน 
- ส าเนา Invoice หรือ Catalog และเอกสารอื่น ๆ ถ้ามี 
- หนังสือมอบอ านาจติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีมิได้มายื่นด้วยตนเอง)  
- บัตรประจ าตัวประชาชนผู้มอบอ านาจฉบับจริง พร้อมส าเนา 1 ฉบับ 
- บัตรประจ าตัวประชาชนผู้รับมอบอ านาจฉบับจริง พร้อมส าเนา 1 ฉบับ 
(2) ตรวจสอบว่าเป็นการยื่นอุทธรณ์ภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแบบ

แจ้งการประเมินอากร จากใบตอบรับทางไปรษณีย์ (ป.133ก) โดยท าบันทึกข้อความขอยืมต้นฉบับใบ
ขนสินค้าขาเข้า และใบตอบรับทางไปรษณีย์ (ป.133ก) จากหน่วยงานที่ออกแบบแจ้งการประเมิน
อากร  

จากสถิติการตรวจสอบสิทธิของผู้อุทธรณ์โดยการขอยืมต้นฉบับใบขนสินค้าขาเข้า 
และใบตอบรับทางไปรษณีย์ (ป.133ก) จากหน่วยงานที่ออกแบบแจ้งการประเมินอากร ในช่วงเดือน
มกราคม-ธันวาคม 2562 พบว่า อัตราการได้รับหลักฐานฯ เพ่ือการตรวจสอบโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 13.12% 
ซึ่งนับว่าเป็นปริมาณที่น้อยมาก ส่งผลให้ขั้นตอนในพิจารณาข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และเหตุผลการ
ประเมินของพนักงานเจ้าหน้าที่ ข้อชี้แจง ข้อโต้แย้ง และเหตุผลของผู้อุทธรณ์ เพ่ือสรุปเรื่องอุทธรณ์ 
เสนอต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เนิ่นช้าออกไป ท าให้มีค าร้องอุทธรณ์การประเมินอากรที่
ยังไม่ได้รับการพิจารณาคงค้างอยู่เป็นจ านวนมาก 
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(3) พิจารณาสรุปเรื่องอุทธรณ์ อันประกอบด้วย (1) ข้อเท็จจริงในการน าของเข้า
หรือส่งของออกทั่วไปพร้อมรายละเอียดของชนิดสินค้า (2) ข้อกฎหมาย และเหตุผลการประเมินของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ (3) ข้อชี้แจง ข้อโต้แย้ง และเหตุผลของผู้อุทธรณ์ พร้อมเสนอความเห็นของ
เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาอุทธรณ์ เหตุผล ข้อมูลอ้างอิง และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อคณะอนุกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ในแต่ละด้านเพ่ือกลั่นกรองและสรุปความเห็น และออกรายงานการประชุมพร้อมให้
คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์รับรองรายงานการประชุมภายใน 15 วันหลังจากเสร็จสิ้นการ
ประชุม ก่อนเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์วินิจฉัยชี้ขาด ภายใน 15 วัน นับแต่วัน
รับรองรายงานการประชุมของคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในแต่ละด้าน อันเป็นการใช้อ านาจ
ในการพิจารณาทบทวนค าสั่งทางปกครอง พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

ระหว่างการพิจารณาค าร้องอุทธรณ์ หากพบว่าขาดต้นฉบับใบขนสินค้าจะต้องท า
หนังสือยืมไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหากเห็นว่ายังขาดเอกสารหรือข้อมูลประกอบค าอุทธรณ์ให้
มีหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ยื่นค าอุทธรณ์เพ่ือให้ข้อมูลดังกล่าว 

เห็นได้ว่าภายหลังจากท่ีเจ้าหน้าที่ส่วนอุทธรณ์ กองพิกัดอัตราศุลกากร พิจารณาสรุป
เรื่องอุทธรณ์เสนอต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แล้ว มีระยะเวลาที่ต้องด าเนินการในขั้นตอน
ของคณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เพ่ือออกค าวินิจฉัยอุทธรณ์ รวมทั้งสิ้น 30 วัน  

เมื่อพิจารณากรอบระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์ ที่ได้ก าหนดไว้ในมาตรา 41 
แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 ที่ก าหนดให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณา
อุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในก าหนด 180 วัน โดยสามารถขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปได้
อีกไม่เกิน 90 วัน ดังนั้น กระบวนการพิจารณาค าร้องอุทธรณ์ของเจ้าหน้าที่ส่วนอุทธรณ์ จะต้อง
ด าเนินการสรุปเรื่องอุทธรณ์ พร้อมเสนอความเห็น เหตุผล ข้อมูลอ้างอิง และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
จึงมีระยะเวลาในการด าเนินการสูงสุด 240 วัน นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์และมีเอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวกับการอุทธรณ์นั้นครบถ้วน 

จากรายละเอียดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นอุทธรณ์และวิธีพิจารณา
อุทธรณ์ที่ได้กล่าวไปนั้น สามารถสรุปเป็นประเด็นส าคัญ ดังนี้ 1) ขั้นตอนและกระบวนการในการ
พิจารณาค าร้องอุทธรณ์ของเจ้าหน้าที่ส่วนอุทธรณ์ 2) ก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาค าร้องฯ ของ
เจ้าหน้าที่ส่วนอุทธรณ์ 3) ข้อมูลรายละเอียดของค าร้องอุทธรณ์อันประกอบด้วยข้อเท็จจริงและ
รายละเอียดของสินค้าในขณะน าเข้า ซึ่งเป็นเงื่อนไขส าคัญในการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ อันจะเห็นได้
จากในขั้นตอนการด าเนินการ ข้อเท็จจริงและรายละเอียดของสินค้าเป็นปัจจัยส าคัญในการพิจารณา
จ าแนกประเภทพิกัดและอัตราศุลกากรของเจ้าหน้าที่ หากผู้อุทธรณ์ยื่นข้อมูลไม่เพียงพอก็จะส่งผลต่อ
การพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ 

2) สถิติผลการพิจารณาค าร้องอุทธรณ์การประเมินอากรของเจ้าหน้าที่ 
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จากสถิติผลการพิจารณาค าร้องอุทธรณ์การประเมินอากรของคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ด้านพิกัดอัตราศุลกากร (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2563) พบว่า 
มีการประเมินอากรที่ไม่ตรงตามลักษณะของสินค้ามากถึงร้อยละ 43 อันประกอบด้วย การเพิกถอน
การประเมินอากรของพนักงานเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 24 และการยกอุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์และเพิกถอน
การประเมินอากรของพนักงานเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 19 ในขณะที่ผลการยกอุทธรณ์การประเมินอากร
ของผู้อุทธรณ์ หรือเป็นไปตามผลการประเมินอากร อยู่ท่ีร้อยละ 39 อาจกล่าวได้ว่า ประสิทธิภาพของ
การประเมินอากรส่งผลต่อปริมาณค าร้องอุทธรณ์ท่ีเพ่ิมขึ้น  

3) อัตราก าลังกับหน้าที่ความรับผิดชอบและภาระงานของเจ้าหน้าที่ 
ส่วนอุทธรณ์พิกัดอัตราศุลกากรท าหน้าที่เปรียบเสมือนฝ่ายเลขาของคณะกรรมการพิจารณา

อุทธรณ์ ซึ่งการพิจารณาค าร้องอุทธรณ์การประเมินอากรด้านพิกัดอัตราศุลกากรนั้น เป็นหน้าที่ความ
รับผิดชอบของฝ่ายอุทธรณ์พิกัดอัตราศุลกากรที่ 1 และ 2 ซึ่งมีการแบ่งขอบเขตประเภทพิกัดที่แต่ละ
ฝ่ายรับผิดชอบแตกต่างกัน ดังนี้ 

ฝ่ายที่ 1 - พิจารณาอุทธรณ์สินค้าที่มีการส าแดงประเภทพิกัดศุลกากรในใบขนสินค้าขณะ
น าเข้าในประเภทพิกัดศุลกากร ตอนที่ 9 ถึง ตอนที่ 81 และของส่งออกตามภาค 3 รวมทั้งการยกเว้น
อากรตามภาค 4 แห่งพระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 

ฝ่ายที่ 2 - พิจารณาอุทธรณ์สินค้าที่มีการส าแดงประเภท พิกัดศุลกากรในใบขนสินค้าขณะ
น าเข้าในประเภทพิกัดศุลกากร ตอนที่ 82 ถึง ตอนที่ 97 

เมื่อพิจารณาถึงอัตราก าลังของเจ้าหน้าที่ฝ่ายอุทธรณ์พิกัดอัตราศุลกากรที่ 1 และ 2 ปริมาณ
ของส่วนอุทธรณ์พิกัดอัตราศุลกากรแล้ว พบว่าเจ้าหน้าที่มีภาระงานสูงมาก โดยเฉลี่ยอัตราก าลังของ
เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาทั้งหมด เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณา 1 คนจะมีภาระงาน 22 เรื่องอุทธรณ์ หรือ 262  
ค าร้องอุทธรณ ์ซึ่งหากพิจารณาประกอบกับสถิติจ านวนปริมาณงานที่เจ้าหน้าที่ส่วนอุทธรณ์พิกัดอัตรา
ศุลกากรพิจารณาแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2562 จ านวนเรื่องเฉลี่ยที่พิจารณาได้ต่อเดือน คือ 22 เรื่อง
อุทธรณ์ หรือ 535 ค าร้องอุทธรณ์ งานที่เจ้าหน้าที่จะต้องใช้ระยะเวลาในการสะสางงานคงเหลือ ซึ่งมี
ยอดรวม ณ เดือน ธันวาคม 2562 คือ 423 เรื่องอุทธรณ์ หรือ 4,969 ค าร้องอุทธรณ์ เป็นเวลาทั้งสิ้น
กว่า 1 ปี 7 เดือน ในการด าเนินการให้เสร็จสิ้น โดยระยะเวลานี้เป็นระยะเวลาด าเนินการเสร็จสิ้น
ภายใต้เงื่อนไขที่ ส่วนอุทธรณ์พิกัดอัตราศุลกากร จะไม่สามารถรับงานใหม่เข้ามาได้ อาจกล่าวได้ว่า
เป็นเงื่อนไขที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ เนื่องจากสถิติงานเข้า-ออก มียอดงานเข้าใหม่เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 
29 เรื่อง หรือ 496 ค าร้องอุทธรณ์  

อย่างไรก็ตาม จากสถิติจ านวนปริมาณงานที่เจ้าหน้าที่ส่วนอุทธรณ์พิกัดอัตราศุลกากร
พิจารณาแล้วเสร็จในปี 2562 จ านวนเรื่องเฉลี่ยที่พิจารณาได้ต่อเดือน มีจ านวนใกล้เคียงกับจ านวน
ปริมาณงานที่รับเข้าใหม่โดยเฉลี่ยต่อเดือน ดังนั้น อัตราก าลังของเจ้าหน้าที่จึงมิได้เป็นอุปสรรคที่ส่งผล
ต่อการพิจารณาค าร้องอุทธรณ์ฯ หากสามารถสะสางงานคงค้างที่มีอยู่ในปริมาณมากได้ 
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5.2 ผลกำรสัมภำษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับพิจำรณำค ำร้องอุทธรณ์กำรประเมินอำกรด้ำนพิกัด
อัตรำศุลกำกร ของส่วนอุทธรณ์พิกัดอัตรำศุลกำกร กองพิกัดอัตรำศุลกำกร 

ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์ โดยแบ่งผลของการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน 
ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ สามารถสรุปได้ดังนี้ 
อายุ พบว่า อายุเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากสุดอยู่ที่ระหว่าง 31 -35 ปี จ านวน 7 คน 

คิดเป็นร้อยละ 41 ส่วนที่น้อยสุดอยู่ที่ 36-40 ปี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 6  
ระดับต าแหน่ง พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานต าแหน่งนักวิชาการศุลกากร ระดับ 

ปฏิบัติการ จ านวน 1 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 82 
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ณ กรมศุลกากร พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ปฏิบัติงาน ณ  

กรมศุลกากร เป็นระยะเวลา 1-2 ปี จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 65 
ระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 9 

คน คิดเป็นร้อยละ 53 
ส่วนที่ 2 ผลการศึกษาความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาค าร้องอุทธรณ์การประเมิน

อากรด้านพิกัดอัตราศุลกากร ของส่วนอุทธรณ์ กองพิกัดอัตราศุลกากร ดังนี้ 
1) ประสิทธิภาพของการพิจารณาค าร้องอุทธรณ์การประเมินอากรด้านพิกัดอัตราศุลกากร

ของส่วนอุทธรณ์ กองพิกัดอัตราศุลกากร  
เจ้าหน้าที่ศุลกากรซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้ ส่วนใหญ่เห็นว่า กระบวนการพิจารณาค าร้อง

อุทธรณ์การประเมินอากรด้านพิกัดอัตราศุลกากรของส่วนอุทธรณ์พิกัดอัตราศุลกากร กองพิกัดอัตรา
ศุลกากรในปัจจุบันมีประสิทธิภาพดีพอสมควร เนื่องจากมีกระบวนการท างาน (work flow) ที่ชัดเจน 
มีกรอบระยะเวลาในการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอน และมีการแบ่งหน้าที่การท างานของหน่วยงาน
ภายในส่วนอุทธรณ์ฯ ได้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามต้องพิจารณาถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานและปัจจัย
อ่ืนที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านเพ่ือเพ่ิมความรวดเร็วในการท างาน เช่น ขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิของ  
ผู้อุทธรณ์ที่จ าเป็นต้องขอยืมเอกสารจากหน่วยงานผู้ออกแบบแจ้งการประเมินซึ่งใช้ระยะเวลาที่ไม่
สามารถก าหนดได้ขึ้นอยู่กับหน่วยงานผู้ประเมินจะส่งหลักฐานยื่นยันการรับแบบแจ้งและหลักฐาน
สนับสนุนเหตุผลที่ใช้ในการประเมินฯ เพ่ือประกอบการพิจารณา อันอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพในด้าน
ระยะเวลาในการพิจารณาค าร้องอุทธรณ์ที่ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ภายในกรอบระยะเวลาที่
กฎหมายก าหนด 

2) ข้อจ ากัด ปัญหา และอุปสรรคในการพิจารณาค าร้องอุทธรณ์ 
เจ้าหน้าที่ศุลกากรซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ มีความเห็นว่า กระบวนการการ

พิจารณาค าร้องอุทธรณ์การประเมินอากรด้านพิกัดอัตราศุลกากร ยังคงมีอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สรุปได้ ดังนี้ 
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(1) การพิจารณาค าร้องอุทธรณ์จะต้องมีการตรวจสอบสิทธิยื่นค าร้องอุทธรณ์ของ 
ผู้อุทธรณ์ ว่าได้ยื่นภายในก าหนดเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแบบแจ้งการประเมินอากร โดยใช้
ต้นฉบับเอกสารใบตอบรับไปรษณีย์เป็นหลักฐานที่แสดงถึงวันที่ผู้อุทธรณ์ได้รับแบบแจ้งการประเมิน
อากรจากเจ้าหน้าที่มาพิจารณา ซึ่งเอกสารดังกล่าวจัดเก็บไว้ที่หน่วยงานของผู้ออกแบบแจ้งการ
ประเมินอากร ผู้พิจารณาอุทธรณ์จึงต้องติดต่อขอเอกสารหลักฐานจากหน่วยงานที่ออกแบบเจ้งการ
ประเมินอากร ท าให้การตรวจสอบสิทธิของผู้ อุทธรณ์เป็นไปได้อย่างเนิ่นช้า เนื่องจากหน่วยงานที่
จัดเก็บเอกสารดังกล่าวใช้เวลานานในการค้นหาและจัดส่งมายังส่วนอุทธรณ์ หรือบางกรณีผู้ออกแบบ
แจ้งไม่สามารถค้นหาเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้  

(2) เอกสาร หลักฐาน ประกอบการพิจารณาค าร้องอุทธรณ์ในบางประเด็นที่ 
ผู้อุทธรณ์โต้แย้งต้องติดต่อหน่วยงานผู้ออกแบบแจ้งการประเมินอากร เพ่ือพิจารณาข้อเท็จจริ งที่
สนับสนุนการประเมินอากร ท าให้เกิดความล่าช้าในการพิจารณาค าร้องฯ 

(3) ผู้อุทธรณ์มิได้ให้ข้อมูลที่เพียงพอต่อการพิจารณาอุทธรณ์ เช่น อธิบายลักษณะ
ของสินค้าไม่ครบถ้วน หรือ ให้ข้อเท็จจริงของสินค้ายังไม่เพียงพอต่อการพิจารณา เนื่องจากขาด
ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ รวมถึงสิทธิและหน้าที่ของผู้อุทธรณ์ ตลอดจนข้อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการท าค าโต้แย้งที่ขาดความชัดเจนในประเด็นที่ประสงค์จะโต้แย้ง  ท าให้
เจ้าหน้าที่ไม่สามารถทราบถึงข้อเท็จจริงของสินค้ารายอุทธรณ์ได้ส่งผลให้เกิดความล่าช้าจากการที่
จะต้องท าการรวบรวมข้อมูล หรือค้นหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติม  

(4) ผู้อุทธรณ์ยื่นเอกสารประกอบการพิจารณาที่ไม่ถูกต้องตามประเด็นที่ผู้อุทธรณ์
โต้แย้ง และใช้เวลานานในการยื่นเอกสารชี้แจงเพ่ิมเติมกรณีที่เจ้าหน้าที่เรียกให้ผู้อุทธรณ์ยื่นเอกสาร
เพ่ิมเติม และการเปิดโอกาสให้ผู้อุทธรณ์สามารถชี้แจงในประเด็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับข้อเท็จจริง ลักษณะ
สินค้ารายอุทธรณ์ ตลอดจนการน าไปใช้งาน เพ่ือประกอบการพิจารณาอุทธรณ์ ส่งผลให้ต้องใช้ระยะ
เวลานานกว่าจะได้ข้อมูลที่ครบถ้วน เพียงพอต่อการพิจารณาอุทธรณ์ประเภทพิกัดของสินค้ามีจ านวน
มากและหลากหลาย ความแตกต่างเพียงเล็กน้อยของสินค้าส่งผลต่อความถูกต้องในการพิจารณาจัด
ประเภทพิกัด ผู้พิจารณาต้องใช้เวลานานในการศึกษา ท าความเข้าใจในตัวสินค้า 

(5) ผู้ปฏิบัติ งานในด้านการพิจารณาส่ วนใหญ่ เป็นผู้ ปฏิบัติ งานใหม่อาจมี
ประสบการณ์และทักษะความรู้ในด้านพิกัดศุลกากรไม่มากนัก จึงต้องมีการศึกษาหาข้อมูลเพ่ิมเติม 
อาจส่งผลให้การพิจารณาใช้เวลามากข้ึน 

(6) เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาฯ มีการโยกย้ายบ่อยครั้ง ท าให้การพิจารณาขาดความ
ต่อเนื่องของการพิจารณา   

(7) จ านวนบุคคลการในการปฏิบัติงาน ยังไม่สอดคล้องกับประมาณงาน ณ ปัจจุบัน 
3) การแบ่งโครงสร้างและอัตราก าลังของเจ้าหน้าที่ส่วนอุทธรณ์ 

- การแบ่งโครงสร้างภายในส่วนอุทธรณ์ 
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เจ้าหน้าที่ศุลกากรซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้ ส่วนใหญ่เห็นว่า การแบ่งโครงสร้าง
ภายในส่วนอุทธรณ์พิกัดอัตราศุลกากรมีความเหมาะสมภายใต้ข้อก ากัดด้านจ านวนของบุคลากร  
มีการก าหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน โดยพิจารณาจากความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของเจ้าหน้าที่ภายในฝ่าย ท าให้ลดระยะเวลาและความซ้ าซ้อนการพิจารณา  
การแบ่งเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาออกเป็น 2 ฝ่าย ท าให้สามารถกระจายงานไปในแต่ละฝ่ายได้อย่าง
ใกล้เคียงกัน หากเพ่ิมฝ่ายพิจารณาข้ึนอีก อาจท าให้เกิดความไม่เหมาะสมของปริมาณงานที่แต่ละฝ่าย
ต้องรับผิดชอบ เนื่องจากการแบ่งฝ่ายต้องแบ่งตามความเชียวชาญของผู้พิจารณาในแต่ละประเภทของ
พิกัด นอกจากนี้ กรมฯ ได้จ้างที่ปรึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านพิกัดอัตราศุลกากร 
จ านวน 2 ท่าน มาประจ าที่ส่วนอุทธรณ์พิกัดอัตราศุลกากร ซึ่งพร้อมให้ค าปรึกษา แนะน าแก่
เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาโดยเจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปขอค าแนะน าหรือขอค าปรึกษาได้ทุกเม่ือ 

- อัตราก าลังของเจ้าหน้าที่ส่วนอุทธรณ์ 
เจ้าหน้าที่ศุลกากรซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้ ส่วนใหญ่เห็นว่า เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณา

มีจ านวนไม่เพียงพอหากเทียบกับปริมาณค าร้องอุทธรณ์ที่ยังอยู่ระหว่างด าเนินการในปัจจุบัน 
เนื่องจากเจ้าหน้าที่แต่ละคนมีภาระงานสูงมาก ตั้งแต่ การรวบรวมข้อเท็จจริง และเอกสารหลักฐาน 
รวมทั้งพิจารณาปัญหาพิกัดอัตราศุลกากร ที่นอกจากจะพิจารณาประเภทพิกัดของสินค้าแล้ว ยังต้อง
พิจารณาถึงอัตราอากรของสินค้าด้วย นอกจากนั้นในบางกรณีจะต้องมีการพิจารณาถิ่นก าเนิดของ
สินค้า หรือพิจารณาข้อโต้แย้งของผู้อุทธรณ์ที่เป็นประเด็นโต้แย้งในข้อกฎหมายอีกด้วย นอกจากนั้น 
บุคคลากรในส่วนอุทธรณ์เป็นเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ด้านพิกัดอัตราศุลกากรไม่มากท าให้ขาด
ประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญในการจ าแนกพิกัดของสินค้า ส่งผลให้เกิดงานสะสมและท าให้
เจ้าหน้าที่ใช้ระยะเวลาในการพิจารณานานมากขึ้น 

4) แนวทางการพัฒนาการพิจารณาค าร้องอุทธรณ์การประเมินอากรด้านพิกัดอัตราศุลกากร  
ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 ของส่วนอุทธรณ์ กองพิกัดอัตราศุลกากร กรมศุลกากร 

เจ้าหน้าที่ศุลกากรซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้  มีแนวทางการพัฒนาการ
กระบวนการการพิจารณาค าร้องอุทธรณ์การประเมินอากรด้านพิกัดอัตราศุลกากร โดยสรุป ดังนี้ 

(1) เพ่ิมอัตราก าลังของเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาอุทธรณ์ให้มีจ านวนที่สอดคล้องกับกับ
ปริมาณงานในปัจจุบัน และเป็นบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และเพ่ิมการอบรมทักษะ
เพ่ิมเติมให้แก่เจ้าหน้าที่  

(2) จัดสรรบุคลากรที่มีประสบการณ์การท างานในด้านพิกัดอัตราศุลกากร 
(3) ควรเพ่ิมความส าคัญในการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน โดยมีกรอบ

ระยะเวลาด าเนินการที่ชัดเจน และมีการก าหนดบทลงโทษ 
(4) เพ่ิมระบบสืบค้นข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ  
(5) น าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในกระบวนการพิจารณา เช่น การส่งเอกสารได้ด้วย e-mail   
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(6) การเพ่ิมขวัญก าลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เช่น ค่าตอบแทนพิเศษ 
ความก้าวหน้าในสายงานวิชากร 

(7) น าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ เช่น ระบบอุทธรณ์ออนไลน์ ที่สามารถตรวจสอบ
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาได้ทันที (เช่นเมื่อมีการออกแบบแจ้งการประเมิน จะต้องมีการ 
upload ข้อมูล เช่น แบบแจ้งประเมิน เอกสารประกอบการประเมิน ใบตอบรับไปรษณีย์ เป็นต้น) 

(8) ควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการรับเรื่องอุทธรณ์การประเมินอากรประจ า
ท่าน าเข้า หรือด่านศุลกากร เพ่ือพิจารณาข้อมูลเอกสารเบื้องต้นให้ครบถ้วน ก่อนที่จะส่งอุทธรณ์มาที่  
ส่วนอุทธรณ์พิกัดอัตราศุลกากร 

 
6. สรุปผลกำรวิจัยและอภิปรำยผล  

จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาค าร้องอุทธรณ์ฯ ท าให้
สรุปได้ว่า ประสิทธิภาพในการพิจารณาค าร้องอุทธรณ์ฯ ของส่วนอุทธรณ์ กองพิกัดอัตราศุลกากร  
อันหมายความถึง ระยะเวลาในการพิจารณา กระบวนการพิจารณาค าร้องอุทธรณ์ รวมถึงความ
ถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลและเอกสารหลักฐาน ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอก 3 ประการ คือ 1) ข้อมูล
รายละเอียดของสินค้าที่ได้รับจากผู้อุทธรณ์ 2) เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอุทธรณ์ 3) 
สมรรถนะของเจ้าหน้าที่ผู้ประเมินอากร และปัจจัยภายใน 2 ประการ คือ 1) ภาระงานของเจ้าหน้าที่
ผู้พิจารณา 2) สมรรถนะของเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณา ซึ่งสามารถสรุปเป็นปัญหาทางตรงและปัญหา
ทางอ้อมที่ส่งผลต่อการพิจารณาค าร้องอุทธรณ์ของเจ้าหน้าที่ส่วนอุทธรณ์พิกัดอัตราศุลกากร กองพิกัด
อัตราศุลกากร ดังนี้ 

ปัญหาทางตรง สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประการคือ ปัญหาการได้มาซึ่งข้อมูลรายละเอียด
สินค้าจากผู้อทุธรณ์ ปัญหาการได้มาซึ่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอุทธรณ์ สมรรถนะ 
ของเจ้าหน้าที่ผู้ประเมินอากร และปัญหางานค้างและภาระงานของเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาค าร้อง
อุทธรณ์ ซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลโดยตรงต่อระยะเวลาด าเนินการและประสิทธิภาพในการพิจารณาค า
ร้องอุทธรณ์ฯ กล่าวคือ 

ปัญหาการได้มาซึ่งข้อมูลรายละเอียดของสินค้าจากผู้อุทธรณ์นั้นเกิดจากการที่ผู้อุทธรณ์ไม่
เข้าใจเงื่อนไขของการพิจารณาพิกัดฯของสินค้า และไม่ได้ศึกษารายละเอียดในการอุทธรณ์ว่าจะต้อง
เตรียมข้อมูลอย่างไร เพ่ือให้ข้อมูลมีความครบถ้วนเพียงพอต่อการพิจารณาอุทธรณ์ โดยน าเสนอข้อมูล
ในเชิงการค้า มิใช่เชิงเทคนิคหรือมิได้อธิบายคุณลักษณะเฉพาะของสินค้าไว้ ซึ่งเป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาพิกัดอัตราศุลกากรที่ส าคัญ รวมถึงความไม่เข้าใจสาเหตุและความจ าเป็นในการให้ข้อมูล
รายละเอียดเชิงลึกของสินค้า ท าให้บางกรณีเจ้าหน้าที่จะต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบข้อมูลและ
ศึกษาข้อมูลของสินค้านั้น ๆ เพ่ิมเติมเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล และอาจต้องออก
หนังสือเรียกให้มาชี้แจงเพ่ิมเติม เป็นเหตุให้กระบวนการพิจารณาเลื่อนช้าออกไป ส่งผลให้การการ
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พิจารณาค าร้องอุทธรณ์เสียเวลาด าเนินการไปในขั้นตอนของการยื่นค าร้องและการตรวจสอบข้อมูล
ของผู้ยื่นค าร้อง  

ปัญหาการได้มาซึ่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอุทธรณ์จากหน่วยงานผู้ออก  
แบบแจ้งการประเมินอากร เนื่องจากการค าร้องอุทธรณ์จ านวนมากเป็นการอุทธรณ์การประเมินอากร
ที่เกิดจากการตรวจสอบภายหลังการตรวจปล่อย ซึ่งมีระยะเวลาในการตรวจสอบได้สูงสุดถึง 10 ปี 
ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรท าให้การค้นหาเอกสารที่เก็บไว้เป็นระยะเวลานานเป็นไปได้ยาก เนื่องจาก
เจ้าหน้าที่ผู้ประเมินอากรมีอ านาจในประเมินอากรได้โดยไม่ผ่านกระบวนการวินิจฉัยพิกัดศุลกากรจาก
ส่วนมาตรฐานพิกัดศุลกากรก่อนออกแบบแจ้งการประเมินอากร นอกจากนั้นการตรวจสอบหลังการ
ตรวจปล่อยยังส่งผลต่อการค้นหาข้อเท็จจริงของสินค้าเนื่องด้วยระยะเวลาอาจท าให้ไม่สามารถค้นหา
ตัวอย่างของสินค้าขณะน าเข้าได้ อีกทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินอากรนั้น ถูกจัดเก็บ
ไว้ที่หน่วยงานของผู้ออกแบบแจ้งการประเมินอากร เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาค าร้องอุทธรณ์ฯ จะต้อง
ประสานขอเอกสารหลักฐานจากหน่วยงานผู้ออกแบบเจ้งจึงเกิดความล่าช้าในการค้นหา และจัดส่ง
เอกสารมายังส่วนอุทธรณ์พิกัดอัตราศุลกากร เพ่ือตรวจสอบสิทธิของผู้อุทธรณ์ และตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง ส่งผลให้การการพิจารณาค าร้องอุทธรณ์โดยส่วนใหญ่เสียเวลาด าเนินการไปในขั้นตอนของ
การติดตามเอกสารหลักฐานจากหน่วยงานของผู้ออกแบบแจ้งการประเมิน  

สมรรถนะของเจ้าหน้าที่ผู้ประเมินอากร เป็นปัญหาในด้านความรู้และทักษะของเจ้าหน้าที่  
ผู้ประเมินอากร เนื่องจากวิธีการจ าแนกประเภทพิกัดศุลกากรเป็นเรื่องทางเทคนิคที่มีความละเอียด
ซับซ้อนประกอบกับต้องอาศัยการตีความที่อาจท าให้เกิดความเห็นในการจัดประเภทพิกัดศุลกากรที่
แตกต่างกันการพิจารณาประเภทพิกัดศุลกากร มีลักษณะที่เป็นวิชาการจ าเป็นที่จะต้องมีความรู้
ความสามารถเฉพาะด้าน ไม่ว่าจะเป็นความรู้เฉพาะในสินค้าและความรู้ความเชี่ยวชาญในพิจารณา
ประเภทพิกัดของสินค้า การประเมินอากรโดยอาศัยทักษะเฉพาะบุคคลของเจ้าหน้าที่อาจส่งผลต่อ
ความถูกต้องของการประเมินอากร อันจะส่งผลต่อปริมาณค าร้องอุทธรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณี
การตรวจสอบภายหลังการตรวจปล่อยซึ่งเจ้าหน้าที่มีอ านาจประเมินอากรและออกแบบแจ้ง 
การประเมินอากรโดยไม่ต้องผ่านส่วนมาตรฐานพิกัดศุลกากรอันเป็นหน่วยงานของกรมศุลกากรที่มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการพิจารณาวินิจฉัยพิกัดศุลกากรของสินค้า 

ปริมาณงานค้างและภาระงานของเจ้าหน้าที่เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ส่งผลต่อการพิจารณาค าร้อง
อุทธรณ์ ไม่ว่าจะเป็นระยะด้านเวลาการด าเนินการและคุณภาพ เนื่องจากในการพิจารณาค าร้อง
อุทธรณ์การประเมินอากรด้านพิกัดอัตราศุลกากรนั้น นอกจากจะต้องจ าแนกประเภทพิกัดศุลกากร
ของสินค้า ซึ่งเจ้าหน้าที่จ าเป็นที่จะต้องมีระยะเวลาในการพิจารณาไตร่ตรองข้อมูลสินค้าให้เป็นไป
อย่างครบถ้วนรอบด้านมากที่สุด เพ่ือให้ผลการพิจารณาฯ มีความถูกต้องแล้ว  ยังต้องพิจารณาถึง
ข้อเท็จจริง ข้อโต้แย้งของผู้อุทธรณ์ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในขณะน าเข้าประกอบอันส่งผลต่อ
การพิจารณาอัตราอากรของสินค้าที่อุทธรณ์ นอกจากนั้นอาจจะต้องพิจารณาถึงถิ่นก าเนิดของสินค้า 
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อันส่งผลต่อการได้สิทธิลดหย่อยอากรตามความตกลงระหว่างประเทศ ซึ่งต้องพิจารณาข้อก าหนดอัน
เกี่ยวข้องกฎหมายจ านวนมาก การที่ เจ้าหน้าที่มีภาระงานมากย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพ 
ในการพิจารณาฯ อีกทั้ง จ านวนค าร้องอุทธรณ์ท่ีมีแนวโน้มสูงขึ้น ดังนั้น ด้วยอัตราก าลังของเจ้าหน้าที่
ที่มีจ ากัดในขณะที่มีภาระงานจ านวนมาก จึงเป็นข้อจ ากัดและอุปสรรคส าคัญในการพิจารณาค าร้อง
อุทธรณ์ของส่วนอุทธรณ์ กองพิกัดอัตราศุลกากร  

ปัญหาทางอ้อม เป็นปัญหาในด้านความรู้และทักษะของเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาค าร้องอุทธรณ์  
เนื่องจากลักษณะงานของเจ้าหน้าที่ส่วนอุทธรณ์พิกัดอัตราศุลกากร มีหน้าที่หลักในการพิจารณาค า
ร้องอุทธรณ์โดยการจ าแนกประเภทพิกัด และอัตราศุลกากรของสินค้า มีลักษณะที่เป็นวิชาการจ าเป็น
ที่จะต้องมีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน ไม่ว่าจะเป็นความรู้เฉพาะในสินค้าและความรู้ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะในการจ าแนกประเภทพิกัดอัตราศุลกากรที่จ าเป็นจะต้องใช้เวลาในการศึกษาและสั่ง
สมประสบการณ์ ซึ่งเจ้าหน้าที่ประจ าส่วนอุทธรณ์พิกัดอัตราศุลกากรโดยส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่
ต าแหน่งนักวิชาการศุลกากรระดับปฏิบัติการที่เป็นข้าราชการบรรจุใหม่ จบปริญญาจากหลากหลาย
สาขาวิชา และด้วยการหมุนเวียนต าแหน่งนักวิชาการศุลกากรภายในกรมศุลกากรท าให้ไม่มีเจ้าหน้าที่
เดิมถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ให้ นอกจากหัวหน้าฝ่ายและ ผู้อ านวยการส่วน ส่งผลให้ในการสอน
งานและถ่ายทอดความรู้จะต้องท าควบคู่ไปกับการท างานจริง ซึ่งจะต้องใช้ระยะเวลาในการ
ด าเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดมากที่สุด  

จำกกำรวิเครำะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อกำรพิจำรณำค ำร้องอุทธรณ์กำรประเมินฯ 
ผู้วิจัยขอเสนอแนวทำงกำรพัฒนำและเพิ่มประสิทธิภำพ กำรพิจำรณำค ำร้องอุทธรณ์กำรประเมิน
อำกรด้ำนพิกัดอัตรำศุลกำกร ของส่วนอุทธรณ์ กองพิกัดอัตรำศุลกำกร กรมศุลกำกร สรุปได้ดังนี้ 

ด้านปัจจัยภายนอก อันได้แก่การได้มาซึ่งข้อมูลรายละเอียดของสินค้าที่ได้รับจากผู้อุทธรณ์
และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอุทธรณ์ ซึ่งเป็นปัญหาทางตรงที่ส่งผลต่อการ
พิจารณาค าร้องอุทธรณ์การประเมินอากรของส่วนอุทธรณ์พิกัดอัตราศุลกากร ดังนี้  

1) ในด้านการบริหาร ควรมีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ตั้งแต่
กระบวนการออกแบบแจ้งการประเมินอากร อันถือเป็นจุดเริ่มต้นของการโต้แย้งการประเมิน ฯ  
โดยให้มีระบบการจัดเก็บข้อมูลเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการออกแบบแจ้งการประเมินฯ และเอกสาร
ส าคัญในการตรวจสอบสิทธิของผู้อุทธรณ์รวมทั้งเอกสารอื่นที่จ าเป็นต่อการพิจารณาจ าแนกพิกัดอัตรา
ศุลกากรของสินค้า โดยเชื่อมโยงกับส่วนอุทธรณ์พิกัดอัตราศุลกากรในตรวจสอบข้อมูลที่จ าเป็นต่อการ
พิจารณา อันเป็นการลดขั้นตอนในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานผู้ออกแบบแจ้งเพ่ือขอเอกสาร
หลักฐานในการพิจารณา และป้องกันปัญหาเอกสารสูญหาย อันเป็นการลดอุปสรรคในการค้นหา
เอกสารหลักฐานเพ่ือการพิจารณาค าร้องอุทธรณ์โดยจัดท าเป็น Barcode หรือ QR Code ส าหรับ
แบบแจ้งการประเมินอากรเรื่องนั้น ๆ เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลกับค าร้องอุทธรณ์ที่ผู้อุทธรณ์น ามายื่น 
รวมทั้งใช้ระบบการยื่นอุทธรณ์ออนไลน์ ที่ผู้อุทธรณ์สามารถยื่นเอกสารเพ่ิมเติมผ่านทางระบบดังกล่าว
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ได้ทันทีเมื่อเจ้าหน้าที่ร้องขอ โดยมีการแสดงรายละเอียดข้อมูลเอกสารหลักฐาน และวิธีการยื่น
อุทธรณ์พร้อมทั้งแนวทางในการโต้แย้งแบบแจ้งการประเมินในประเด็นต่าง ๆ ไว้ในระบบดังกล่าว  

นอกจากนั้นควรจัดให้มีการประเมินผลการประสานงานและการตอบกลับเอกสารระหว่าง
ส่วนอุทธรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานว่าตอบสนองต่อการท างาน
ได้อย่างรวดเร็วมากน้อยเพียงใดในกรณีที่มีการร้องขอเอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติม  

2) สร้างเครือข่ายความรู้ สร้างความเข้าใจในเรื่องข้อมูลรายละเอียดของสินค้า โดยเฉพาะ
การสร้างความรู้ความเข้าใจถึงความจ าเป็นของข้อมูล เนื่องจากข้อมูลรายละเอียดของสินค้าเป็น
เงื่อนไขส าคัญในการพิจารณาค าร้องอุทธรณ์ หากผู้อุทธรณ์ยื่นข้อมูลไม่เพียงพอก็จะไม่สามารถ
ด าเนินการพิจารณาได้ ยิ่งข้อมูลของสินค้ามีความสมบูรณ์ถูกต้องมากเท่าไหร่ การด าเนินพิจารณาของ
เจ้าหน้าที่ก็จะสามารถเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว 

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากพิกัดอัตราศุลกากรเป็นระบบการจ าแนกสินค้า ก าหนดรหัสสินค้า 
และอัตราอากร สินบางรายการมีลักษณะที่ใกล้เคียงกันท าให้ตีความหมายผิดเพ้ียน ไปจากรหัสสินค้า
และอัตราภาษีท่ีถกูต้อง ความไม่เข้าใจอย่างถูกต้องแท้จริงจึงเกิดเป็นปัญหาการประเมินอากรศุลกากร
และการอุทธรณ์การประเมินอากรขึ้น ดังนั้นเพ่ือให้รายละเอียดของสินค้าไม่เป็นข้อจ ากัดในการ
พิจารณาค าร้องอุทธรณ์ และช่วยให้การพิจารณาอุทธรณ์ฯ เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว จ าเป็นต้องมีการ
สร้างองค์กรในลักษณะเครือข่ายความรู้ระหว่างส่วนอุทธรณ์ กองพิกัดอัตราศุลกากรและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องอ่ืน รวมทั้งประชาชน โดยมุ่งเน้นการสื่อสาร การแลกเปลี่ยนข้อมูล และการมีส่วนร่วมของ
ผู้ประกอบการให้มากขึ้น เพ่ือเป็นพ้ืนที่ให้ผู้ประกอบการได้เสนอข้อมูลทางเทคนิค หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
รวมทั้งเป็นพ้ืนที่ส าหรับหน่วยงานที่มีหน้าที่ควบคุมทางศุลกากรเพ่ืออธิบายหลักเกณฑ์ลักษณะของ
สินค้า นอกจากนั้น ควรจัดให้มีค าอธิบายชี้แจงที่ชัดเจน เข้าใจง่าย เรื่องพิกัดอัตราศุลกากรที่มี
ลักษณะคล้ายกันออกเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่ผู้น าของเข้าและส่งของออกเพ่ือลดปัญหาการส าแดง
พิกัดอัตราศุลกากรไม่ถูกต้องของผู้น าเข้า และเป็นองค์ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจในการประเมิน
อากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการประเมินอากร อันส่งผลต่อปริมาณค าร้องอุทธรณ์ของส่วนอุทธรณ์ 

3) ควรปรับกระบวนการในการออกแบบแจ้งการประเมินอากรที่เกิดภายหลังการตรวจปล่อย
สินค้าไปจากอารักขาศุลกากรแล้ว เนื่องจากการค้นหาข้อมูลเอกสารหลักฐาน และข้อเท็จจริงของ
สินค้าเพ่ิมเติมเป็นไปโดยยากเมื่อค าร้องอุทธรณ์จากการประเมินอากรกรณีดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการ
พิจารณาอุทธรณ์ ควรให้มีกระบวนการในการส่งข้อเท็จจริง หรือผลการตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้าที่
ตรวจพบ ไปยังส่วนมาตรฐานพิกัดศุลกากรเพ่ือวินิจฉัยพิกัดศุลกากร และพิจารณาออกแบบแจ้งการ
ประเมินอากรเมื่อพบว่าผลวินิจฉัยอากรจากหน่วยงานดังกล่าวฯ ไม่ตรงตามที่ผู้น าเข้าได้ส าแดงไว้ใน
ใบขนสินค้า อันเป็นการลดอ านาจในการประเมินอากรและออกแบบแจ้งการประเมินอากรของ
เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายหลังการตรวจปล่อยเพ่ือลดข้อจ ากัดในด้านสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ 
ผู้ประเมินอากร และลดปัญหาและอุปสรรถในด้านการค้นหาข้อเท็จจริง และเอกสารหลักฐานที่จ าเป็น
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ในการพิจารณาค าร้องอุทธรณ์ เนื่องจากได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง และเอกสารหลักฐานที่จ าเป็น
ในการวินิจฉัยพิกัดศุลกากรโดยหน่วยงานที่มีหน้าที่และความเชี่ยวชาญในการวินิจฉัยพิกัดศุลกากร
แล้ว นอกจากนั้นยังเป็นการลดขั้นตอนในการประสานเอกสารระหว่างหน่วยงานผู้ออกแบบแจ้งการ
ประเมินอากรภายหลังการตรวจปล่อยจาก ท่า หรือที่น าเข้าต่าง ๆ  

ทั้งนี้ เนื่องจากสินค้าได้ตรวจปล่อยไปจากอารักขาศุลกากรแล้ว และการตรวจสอบภายหลัง
การตรวจปล่อยมีระยะเวลาในการด าเนินการได้สูงสุด 10 ปี ในกรณีที่มีความจ าเป็น จึงไม่มีความ
จ าเป็นต้องเร่งด าเนินการ ควรค านึงถึงความครบถ้วนและความถูกต้องของข้อมูลและข้อเท็จจริงใน
การประเมินอากรเป็นส าคัญ 

ข้อเสนอแนะด้านปัจจัยภายในอันได้แก่ทักษะของเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณา ควรมีการจัดการ
ฝึกอบรมหรือส่งเจ้าหน้าที่ภายในส่วนอุทธรณ์ไปเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับงาน
พิจารณาอุทธรณ์ เช่นการบรรยาย/อบรมของภาคเอกชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (บริษัท/สวทช./
กรมโรงงาน/หน่วยงานด้าน IT ฯลฯ) ในเรื่องการท างานหรือข้อมูลเชิงเทคนิคของสินค้า เพ่ือเป็นการ
สั่งสมทักษะ เพ่ิมพูนความรู้ที่ต้องใช้ในการพิจารณาประเภทพิกัดของสินค้า และให้เท่าทันต่อการ
พัฒนาการของเทคโนโลยีของสินค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  

อย่างไรก็ตาม ด้วยสถานการณ์งานสะสมของส่วนอุทธรณ์ที่มีปริมาณมาก อันส่งผลต่อภาระ
งานของเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาซึ่งมีอัตราก าลังและประสบการณ์การท างานน้อย ท าให้การแก้ปัญหา
ภาระงานเหล่านี้เป็นเรื่องเร่งด่วนที่กองพิกัดอัตราศุลกากรต้องเร่งด าเนินการ เพ่ือสร้างความพร้อม
และพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาควบคู่กับการพัฒนากระบวนการการพิจารณาอุทธรณ์
โดยการน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือรองรับค าร้องอุทธรณ์ในอนาคต  

 
7. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

ควรพิจารณาถึงความจ าเป็นและความเหมาะสมของขั้นตอนการประเมินอากรขณะน าเข้า  
ซึ่งอาจกระท าได้โดยมิจ าเป็นต้องให้ผู้น าเข้าหรือผู้ส่งของออกต้องช าระอากร หรือวางประกันให้เท่า
คุ้มค่าอากรก่อนน าของออกจากอารักขาศุลกากร เพ่ือลดภาระและค่าใช้จ่ายของผู้น าเข้า เนื่องจาก
แบบแจ้งการประเมินอากรที่ออกในขั้นตอนดังกล่าวนั้น มีผลทางกฎหมายไม่แตกต่างจากแบบแจ้งการ
ประเมินอากรที่ออกภายหลังการตรวจปล่อยซึ่งไม่ได้ก าหนดให้ผู้น าเข้าต้องกระท าการหรือไม่กระท า
การใด ๆ อันเป็นการเพ่ิมภาระทางด้านเศรษฐกิจแก่ผู้น าเข้า นอกจากนั้นแบบแจ้งการประเมินอากร
ถือเป็นการใช้อ านาจทางปกครองของเจ้าหน้าที่รัฐอันมีผลบังคับได้ตามกฎหมาย นอกจากนั้นยังอาจ
ส่งผลต่อการตัดสินใจในการใช้สิทธิอุทธรณ์การประเมินอากรต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ด้วย
ข้อจ ากัดด้านขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์ที่ส่งผลกระทบต่อทุนทางธุรกิจ   
ท าให้อาจไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการใช้อ านาจรัฐ 
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กำรศึกษำควำมผูกพันต่อองค์กำรของข้ำรำชกำรกรมกำรสรรพก ำลงักลำโหม 

ปวีณรัตน์ มะลิทอง* 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการกรมการสรรพก าลัง
กลาโหม ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความผูกพันต่อ
องค์การของข้าราชการกรมการสรรพก าลังกลาโหม ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันขององค์การของ
ข้าราชการกรมการสรรพก าลังกลาโหม และแนวทางในการสร้างความผูกพันเพ่ือพัฒนากรมการสรรพ
ก าลังกลาโหมให้มีประสิทธิผลมากขึ้น วิธีการศึกษาวิจัยเป็นวิธีการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้ใช้
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากข้าราชการกรมการสรรพก าลังกลาโหม จ านวน 142 คน โดยก าหนด
ขนาดตัวอย่าง โดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งเป็นชั้นภูมิ (Stratified Sampling) เป็นการสุ่มตัวอย่าง
ประชากรแบบแบ่งประชากรออกเป็นพวกหรือชั้นตามสัดส่วนของประชากร คือ นายทหาร  
ชั้นสัญญาบัตร และ นายทหารชั้นประทวน ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการ
วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยใช้การหาค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์เพียรสัน (Pearson 
Correlation) 

จากการเก็บข้อมูลพบว่ากลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อยู่ในช่วงเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ 
มีสถานภาพโสด มีรายได้ 15,001-25,000 บาท มีระดับการศึกษาปริญญาตรี เป็นนายทหารสัญญา
บัตร และมีอายุงาน 20 ปีขึ้นไป  

ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่ท าข้าราชการมีความรู้สึกผูกพันต่อองค์การ คือปัจจัยด้าน
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ รองลงมาคือ ประสบการณ์ในการท างาน และล าดับสุดท้ายคือ ลักษณะ
งาน จากการศึกษาความผูกพันต่อองค์การในมิติต่าง ๆ พบว่าข้าราชการกรมการสรรพก าลังกลาโหม 
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การโดยรวมอยู่ในระดับสูง โดยค่าเฉลี่ยสูงสุดล าดับแรกคือ
ความทุ่มเทเพ่ือความส าเร็จขององค์การ รองลงมาคือ ความเชื่อมั่นและยอมรับในเป้าหมายของ
องค์การ และล าดับสุดท้าย คือ ความตั้งใจที่จะคงความเป็นสมาชิกขององค์การ และเมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อสามารถสรุปได้ดังนี้ 
 

                                                           
* ร.ท.หญิง, นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
118 หมู่ที่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240   
E-mail: Paweenmali@gmail.com  
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1) ระดับความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการกรมการสรรพก าลังกลาโหม ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับค่อนข้างสูง เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ความทุ่มเทเพ่ือความส าเร็จขององค์การ อยู่ในระดับ
สูงสุด รองลงมาคือ ความเชื่อมั่นและยอมรับในเป้าหมายขององค์การ และล าดับสุดท้ายคือ 
ความตั้งใจที่จะคงความเป็นสมาชิกขององค์การ 

2) ปัจจัยมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ อายุ 
รายได้ และอายุงาน ลักษณะงาน ประสบการณ์การท างาน และผลตอบแทนและสวัสดิการ  

ค ำส ำคัญ: ความผูกพันต่อองค์การ, กรมการสรรพก าลังกลาโหม, ความหลากหลายของบุคคลากร 
 
1. บทน ำ 

 ในสภาวะปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากความผันผวนของ 
สภาพทางเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมทางสังคมและสิ่งแวดล้อม สถานการณ์การเมืองที่ขาดความม่ันคง 
ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ล้ าสมัย ส่งผลให้แต่ละองค์การต้องมีการปรับเปลี่ยน
นโยบาย รูปแบบการบริหาร โครงสร้างองค์การ เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา องค์การจึงต้องมีการปรับตัวเพ่ือให้องค์การอยู่รอดจากกระแสโลกในปัจจุบันที่มุ่งขับเคลื่อน
ให้องค์การด าเนินกิจการไปสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือผลักดันการพัฒนาองค์การ ท าให้องค์การปรับปรุง
สร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ เอ้ือต่อการเจริญเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ ศักยภาพ และความยั่งยืน 
การบริหารและการพัฒนาองค์การจึงเน้นความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นปัจจัยที่
ส าคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนการด าเนินงานขององค์การ แม้แต่ในองค์การภาครัฐเองก็มีความจ าเป็น
ที่จะต้องปรับตัวในการด าเนินงานให้มีความสนใจ ใส่ใจ ในคุณภาพในการบริหารจัดการองค์การเพ่ือมุ่ง
สู่ประสิทธิภาพ ซึ่งในปัจจุบันได้ประยุกต์ให้มีการบริหารปรับปรุงคุณภาพผลการด าเนินงานของภาครัฐ 
ซึ่งมีค่านิยมหลักของเกณฑ์คุณภาพการจัดการ (ส านักงานพัฒนาระบบข้าราชการ, 2553) ที่เกี่ยวข้อง
กับการให้ความส าคัญกับบุคลากรขององค์การ ซึ่งถือได้ว่าเป็นทุนทางปัญญา องค์การจะบรรลุ
เป้าหมายได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับทรัพยากรบุคคลเป็นส าคัญ องค์การต่าง ๆ จึงต้องมุ้งเน้นที่จะรักษา
บุคลากรที่มีคุณภาพให้คงอยู่กับองค์การ นอกจากความรู้และทักษะต่าง ๆ แล้ว หากบุคลากรมีความ
ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการท างานอย่างเต็มความสามารถ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแล้ว 
องค์การก็จะมีการพัฒนา และประสบความส าเร็จ บรรลุเป้าหมายที่องค์การตั้งไว้ ดังที่ Steer ได้กล่าว
ไว้ว่า “ความผูกพันเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพขององค์การ” (Steers, 1977: 46) ความผูกพันต่อองค์การ 
จึงถือว่าเป็นกุญแจส าคัญอย่างหนึ่งที่ผู้บริหารต้องท าให้เกิดขึ้นภายในองค์การ หากองค์การที่สามารถ
ท าให้บุคลากรเกิดความรักความผูกพันหรือรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ ย่อมท าให้บุคลากรทุ่มเท
ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์คงไม่แค่เพียงการเพ่ิม
ความรู้หรือทักษะเพียงเท่านั้น หากแต่เพ่ิมมุมมองของการสร้างความผูกพันต่อองค์การ ซึ่งเป็นปัจจัยที่
จะท าให้คนท างานอย่างเต็มที่และเต็มความสามารถ  
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นอกจากนั้นในแต่ละองค์การจะมีความหลากหลายของบุคคลากรที่แตกต่างช่วงวัยกัน ซึ่งช่วง
วัยที่ต่างกันมักส่งผลต่อความคิด ความรู้สึกที่อาจส่งผลต่อการท างานร่วมกัน การพัฒนาบุคลากรใน
องค์การนั้น จะต้องมีความเข้าใจในธรรมชาติของบุคลากรในแต่ละช่วงวัยด้วย การเข้าใจทฤษฎีเจเนอ
เรชั่นของบุคลากรในองค์กรย่อมเป็นเครื่องมือที่ท าให้ผู้บริหารรู้จักใช้ทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งช่วงวัยที่แตกต่างกันถูกแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ เบบี้บูมเมอร์ 
(Baby Boomer) เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ (Generation X) และเจนเนอเรชั่นวาย (Generation Y) 
ที่ท างานร่วมกันอยูใ่นองค์การ ซึ่งปัจจุบันคนในช่วงเบบี้บูมเมอร์จะเป็นส่วนน้อยในองค์การ เนื่องจาก
เกษียณอายุงาน กลุ่มคนในช่วงอายุวัย เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ (Generation X) และเจนเนอเรชั่นวาย 
(Generation Y) จึงเข้ามามีบทบาทในองค์การมากขึ้น ซึ่งช่วงวัยที่ต่างกันจะส่งผลต่อความคิด 
ค่านิยม ทัศนคติทางความเชื่อ รูปแบบความเชื่อในการด าเนินชีวิต ความแตกต่างของกลุ่มคนในแต่ละ
ช่วงวัยนั้นจึงมีอิทธิพลอย่างมากต่อวิถีการท างานที่ต้องท างานร่วมกัน รวมทั้งการทุ่มเทในการท างานที่
แตกต่างกัน 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเห็นสมควรที่จะท าการศึกษาความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการกรมการ
สรรพก าลังกลาโหมที่มีต่อกรมการสรรพก าลังกลาโหมในระดับใด และมีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อความ
ผูกพันขององค์การอีกทั้งยังมีแนวทางใดบ้างในการสร้างความผูกพันเพ่ือพัฒนากรมการสรรพก าลัง
กลาโหมให้มีประสิทธิผลมากขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการกรมการสรรพก าลังกลาโหม 
2.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการกรมการสรรพก าลัง

กลาโหม 
2.3 เพ่ือศึกษาแนวทางในการสร้างความผูกพันเพ่ือพัฒนากรมการสรรพก าลังกลาโหมให้มี

ประสิทธิผลมากขึ้น 
 
3. แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง  

Porter, Steers, Mowday and Boulian (1974) ให้นิยามความผูกพันต่อองค์การว่าเป็น
ความรู้สึก ความแข็งแกร่งของการแสดงตัวของผู้ปฏิบัติงานที่แสดงความเป็นหนึ่งเดียวกันกับองค์การ 
ค่านิยมที่กลมกลืนกันของสมาชิก และการมีส่วนเกี่ยวข้อง ความเต็มใจที่จะอุทิศแรงกายและแรงใจ
ให้กับองค์การ โดยอธิบายความผูกพันประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ลักษณะ คือ 

1) ความเชื่อมั่น การยอมรับในเป้าหมาย และค่านิยมขององค์การ เนื่องจากสมาชิกองค์การ  
มีความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับองค์การ มีความรู้สึกร่วมของการเป็นเจ้าขององค์การ  
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2) ความพยายามอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติงานให้กับองค์การ ที่จะทุ่มเทเพ่ือความส าเร็จของ
องค์การ อย่างเต็มใจ พฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานที่มีความผูก พันต่อองค์การมุ่งเน้นความเต็มใจ 
ความทุ่มเทก าลังกายก าลังใจ เพ่ือให้การประสบผลส าเร็จ และบรรลุเป้าหมายขององค์การ  

3) ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงความเป็นสมาชิกขององค์การ มีความตั้งใจอย่างแน่ว
แน่เพ่ือให้เป้าหมายขององค์การบรรลุความส าเร็จ มีความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์การและ
ความรู้สึกม่ังคงที่จะอยู่กับองค์การนั้น  

Koch และ Steers (1977) ผู้ปฏิบัติงานที่มีความผูกพันต่อองค์การสูงจะปฏิบัติงานได้ดีกว่า 
ผู้ที่มีความผูกพันขององค์การต่ า และความผูกพันต่อองค์การเป็นตัวชี้วัดความมีประสิทธิผลของ
องค์การ มีลักษณะที่ครอบคลุมกว่าความพึงพอใจในงาน เนื่องจากเป็นการสะท้อนถึงผลโดยทั่วไปที่
สมาชิกมีการตอบสนองต่อส่วนรวม โดยความผูกพันจะเน้นไปที่ค่านิยมและเป้าหมายขององค์การ 
และงานในหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานด้วย 

ภรณี (กีร์ติบุตร) มหานนท์ (2529) ความรู้สึกผูกพันจะน าไปสู่ผลที่สัมพันธ์กับความมี
ประสิทธิผลขององค์การดังนี้  

1) พนักงาน ซึ่งมีความรู้สึกผูกพันอย่างแท้จริงต่อเป้าหมาย และค่านิยมขององค์การมี
แนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การอยู่ในระดับสูง  

2) พนักงานซึ่งมีความรู้สึกผูกพันอย่างสูงมักมีความปรารถนาอย่างแรงที่จะยังคงอยู่กับ
องค์การต่อไป เพ่ือที่จะท างานขององค์การให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งตนเองต้องเลื่อมใส ศรัทธา 

3) บุคคลมีความผูกพันต่อองค์การ และเลื่อมใสศรัทธาในเป้าหมายขององค์การ มักมีความ
ผูกพันอย่างมากต่องาน เพราะเห็นว่างานคือหนทางซึ่งจะสามารถท าประโยชน์กับองค์การบรรลุถึง
เป้าหมายได้ส าเร็จ 

4) จากความหมายของค าว่าความรู้สึกผูกพัน (Commitment) อาจคาดได้ว่าบุคคล ซึ่งมี
ความรู้สึกผูกพันสูง จะเต็มใจที่จะใช้ความพยายามมากในการท างานให้กับองค์การ ซึ่งความพยายาม
ดังกล่าวจะมีผลท าให้การปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเหนือคนอ่ืน 

Cherrington (1994; อ้างถึงใน สามารถ ศุภรัตน์อาภรณ์, 2544) ความผูกพันต่อองค์การเกิด
จากปัจจัยที่ส าคัญดังนี้  

1) ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ ผู้ที่มีอายุมากหรือมีอยู่ในองค์การนั้นมานาน มักจะมีความ
ผูกพันต่อองค์การสูงกว่าผู้ที่มีอายุน้อยหรือผู้ที่เพ่ิมเข้ามาอยู่ในองค์การ ผู้ที่มีแรงจูงใจมากจะมีความ
ผูกพันมากผู้ที่มีการศึกษาสูงจะมีความผูกพันต่อองค์การต่ ากว่าผู้ที่มีการศึกษาน้อยกว่า และเพศหญิง
มักมีความผูกพันต่อองค์การมากกว่าเพศชาย  

2) ลักษณะของงาน ได้แก่ การมีส่วนร่วมในงานและการได้ท างานที่มีความส าคัญจะก่อให้เกิด 
ความผูกพันต่อองค์การในระดับที่สูง หากลักษณะของงานมีความขัดแย้งและความสับสนในงาน
เกิดข้ึนมักจะส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การให้ลดลงได้ 
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3) ลักษณะองค์การ ได้แก่ การให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการกระจายอ านาจ
ให้แก่พนักงานจะสร้างให้เกิดความผูกพันต่อองค์การ  

4) ลักษณะประสบการณ์การท างาน ได้แก่ ความรู้สึกว่าตนมีความส าคัญต่อองค์การ ได้รับ
การตอบสนองจากองค์การในสิ่งที่คาดหวัง องค์การสามารถเป็นที่พ่ึงให้แก่พนักงานได้ และการมี
ทัศนคติที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน จะส่งผลให้เกิดความผูกพันต่อองค์การสูง 

Mowday et al. (1982; อ้างถึงใน ลลิตา จันทร์งาม, 2559) ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อ
องค์การแบ่งออกเป็น 4 องค์ประกอบดังนี้  

1) คุณลักษณะส่วนบุคคล (Personal Characteristics) จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผล
ทางบวกต่อความผูกพันต่อองค์การ ได้แก่ อายุ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในองค์การ แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ กล่าวคือ เมื่อผู้ปฏิบัติงานมีอายุมากขึ้น มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในองค์การนานขึ้น จะมี
ค่านิยมในงานมาก ซึ่งมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การในระดับสูง ส่วนปัจจัยที่มีผลทางลบต่อความ
ผูกพันต่อองค์การ ได้แก่ ระดับการศึกษา พบว่า ผู้ปฏิบัติงานที่มีการศึกษาต่างกันจะมีความผูกพันต่อ
องค์การ มากกว่าผู้ปฏิบัติงานที่มี่ศึกษาสูง  

2) คุณลักษณะงานที่ท า (Role-related Characteristics) การมอบหมายงานที่มีความส าคัญ  
มีความท้าทาย และมีบทบาทชัดเจน และสอดคล้องกับตนเอง มีผลต่อความผูกพันองค์การ กล่าวคือ 
ผู้ปฏิบัติงานได้รับมอบหมายงานที่มีความส าคัญและมีความชัดเจน ไม่ขัดต่อบทบาทของผู้ปฏิบัติงาน 
จะมีแนวโน้มมีความผูกพันต่อองค์การในระดับสูง  

3) คุณลักษณะโครงสร้างขององค์การ (Structure Characteristics) ได้แก่ ระบบองค์การที่มี 
แบบแผน การกระจายอ านาจ การมีส่วนร่วมในการบริหารและการมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ
องค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกต่อความผูกพันต่อองค์การ กล่าวคือ องค์การที่มีลักษณะองค์การแบบ
กระจายอ านาจ (Decentralization) และมีความเป็นทางการสูง จะท าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความผูกพัน
ต่อองค์การมากขึ้น อีกทั้งยังพบอีกว่าการให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในองค์การและมี
ส่วนร่วมเป็นเจ้าขององค์การก็มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การ  

4) ประสบการณ์ในการท างาน (Work Experiences) ประสบการณ์ที่ผู้ปฏิบัติงานที่ท างาน
กับองค์การสร้างความผูกพันในทางจิตใจ ได้แก่ ความรู้สึกว่าองค์การมีความน่าเชื่อถือ ความรู้สึกว่า 
ตนมีความส าคัญต่อองค์การ มีความรู้สึกว่างานที่ท ามีความส าคัญต่อองค์การ ทัศนคติที่มีต่อเพ่ือน
ร่วมงาน การพ่ึงพาผู้บังคับบัญชา การปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชา เหล่านี้เป็นปัจจัยที่มีผลทางบวก
ต่อความผูกพันต่อองค์การ 
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4. ขอบเขตและวิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 
1) ขอบเขตด้านเนื้อหาในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อ

ความผูกพันต่อองค์การ ระดับความผูกพันต่อองค์การของกรมการสรรพก าลังกลาโหม และแนวทาง
ในการสร้างความผูกพันเพื่อพัฒนากรมการสรรพก าลังกลาโหมให้มีประสิทธิผลมากขึ้น 

2) ขอบเขตด้านพ้ืนที่ ในการศึกษาครั้งนี้ ก าหนดขอบเขตการศึกษาเฉพาะข้าราชการกรมการ
สรรพก าลังกลาโหมที่ปฏิบัติงาน ณ กรมการสรรพก าลังกลาโหม  

3) ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ข้าราชการ
กรมการสรรพก าลังกลาโหม จ านวน 222 คน ส่วนขนาดตัวอย่าง ค านวณจากสูตร Taro Yamane 
ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95.5 ได้กลุ่มตัวอย่าง 142 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งเป็นชั้น
ภูมิ (Stratified Sampling) เป็นการสุ่มตัวอย่างประชากรแบบแบ่งประชากรออกเป็นพวกหรือชั้น
ตามสัดส่วนของประชากร คือ นายทหารชั้นสัญญาบัตรและนายทหารชั้นประทวน ได้จ านวนตัวอย่าง
ดังนี้  

กรมกำรสรรพก ำลังกลำโหม จ ำนวนข้ำรำชกำร ตัวอย่ำงท่ีใช้ 
นายทหารสญัญาบัตร 127 81 
นายทหารประทวน 95 61 

รวม 222 142 

 

เมื่อก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างแล้ว ผู้วิจัยใช้วิธีสุ่มแบบสะดวก (Convenience Sampling) 
โดยใช้แบบสอบถามมากว่าที่ค านวณไว้ตามสัดส่วนรวมทั้งหมด 160 ฉบับ 

ด าเนินการสร้างแบบสอบถามข้ึนมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากนั้นน า
ข้อมูลมาประมวลผลทางสถิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
(Statistical Package for social Science หรือ SPSS) และน าเสนอผลการศึกษาผ่านการใช้ค่าสถิติ 
2 แบบ คือ 1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) 
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่ามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation) และ 2) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ การเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) การหาค่าสัมประสิทธิ์
สัมพันธ์เพียรสัน (Pearson Correlation)  

จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้รวบรวมปัจจัยที่คาดว่า
จะมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ โดยก าหนดตัวแปรในการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยตัวแปร
อิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล (เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับต าแหน่งงาน ระยะเวลา
การท างาน และรายได้) ปัจจัยด้านลักษณะงาน (การมีโอกาสก้าวหน้าในงาน และความท้าทายในการ
ท างาน) ปัจจัยด้านประสบการณ์การท างาน (ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ และความมั่นคงใน
งาน) และปัจจัยด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ (การตอบแทนและผลประโยชน์เกื้อกูล และสวัสดิการ
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อ่ืน ๆ) ตัวแปรตาม คือความผูกพันต่อองค์การ ประกอบด้วยความเชื่อมั่นและการยอมรับในเป้าหมาย
องค์การ ความทุ่มเทเพ่ือความส าเร็จขององค์การ และความตั้งใจที่จะคงความเป็นสมาชิกขององค์การ   

กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 
           ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตำม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ผลกำรศึกษำ  

จากการวิเคราะห์ผลการศึกษา สามารถสรุปปัจจัยต่าง ๆ ได้ดังนี้  
5.1 จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 57 และอยู่ในช่วง 

เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ ร้อยละ 51 สถานภาพโสด ร้อยละ 51.4 มีรายได้ 15,001-25,000 บาท ร้อยละ 
34.5 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 57.7 นายทหารสัญญาบัตร ร้อยละ 57 มีอายุงาน 20 ปี
ขึ้นไป ร้อยละ 37 

5.2 ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ ประกอบด้วย ปัจจัยด้านลักษณะงาน ปัจจัยด้าน
ประสบการณ์การท างาน และด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ พบว่าข้าราชการกรมการสรรพก าลัง
กลาโหม มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่ งผลต่อความผูกพันต่อองค์การโดยรวมอยู่ในระดับสูง 
โดยปัจจัยที่ท าข้าราชการมีความรู้สึกผูกพันต่อองค์การ คือปัจจัยด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพ 
4. ระดับการศึกษา  
5. ระดับต าแหน่งงาน 
6. ระยะเวลาการท างาน 
7. รายได ้

ด้ำนประสบกำรณ์กำรท ำงำน 
- ความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงขององค์การ 
- ความมั่นคงในงาน  

ด้ำนลักษณะงำน 
- การมีโอกาสก้าวหนา้ในงาน 
- ความท้าทายในการท างาน 

ด้านผลตอบแทนและสวสัดิการ  

 - การตอบแทนและผลประโยชน์เกื้อกูล 
  -  สวัสดิการอื่น ๆ  

ควำมผูกพนัต่อองค์กำร  
1. ความเชื่อมั่นและการยอมรับในเป้าหมายองค์การ 
 2. ความทุ่มเทเพื่อความส าเร็จขององค์การ 
 3. ความตั้งใจที่จะคงความเป็นสมาชิกขององค์การ   
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ซึ่งเป็นปัจจัยที่ข้าราชการให้ความส าคัญมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 รองลงมา คือ ประสบการณ์
ในการท างาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 และล าดับสุดท้ายคือ ลักษณะงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 
เมื่อพิจารณารายได้ สามารถสรุปได้ดังนี้  

ด้านลักษณะงาน พบว่าข้าราชการกรมการสรรพก าลังกลาโหมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับสูง  
โดยปัจจัยที่ท าข้าราชการมีความรู้สึกผูกพันต่อองค์การ คือ ท่านได้รับมอบหมายงานที่ ยากท่านก็
สามารถท างานนั้นเป็นผลส าเร็จ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 รองลงมาคือ องค์การของท่านมีการสนับสนุน 
และส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพ่ือความก้าวหน้าในงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 
และข้อที่มีระดับความเห็นต่ าสุด คือ หากท่านมีความรู้ความช านาญและประสบการณ์ในงานมากขึ้น
เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมท่านจะได้รับต าแหน่งให้สูงขึ้น และงานที่ท่านปฏิบัติอยู่ท าให้ท่านรู้สึก
กระตือรือร้นอยากปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 

ด้านประสบการณ์การท างาน พบว่า ข้าราชการกรมการสรรพก าลังกลาโหมมีความคิดเห็นอยู่
ในระดับสูง ข้อที่มีระดับความเห็นสูงสุด คือ ท่านมีความรู้สึกว่าการท างานในหน่วยงานนี้มีความมั่นคง
ดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 รองลงมาคือ ท่านมีความรู้สึกว่างานที่ท่านปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันช่วยให้ความ
เป็นอยู่ของท่านและครอบครัวมีความมั่นคง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 และข้อที่มีระดับความเห็นต่ าสุด 
คือ องค์การของท่านเปิดโอกาสให้ท่านได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจในการ
ปฏิบัติงาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 

ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ พบว่า ข้าราชการกรมการสรรพก าลังกลาโหมมีความคิดเห็น
อยู่ในระดับสูง ข้อที่มีระดับความเห็นสูงสุด คือ ท่านได้รับความสะดวกในการใช้สิทธิเบิกค่าพยาบาล
และค่าสวัสดิการต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 รองลงมาคือ เมื่อท่านเจ็บป่วยฉุกเฉินท่านสามารถ
พ่ึงพาสวัสดิการที่ท างานได้ทันที มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 และข้อที่มีระดับความเห็นต่ าสุด คือ 
ท่านได้รับการประเมินเพ่ือขึ้นค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 

5.3 ความผูกพันต่อองค์การในมิติต่าง ๆ ได้แก่ ความเชื่อมั่นและยอมรับในเป้าหมายของ
องค์การ ความทุ่มเทเพ่ือความส าเร็จขององค์การ และความตั้งใจที่จะคงความเป็นสมาชิกขององค์การ
พบว่าข้าราชการกรมการสรรพก าลังกลาโหม มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การโดย
รวมอยู่ในระดับสูง โดยค่าเฉลี่ยสูงสุดล าดับแรกคือความทุ่มเทเพ่ือความส าเร็จขององค์การ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.12 รองลงมาคือ ความเชื่อมั่นและยอมรับในเป้าหมายขององค์การ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 
และล าดับสุดท้าย คือ ความตั้งใจที่จะคงความเป็นสมาชิกขององค์การ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 

5.4 ผลการทดสอบสมมติฐาน สามารถสรุปได้ดังนี้  
ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการกรมการสรรพก าลังกลาโหม ได้แก่ 

อายุ รายได้ อายุงาน ปัจจัยด้านลักษณะงาน ปัจจัยด้านประสบการณ์การท างาน และด้าน
ผลตอบแทนและสวัสดิการ มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 (Sig.=0.027, 0.038, 0.004, 0.000, 0.000 และ 0.000 ตามล าดับ)  
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ส่วนปัจจัยที่ไม่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการกรมการสรรพก าลังกลาโหม 
ได้แก่ เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา และต าแหน่ง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

5.5 แนวทางในการสร้างความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการกรมการสรรพก าลังกลาโหม 
1) การจัดกิจกรรมเพ่ือสานสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา และเพ่ือน

ร่วมงานด้วยการจัดกิจกรรมนอกสถานที่เพ่ือท าความรู้จักกับเพ่ือนข้าราชการคนอ่ืน และเสริมสร้าง
บรรยากาศที่ดีในการร่วมงานกัน ส่งเสริมให้มีความสามัคคีในหมู่คณะมากขึ้น มีกิจกรรมที่ส่งเสริม
ความรัก และเสริมสร้างความผูกพันภายในองค์การ พร้อมทั้งส่งเสริมการมีจิตส านึกที่ดีร่วมกัน และ
แต่ละกิจกรรมต้องเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็น ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การได้อย่างเต็มที่ 

2) การพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของนายทหารชั้นประทวน ในการเลื่อนขั้น  
เป็นนายทหารสัญญาบัตรให้มีต าแหน่งมากขึ้น และมีแนวทางความก้าวหน้าในชีวิตรับราชการที่
ชัดเจนยิ่งขึ้น มีความมั่นคงได้ถึงห้วงอายุที่จะเกษียณราชการ ควรให้ทุกต าแหน่งได้มีโอกาสมี
ความก้าวหน้าที่ เท่าเทียมกัน อีกทั้งการสนับสนุนข้าราชการที่มีความสามารถให้มีเส้นทาง
ความก้าวหน้าในอาชีพท่ีเหมาะสม 

3) ผู้บังคับบัญชาต้องมีความยุติธรรม ใส่ใจผู้ใต้บังคับบัญชา เปิดโอกาสและพร้อมรับฟังความ
คิดเห็นรวมทั้งปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน จากผู้ใต้บังคับบัญชา และเสนอแนะแนวทาง 
การแก้ปัญหาที่เหมาะสม พิจารณาตัดสินความผิดอย่างเป็นธรรม  

4) ในการเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง และประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม มีความ
โปร่งใส และยุติธรรม โดยพิจารณาจากผลปฏิบัติงานเป็นอันดับแรก  

5) ควรมีการจัดสวัสดิการให้มากยิ่งขึ้น และมีความเหมาะสมกับความเป็นอยู่ของข้าราชการ  
6) ควรมีการสร้างขวัญก าลังใจแก่ข้าราชการมากขึ้นด้วยการมอบรางวัล หรือวิธีการอ่ืนๆ 

ตามความเหมาะสม  
   
6. สรุป อภิปรำยผล ข้อเสนอแนะ 

จากการวิเคราะห์ผลการศึกษา สามารถสรุปปัจจัยต่าง ๆ ได้ดังนี ้
6.1 จากการศึกษาพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ ได้แก่ อายุ รายได้ 

และอายุงาน ส่วนปัจจัย เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา และต าแหน่ง ไม่มีผลต่อความผูกพันต่อ
องค์การ  

อายุ พบว่าข้าราชการที่มีช่วงเจนเนอเรชั่นที่ต่างกันมีความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน 
จากผลการวิจัยพบว่าข้าราชการที่มีช่วง อายุ 55 ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นเจนเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ จะมีความ
ผูกพันต่อองค์การสูงสุด อาจวิเคราะห์ได้ว่า เจนเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ มีคุณลักษณะของเจนเนอเรชั่นคือ
การใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่กับการท างาน มีความจงรักภักดีต่อองค์การ มุ่งมั่นในการท างานเพ่ือให้ประสบ
ความส าเร็จ ซึ่งความแตกต่างด้านความคิด และพฤติกรรมในการท างานของคนในแต่ละช่วงวัย จะให้
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เราเกิดเข้าใจคุณลักษณะของข้าราชการในแต่ละยุคสมัยในการหาแนวทางเสริมสร้างความผูกพันที่
เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย (ลลิตา จันทร์งาม, 2559) 

รายได้ พบว่าข้าราชการที่มีรายได้ที่ต่างกันมีความผูกพันต่อองค์การที่ต่างกันจากผลการวิจัย
พบว่าข้าราชการที่มีรายได้ 45,001-55,000 บาท จะมีความผูกพันต่อองค์การสูงสุด อาจวิเคราะห์ได้
ว่า ความผูกพันต่อองค์การจะเกิดขึ้นเมื่อคนตัดสินใจเลือกลงทุนทางใดทางหนึ่งไปกับองค์การ หากไม่
ตัดสินใจที่จะผูกพันต่อสิ่งนั้น เขาอาจจะเกิดสูญเสียมากกว่าการผูกพัน จึงจ าเป็นต้องต้องมีความ
ผูกพันโดยไม่มีทางเลือกเป็นอย่างอ่ืน ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีการแลกเปลี่ยน Side-Bet Theory 
ของ Becker (1960) ปัจจัยด้านรายได้มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ เนื่องจากข้าราชการที่มีรายได้
สูงจะมีความรู้สึกมั่นคงในการปฏิบัติงานมีความเชื่อมั่นและความมั่นคงทางรายได้ ซึ่งจะมีความผูกพัน
ต่อองค์การมากกว่า (ลลิตา จันทร์งาม, 2559) 

อายุงาน พบว่าข้าราชการที่มีอายุงานที่ต่างกันมี ความผูกพันต่อองค์การที่ต่ างกัน 
จากผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการที่มีอายุงาน 20 ปี ขึ้นไป จะมีความผูกพันต่อองค์การมากกว่ากลุ่ม
อ่ืน อาจวิเคราะห์ได้ว่า ข้าราชการใช้เวลาในการปฏิบัติงานในองค์การเป็นระยะเวลานาน รู้สึกเป็น
ส่วนหนึ่งในองค์การ อีกทั้งยังได้รับการยอมรับนับถือจากข้าราชการในองค์การ รู้สึกถึงความมีคุณค่า
ในองค์การ มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในองค์การนานขึ้น และ มีค่านิยมในงานมากจะมีความ
ผูกพันต่อองค์การในระดับสูง  

ซึ่งสอดคล้องกับ ปาริชาติ พงษ์ชัยศรี (2552) ในการศึกษาความผูกพันต่อองค์การของ
ข้าราชการกรมสรรพากรภาค 5 และสมจิตร จันทร์เพ็ญ (2557) ในการศึกษา ความผูกพันต่อองค์การ
ของเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาองค์การชุมชน (องค์การมหาชน)  ที่พบว่า อายุ สถานภาพสมรส 
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และเงินเดือน เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ 

6.2 ปัจจัยด้านลักษณะงาน  
อาจวิเคราะห์ได้ว่าข้าราชการกรมการสรรพก าลังกลาโหมมีความรู้สึกถึงปัจจัยด้านลักษณะ

งาน ในแต่ละด้านได้แก่ การมีโอกาสก้าวหน้าในงาน และความท้าทายในการท างานมีความผูกพันต่อ
องค์การในระดับที่สูง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมพร ศิลป์สุวรรณ (2551) ในการศึกษา 
ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสายสนับสนุนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์: กรณีศึกษา
พนักงานสถาบันระบบใหม่ พบว่า ลักษณะงานที่ปฏิบัติมีความต่อความผูกพันต่อองค์การ 

ซึ่งในด้านความท้าทายในงาน ข้าราชการรู้สึกถึงการท างานที่ยากก็สามารถท างานนั้นเป็น
ผลส าเร็จได้ องค์การได้มอบหมายงานให้กับข้าราชการอย่างชัดเจน ท าให้ข้าราชการตระหนักถึง
หน้าที่ตามความรับผิดชอบ ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ (วราพร ธรรมยศ, 2557) และ
เนื่องจากกรมการสรรพก าลังกลาโหมเป็นหน่วยงานทางทหาร มีวัฒนธรรมการท างานโดยยึดหลัก
ปฏิบัติงานตามค าสั่งผู้บังคับบัญชาถือเป็นหลักในการปฏิบัติงาน เพราะฉะนั้นการได้รับมอบหมายงาน
ที่มีความยากเพียงใด ข้าราชการก็จะต้องปฏิบัติงานให้ประสบผลส าเร็จอย่างแน่นอน  
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6.3 ปัจจัยด้านประสบการณ์ในการท างาน 
อาจวิเคราะห์ได้ว่าข้าราชการกรมการสรรพก าลังกลาโหมมีความรู้สึกถึงปัจจัยด้าน

ประสบการณ์ในการท างานในแต่ละด้านได้แก่ ความเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ และความมั่นคงในงาน 
มีความผูกพันต่อองค์การในระดับที่สูง บุคคลต้องการการเป็นสมาชิกในกลุ่ม ต้องการการยอมรับ 
การเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และความสัมพันธ์และผูกพันกับสมาชิกในกลุ่ม เป็นไปตามทฤษฎีความ
ต้องการ (Theory of Needs) ของ McClelland (1961) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ซัลวานา 
ฮะซานี (2550) ในการศึกษาความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ การศึกษา กรณีศึกษาพนักงานใน
โรงแยกก๊าซธรรมชาติ จังหวัดระยอง บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) และโสมย์สิรี มูลทองทิพย์ (2556) 
ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนมัธยมศึกษา อ าเภอท่ามะกา พบว่า 
ความมั่นคงในการท างานมีความสัมพันธ์กับความรู้สึกผูกพันของพนักงาน 

ซึ่งในด้านความมั่นคงในงานข้าราชการรู้สึกว่าการท างานในองค์การมีความมั่นคง เนื่องจาก
ข้าราชการส่วนใหญ่มีอายุงาน 20 ปี ขึ้นไป อยู่ในองค์การเป็นเวลานานจึงมีความรู้สึกถึงประสบการณ์
ในการท างานที่มั่นคง อีกทั้งกรมการสรรพก าลังกลาโหมเป็นหน่วยงานราชการจึงส่งผลท าให้
ข้าราชการมีความมั่นใจ เชื่อมั่นต่อองค์การ รู้สึกว่าองค์การได้ให้ความมั่นคง และสามารถพึงพาได้  

6.4 ปัจจัยด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ  
อาจวิเคราะห์ได้ว่าข้าราชการกรมการสรรพก าลังกลาโหมมีความพึงพอใจในปัจจัยด้าน

ค่าตอบแทน และสวัสดิการ มีความผูกพันต่อองค์การในระดับที่สูง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกุล
ชยา เต็มชวาลา (2548) ในการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค พบว่า ปัจจัยด้านผลประโยชน์ตอบแทนและสวัสดิการมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความ
ผูกพันต่อองค์การ 

โดยมีความพึงพอใจในสวัสดิการต่าง ๆ ที่ได้รับมีความเหมาะสม มีความสะดวกสบายในการ
ใช้สิทธิในการเบิกค่ารักษาพยาบาล และสามารถพึงพาสวัสดิการเมื่อเจ็บป่วยฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็ว 
ครอบคลุมความต้องการของข้าราชการแล้ว แต่ในส่วนของความพึงพอใจเกี่ยวกับค่าตอบแทน
ข้าราชการมีความพึงพอใจน้อย โดยมีความคิดเห็นว่าองค์การประเมินเพ่ือขึ้นค่าตอบแทนอย่างไม่เป็น
ธรรม 

ข้อเสนอแนะ 
จากผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่าข้าราชการกรมการสรรพก าลังกลาโหมมีความผูกพันต่อ

องค์การอยู่ในระดับสูง แต่เพ่ือให้องค์การด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิผล ประสบผลส าเร็จอย่าง
ยั่งยืนนั้น ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้  

ด้านลักษณะงาน เนื่องจากค่าเฉลี่ยในเรื่องการเลื่อนต าแหน่งตามความรู้ความช านาญ 
และประสบการณ์ในงานเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม และงานที่ท าอยู่ท าให้รู้สึกกระตือรือร้นอยาก
ปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ดังนั้นจึงควรส่งเสริมการฝึกอบรมมากขึ้น เพ่ือให้เกิด
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ความรู้สึกท่ีเป็นบวกกับองค์การ ผู้บริหารควรส่งเสริมให้มีการเลื่อนต าแหน่งตามความรู้ความสามารถ
อย่างแท้จริง สร้างแนวทางความก้าวหน้าในอาชีพ เพ่ือให้การท างานประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  และ
ก าหนดคุณลักษณะงานที่มีความชัดเจน ท าให้ข้าราชการสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ตรงตาม
คุณลักษณะของเนื้องาน และเพ่ิมความน่าสนใจ และท้าทายในงาน เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการเกิด
ความกระตือรือร้นอยากท่ีจะท างานเพิ่มข้ึน ซึ่งจะท าให้เกิดความผูกพันต่อองค์การมากยิ่งข้ึน  

ด้านประสบการณ์ในการท างาน เนื่องจากค่าเฉลี่ยในเรื่องการเปิดโอกาสให้ข้าราชการมีส่วน
ร่วม และแสดงความคิดเห็น และตัดสินใจในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ดังนั้นจึงควรจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ข้าราชการมีส่วนร่วม และแสดงความคิดเห็น และตัดสินใจในการปฏิบัติงานมาก
ขึ้นจากการจัดกิจกรรมภายนอกส านักงาน ผู้บังคับบัญชาควรส่งเสริมการให้มีการรับฟังความคิดเห็น
จากข้าราชการมากข้ึน ซึ่งจะส่งผลให้ข้าราชการรู้สึกถึงความเป็นส่วนหนึ่งขององค์การในการได้มีส่วน
ร่วมในการคิด และตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวกับงานที่เกี่ยวข้องมากขึ้น ท าให้เกิดความรู้สึกผูกพันต่อ
องค์การมากยิ่งขึ้น  

ด้านค่าตอบแทน และสวัสดิการ เนื่องจากค่าเฉลี่ยในเรื่องการได้รับการประเมินขึ้น
ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นธรรม มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ดังนั้นจึงควรมีการวางระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเพ่ือขึ้นค่าตอบแทนที่เป็นธรรม มีความชัดเจน และเป็นไปด้วยความโปร่งใสและมีความ
ยุติธรรม ท าให้ข้าราชการรู้สึกเป็นธรรม หากปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ใช้ความรู้ที่มีในการ
ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ และได้รับการประเมินผลงานที่มีความยุติธรรม ส่งผลให้เกิดความผูกพันต่อ
องค์การ และเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของข้าราชการ หากเห็นว่าการทุ่มเทเพ่ือการท างานอย่าง
เต็มที่จะได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรม 

ความผูกพันต่อองค์การ เนื่องจากค่าเฉลี่ยในเรื่องความตั้งใจที่จะคงความเป็นสมาชิกของ
องค์การ มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ดังนั้นจึงควรส่งเสริมแนวทางความก้าวหน้าในอาชีพเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือให้
ข้าราชการเห็นเส้นทางความก้าวหน้าที่ชัดเจนมากขึ้น พร้อมทั้งกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้บังคับบัญชา และเพ่ือนร่วมงานเพ่ือส่งเสริมให้เกิดความผูกพันระหว่างตัวบุคคลต่อกันมากขึ้น 
ส่งเสริมความสามัคคีในองค์การให้ข้าราชการรู้สึกว่าองค์การเปรียบเสมือนครอบครัว ผู้บังคับบัญชาใส่
ใจดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา บริหารองค์การด้วยความยุติธรรม ส่งผลให้เกิดความผูกพันต่อองค์การที่ดีมาก
ยิ่งขึ้น   

ข้อเสนอแนะในกำรท ำวิจัยครั้งต่อไป 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้อาจจะมีขอบเขตในการศึกษาที่จ ากัดในหลาย ๆ ด้าน ดังนั้น ถ้าหากมี

โอกาสหรือมีผู้สนใจศึกษาวิจัยในลักษณะนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมดังนี้  
1) ควรศึกษาเพ่ิมเติมในเรื่องปัจจัยภาวะผู้น า และความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน 

วัฒนธรรมองค์การ ซึ่งในครั้งนี้ผู้วิจัยไม่ได้ค านึงถึง แต่ได้รับข้อสังเกตจากข้อเสนอแนะของผู้ตอบ
แบบสอบถาม  
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2) ควรมีการศึกษาปัจจัยอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม เพ่ือน าไปสู่ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการกรมการสรรพก าลังกลาโหมที่มากข้ึน  
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กำรน ำระบบกำรย่ืนฟ้องและรับส่งค ำคู่ควำมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing)  
มำใช้ในกำรปฏิบัติงำนของทนำยควำม บริษัท บัตรกรุงไทย จ ำกัด )มหำชน(  

ฝนนภา สมบูรณ์วิบูลย์* 
 

     บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเ์พ่ือศึกษาระดับประสิทธิภาพจากการน าระบบการยื่นฟ้องและ
รับส่งค าคู่ความทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) มาใช้ในการปฏิบัติงานฟ้องร้องคดีของทนายความ 
บริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) และเป็นแนวทางในการพัฒนาการประยุกต์ใช้ระบบกับการ
ปฏิบัติงานของทนายความแผนกว่าคดี บริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
เนื่องจากระบบการยื่นฟ้องและรับส่งค าคู่ความทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) เป็นการสนองนโยบาย
จากทางศาล เป็นเรื่องใหม่ที่ต้องมีการศึกษาและท าความเข้าใจเพ่ือพัฒนาการด าเนินงานของ
ทนายความแผนกว่าคดี บริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ให้ด าเนินไปพร้อมกับการสนองนโยบาย
ภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลการศึกษาพบว่าการน าระบบการยื่นฟ้องและรับส่งค าคู่ความทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) มาใช้ในการปฏิบัติงานฟ้องร้องคดีของทนายความช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานของทนายความในระดับมาก โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน 1) ด้านปริมาณงาน ที่ช่วยให้ทนาย
ความสามารถรับผิดชอบงานปริมาณคดีที่เพ่ิมขึ้นได้อย่างและยิ่งเห็นเด่นชัดในสถานการณ์โรคระบาด 
Covid-19 ที่ช่วยให้การท างานของทนายความไม่ได้รับผลกระทบ 2) ด้านความประหยัดหรือความ
คุ้มค่าของทรัพยากร ท าให้ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานที่มีปริมาณลดลงเป็นอย่างมา 3) ด้านเวลาและ
ความรวดเร็ว ทนายความเกิดความคล่องตัวในการด าเนินงาน และลดระยะในการด าเนินงานได้เป็น
อย่างดี 4) ด้านคุณภาพ การด าเนินงานผ่านระบบออนไลน์เดียวกันท าให้เกิดมาตรฐานเดียวกันในการ
ท างานของทนายความ ช่วยให้สามารถก าหนดกรอบการท างานได้อย่างชัดเจนและมีล าดับขั้นตอนที่
ชัดเจน และช่วยให้ผู้บริหารสามารถตัดสินวางแผนโครงสร้างการบริหารได้เป็นอย่างดี 

ค ำส ำคัญ: การยื่นฟ้องและรับส่งค าคู่ความทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing), ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน, 
สนองนโยบายภาครัฐ 

 
 
 
 

                                                           
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
E-mail: fhonnapa.som@stu.nida.ac.th 
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1. บทน ำ 
ปัจจุบันสังคมโลกได้เปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด ๆ ก็สามารถเข้าถึงข้อมูล

ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง และรวดเร็ว ส าหรับสังคมไทยมีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
เครื่องมือในการท าธุรกรรมต่าง ๆ กันอย่างกว้างขวางมากขึ้น ท าให้ภาครัฐเริ่มตระหนักและรับรู้ว่า 
เทคโนโลยี คือ ปัจจัยที่ขับเคลื่อนและยกระดับกระบวนการท างานให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ภาครัฐจึงได้น าเอาเทคโนโลยีมาเป็นกลไกลส าคัญในการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมไทย 
เพ่ือการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจระดับประเทศ และมุ่งใช้เทคโนโลยีในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริการของหน่วยงานภาครัฐแทนกระบวนการ ท างานเดิมที่มีความ
ยุ่งยาก ซับซ้อน เข้าถึงยาก มาสู่ยุคดิจิทัลที่การเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ จะต้องเป็นไปด้วยความสะดวก
รวดเร็ว ลดขั้นตอนการท างานต่าง ๆ ให้มีความกะทัดรัด รวดเร็ว และถูกต้อง ก่อให้เกิดความโปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้ 

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพแวดล้อมภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ สร้างผลกระทบต่อการ ด ารงชีวิตของประชาชนทุกคน ตลอดจนการพัฒนาประเทศทั้งใน
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ซึ่งกระแสดังกล่าวมีผลกระทบต่อศาลยุติธรรม เพ่ือเป็นการเตรียม
ความพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ศาลยุติธรรม จึงจ าเป็นต้องขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงไปสู่
การเปลี่ยนเป็นศาลยุติธรรมดิจิทัล Digital Court 2020 ด้วยการน าแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม 
พ.ศ. 2561-2564 ไปบูรณาการการท างานร่วมกับแผนพัฒนาดิจิทัลส านักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2562 
-2564 บนเป้าหมายทิศทางท่ีเป็นมาตรฐาน โปร่งใส และเป็นเอกภาพเดียวกันทุกชั้นและกลุ่มประเภท
ศาล เพ่ือการอ านวยความยุติธรรมและการบริการประชาชนที่รวดเร็วขึ้น ง่ายขึ้น และเสียค่าใช้จ่าย
น้อยลง 

ศาลยุติธรรมได้มีการประกาศใช้ระบบการยื่นฟ้องและรับส่งค าคู่ความทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Filing) เมื่อปีพุทธศักราช 2560 (อ้างอิงข้อมูลจากประกาศส านักงานศาลยุติธรรม ลงวันที่ 5 
พฤษภาคม 2560) ให้ทดลองเริ่มใช้ระบบ โดยกลุ่มเป้าหมายหลักของศาลยุติธรรมคือในกลุ่มการ
ฟ้องร้องคดีของหน่วยงานโครงสร้างระดับองค์กร หรือทนายความทั่วประเทศที่ขึ้นทะเบียนในระบบ
จ านวน 2,808 คน (อ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์ส านักงานศาลยุติธรรม ค้นข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 
2563) ซึ่งในแต่ละปีมีการยื่นฟ้องถึง 1.2 ล้านคดี (อ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซด์ส านักงานศาลยุติธรรม 
ค้นข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563) และถึงแม้จะมีปริมาณคดีจ านวนมาก ทนายความผู้ใช้ระบบ
สามารถยื่นค าฟ้อง ค าร้อง ค าแถลง คัดถ่ายค าพิพากษา น าค าบังคับ ออกหมายบังคับคดี  
ทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บไซต์ โดยไม่ต้องไปศาล และเพ่ิมช่องทางการช าระเงินโดยสามารถใช้
บัตรเครดิตในการช าระค่าธรรมเนียมได้ ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งในช่วงระยะเวลาแรกของการ
เปิดระบบการยื่นฟ้องและรับส่งค าคู่ความทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) ที่ได้มีการเปิดระบบให้
ทนายความทั่วประเทศ สามารถยื่นค าฟ้องอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บไซต์ ไม่ต้องเดินทางไปยื่นฟ้องที่
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ศาล ขณะที่จ าเลยสามารถยื่นค าให้การผ่านระบบได้เช่นเดียวกัน ด้านผู้พิพากษาสามารถรับฟ้องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ได้ การด าเนนการคดีไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องท าส านวนกระดาษ ศาลไม่ต้องหาพ้ืนที่จัดเก็บ
ส านวนที่มีเพ่ิมมากขึ้น และคู่ความยังสามารถติดตามคดีได้ตลอด 24 ชั่วโมง ตอบโจทย์พันธกิจที่จะ
พัฒนาและสร้างระบบสนับสนุนอ านวยความยุติธรรมให้มีความรวดเร็ว สะดวก ทันสมัยและเป็นสากล 
แต่ถึงกระนั้นระบบการยื่นฟ้องและรับส่งค าคู่ความทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) ที่ทางศาลยุติธรรมได้
เปิดให้ใช้งาน ไม่ได้รับการตอบรับการใช้งานจากกลุ่มเป้าหมายเท่าที่ทางศาลยุติธรรมได้คาดการณ์ไว้ 
ในบางส่วนที่ได้เข้าลองใช้ระบบก็เป็นเพียงส่วนน้อยจากอัตราส่วนทนายที่มีในประเทศไทย ผลตอบรับ
ที่ได้มาจึงไม่สามารถบ่งชี้หรือท าให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการน าระบบการยื่นฟ้องและรับส่งค า
คู่ความทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing)  

ต่อมาทางศาลยุติธรรมได้ลงนามความร่วมมือในการพัฒนาระบบศาลดิจิทัลกับทาง
ธนาคารกรุงไทย เพ่ือส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพในการพิจารณาพิพากษาคดี  การบริหารจัดการ 
และการให้บริการประชาชน เชื่อมฐานข้อมูลในกระบวนการยุติธรรม เพ่ิมความสะดวกสบายในการ
ให้บริการประชาชน โดยร่วมกันพัฒนาและขยายผลระบบการยื่นฟ้องและรับส่งค าคู่ความทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) ให้ครอบคลุมศาลชั้นต้นทั่วประเทศ ผลักดันและพัฒนาระบบการยื่นฟ้อง
และรับส่งค าคู่ความทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) ให้เป็นที่ยอมรับต่อกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นผู้ใช้ระบบ 
ให้มีการน าร่องการน ามาใช้ในงานคดีระดับหน่วยงานองค์กร จนเกิดการเข้าใช้งานระบบเพ่ิมขึ้น
ตามล าดับ นับได้ว่าเป็นก้าวแรกแห่งความส าเร็จของกระบวนการยุติธรรมที่ยิ่งใหญ่ และถือเป็นหนึ่ง
จุดเริ่มต้นในการสร้างรากฐานในการน าประเทศไทยเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล และการก้าวเข้าสู่ 
Thailand Digital Platform ซึ่งธนาคารกรุงไทย ในฐานะธนาคารพาณิชย์ของรัฐ ได้สนับสนุน
นโยบายของทางศาลยุติธรรมอย่างต่อเนื่อง และถือเป็นหนึ่งในภารกิจที่ธนาคารให้ความส าคัญ 

ซึ่งจากการเข้าร่วมพัฒนาระบบกับทางศาลยุติธรรม ธนาคารกรุงไทยและบริษัทในเครือ 
มีส่วนในการร่วมเป็นอย่างมากในการน้อมรับระบบของภาครัฐและช่วยภาครัฐในการขับเคลื่อนให้เกิด
การเข้าใจงานระบบได้มีการคิดขึ้นมาตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ จึงเป็นกลุ่มที่ร่วมบุกเบิกการใช้ระบบ
การยื่นฟ้องและรับส่งค าคู่ความทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) โดย บริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) ที่เป็นหนึ่งในบริษัทในเครือของ ธนาคารกรุงไทย และมีรูปแบบโครงสร้างการบริหารองค์กร
ที่ชัดเจนและเป็นสัดส่วน มีการควบคุมกระบวนการที่แบ่งออกอย่างชัดเจน ซึ่งบริษัท บัตรกรุงไทย 
จ ากัด (มหาชน) มีแผนกว่าคดีที่ด าเนินการทางกฎหมายกับลูกค้าที่ผิดนัดการช าระจากสินเชื่อทุกชนิด
ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท และด้วยปริมาณมากกว่า 40,000 คดี ในแต่ละปีของบริษัท บัตรกรุงไทย 
จ ากัด (มหาชน) (อ้างอิงข้อมูลจากไฟล์สรุปคดีประจ าปี 2562) บริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
จึงเข้ามาร่วมในการขานรับนโยบายศาลดิจิทัลของภาครัฐ และร่วมเป็นก าลังในการพัฒนาระบบการ
ยื่นฟ้องและรับส่งค าคู่ความทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) โดยการเข้าร่วมลงทะเบียนและเป็นบริษัท
น าร่องในการเข้าใช้ระบบ ด้วยเล็งเห็นว่า บริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) จะสามารถช่วยเหลือ
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ภาครัฐในการผลักดันระบบดิจิทัลให้เดินหน้าต่อไป แล้วบริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด  (มหาชน) 
ได้เล็งเห็นประโยชน์ ในการร่วมพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น เพ่ิมความเชื่อมั่นให้กับการเข้าร่วมใช้ระบบ 
สร้างแรงจูงใจให้ทนายความอีกหลายคนเข้ามาร่วมการใช้และก่อให้เกิดการหมุนเวียนใช้เพ่ือการ
พัฒนาระบบให้เกิดประโยชน์ได้อย่างสูงสุด สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่ชั ดเจนจากการ
ปรับเปลี่ยนน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ เป็นพลังส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามนโยบายยุทธศาสตร์
ของชาติ ซึ่งจะส่งผลยังประโยชน์ให้แก่ประชาชน องค์กรภาครัฐเอกชนต่อไป ทั้งเกิดการพัฒนาได้
อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน เป็นพลังส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามนโยบายยุทธศาสตร์ของชาติ  

จากความส าคัญของการปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินงานให้ก้าวเข้าสู่ เพ่ือสนองนโยบาย
ศาลดิจิทัลของศาลยุติธรรมซึ่งเป็นหน่วยงานของภาครัฐ แผนกว่าคดี บริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด
(มหาชน) ที่ได้การน าระบบการยื่นฟ้องและรับส่งค าคู่ความทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) เข้ามาเป็น
ส่วนหนึ่งในการท างานของทนายความ แผนกว่าคดี บริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด  (มหาชน) 
ด้วยแนวความคิดของผู้บริหารจากการน าระบบการยื่นฟ้องและรับส่งค าคู่ความทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Filing) เข้ามาประยุกต์ใช้งานจะช่วยในด้านการวางแผนการด าเนินงานของบริษัท บัตรกรุงไทย 
จ ากัด(มหาชน) ให้มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ลดโอกาสในการเกิดปัญหา และและการ
บริหารในด้านการลดงบประมาณการใช้จ่าย การลดต้นทุนการด าเนินงาน การจัดการวางแผนกลยุทธ์
ในการบริหารงานของทนายในแต่ละเขตอ านาศาลทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ รวมถึงการเป็นส่วนหนึ่ง
ในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการลดการใช้กระดาษ ทั้งเกิดการพัฒนาได้อย่างเข้มแข็ง
และยั่งยืน ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงประสิทธิภาพจากการน าระบบการยื่นฟ้องและรับส่ง
ค าคู่ความทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) มาใช้ในการปฏิบัติงานฟ้องร้องคดี เพ่ือหาระดับของ
ประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นจริงจากการปฏิบัติงานของทนายความที่เป็นบุคลากรแผนกว่าคดีและเป็นผู้ที่
เข้าใช้งานระบบการยื่นฟ้องและรับส่งค าคู่ความทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) โดยตรง ทนายความจึง
เป็นผู้ที่สามารถสะท้อนให้เห็นประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นของการน าระบบมาใช้งานได้อย่างชัดเ จนมาก
ที่สุด และสามารถน าผลการศึกษาที่ได้รับไปวางแผนการใช้งานเพ่ือการพัฒนาแผนการท างานของ
แผนกว่าคดี บริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ได้อย่างชัดเจนมากยิ่งข้ึน  

 
2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิภาพจากการน าระบบการยื่นฟ้องและรับส่งค าคู่ความทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) มาใช้ในการปฏิบัติงานฟ้องร้องคดีของทนายความ บริษัท บัตรกรุงไทย 
จ ากัด (มหาชน) 

2.2 เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการประยุกต์ใช้ระบบการยื่นฟ้องและรับส่งค าคู่ความทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) กับการปฏิบัติงานของทนายความแผนกว่าคดี บริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อการด าเนินงานของแผนกว่าคดี 
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3. ค ำถำมกำรวิจัย 
“การน าระบบการยื่นฟ้องและรับส่งค าคู่ความทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) มาใช้ในการ

ปฏิบัติงาน ช่วยส่งผลอย่างไรต่อประสิทธิภาพงานฟ้องร้องคดีของทนายความ บริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) 
 
4. กำรทบทวนวรรณกรรม และกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 

ในการศึกษาถึง การน าระบบการยื่นฟ้องและรับส่งค าคู่ความทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) 
มาใช้ในการปฏิบัติงานของทนายความ บริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)” เป็นการวิเคราะห์ถึง
ผลสัมฤทธิ์จากการปรับเปลี่ยนการท างานตามนโยบายที่ได้ร่วมมือกับทางภาครัฐ ว่าก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพต่องานฟ้องร้องคดีของหน่วยงานมากน้อยเพียงใด ผลผลิตจากงานที่ได้รับบรรลุตาม
เป้าหมายหรือไม่ เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจและทราบถึงความส าคัญในการเข้าร่วมใช้เพ่ือก่อให้เกิดการ
พัฒนาระบบ จึงใช้ทฤษฎีที่จะช่วยส่งเสริม หรือพัฒนาประสิทธิภาพการท างานของระบบและคนให้
เดินไปพร้อมกัน 

4.1 ควำมหมำยของประสิทธิภำพ 
มีผู้นิยามความหมายไว้อย่างหลากหลาย ทั้งนักวิชาการต่างประเทศและนักวิชาการของไทย 

ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 
เฮอร์เบิร์ต เอ. ไซมอน (Herbert A. Simon 1960, 180-181) กล่าวว่า ถ้างานใดมีประสิทธิภาพ

สูงสุด ให้ดูจากความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยน าเข้า ( Input) กับผลิตผล (Output) ที่ได้รับออกมา 
ซึ่งสรุปได้ว่าประสิทธิภาพเท่ากับผลผลิต 

ถ้าเป็นหน่วยงานราชการของรัฐ จะบวกความพึงพอใจของผู้รับบริการเข้าไปด้วยเขียนเป็น
สูตรได้ดังนี้ 

E = (0 – I) + S 
E = ประสิทธิภาพของงาน (Efficient) 
O = ผลผลิตหรือผลงานที่ได้รับออกมา (Output) 
I = ปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากรทางการบริหารที่ใช้ไป (Input) 
S = ความพึงพอใจในผลงานที่ออกมา (Satisfaction) 
เอลมอร์ ปีเตอร์สัน และ อี. กลอสวีนอร์ พลอแมน (Elmore Peterson and E. Grosvenor 

Plawmam 1953) กล่าวว่า ประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารงานทางธุรกิจ หมายถึง ความ สามารถ
ในการผลิตสินค้าหรือบริการในปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสมและต้นทุนน้อยที่สุดโดยค านึงถึง
องค์ประกอบ 5 ประการ คือ ต้นทุน (Cost) คุณภาพ (Quality) ปริมาณ (Quantity) เวลา (Time) 
วิธีการ (Method) ในการผลิต 
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ปีตอร์สัน และพลาวแมน (Peterson & Plowman, 1953: 433; อ้างถึงใน ปัญญา บูรณะ
นันทสิริ, 2550: 8) ได้กล่าวถึงความหมายของค าว่าประสิทธิภาพในการบริหารงานด้านธุรกิจใน
ความหมายอย่างแคบว่า หมายถึง การลดต้นทุนในการผลิตในความหมายอย่า งกว้างขวาง หมาย
รวมถึงคุณภาพ (Quality) ของการมีประสิทธิผล (Effectiveness) และความสามารถ (Competence 
and Capacity) ในการผลิตการด าเนินงานทางด้านธุรกิจที่ถือว่ามีประสิทธิภาพสูงสุดนั้นก็เพ่ือ
สามารถผลิตสินค้าหรือบริการในปริมาณและคุณภาพที่ต้องการในเวลาที่เหมาะสมและต้นทุน 
น้อยที่สุด เมื่อค านึงถึงสถานการณ์และข้อผูกพันด้านการเงินที่อยู่ ดังนั้น แนวความคิดของค าว่า 
ประสิทธิภาพทางด้านธุรกิจในที่นี้ จึงมีองค์ประกอบ 5 อย่าง คือ ต้นทุน (Cost) คุณภาพ (Quality) 
ปริมาณ (Quantity) เวลา (Time) และวิธีการ (Method) ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้ 

1) คุณภาพของงาน (Quality) คือ ต้องมีคุณภาพสูง ผู้ผลิตและผู้ใช้ได้ประโยชน์คุ้มค่าและมี
ความพึงพอใจ ผลการท างานมีความถูกต้อง ได้ตามมาตรฐาน รวดเร็ว ซึ่งผลงานที่มีคุณภาพจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองคก์รและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้มารับบริการ 

2) ปริมาณงาน (Quantity) คือ จ านวนงานที่เกิดขึ้นจะต้องเป็นไปตามความคาดหวังของ
หน่วยงาน โดยผลงานที่ปฏิบัติได้มีปริมาณที่เหมาะสมตามที่ก าหนดไว้ในแผนงาน หรือเป้าหมายของ
องค์กร 

3) เวลา (Time) คือ เวลาที่ใช้ในการด าเนินงานจะต้องอยู่ในลักษณะที่ถูกต้องตามหลักการ 
เหมาะสมกับงาน และทันสมัยมีการพัฒนาเทคนิคการท างานให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ใช้เวลาในการ
ปฏิบัติงานน้อยการส่งมอบตรงตามก าหนดถูกต้อง และรวดเร็ว 

4) ค่าใช้จ่าย (Costs) คือการด าเนินการทั้งหมดจะต้องเหมาะสมกับงาน และวิธีการ โดยต้อง
ลงทุนน้อยได้ผลก าไรมากที่สุด ประสิทธิภาพในมิติของค่าใช้จ่าย หรือต้นทุนการผลิต ได้แก่การใช้
ทรัพยากรด้านการเงิน คน วัสดุเทคโนโลยีที่มีอยู่อย่างประหยัดคุ้มค่า และเกิดการสูญเสียน้อยที่สุด 

4.2 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 

ตัวแปรต้น = X      ตัวแปรตำม = Y 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

ข้อมูลส่วนบุคคล 

     - เพศ 

     - อาย ุ

     - อายุการท างาน 
     - ระดับการศึกษาขั้นสูงสดุ 
     - ต าแหน่งงาน 

 

ประสิทธิภำพกำรยื่นฟ้องและรับส่งค ำคู่ควำมทำง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) มำใช้ในกำรปฏิบัติงำนของ

ทนำยควำม บริษัท บัตรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) 
- ด้านปริมาณงาน  
- ด้านความประหยัดและความคุ้มค่าของทรัพยากร 
- ด้านเวลา 
- ด้านคุณภาพงาน 
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5. วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
5.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

 1) ประชากรที่ท าการศึกษาในครั้งนี้ คือ แผนกว่าคดี บริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
โดยผู้ให้ข้อมูล คือ ทนายความของแผนกว่าคดี บริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ซึ่งมีจ านวน
ทั้งหมด 74 คน 

2) กลุ่มตัวอย่าง 
 ผู้วิจัยได้ค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้คือ 63 คน โดยก าหนดระดับ

ความเชื่อมั่นที่ 95% และก าหนดให้มีค่าความคลาดเคลื่อนที่ 5% ตามแนวคิดของทาโร่ ยามาเน่ 
(Yamane, Taro 1973 อ้างถึงใน ศิริพงศ์ พฤทธิพันธ์, 2553: 203) 

5.2 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

 1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้มาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม
เก็บข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจงจากบุคลากร (พนักงานทนายความ) แผนกว่าคดี บริษัทบัตรกรุงไทย
จ ากัด (มหาชน) เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ 

2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ผู้วิจัยได้รวบรวมจากแหล่งอ่ืน ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต 
เอกสารงานวิจัย วารสาร โดยมีสถานที่ที่ใช้เป็นแหล่งในการเก็บรวบรวมข้อมูลและค้นคว้า ได้แก่ 
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

3) ด าเนินการรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความสมบูรณ์ของค าตอบ 
4 )น าข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิต ิ

 5.3 กำรออกแบบงำนวิจัย 
 การศึกษาในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และใช้วิธีวิจัยเชิง
ส ารวจ (Survey) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการศึกษาเรื่อง ผลสัมฤทธิ์
การน าระบบการยื่นฟ้องและรับส่งค าคู่ความทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) เข้ามาใช้ในงานฟ้องร้องคดี
ส่งผลอย่างไรต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของทนายความ บริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้เครื่องมือในการศึกษาเป็นแบบสอบถามชนิดค าถามแบบปิด และ
ค าถามแบบเปิด รูปแบบ คือแบบส ารวจ (Checklist) และแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
scale) โดยแบ่งเนื้อหาค าถามออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของประชากรกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม 
เป็นแบบส ารวจ (Check list) ประกอบด้วย เพศ อายุ อายุการท างาน ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน  
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ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านประสิทธิภาพการท างาน จากการน าระบบ
การยื่นฟ้อง และรับส่งค าคู่ความทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติงานของทนายความ ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 4 ด้าน รวมทั้งหมด 20 ข้อ ดังนี้ 

- ด้านปริมาณงาน    จ านวน 5 ข้อ 
- ด้านความประหยัดหรือคุ้มค่า   จ านวน 5 ข้อ 
- ด้านเวลาและความรวดเร็ว   จ านวน 5 ข้อ 
- ด้านคุณภาพงาน   จ านวน 5 ข้อ 

5.6 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 1) ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะบุคคล 
 2) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้ในการอธิบาย
ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพที่เกิดจาการน าระบบการยื่นฟ้องและรับส่งค าคู่ความทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Filing) มาใช้ในการปฏิบัติงานของทนายความ บริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
 
6. สรุปผล อภิปรำยและข้อเสนอแนะ 

ผลวิจัยประสิทธิภาพการน าระบบการยื่นฟ้องและรับส่งค าคู่ความทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Filing) มาใช้ในการปฏิบัติงานของทนายความ บริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ดังนี้ 

6.1 สรุปผล 
1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ อายุการท างาน 

ระดับการศึกษา และต าแหน่งงาน 
(1) เพศ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็น เพศชายจ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 

57.14 และเป็นเพศหญิงจ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 42.86 
(2) อายุ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็น พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในช่วงอายุ  

36-45 ปี มีจ านวนมากที่สุด จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 58.73 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด, 
รองลงมาอยู่ในช่วงอายุ 26-35 ปี จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 34.92 และอยู่ในช่วงอายุ น้อยกว่า 
25 ปี มีจ านวนน้อยที่สุด จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 6.35 

(3) อายุการท างาน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุการท างาน 6-10 ปี มีจ านวน
มากที่สุด จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 71.43 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด , รองลงมามีอายุการ
ท างาน 11-15 ปี จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 15.87 และมีอายุการท างาน มากกว่า 15 ปี 
มีจ านวนน้อยที่สุด จ านวน 7 คนคิดเป็นร้อยละ 1.59 

(4) ระดับการศึกษา พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการศึกษาขั้นสูงสุดปริญญาตรี 
มีจ านวนมากที่สุด จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 82.54 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด , และ 
มีระดับการศึกษาข้ันสูงสุดปริญญาโท จ านวนน้อยที่สุด จ านวน 11 คนคิดเป็นร้อยละ 17.46 
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(5) ต าแหน่งงาน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับต าแหน่งเป็น Officer เป็น
จ านวนมากที่สุด จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด, รองลงมา 
มีระดับต าแหน่งเป็น Senior จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 19.05 และมีระดับต าแหน่งเป็น 
Manager มีจ านวนน้อยที่สุด จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.59 

2) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับประสิทธิภาพการน าระบบการยื่นฟ้องและรับส่งค าคู่ความ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) มาใช้ในการปฏิบัติงาน ของทนายความ บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
พบว่าการน าระบบการยื่นฟ้องและรับส่งค าคู่ความทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) มาใช้ในการ
ปฏิบัติงานในภาพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับดีมาก โดยด้านความประหยัดหรือคุ้มค่าของทรัพยากรมีค่า
ระดับประสิทธิภาพมากที่สุด มีค่า เฉลี่ยเท่ากับ 4.25 รองลงมาคือ ด้านเวลาและความรวดเร็ว 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 ถัดมาคือด้านปริมาณงานมีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.19 และด้านคุณภาพงาน 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 ซึ่งวิเคราะห์รายข้อในแต่ละด้าน สรุปได้ดังนี้ 

- ด้านความประหยัดหรือคุ้มค่าของทรัพยากร ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า ในแต่ละข้อมีระดับประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก โดยข้อการยื่นฟ้องและรับส่งค าคู่ความทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ช่วยลดปริมาณกระดาษที่ใช้ในการจัดท าเอกสารประกอบการฟ้อง ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่าย
และรักษาสิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 รองลงมา คือ การยื่นฟ้องและรับส่งค าคู่ความทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ช่วยลดค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ส านักงาน เช่น หมุดเย็บเล่มเอกสาร , กล่องบรรจุเอกสาร, 
ลวดเย็บ ฯลฯ และการยื่นฟ้องและรับส่งค าคู่ความทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปศาลทั่วประเทศ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 

- ด้านเวลาและความรวดเร็ว ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ในแต่
ละข้อมีระดับประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก โดยการยื่นฟ้องและรับส่งค าคู่ความทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ช่วยลดขั้นตอนในการด าเนินงาน เช่น การใช้เวลาในการเดินทางไปศาลทั่วประเทศเพ่ือยื่ นฟ้องร้อง
ด าเนินคดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 รองลงมา คือ การยื่นฟ้องและรับส่งค าคู่ความทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ช่วยให้การติดตามผลระหว่างการด าเนินงานทางคดี เกิดความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น เช่น 
การติดตามผลการส่งหมายเรียกจ าเลย หรือผลการส่งค าบังคับให้จ าเลย และการยื่นฟ้องและรับส่งค า
คู่ความทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติงานช่วยสนับสนุนในการปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัว
รวดเร็วขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 

- ด้านปริมาณงาน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ในแต่ละข้อมี
ระดับประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก โดยการยื่นฟ้องและรับส่งค าคู่ความทางอิเล็กทรอนิกส์ ส่งผลให้
พนักงานทนายความ 1 ท่าน สามารถยื่นฟ้องคดีได้หลายเขตอ านาจศาลทั่วประเทศภายในวันเดียวกัน 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 รองลงมา คือ การยื่นฟ้องและรับส่งค าคู่ความทางอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยให้
พนักงานทนายความสามารถด าเนินงานทางคดีได้เพ่ิมมากขึ้นกว่ารูปแบบเดิม และการยื่นฟ้องและ
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รับส่งค าคู่ความทางอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยส่งผลให้พนักงานทนายความปฏิบัติงานได้ผลส าเร็จตาม
ปริมาณงานที่ได้รับมอบหมาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 

- ด้านคุณภาพงาน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ในแต่ละข้อมี
ระดับประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก โดยการยื่นฟ้องและรับส่งค าคู่ความทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถ
รองรับการปฏิบัติงานของพนักงานทนายความได้เป็นอย่างดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 รองลงมา คือ 
การยื่นฟ้องและรับส่งค าคู่ความทางอิเล็กทรอนิกส์ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงานของ
พนักงานทนายความ และการยื่นฟ้องและรับส่งค าคู่ความทางอิเล็กทรอนิกส์ มีส่วนช่วยในการ
ปฏิบัติงานพนักงานทนายความให้ประสบความส าเร็จมากยิ่งข้ึน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 

6.2 อภิปรำยผลกำรวิจัย 
อภิปรายผลที่ได้จากการศึกษาวิจัย เรื่อง “การน าระบบการยื่นฟ้องและรับส่งค าคู่ความทาง

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) มาใช้ในการปฏิบัติงานของทนายความ บริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน)” สามารถ ซึ่งทนายความที่เป็นผู้ใช้ระบบการยื่นฟ้องและรับส่งค าคู่ความทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Filing) ในการปฏิบัติงานฟ้องร้องคดี ให้คะแนนระดับประสิทธิภาพด้านต่าง ๆ ของระบบมีภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านความประหยัดหรือความคุ้มค่าของทรัพยากรมีความคิดเห็นมากที่สุด 
รองลงมาคือ ด้านเวลาและความรวดเร็ว และด้านปริมาณงาน ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะระบบการยื่นฟ้อง
และรับส่งค าคู่ความทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) เป็นระบบปฏิบัติการและฐานข้อมูลออนไลน์ระดับ
ใหญ่ของภาครัฐที่เชื่อมโยงเชื่อมฐานข้อมูลในกระบวนการยุติธรรมของเขตอ านาจศาลทั่วประเทศ 
และพัฒนาขีดความสามารของการก้าวเข้าสู่ศาลดิจิทัล ซึ่งการปรับเปลี่ยนเข้าสู่รูปแบบศาลดิจิทัล 
ซึ่งเป็นการเน้นการท างานและให้บริการบนระบบออนไลน์ ซึ่งการการยื่นฟ้องบนระบบออนไลน์ท าให้
ทนายไม่ต้องเดินทางไปยื่นฟ้องยังเขตอ านาจศาล ณ ภูมิล าเนาของจ าเลย ซึ่งเป็นการอ านวยความ
สะดวกการปฏิบัติงานของทนายความเป็นอย่างมาก 

ประสิทธิภาพทางด้านปริมาณงาน พบว่า การน าระบบการยื่นฟ้องและรับส่งค าคู่ความทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) มาใช้ในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก โดยการน าระบบมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ช่วยท าให้ทนายความสามารถรับผิดชอบงานปริมาณคดีที่เพ่ิมขึ้นได้อย่างดีกว่าฟ้องในรูป
แบบเดิม โดยปกติแล้วนั้นทางบริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด(มหาชน) จะมีการตั้งเป้าหมายเพ่ิมปริมาณ
คดีโดยเฉลี่ยแล้วประมาณ 20% ของปีการด าเนินงานก่อนหน้า (อ้างอิงข้อมูลจากไฟล์รายงานยอด
ฟ้องของแผนกว่าคดี บริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด(หมาชน) ) ซึ่งการเพ่ิมปริมาณคดีในอัตราก าลังเท่า
เดิม ก็ส่งผลให้ปริมาณคดีที่ตั้งเป้าไว้คลาดเคลื่อนไม่ตรงต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ด้วยปริมาณที่เพ่ิมขึ้น
แต่ก าลังคนที่ต้องเดินทางไปยังเขตอ านาจศาลยังมีเท่าเดิม และในบางศาลก็มีเหตุบางประการที่ท าให้
ทนายไม่สามารถเดินทางไปยังเขตอ านาจศาลได้ เช่น เขตอ านาจศาลทองผาภูมิ ซึ่งเป็นศาลที่มีการ
เดินทางล าบากเป็นอย่างมาก ท าให้ทนายความไม่สามารถเดินทางไปยื่นเอกสารที่ศาลได้ อาจต้องใช้
เป็นการจ้างคนในพ้ืนที่ในการเดินทางไปยังศาลนั้น ๆ หรือการรอเป็นเวลาหลายเดือนเผื่อให้มีปริมาณ
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คดีที่คุ้มค่าต่อค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้เดินทางไปยังศาลนั้น และยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบัน เกี่ยวกับ Covid-
19 ที่มีการปิดล็อคดาวน์ทั่วประเทศ ส่งผลให้การด าเนินงานทั้งภาครัฐและเอกชนต้องมีการปิดการ
ด าเนินงานชั่วคราว แต่การน าระบบยื่นฟ้องและรับส่งค าคู่ความทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) ท าให้
ทนายความยิ่งคิดว่าการน าระบบการยื่นฟ้องและรับส่งค าคู่ความทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) มาใช้
ในการปฏิบัติงานส่งผลต่อประสิทธิภาพทางด้านปริมาณงานให้ได้งานบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดได้
ดีเป็นอย่างยิ่ง เพราะทนายความยังคงสามารถยื่นฟ้องและรับส่งค าคู่ความได้อย่างปกติผ่ านระบบ 
ท าให้ไม่มีผลกระทบต่อเป้าหมายปริมาณคดีที่ทางแผนกว่าคดีได้ก าหนดไว้ ทนายความสามารถ
ปฏิบัติงานได้ผลส าเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย และทนายความ1 คน ยั งสามารถยื่นฟ้องในระบบได้
หลายศาลภายในวันเดียวกัน นอกจากนั้นการน าระบบการยื่นฟ้องและรับส่งค าคู่ความทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) ก็ยังช่วยให้ทนายความสามารถยื่นขอคัดถ่ายค าพิพากษาผ่านทางระบบได้ 
ซึ่งแตกต่างจากรูปแบบเดิมที่ทนายความต้องเดินทางไปเขตอ านาจศาลเพ่ือขอคัดถ่ายเอกสาร และ
ต้องรอให้เจ้าหน้าที่หาเอกสารจากห้องจัดเก็บ ท าให้ปริมาณค าพิพากษาที่ขอคัดถ่ายได้ไม่ครบตามที่
ต้องการ และเกิดความล่าช้าไปยังแผนงานอ่ืน ๆ  

ประสิทธิภาพทางด้านความประหยัดหรือความคุ้มค่าของทรัพยากร พบว่า การน าระบบการ
ยื่นฟ้องและรับส่งค าคู่ความทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) มาใช้ในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก 
โดยการน าระบบมาใช้ในการปฏิบัติงานท าให้ค่าใช้จ่ายที่ทนายความต้องใช้ในการเดินทางไปยังเขต
อ านาจศาลที่ภูมิล าเนาของจ าเลยลดลงเป็นจ านวนมาก เช่น ค่าเครื่องบิน, ค่าน้ ามัน และค่าที่พัก และ
เบี้ยเลี้ยงค่าอาหารในระหว่างเวลาท าการ รวมถึงค่ารับรองเจ้าหน้าที่ศาล เนื่องจากทนาย
ความสามารถยื่นฟ้องและรับส่งคู่ความผ่านทางระบบ ทนายความจึงไม่มีความจ าเป็นต้องเดินทางไป
ปฏิบัติงานยังเขตอ านาจศาลต่าง ๆ และการน าระบบมาใช้ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในส่วนของค่ากระดาษ
และค่าคัดถ่ายเอกสารที่แผนกว่าคดีต้องสั่งมาใช้เพ่ือท าจัดท าเอกสารค าฟ้องไปยื่นที่เขตอ านาจศาลได้
ถึง 40% ตั้งแต่มีการเริ่มใช้ระบบและในปัจจุบัน ณ วันที่ 10 พฤษภาคม มียอดคัดถ่ายเอกสาร
ประกอบการฟ้องลดลงถึง 100% (อ้างอิงข้อมูลจากไฟล์รายงานค่าใช้จ่ายในการสั่งคัดถ่ายเอกสาร
ประกอบการฟ้อง ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2563) การลดลงของค่าใช้จ่ายที่เห็นเด่นชัดท าให้
แผนกว่าคดีสามารถช่วยบริษัทลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานได้เป็นอย่างมาก ซึ่งนอกจากจะ
เป็นการลดค่าใช้จ่ายแล้ว ยังเป็นการช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริษัทในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม 
และตัวทนายความผู้ด าเนินงานเองก็ไม่ต้องบรรจุเอกสารใส่กล่องเพ่ือน าไปยื่นที่เขตอ านาจศาล จึงท า
ให้ทนายพึงพอใจในประสิทธิภาพด้านนี้เป็นอย่างมากกับการลดภาระในการขนย้ายเอกสารเพ่ือน าไป
ยื่นยังเขตอ านาจศาล นอกจากนั้นผลจากการสั่งกระดาษที่น้อยลง ท าให้ช่วยประหยัดพ้ืนที่ในการ
จัดเก็บเอกสาร เพราะการยื่นฟ้องและรับส่งค าคู่ความทางอิเล็กทรอนิกส์ใช้การส่งข้อมูลเข้าระบบด้วย
ไฟล์ PDF จึงไม่เป็นต้องใช้เอกสารในรูปแบบกระดาษอีกต่อไป และยังลดค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เช่น 
ค่าหมุดเย็บเล่มส านวน ค่ากล่องบรรจุเอกสาร ลวดเย็บกระดาษ ฯลฯ ทนายความจึงคิดว่าการน า
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ระบบการยื่นฟ้องและรับส่งค าคู่ความทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) มาใช้ในการปฏิบัติงาน ท าให้เกิด
ประสิทธิภาพทางด้านความประหยัดหรือความคุ้มค้าของทรัพยากรอย่างเห็นได้ชัด 

ประสิทธิภาพทางด้านเวลาและความรวดเร็ว พบว่า การน าระบบการยื่นฟ้องและรับส่งค า
คู่ความทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) มาใช้ในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก โดยการน าระบบมาใช้
ในการปฏิบัติงาน สามารถช่วยให้ทนายลดขั้นตอนและลดระยะเวลาที่ใช้การในท างาน เช่น ทนาย
ความสามารถยื่นฟ้องร้องด าเนินคดีผ่านระบบการยื่นฟ้องและรับส่งค าคู่ความทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Filing) โดยไม่ต้องเดินทางไปยังเขตอ านาจศาลตามจังหวัดต่าง ๆ และยังสามารถติดตามผล
ระหว่างการด าเนินคดีได้ตลอดเวลา 24 ชม. เช่น ผลการติดตามส่งหมายเรียกจ าเลย ซึ่งต่างจากรูป
แบบเดิมที่ไม่ใช่การท างานผ่านระบบ ทนายจะต้องเดินทางไปตรวจสอบผลการส่งหมายแจ้งให้จ าเลย 
ก่อนด าเนินคดีขั้นต่อไป ซึ่งเป็นการเสียเวลาเป็นอย่างมาก นอกจากนั้น ยังสามารถยื่นขอคัดถ่าย
เอกสารได้ภายใน 24 ชม เช่นกัน ท าให้เวลาในการท างานของทนายเกิดความยืดหยุ่นเป็นอย่างมาก 
การน าระบบการยื่นฟ้องและรับส่งค าคู่ความทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) ยังสามารถสนับสนุน
ขั้นตอนการด าเนินการคัดถ่ายค าพิพากษาผ่านทางระบบออนไลน์ได้อย่างรวดเร็วขึ้น ส่งผลให้การคัด
เอกสารผลค าพิพากษาเพ่ือใช้ในการส่งข้อมูลยังส่วนต่าง ๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดเวลาในการ
เดินทางไปศาลเพื่อขอคัดถ่ายงานค าพิพากษา อีกทั้งข้อมูลที่ได้รับสามารถยื่นขอตรวจสอบแก้ไขความ
ถูกต้องได้ตลอด 24 ชม. ผ่านทางระบบ จึงช่วยให้ทนายสามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัวรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น การจัดท ารายงานคดี รายงานค่าใช้จ่ายก็รวดเร็วและความคล่องตัว 

ประสิทธิภาพทางด้านคุณภาพงาน พบว่า การน าระบบการยื่นฟ้องและรับส่งค าคู่ความทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) มาใช้ในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก จากประสิทธิภาพทั้งจากด้าน
ปริมาณงาน, ด้านความประหยัดหรือคุ้มค่าของทรัพยากร และด้านเวลาและความรวดเร็ว ท าให้เห็น
แล้วการน าระบบการยื่นฟ้องและรับส่งค าคู่ความทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) มาใช้ในการปฏิบัติงาน 
เป็นตัวช่วยที่ดีในการปฏิบัติงานของทนายความให้ประสบความส าเร็จมากยิ่งขึ้น ลักษณะของระบบ
การยื่นฟ้องและรับส่งค าคู่ความทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) มีความสัมพันธ์กับเป้าหมายความส าเร็จ
ในการด าเนินงานของทนายความ แผนกว่าคดี บริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) มีส่วนช่วยให้
ทนายความประสบความส าเร็จมากยิ่งขึ้น ทั้งในเรื่องการตัดสินใจและวางแผนการปฏิบัติงาน รวมไป
ถึงการช่วยสร้างระเบียบในการจัดการด าเนินงานได้อย่างเป็นระบบ และเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้ง
แผนก เพราะในอดีตการยื่นฟ้องที่ทนายความต้องเดินทางไปฟ้องยังเขตอ านาจศาลต่าง  ๆ มักมี
กฎระเบียบที่แตกต่างออกไป ทนายความซึ่งเป็นตัวแทนจากทางบริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
จึงต้องหาจุดยืดหยุ่นเพ่ือปรับตัวเองให้เข้ากับระบบงานของเขตอ านาจศาลต่าง ๆ รูปแบบการสั่งงาน
ของทนายความภายในแผนกจึงไม่มีข้อก าหนดที่เด่นชัด มีการปรับเปลี่ยนกฎตามความต้องการของ
ศาลที่เป็นส่วนงานของภาครัฐ และด้วยบริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด(มหาชน) ต้องด าเนินการกับศาลทั่ว
ประเทศ จึงท าให้เกิดความซับซ้อนและขาดซึ่งมาตรฐานที่ชัดเจน เมื่อมีการน าระบบการยื่นฟ้องและ
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รับส่งค าคู่ความทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) เข้ามาใช้ในการท างาน ท างานการด าเนินอยู่ในจุดเชื่อม
ต่อเดียวกัน ทนายความจึงสามารถด าเนินงานบนมาตรฐานเดียวกัน ส่งผลให้แผนกว่าคดีของบริษัท 
บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สามารถก าหนดกรอบมาตรฐานการท างานไปในทิศทางเดียวกันได้ 
ทนายความทุกคนภายในแผนกไม่เกิดความสับสน ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการท างานของ
ทนายความ 

6.3 ข้อเสนอแนะ 
1) ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
การน าระบบการยื่นฟ้องและรับส่งค าคู่ความทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) มาใช้ในการ

ปฏิบัติงานของทนายความ บริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) เป็นการร่วมกับทางศาลยุติธรรม 
ซึ่งเป็นส่วนงานของภาครัฐที่ประยุกต์เทคโนโลยีเข้ากับการท างานระบบศาล ตามนโยบายแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ การยอมรับระบบเข้ามาใช้ภายในองค์กร ผู้บริหารระดับสูงจึงควรให้ความส าคัญต่อ
การบริหารแผนงานตอบสนองต่อรูปแบบการท างานที่มีปรับเปลี่ยน  เพ่ือประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานต่อผู้ปฏิบัติงาน แผนกว่าคดี ควรมีการวางแผนโครงสร้างการท างานของทนายความ โดยมี
การแบ่งเขตอ านาจศาลที่ชัดเจน และมีการก าหนดกระจายคดียื่นฟ้องในแต่ละวัน เพ่ือป้องกันความ
ผิดพลาดทางระบบซึ่งทางทนายความผู้ใช้ระบบไม่สามารถแก้ไขด้วยตนเองได้ และเมื่อเกิดความ
ผิดพลาดอาจท าให้ต้องยกเลิกงานคดีที่ต้องยื่นฟ้อง และท าให้เป้าหมายของปริมาณที่ก าหนดไว้ลดลง 
นอกจากนั้นควรมีการจัดอบรมการใช้งานระบบการยื่นฟ้องและรับส่งค าคู่ความทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Filing) อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ทนายความตระหนักและเข้าใจการท างานของระบบเพ่ิมมากขึ้น 
เพ่ือปฏิบัติงานไปได้ในทิศทางเดียวกันอย่างชัดเจน และผู้บริหารควรให้ความส าคัญกับการสร้าง
คลังข้อมูลใช้ในการจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ เป็นการป้องกันปัญหาข้อมูลการด าเนินงานที่อาจสูญหาย
จากระบบของศาล ซึ่งยังขาดความเสถียรในการเข้าสู่การท างานแบบออนไลน์ และเป็นการพร้อม
รับมือ เมื่อเกิดเหตุขัดข้องต่อระบบได้ทุกเมื่อ 

2) ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
- ควรมีการศึกษาตัวแปรด้านอ่ืนที่อาจมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เช่น 

ด้านการยอมรับระบบของบุคคล ด้านปัญหาของการใช้ระบบ เพ่ือให้ผลวิจัยครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
- ควรมีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพเพ่ิมเติมในลักษณะวิจัยเชิงผลสานวิธีเพ่ือศึกษาข้อมูลใน  

เชิงลึก ได้ข้อมูลครบทุกด้านทุกมุมมองจากผู้ใช้ระบบโดยตรง 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการคือ 1) เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพระบบการรับ
เรื่องราวร้องทุกข์ ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 2) เพ่ือศึกษาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
ปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน ถูกต้องสมบูรณ์ และเชื่อมโยงฐานข้อมูล เพ่ือลดความ
ซ้ าซ้อนของการเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน โดยการศึกษาครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัย  
เชิงคุณภาพ (Qualitative research) ในการน าเสนอระเบียบวิธีวิจัย กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 
คือ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ศูนย์ด ารงธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดปราจีนบุรี ที่มี
ประสบการณ์ท างานเกี่ยวกับการรับเรื่องราวร้องทุกข์ และจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป 
โดยท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ และ  
การบริการสาธารณะควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์เชิงลึก 

ผลการศึกษาพบว่า 1) การรับเรื่องราวร้องทุกข์ทางช่องทางออนไลน์ และทางโทรศัพท์ 
พบปัญหาในการติดต่อขอข้อมูลเพ่ิมเติมจากตัวผู้ร้อง หรือติดต่อทางออนไลน์ที่ไม่สามารถตอบโต้ได้
ในทันที ท าให้เกิดปัญหาความล่าช้าในการด าเนินการในขั้นตอนการจัดการกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
2) การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่ต้องส่งเรื่องไปให้หน่วยงานอ่ืนผู้รับผิดชอบเป็น
ผู้ด าเนินการ ส่งผลให้การด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ใช้เวลานานกว่าที่ควรจะเป็น 
ประกอบกับศูนย์ด ารงธรรมไม่มีอ านาจในการสั่งการอย่างเด็ดขาดให้หน่วยงานอ่ืนด าเนินการจัดการ
กับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 3) ปัจจัยจากตัวผู้ร้องเกี่ยวกับความไม่เข้าใจในเรื่องของกระบวนการ
ท างานของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม และไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเท่าที่ควร 
จนท าให้ไม่สามารถด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ 4) แบบฟอร์มการรับเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ยังขาดข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
หรือไม่ยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร้อง และ 5) กระบวนการน าเข้าข้อมูล ในประเด็นเรื่อง
การกรอกข้อมูลรายละเอียดเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ อันเกิดมาจากปัจจัย
หลายด้าน เช่น ผู้ร้องไม่ยอมแจ้งข้อมูล เจ้าหน้าที่ขาดประสบการณ์ในเรื่องที่รับท าให้ไม่สามารถ
สอบถามข้อมูลจากผู้ร้องได้ครบถ้วนสมบูรณ์ กระบวนการจัดเก็บข้อมูล ในประเด็นเรื่องการจั ดเก็บ
ข้อมูลซ้ าซ้อนกันหลายรูปแบบทั้งในส่วนของ สมุดลงรับ ระบบฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทย และ

                                                           
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
E-mail: phannapa.lao@stu.nida.ac.th 



440 
 

ฐานข้อมูลของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสมุทรสงครามในรูปแบบไฟล์  Excel กระบวนการสืบค้นข้อมูล 
ในประเด็นเรื่องการสืบค้นข้อมูลไม่ทั่วถึง เนื่องจากระบบฐานข้อมูลทั้งในส่วนกลาง จังหวัด และ
อ าเภอ ไม่เชื่อมโยงเข้าหากัน ท าให้การสืบค้นไม่สมบูรณ์  

ทั้งนี้ ผู้ศึกษาค้นคว้ามีข้อเสนอแนะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ 1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายใน
เรื่องของศูนย์ด ารงธรรมควรก าหนดนโยบายการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ควรก าหนดมาตรฐานเชิง
นโยบาย เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานน าไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ในประเด็นเรื่องการ
ตรวจสอบข้อมูลของผู้ร้องก่อนรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ควรมีการออกระเบียบหรือปรับปรุงแก้ไข
ระเบียบ โดยมีกฎหมายรองรับให้อ านาจแก่ศูนย์ด ารงธรรม ในการประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ควรมีการวางนโยบายเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลในแต่ระบบให้มีการเชื่อมโยงระหว่างศูนย์ด ารงธรรม ทั้งในส่วนกลาง ระดับจังหวัด และ
อ าเภอ 2) ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ ศูนย์ด ารงธรรมควรมีการเพ่ิมเติมเนื้อหาในแบบฟอร์มรับเรื่องราว
ร้องทุกข ์ในส่วนของความประสงค์ในการจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคล ควรมีการก าหนดขั้นตอนปฏิบัติ
ในการน าเข้า และการจัดเก็บข้อมูลให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ควรมีการสร้างภาคีเครือข่ายของ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ควรมีอาสาสมัครของแต่ละชุมชน หมู่บ้านหรือต าบล เพ่ือสอดส่องการกระท า
ความผิดของผู้ที่กระท าผิดกฎหมายและแก้ไขปัญหาของพ้ืนที่ในเบื้องต้น และ 3) ข้อเสนอแนะใน
การศึกษาครั้งต่อไป ควรมีการเก็บข้อมูลในประเด็นอ่ืนเพ่ิมเติมที่เป็นขอบข่ายหน้าที่ของศูนย์ด ารง
ธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ควรมีการเพ่ิมการสัมภาษณ์ในส่วนของประชาชนผู้มาใช้บริการ และควรมี
การศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน  และ 
ภาคประชาสังคม 

ค ำส ำคัญ: การพัฒนาประสิทธิภาพ, ระบบการรับและจัดเก็บข้อมูล, เรื่องราวร้องทุกข,์ ศูนย์ด ารงธรรม 
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The Development of Performance of the Receive and Storage 
Data System for Complaint: Case Study of Damrongtham Center 

Samut Saongkhram Province 

Phannapa Laohasuwannarat* 
 

Abstract 

The 2 objectives of this study which are 1) to study the efficiency of the 
complaint receiving system of Damrongtham Center Samut Saongkhram Province. 2) To 
study obstacles and the guidelines for updating the database to the present complete 
accurate and link the database to reduce the duplication of public complaints. This 
study uses a Qualitative Research Methodology to present the research methodology. 
The group of informants used in the study was the staff who worked at the 
Damrongtham Center Samut Saongkhram Province and Prachinburi Province with 
experience working in receiving and handling complaints from 1 year or more. By 
analyzing the data from the public administration theory about Public Policy and 
Public Service along with data analysis from in-depth interviews. 

The result of the study showed that 1) the receiving of complaints via online or 
telephone. There was a problem contacting the complainer for more information or 
online contact that can't respond immediately causing delays in the process of 
handling complaints. 2) The resolution of the complaint must be submitted to the 
other responsible department. The Resulting of the process of resolving the 
complaints taking longer than it should be. Also, the Damrongtham Center has no 
absolute power to instruct other departments to handle complaints. 3) The factors 
from the complainer regarding the lack of understanding of the process of 
Damrongtham Center at Samut Songkhram Province. They did not cooperate in 
providing information as it should be that it is not possible to proceed with handling 
complaints. 4) The complaints form of Damrongtham Center at Samut Songkhram 
Province still lacking information regarding the disclosure of personal data or not 
consenting to disclose the personal data of the complainer. And 5) the data import 
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process In the matter of filling in details of the complaints. There is not completely 
caused by many factors such as the complainer not to report information or the 
officials lack the experience to make the resulting in unable to completely inquire 
from the complainer. The data storage process on the issues of redundant data 
storage in many forms such as the registration book the database of the Ministry of 
Interior and the database of Damrongtham Center at Samut Songkhram Province in the 
form of Excel file. The information search process on the issues of data searching is not 
thorough. Because the database system in the central region provinces and districts are 
not linked to being one system. It searches is not complete. 

The student has suggestions divided into 3 parts which are 1) policy suggestions 
regarding the Damrongtham Center of the policy for accepting complaints. There 
should be set the policy standards for staff to use as operational guidelines In the 
matter of checking the information of the complainer before accepting complaints. 
There should be regulations or amendments to support by law allowing the 
Damrongtham Center in coordination with the department involved in resolving 
complaints. There should be a policy regarding database system improvements in each 
system to be linked between the Damrongtham Center to the provincial and district 
levels. 2) Practical suggestions are that the Damrongtham Center should have 
additional content on the complaint form to handle personal information. There 
should be procedures for importing and data storage to relevant officials. There should 
be a network of government-private civil society and departments involved in resolving 
complaints. There should be volunteers in each community village or district to 
monitor the offender's offense and to solve the problems of the preliminary area. and 
3) Suggestions for further studies. The additional data should be collected on other 
issues that are the scope of the Damrongtham Center at Samut Songkhram Province. 
There should be added Interviews for the people who use the service and there 
should be a study of increasing the efficiency of integrating relevant departments in 
both government private and civil society sectors. 

Keywords: Development of Performance, Receive and Storage Data System, Complaint, 
Damrongtham Center 
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1. บทน ำ 
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนถือเป็นหน้าที่หลักของรัฐที่จะต้องด าเนินการ

แก้ไขให้เกิดผลส าเร็จ ท าให้การทราบถึงพ้ืนที่ที่เกิดปัญหาและการเข้าถึงปัญหาอย่างทันท่วงที ถือเป็น
กลไกหลักในการด าเนินการแก้ไขปัญหาของภาครัฐ อันจะส่งผลให้เกิดการสะท้อนปัญหาในการ
บริหารประเทศ และสร้างการยอมรับในหมู่ประชาชนที่มีต่อการจัดการบริหารประเทศ รัฐจึงต้องมี
เครื่องมือในการรับรู้ถึงปัญหาของประชาชนในแต่ละพ้ืนที่ ผ่านการรับเรื่องราวร้องทุกข์ที่เกิดขึ้นและ
สามารถเข้าไปช่วยแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2560 หมวด 3 เรื่อง สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยในมาตรา 41(2) ได้บัญญัติถึงสิทธิของ
บุคคลและชุมชนในการเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ต่อหน่วยงานของรัฐและต้องได้รับแจ้งผลการพิจารณา
โดยรวดเร็ว ซึ่งสิทธิดังกล่าวได้เคยถูกบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ในหมวดที่ 3 ส่วนที่ 10 
เรื่อง สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน มาตรา 59 ซึ่งมีความคล้ายกัน แต่ในรัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 
2560 ได้มีการเพ่ิมสิทธิของชุมชนในการเสนอเรื่องราวร้องทุกข์เข้ามา ส่งผลให้ในปัจจุบันการรับ
เรื่องราวร้องทุกข์จึงเป็นหน้าที่ส าคัญของรัฐในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ที่เกิดขึ้นกับประชาชนทั้งใน
เรื่องท่ีเกิดข้ึนกับตัวบุคคลหรือต่อชุมชน  

โดยหน่วยงานหลักที่ท าหน้าที่ในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนตานนโยบายของ
ภาครัฐ ในปัจจุบันคือศูนย์ด ารงธรรม ซึ่งมีประจ าอยู่ทั่วประเทศทั้งส่วนกลาง และภูมิภาค ในการ
พิจารณาเรื่องร้องเรียนของศูนย์ด ารงธรรม กระทรวงมหาดไทยจะพิจารณาลักษณะของเรื่องร้องเรียน 
ดังต่อไปนี้  

1) เรื่องร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ เป็นกรณีการร้องเรียนกล่าวโทษที่ขาดข้อมูล 
หลักฐาน ซึ่งศูนย์ด ารงธรรมจะระงับเรื่องทั้งหมด แต่ถ้าเป็นการร้องเรียนในประเด็นเกี่ยวข้องกับ
ส่วนรวมจะส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบไว้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาต่อไป ซึ่งกรณีนี้
สามารถยุติเรื่องได้ทันที  

2) เรื่องร้องเรียนทั่วไป ศูนย์ด ารงธรรมจะด าเนินการจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไป
ด าเนินการ โดยจะพิจารณาส่งตามความเหมาะสมของแต่ละเรื่องและจะตอบให้ผู้ร้องทราบไว้ชั้นหนึ่ง
ก่อน ซึ่งเมื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการแล้วจะแจ้งให้ศูนย์ด ารงธรรมและผู้ร้องทราบหรือบาง
กรณีปัญหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งให้ผู้ร้องทราบโดยตรง ซึ่งระยะเวลาการพิจารณาด าเนินการ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับขั้นตอนการด า เนินการให้การช่วยเหลือของแต่ละ
กรณีปัญหา ในกรณีเป็น เรื่องร้องเรียนทั่วไปหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่แจ้งผลให้ทราบภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด ศูนย์ด ารงธรรมจะมีหนังสือเตือนขอทราบผลไปอีกครั้งหนึ่ง  

3) เรื่องร้องเรียนส าคัญ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประชาชนส่วนรวมหรือเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับหลายหน่วยงาน เป็นประเด็นข้อร้องเรียนทางกฎหมายหรือเป็นเรื่องร้องเรียนที่มีข้อเท็จจริงและ 
รายละเอียดตามค าร้องที่ยังไม่ชัดแจ้งหรือไม่แน่นอน หรือบางกรณีศูนย์ด ารงธรรมอาจต้องให้
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เจ้าหน้าที่เดินทางไปตรวจสอบข้อเท็จจริงในพ้ืนที่ก่อนส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการต่อไป 
โดยแจ้งให้ผู้ร้องทราบไว้ชั้นหนึ่งก่อนเมื่อหน่วยงานได้รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเข้ามาแล้ว
จึงจะแจ้งให้ผู้ร้องทราบต่อไป หรือหากหน่วยงานที่เกี่ย วข้องยังไม่รายงานผลให้ทราบภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด ศูนย์ด ารงธรรมจะแจ้งเตือนไปอีกครั้งหนึ่ง 

ทั้งนี้ในเรื่องการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์ด ารงธรรมนั้น ได้มีนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จึงได้ปรับปรุงขั้นตอนและ
วิธีการปฏิบัติงานของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด โดยให้การรับเรื่องร้องเรียนต้องลงทะเบียนในระบบ
คอมพิวเตอร์ เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการตรวจสอบและติดตามเรื่องต่อไป (ศูนย์ด ารงธรรม
กระทรวงมหาดไทย, 2554: 30) เพ่ือให้เกิดระบบฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การติดตามผลการด าเนินงาน ตลอดจนการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดกับ
อ าเภอ และลดปัญหาความซ้ าซ้อนของการเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน ในกรณีที่รู้สึกว่าการ
แก้ไขปัญหาเรื่องเดือดร้อนของตนเองยังไม่ได้รับการแก้ไข ท าให้เกิดการร้องทุกข์ซ้ าไปยังช่องทางอ่ืนๆ 
จนเกิดปัญหาปริมาณเรื่องร้องทุกข์เพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมาก และเกิดการด าเนินงานซ้ าซ้อนของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือแก้ไขปัญหาเดียวกันของผู้ร้อง อีกทั้งในการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์มัก
เกิดความล่าช้าในเมื่อผู้ร้องทุกข์ไม่ประสงค์เปิดเผยตัวตน ท าให้ไม่สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงของ
เรื่องท่ีเกิดข้ึน จนส่งผลต่อการด าเนินการแก้ไขปัญหาไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม จัดตั้งขึ้นตามประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) ฉบับที่ 96/2557 โดยเปิดท าการ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 ตั้งอยู่ที่  ชั้น 1 ศาลากลาง
จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อท าหน้าที่ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพ้ืนที่ ได้อย่างรวดเร็ว 
ทั่วถึง และมีความเป็นธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ า และเพ่ิมความสะดวกในการเข้าถึงบริการของรัฐได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีหัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการ ส านักงานจังหวัดสมุทรสงคราม 
เป็นหน่วยส านักงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ซึ่งต่อมาส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มีค าสั่งที่ 
399/2559 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ปรับปรุงโครงสร้างภารกิจและอัตราก าลังของหน่วยงาน 
โดยจัดตั้งกลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดขึ้น ประกอบไปด้วยอัตราก าลังทั้งสิ้น 8 ต าแหน่ง 
เป็นข้าราชการ 4 ต าแหน่ง และจ้างเหมาบริการ 4 ต าแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่เป็นส านักงานศูนย์ด ารง
ธรรมจังหวัดสมุทรสงครามจนถึงปัจจุบัน ตามภาพท่ี 1.1 
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ภาพที ่1.1 อัตราก าลังของส านักงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 
ที่มา: กลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ส านักงานจังหวัดสมุทรสงคราม (ม.ป.ป.) 
 

โดยผลการด าเนินงานที่ผ่านมานั้น มีประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับบริการและร้องเรียนร้อง
ทุกข์เป็นจ านวนมาก ซึ่งศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้กับประชาชนได้อย่างเป็นที่น่าพอใจ ผลการด าเนินเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ด ารงธรรม
จังหวัดสมุทรสงคราม ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563 มีจ านวนเรื่องทั้งสิ้น 
51 เรื่อง ด าเนินการแล้วเสร็จ 39 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 76.47 อยู่ระหว่างด าเนินการติดตามผลการ
ด าเนินการ 12 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 23.53 ของเรื่องทั้งหมด ตามตารางท่ี 1.1  

ตารางที่ 1.1 สรุปผลการด าเนินงานเรื่องร้องทุกข์/ให้บริการข้อมูลข่าวสาร/ให้ค าปรึกษาศูนย์ด ารง
ธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง วันที ่31 พฤษภาคม 2563 

ประเภทเร่ืองร้องเรียน/ร้อง
ทุกข ์

จ ำนวน
ทั้งหมด 
(เร่ือง) 

ระหว่ำงด ำเนินกำร/
ติดตำมผล (เร่ือง) 

จ ำนวนแล้ว
เสร็จ/ยุติ 
(เร่ือง) 

คิดเป็นร้อยละ 

1. ขอความช่วยเหลือ 16 5 11 68.75 
2. ความเดือดร้อน 10 6 4 40.00 

3. หนี้นอกระบบ 4 0 4 100.00 
4. ที่ดิน 0 0 0 0.00 

5. แจ้งเบาะแส/ยาเสพติด 3 0 3 100.00 
6. ร้องเรียนเจ้าหน้าท่ีรัฐ 1 1 0 0.00 
7. ให้ค าปรึกษา/อื่น ๆ 17 0 17 100.00 

รวม 51 12 39 76.47 
คิดเป็น ร้อยละ 100 23.53           76.47 

ที่มา: ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม (2563) 
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ทั้งนี้จากตัวชี้วัดความส าเร็จของการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด 
ตามรายละเอียดตัวชี้วัดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส านักงานจังหวัด ได้วางเกณฑ์ให้
คะแนนไว้ 3 ระดับ ตามตารางท่ี 1.2  

ตารางที่ 1.2 เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดความส าเร็จของการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของศูนย์ด ารง
ธรรมจังหวัด 

เป้ำหมำยขั้นต้น เป้ำหมำยมำตรฐำน เป้ำหมำยขั้นสูง 

ร้อยละ 86 ร้อยละ 87 ร้อยละ 88 

ที่มา: กระทรวงมหาดไทย (2563: 8) 
  

หากพิจารณาจากเกณฑ์ประเมินตัวชี้วัดดังกล่าวท าให้พบว่าความส าเร็จของการแก้ไขปัญหา
เรื่องร้องเรียนของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม มีอัตราความส าเร็จของการแก้ไขปัญหาเรื่อง
ร้องเรียนต่ ากว่าเป้าหมายขั้นต้น ตามเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการก าหนด  
จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องศึกษาวิจัยถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการรับและ
จัดเก็บข้อมูลเรื่องราวร้องทุกข์ ของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม เพ่ือหาข้อเสนอแนะในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพต่อความส าเร็จในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้อง เรียนของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด
สมุทรสงครามต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์กำรศึกษำ 

2.1 เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพระบบการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 
2.2 เพ่ือศึกษาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน 

ถูกต้องสมบูรณ์ และเชื่อมโยงฐานข้อมูล เพ่ือลดความซ้ าซ้อนของการเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ของ
ประชาชน 

 
3. กำรทบทวนวรรณกรรม 

ผู้ศึกษาได้ท าการค้นคว้าจากหนังสือ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความทางวิชาการ 
กฎหมาย ค าสั่ง และประกาศที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการเกี่ยวกับการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์
ด ารงธรรมทั้งในส่วนของจังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดอ่ืน เพ่ือน ามาศึกษาถึงแนวทางการพัฒนา
ประสิทธิภาพของระบบการรับและจัดเก็บข้อมูลเรื่องราวร้องทุกข์ และการปรับปรุงฐานข้อมูลของ
ศูนย์ด ารงธรรมจังวัดสมุทรสงคราม เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ และลดความซ้ าซ้อนของการเสนอ
เรื่องราวร้องทุกข ์ซึ่งประกอบไปด้วยประเด็นดังต่อไปนี้ 
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3.1 แนวควำมคิดเกี่ยวกับนโยบำยสำธำรณะ 
ผู้ศึกษาพบว่าการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์ด ารงธรรม ถือเป็นกระบวนการในการ

จัดการปัญหาของประชาชนทั้งที่ เกิดขึ้นแล้วหรือก าลังจะเกิดขึ้นผ่านการจัดการของภาครัฐ 
การด าเนินการดังกล่าวจึงมีความสอดคล้องกับแนวคิดในเรื่องนโยบายสาธารณะของภาครัฐ ดังจะเห็น
ได้จากกรอบแนวความคิดขององค์ประกอบที่ส าคัญของนโยบายสาธารณะคือ  

1) การด าเนินการดังกล่าวต้องเกิดจากการตัดสินใจของรัฐบาล ซึ่งสอดคล้องกับการจัดตั้ง
ศูนย์ด ารงธรรมขึ้นเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ดังจะเห็นได้จากประกาศของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 96/2557 ที่ให้มีการจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมขึ้นในทุกจังหวัด  

2) การตัดสินใจที่เกิดข้ึนนี้ต้องถูกก าหนดเป็นแนวทางในการด าเนินการของภาครัฐ ดังจะเห็น
ได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งขาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564 ที่ก าหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ในด้านการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  

3) การด าเนินการของภาครัฐต้องมีลักษณะเจาะจงเพ่ือวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
ในสังคม ดังจะเห็นได้จาก ประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 96/2557 ข้อ 1 
ที่ก าหนดให้จัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมขึ้นในจังหวัดเพ่ือท าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการ
ข้อมูลข่าวสาร ให้ค าปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน (พชร 
ประชุมแดง, 2561: 6-8) 

 

3.2 แนวคิดเกี่ยวกับกำรบริกำรสำธำรณะ 
ตามหลักเรื่องแนวความคิดบริการสาธารณะในส่วนของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการบริการ

สาธารณะเพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนผู้ศึกษาจึงได้พบความสอดคล้อง
ของการรับเรื่องร้องทุกข์ของศูนย์ด ารงธรรมกับแนวคิดเกี่ยวกับการบริการสาธารณะแนวใหม่ 
ซึ่งมุ่งเน้นในเรื่องการให้บริการสาธารณะ การบริการการปกรองแบบประชาธิปไตย และการสร้าง
ความผูกพันของพลเมือง โดยมีแนวคิดพ้ืนฐาน 4 ประการ คือ  

1) ทฤษฎีประชาธิปไตยพลเมือง ซึ่งการก่อตั้งศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 
มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้ค าปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการและ
ข้อเสนอแนะของประชาชน อีกทั้งยังให้ความส าคัญต่อประชาชนรวมถึงประโยชน์ส่วนร่วมเป็นหลัก 
ท าให้เกิดกระบวนการประชาธิปไตยพลเมืองขึ้น  

2) ตัวแบบชุมชนและประชาสังคม ศูนย์ด ารงธรรม เป็นหน่วยงานที่รับเรื่องร้องทุกข์ของ
ประชาชนในทุกรูปแบบ ซึ่งมีทั้งบุคลากรผู้มีความรู้ในด้านต่าง ๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ช่วยเหลือประสารงาน ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ร่วมกันในชุมชน
รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการให้ค าปรึกษาแก่ประชาชน
ต่อไป  
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3) มนุษย์นิยมองค์การและรัฐประศาสนศาสตร์แนวใหม่ ในปัจจุบันการแก้ไขปัญหาของศูนย์
ด ารงธรรมมีความซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งเรื่องราวร้องทุกข์บางประเภทก็สามารถยุติเรื่องได้โดยง่าย 
แต่บางเรื่องก็ต้องใช้เวลาและการบูรณาการจากหลายภาคส่วน ดังจะเห็นได้จากประเภทของเรื่องราว
ร้องทุกข์ที่จ าแนกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ การแจ้งเบาะแสการกระท าความผิด ปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน การกล่าวโทษเจ้าหน้าที่รัฐ ปัญหาเกี่ยวกับที่ดินท ากิน การขอความช่วยเหลือในเรื่อง
ต่าง ๆ  

4) แนวคิดรัฐประศาสนศาสตร์ในยุคหลังสมัยใหม่ ซึ่งให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ สร้างการ
บริหารรูปแบบใหม่ของภาครัฐเกิดการกระจายอ านาจสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น ตลอดจนการสร้าง
นวัตกรรมในการบริการภายใต้การบริหารที่มีความยืดหยุ่น เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวต่อการบริหาร
องค์การ ดังจะเห็นได้จากนโยบายการบริหารศูนย์ด ารงธรรมที่มีการกระจายอ านาจสู่จังหวัดและ
อ าเภอ โดยการตั้งศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด และศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอขึ้น เพ่ือให้เกิดความสะดวกต่อ
ผู้ใช้บริการ และเกิดช่องทางในการติดต่อได้หลากหลาย 

ภายใต้นโยบายการบริการประชาชนที่ยืดหยุ่นเน้นผลิตผลมากกว่ากระบวนการ จึงเกิดการ
รับเรื่องร้องทุกข์โดยไม่จ าต้องใช้เอกสาร ผู้ร้องทุกข์สามารถด าเนินการผ่านระบบแอพพลิเคชั่นหรือ 
โทรศัพท์ จึงเกิดความสะดวกและยืดหยุ่นต่อระบบการด าเนินงาน ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากแก่ประชาชน 
ทั้งนี้ในปัจจุบันศูนย์ด ารงธรรมยังมีกระบวนไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์ที่สามารถนัดเจรจากับคู่กรณีให้
เรื่องยุติได้ หากคู่กรณียินดีเข้ามาร่วมไกล่เกลี่ยเรื่องที่มีการร้องทุกข์ในวันที่มีการเข้ามาร้องทุกข์ 
ศูนย์ด ารงธรรมก็สามารถด าเนินการไกล่เกลี่ยเพ่ือให้เรื่องร้องทุกข์เป็นอันยุติได้ในวันเดียวกันนั้นเลย 
เพ่ือให้เกิดผลส าเร็จในการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ และลดขั้นตอนกระบวนการที่ซ้ าซ้อนลง (สัญญา 
เคณาภูมิ, 2561: 184-186; พยุงศักดิ์ ทราบรัมย์ , 2557: 13-14; ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดราชบุรี , 
2562: 29-31) 

3.3 กำรวำงนโยบำยสำธำรณะกับกำรให้บริกำรสำธำรณะ 
ผู้ศึกษายังพบความสอดคล้องเพ่ิมเติมจากการวางนโยบายสาธารณะของภาครัฐเกี่ยวกับการ

แก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนผ่านการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์ด ารงธรรม คือการสร้าง
ความพึงพอใจให้แก่ประชาชนในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น การด าเนินการดังกล่าวจึงมี
ความสอดคล้องกับแนวคิดเก่ียวกับการให้บริการสาธารณะ โดยอาศัยองค์ประกอบหลัก 5 ประการคือ  

1) หลักการให้บริการอย่างเสมอภาค ซึ่งตามรัฐธรรมนูญได้ก าหนดถึงสิทธิของประชาชนใน
การเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ที่เกิดขึ้น ประกอบกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการ
เรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 ได้วางระเบียบเกี่ยวกับการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์โดยก าหนดให้บุคคล
ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจนต้องการความช่วยเหลือ เป็นผู้มีสิทธิเสนอค าร้องทุกข์ต่อส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้องได้ ท าให้การรับเรื่องราวและจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์ด ารงธรรมจึงเป็น
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การบริการสาธารณะอย่างเสมอภาค โดยมีการปฏิบัติต่อผู้ได้รับความเดือดร้อนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มี
การเลือกปฏิบัติต่อผู้ได้รับความเดือดร้อน  

2) หลักการให้บริการอย่างต่อเนื่องและตรงต่อเวลา ตามแนวทางของศูนย์ด ารงธรรมในการ
ปฏิบัติงานจะมีการก าหนดเวลารับเรื่องราวร้องทุกข์ โดยให้บริการแก่ประชาชนทุกวันไม่มีวันหยุด
ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น. และในกรณีประชาชนพบปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนสามารถติดต่อผ่าน
สายด่วนศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดได้ตลอด 24 ชั่วโมง  

3) หลักการให้บริการอย่างเพียงพอและเหมาะสม ทั้งนี้ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดได้ถูกจัดตั้งขึ้น
ภายใต้การก าหนดสถานที่ตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัด หรือสถานที่อ่ืนตามความเหมาะสม โดยต้องมีการ
ประกาศแจ้งให้ประชาชนทราบ อีกทั้งเพ่ิมเพ่ิมความสะดวกในการติดต่อเพ่ือเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ 
จึงได้มีการเปิดช่องทางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ออกเป็นหลายช่องทาง เช่น ร้องเรียนด้วยตนเอง 
ทางไปรษณีย์ เว็บไซต์ โทรศัพท์ แอพพลิเคชั่น ตู้รับฟังความคิดเห็น สายด่วนศูนย์ด ารงธรรม 
หน่วยงานอื่น ๆ  

4) หลักการบริการอย่างสะดวก และประหยัดค่าใช้จ่าย เพ่ือความสะดวกในการบริการ
ประชาชนในเรื่องการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ศูนย์ด ารงธรรมได้ก าหนดนโยบายเพ่ืออ านวยความสะดวก
แก่ประชาชนในหลายด้าน เช่น การรับเรื่อง และส่งต่อเรื่องราวร้องทุกข์ไปยังหน่วยงานผู้รับผิดชอบใน
การจัดการดูแล เพื่อลดปัญหาความซับซ้อน หรือขั้นตอนที่มีความเฉพาะเจาะจง อันเป็นปัญหาในการ
ติดต่อหน่วยงานของประชาชนทีได้รับความเดือดร้อน มีการตั้งนโยบายในการจัดหาเจ้าหน้าที่ที่
สามารถผู้ภาษาท้องถิ่นได้เพ่ือความสะดวกในการสื่อสารกับประชาชนผู้มาเสนอเรื่องร้องทุกข์ รวมถึง
สร้างความอบอุ่นและเป็นกันเองแก่ประชาชนผู้มาติดต่อ อีกทั้งการให้บริการของศูนย์ด ารงธรรมใน
การรับเรื่องราวร้องทุกข์เป็นการบริการโดยไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น  

5) หลักการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและมีการยกระดับความสามารถในการจัดท าบริการ
สาธารณะ ได้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมอย่างสม่ าเสมอ ท าให้เห็นถึ ง
แนวทางการพัฒนาการจัดการบริการให้กับประชาชนได้อย่างชัดเจน เช่น การจัดความสั มพันธ์ด้าน
ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดกับศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ และศูนย์ด ารงธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรของศูนย์ด ารงธรรมอย่างต่อเนื่อง การเปิดโอกาสให้ผู้น า
ชุมชน อาสาสมัคร และภาคประชาสังคม เข้ามาร่วมปฏิบัติงานด้วยจิตอาสา การจัดท าบันทึกข้อตกลง
ระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรม เพ่ือให้
เกิดการจัดการข้อมูล และจัดท าฐานข้อมูลในทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ด ารงธรรมให้ เกิด
มาตรฐานเดียวกัน และสามารถน ามาบูรณาการในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ของประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นประเด็นที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของผู้ศึกษาในครั้งนี้ด้วย (กรพจน์ 
อัศวินวิจิตร, 2559: 7; สุดารัตน์ สุดสมบูรณ์ และคณะ, 2560: 225; ชมภูนุช หุ่นนาค, 2560: 138; 
ปทุมวรรณ สินล้น, 2560: 21; ชนะดา วีระพันธ์, 2555: 22-23; อ านวย บุญรัตนไมตรี, 2559: 26; 
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ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดราชบุรี, 2562: 6-8; ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดชัยนาท, 2561: 5,10,22; สถาบัน
ด ารงราชานุภาพ, 2558: ค-จ) 

 
4. วิธีกำรศึกษำกับกรอบแนวควำมคิดในกำรศึกษำ 

จากการที่ผู้ศึกษาได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎี ผลงานวิชาการ ตลอดจนเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้น าองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาดังกล่าวมาประยุกต์เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย 
ในการค้นคว้าอิสระเรื่อง “การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการรับและจัดเก็บข้อมูลเรื่องราวร้องทุกข์: 
กรณีศึกษาศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม” โดยกรอบแนวคิด ดังกล่าวจะแสดงถึงความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระ และ ตัวแปรตามเป็นไปตาม ตามภาพท่ี 4.1 

      ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตำม 

  
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 4.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ ในการศึกษา คือ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ศูนย์ด ารงธรรม จั งหวัด
สมุทรสงคราม และจังหวัดปราจีนบุรี ที่มีประสบการณ์ท างานเกี่ยวกับการรับเรื่องราวร้องทุกข์ และ
จัดการเรื่องราวร้องทุกข์ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป แบ่งเป็นต าแหน่งผู้ปฏิบัติการจ านวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษา ได้แก่ เครื่องบันทึกเสียงเพ่ือเก็บบันทึกข้อมูลของบทสัมภาษณ์ของ ผู้ให้สัมภาษณ์ ซึ่งการ
สัมภาษณ์นี้ถือว่าเป็นวิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และแบบสัมภาษณ์เชิง
ลึกส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและเก่ียวข้องกับการรับเรื่องราวร้องทุกข์และจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
ในศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม จากนั้นท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากหลักการและทฤษฎี และ
ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งเป็นการวิเคราะห์

ปัจจัยด้ำนบุคคล 
- เพศ 
- อาย ุ
- ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน การรับเรื่อง
ร้องทุกข์ 
 

ปัจจัยด้ำนระบบกำรด ำเนินงำนภำยใน
องค์กำร 

- การรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
- การจัดเก็บฐานข้อมลูเรื่องราวร้องทุกข์ 
- กฎหมาย  

การพัฒนาประสิทธิภาพ ระบบการรับและจัดเก็บ

ข้อมูลเรื่องราวร้องทุกข์ ของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด

สมุทรสงคราม 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
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ผลงานวิชาการ ตลอดจนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis) แล้วน าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มาสรุปผลการศึกษา โดยการบรรยายถึงสิ่งที่ค้นพบ
อย่างละเอียด โดยใช้แนวคิดและทฤษฎีที่ศึกษามาอธิบายควบคู่ไปกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมทั้ง
ยกตัวอย่างประโยคค าพูดที่เก่ียวข้องและมีความส าคัญที่ได้จากการสัมภาษณ์ เพ่ือให้เกิดข้อเสนอแนะ
ในการการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการรับเรื่องราวร้องทุกข์ และปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
ครบถ้วน ถูกต้องสมบูรณ์ และเชื่อมโยงฐานข้อมูล เพ่ือลดความซ้ าซ้อนของการเสนอเรื่องราวร้องทุกข์
ของประชาชนต่อศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 
 
5. ผลกำรศึกษำ 

จากการวิเคราะห์ผลการศึกษา สามารถสรุปลักษณะของปัจจัยด้านต่าง ๆ ได้ ดังนี้ 
5.1 ปัจจัยด้ำนประสิทธิภำพระบบกำรรับเรื่องรำวร้องทุกข์ ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัด

สมุทรสงครำม แบ่งเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 
1) สภาพปัญหาและปัจจัยที่เก่ียวข้องต่อระบบการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ในเรื่องของ

การด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม  พบว่าการ
ด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสมุทรสงครามที่ไม่มีอ านาจด าเนินการอย่างเด็ดขาด  ในการ
แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่ต้องส่งเรื่องไปให้หน่วยงานอ่ืนผู้รับผิดชอบเป็นผู้ด าเนินการ      
ส่งผลให้การด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ใช้เวลานานกว่าที่ควรจะเป็น ประกอบกับ      
ศูนย์ด ารงธรรมไม่มีอ านาจในการสั่งการอย่างเด็ดขาดให้หน่วยงานอ่ืนด าเนินการจัดการกับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ แต่มีอ านาจในการส่งหนังสือเตือนให้ด าเนินการตามกรอบเวลา หากหน่วยงานไม่
ด าเนินการแล้วจ าต้องท ารายงานเรื่องต่อไปแต่ไม่สามารถลงไปสั่งการให้หน่วยงานไหนด าเนินการได้ 

2) สภาพปัญหาและปัจจัยที่เก่ียวข้องต่อระบบการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ในเรื่องของ
ปัจจัยจากตัวผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม พบว่าปัญหาที่เกิดจากปัจจัย
จากตัวผู้ร้องเกี่ยวกับความไม่เข้าใจในเรื่องของกระบวนการท างานของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด
สมุทรสงคราม และไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเท่าที่ควร จนท าให้ไม่สามารถด าเนินการจัดการ        
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ หรือปัจจัยอ่ืน ๆ อย่างเช่นการเข้ามาร้องเรียนโดยที่ตนเองไม่ใช่ผู้ได้รับ              
ความเดือดร้อน แต่รับฟังเรื่องราวมาจากคนอ่ืนแล้วมาร้องทุกข์แทน ท าให้ไม่ทราบข้อมูลที่แท้จริงหรือ
ข้อมูลที่ครบถ้วน 

3) สภาพปัญหาและปัจจัยที่เก่ียวข้องต่อระบบการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ในเรื่องของ
แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า จากการสัมภาษณ์
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ให้ข้อมูลที่สอดคล้องไปในทางเดียวกันว่า ควรมีการเพ่ิมเติมข้อมูลเกี่ยวกับ
ความประสงค์ของผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่ยินยอม เปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือให้เกิดความถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
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 5.2 อุปสรรคและแนวทำงกำรแก้ไขปรับปรุงฐำนข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน ถูกต้อง
สมบูรณ์ และเชื่อมโยงฐำนข้อมูล เพื่อลดควำมซ้ ำซ้อนของกำรเสนอเรื่องรำวร้องทุกข์ของ
ประชำชน แบ่งเป็น 2 ด้าน ดังนี้ 

1) กระบวนน าเข้าข้อมูล จัดเก็บ และสืบค้นข้อมูล ในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีหน้าที่ต้องลงทะเบียนรับเรื่องในระบบคอมพิวเตอร์ของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด
สมุทรสงคราม เพ่ือเป็นข้อมูลและใช้ส าหรับตรวจสอบ ติดตาม และสามารถสืบค้นข้อมูลได้ พบว่า
กระบวนการน าเข้าข้อมูล ในประเด็นเรื่องการกรอกข้อมูลรายละเอียดเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีความ
ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ อันเกิดมาจากปัจจัยหลายด้าน เช่น ผู้ร้องไม่ยอมแจ้งข้อมูล กระบวนการจัดเก็บ
ข้อมูล ในประเด็นเรื่อง การจัดเก็บข้อมูลซ้ าซ้อนกันหลายรูปแบบทั้งในส่วนของ สมุดลงรับ ระบบ
ฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทย และฐานข้อมูลของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสมุทรสงครามในรูปแบบ
ไฟล์เอ็กซ์เซล กระบวนการสืบค้นข้อมูลในประเด็นเรื่องการสืบค้นข้อมูลไม่ทั่วถึง 

2) ศึกษาแนวทางการปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน ถูกต้องสมบูรณ์  และ
เชื่อมโยงฐานข้อมูล เพ่ือลดความซ้ าซ้อนของการเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน พบว่าระบบ
ฐานข้อมูลทั้งในส่วนกลาง จังหวัด และอ าเภอ ไม่เชื่อมโยงเข้าหากัน ท าให้การสืบค้นไม่สมบูรณ์ ส่งผล
ให้เกิดกระบวนการด าเนินการที่ล่าช้า อันเนื่องมาจากต้องรอข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน หรือซ้ าซ้อนเพราะ 
มีกระบวนการจัดเก็บข้อมูลที่หลายช่องทางมากเกินไป และแต่ละฐานข้อมูลไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูล
ได้อย่างทั่วถึง ตามแผนภาพกระบวนการด าเนินการเรื่องร้องเรียนของศูนย์ด ารงธรรมที่เกิดความ
ซ้ าซ้อนของการเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน ตามภาพท่ี 5.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 5.1 กระบวนการด าเนินการเรื่องร้องเรียนของศูนย์ด ารงธรรมที่เกิดความซ้ าซ้อนของการเสนอ   

เรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน  

ผู้ร้อง 

ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ 

เสนอเรื่องร้องเรียน 

ตรวจสอบรับ

ลงทะเบียนในระบบ 

ตรวจสอบรับ

ลงทะเบียนในระบบ 

ด าเนินการแกไ้ข/ 

ส่งต่อหน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 

ด าเนินการแกไ้ข/ 

ส่งต่อหน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ 

ข้อมูลไมเ่ชื่อมโยง 

ด าเนินการซ้ าซ้อน 
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6. สรุป อภิปรำยและข้อเสนอแนะ 
6.1 ศึกษำประสิทธิภำพระบบกำรรับเรื่องรำวร้องทุกข์ ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดสมุทรสงครำม  
จากการศึกษาพบว่า ระบบการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์ด ารงธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม          

มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประสิทธิภาพอยู่ 3 เรื่องคือ 1) เรื่องการด าเนินการจัดการเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 2) เรื่องปัจจัยจากตัวผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 3) เรื่องแบบฟอร์มการรับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ท าให้ทราบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการรับเรื่องราวร้อง
ทุกข์มีทั้งในส่วนที่เป็น กฎหมาย ระเบียบ และขั้นตอนการปฏิบัติงานในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ และ
ปัจจัยภายนอกที่เกิดจากตัวผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ส่วนในเรื่องของปัจจัยที่เกิดจากตัวผู้ร้องเรียน/  
ร้องทุกข์ ที่มีหลากหลายลักษณะ รวมถึงปัญหาที่แตกต่างกัน ท าให้การแก้ไขระเบียบและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเพียงอย่างเดียวยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างเต็มที่ จ าเป็นจะต้องมีการเพ่ิม
สมรรถนะในการปฏิบัติงานของศูนย์ด ารงธรรมและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อน  

ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ธมกร ศรีหะจันทร์ และชิตพล ชัยมะดัน (2561: 413-414)       
เรื่องการด าเนินงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศูนย์ด ารงธรรม อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พบว่า  
ด้านปัจจัยน าเข้า มีการจัดการที่ไม่เหมาะสมและสอดคล้องกับการด าเนินงาน ที่เกิดจากตัวบุคลากร 
วัสดุอุปการณ์ และเทคโนโลยีที่ยังไม่ทันสมัย ประกอบกับผลการศึกษาของ พชร ประชุมแดง  (2561: 
65-66) เรื่องการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า การให้
ความร่วมมือของผู้ร้องทุกข์ ส่งผลให้การด าเนินงานต่อเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวของศูนย์ด ารงธรรม
เป็นไปได้ยาก อีกท้ังผลการศึกษาของ ศักดิ์ชาย สุนทรธนาภิรมย์ (2562: 164-165) เรื่องบทบาทของ
ศูนย์ด ารงธรรมในการระงับข้อพิพาทในชุมชน: ศึกษาศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดมหาสารคราม พบว่า
ปัจจัยที่เกิดกับการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เกิดจากตัวผู้ปฏิบัติงานและประชาชนผู้มาใช้บริการ
ศูนย์ด ารงธรรม และผลการศึกษาของ ศุภกิต เสนนอก (2558: 29) เรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพการ
รับเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านศูนย์ด ารงธารรมอ าเภอ: กรณีศึกษาอ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี พบว่า 
การด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์มีความล่าช้า เพราะหน่วยงานราชการมีระบบระเบียบที่
ค่อนข้างมากและซับซ้อน  

6.2 ศึกษำอุปสรรคและแนวทำงกำรแก้ไขปรับปรุงฐำนข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน 
ถูกต้องสมบูรณ์ และเชื่อมโยงฐำนข้อมูล เพื่อลดควำมซ้ ำซ้อนของกำรเสนอเรื่องรำวร้องทุกข์ของ
ประชำชน 

จากการศึกษาพบว่าขั้นตอนในการจัดการฐานข้อมูลของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 
แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) กระบวนการน าเข้าข้อมูล 2) กระบวนการจัดเก็บข้อมูล และ 
3) กระบวนการสืบค้นข้อมูล ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อการปรับปรุงฐานข้อมูลระบบฐานข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน ครบถ้วน ถูกต้องสมบูรณ์ มีปัจจัยหลายด้าน เช่น การน าเข้าข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ส่งผล
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ให้เกิดการด าเนินงานล่าช้า หรือกรณีในกระบวนการจัดเก็บข้อมูลที่มีการเก็บข้อมูลในหลายฐานระบบ 
ท าให้ต้องใช้เวลาในการน าเข้าข้อมูลหลายรอบ จนเกิดความล่าช้าในการส่งเรื่อง หรือการด าเนินการ 
หรือกรณีการสืบค้นข้อมูลที่ยังไม่เชื่อมโยง ถึงกันในแต่ละฐานระบบ รวมถึงข้อมูลระหว่างส่วนกลาง 
จังหวัด และอ าเภอ ท าให้การตรวจข้อมูลของเรื่องร้องเรี ยน/ร้องทุกข์ท าได้ยาก จนน าไปสู่การ
ด าเนินการซ้ าซ้อนในกระบวนการจัดการเพราะต้องมีการตั้งเรื่องใหม่ท าให้เกิดความล่าช้า  

ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ชรัส บุญณสะ (2561: 9) เรื่องปัญหาและแนวทางแก้ไข
ระบบการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนของศูนย์ด ารงธรรม พบว่าควรมีการปรับปรุง
ฐานข้อมูลความเดือดร้อนของประชาชนให้มีความสมบูรณ์ และควรปรับปรุงระบบการเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างศูนย์ด ารงธรรมทุกระดับ  

6.3 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย 
1) ศูนย์ด ารงธรรมควรก าหนดนโยบาย การรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ควรก าหนดมาตรฐาน

เชิงนโยบาย เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานน าไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ในประเด็นเรื่องการ
ตรวจสอบข้อมูลของผู้ร้องก่อนรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพ่ือให้ผู้ร้องมีข้อมูลที่ครบถ้วนก่อนส่งต่อ
เรื่องให้ศูนย์ด ารงธรรม โดยให้เจ้าหน้าที่ต้องมีการตรวจสอบข้อมูลที่จ าเป็นต่อการด าเนินการจัดการ
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ทุกครั้งก่อนรับเรื่อง หากมีข้อมูลไม่ครบถ้วนให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการแนะน า
และให้ข้อมูลแก่ผู้ร้อง เพ่ือให้ผู้ร้องได้กลับไปเตรียมข้อมูลมาให้ครบถ้วนก่อนรับเรื่องเข้าสู่สารบบ 

2) ควรมีการออกระเบียบหรือปรับปรุงแก้ไขระเบียบ โดยมีกฎหมายรองรับให้อ านาจแก่ศูนย์
ด ารงธรรม ในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์        
ในการที่จะแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือแก้ไขเรื่องร้องเรียน/  
ร้องทุกข์ภายในเวลาก าหนด หากเกินอาจมีบทลงโทษในกรณีที่หน่วยงานเพิกเฉยต่อการด าเนินการ 
หรือไม่รายงานผลการด าเนินงานมายังศูนย์ด ารงธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยไม่มีเหตุอัน
สมควร 

3) ควรมีการวางนโยบายเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลในแต่ระบบให้มีการเชื่อมโยง 
ระหว่างศูนย์ด ารงธรรม ทั้งในส่วนกลาง ระดับจังหวัด และอ าเภอ หรือสามารถใช้ในระบบเดียวกันได้ 
เพ่ือให้สะดวกต่อการน าเขาข้อมูล จัดเก็บ และสืบค้น เพ่ือลดปัญหาความซ้ าซ้อนของการเสนอ
เรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน 

6.4 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
1) ศูนย์ด ารงธรรมควรมีการเพ่ิมเติมเนื้อหาในแบบฟอร์มรับเรื่องราวร้องทุกข์องทุกข์ ในส่วน

ของความประสงค์ในการจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ ว่าผู้ร้องมี
ความประสงค์ในการปกปิดหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร้อง เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562, พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 และรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. 2560 
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2) ควรมีการก าหนดขั้นตอนปฏิบัติในการน าเข้า และการจัดเก็บข้อมูล ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การปฏิบัติมีความถูกต้องตรงกัน ในการใส่รายละเอียดของข้อมูลให้มีความครบถ้วน
สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน เพ่ือจะสามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนได้ตรงตาม ความต้องการ และ
เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของศูนย์ด ารงธรรม 

3) ควรมีการสร้างภาคีเครือข่ายของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ในการประสานงานร่วมกันเพ่ือให้
เกิดความสัมพันธ์อันดีในการติดต่อประสานงาน และเกิดความรวดเร็วในการด าเนินการระหว่าง
หน่วยงาน 

4) ศูนย์ด ารงธรรมควรมีอาสาสมัครของแต่ละชุมชน หมู่บ้านหรือต าบล เพ่ือสอดส่องการ
กระท าความผิดของผู้ที่กระท าผิดกฎหมายและแก้ไขปัญหาของพ้ืนที่ในเบื้องต้น เนื่องจากหากมีปัญหา
ในพ้ืนที่ อาสาสมัครซึ่งเป็นประชาชนในพ้ืนที่จะทราบข้อมูลได้ดีกว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ และสามารถ
แก้ไขปัญหาร่วมกับภาครัฐได้ เนื่องจากอาสาสมัครจะเป็นชาวบ้านในพ้ืนที่ที่ร่วมกันท างาน 
หากประชาชนในพ้ืนที่ร่วมกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ก็จะท าให้ปัญหาลดลง อาทิเช่น ปัญหาข้อพิพาท
ระหว่างเอกชนด้วยกันในพื้นที ่ปัญหาสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ เป็นต้น 

6.5 ข้อเสนอแนะในกำรศึกษำครั้งต่อไป 
1) ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรมีการเก็บข้อมูลในประเด็นอ่ืนเพ่ิมเติมที่เป็นขอบข่ายหน้าที่

ของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม เช่น งานให้ค าปรึกษาแก่ประชาชน งานไกล่เกลี่ยข้อพิพาท          
งานส่งเสริมและสงเคราะห์พลเมืองดี เป็นต้น 

2) ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรมีการเพ่ิมการสัมภาษณ์ในส่วนของประชาชนผู้มาใช้บริการ 
เพ่ือให้เกิดการวิเคราะห์ข้อมูลจากมุมมองผู้มาใช้บริการ และความหลากหลายของปัญหาซึ่งอาจมี
มากกว่าการเก็บข้องมูลจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพียงอย่างเดียว 

3) ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพการบูรณาการหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน 
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กำรศึกษำควำมผูกพันต่อองค์กำรของบุคลำกร 
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง 

พิเชฐ พัลวัลย์* 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรส านักงานปลัดกระทรว งการคลังมี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การ และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อ
องค์การของบุคลากรที่ปฏิบัติราชการในส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัย
ได้ท าการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องการศึกษา ทบทวนทฤษฎี และแนวคิด
ต่าง ๆ จากเอกสารทางวิชาการ และใช้การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยเก็บ
รวบรวมข้อมูลการวิจัยจากกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบสอบถาม ซึ่งประชากรที่ใช้ในการวิจัยมีจ านวนรวม
ทั้งสิ้น 328 คน และผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่ม โดยค านวณหาขนาด
ตัวอย่างด้วยสูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยใช้ความ
คลาดเคลื่อนในการสุ่ม 5% ท าให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการส ารวจ จ านวน 180 คน  

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน ไม่ส่งผลต่อระดับความผูกพันต่อองค์การ 
ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ประสบการณ์ท างาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ
ประเภทของบุคลากร ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ และปัจจัยด้านทัศนคติของบุคคลที่แตกต่าง
กันมีความสัมพันธ์กับระดับความผูกพันต่อองค์การ ได้แก่ ทัศนคติของบุคลากรที่ มีต่อเพ่ือนร่วมงาน 
ทัศนคติของบุคลากรที่มีต่อองค์การ ทัศนคติของบุคลากรที่มีต่อผู้บริหาร ความรู้สึกเป็นบุคคลส าคัญ
ในองค์การ และความมีชื่อเสียงขององค์การ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ และเมื่อพิจารณาถึง
ปัจจัยด้านพฤติกรรมของบุคคล พบว่า ปัจจัยด้านพฤติกรรมของบุคคลที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับ
ระดับความผูกพันต่อองค์การ ได้แก่ การเปลี่ยนงาน การทุ่มเทก าลังกาย ก าลังใจให้กับการท างานการ
ยอมเสียสละเวลาและอุทิศตนเพ่ือท างานให้ประสบผลส าเร็จ และการยอมรับและปฏิบัติตาม
กฎระเบียบหรือธรรมเนียมปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  

ค ำส ำคัญ: ความผูกพันต่อองค์การ, ทัศนคติของบุคลากร, พฤติกรรมของบุคลากร 
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E-mail: pichet.pullawan@gmail.com 



459 
 

1. บทน ำ 
ส านักงานปลัดกระทรวงการคลังเป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลังมีภารกิจเกี่ยวกับ

การพัฒนายุทธศาสตร์และแปลงนโยบายของกระทรวงการคลังเป็นแผนปฏิบัติงาน จัดสรรทรัพยากร 
และบรหิารราชการทั่วไปของกระทรวงการคลังที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดในสังกัด
กระทรวงโดยเฉพาะ รวมทั้งก ากับและเร่งรัด ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการในกระทรวง ให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง โดยมี
อ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1) เสนอความเห็นและค าแนะน าในการก าหนดนโยบาย เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานใน
กระทรวง 

2) พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวง รวมทั้งการแปลงนโยบายเป็นแนวทางและ
แผนการปฏิบัติราชการ 

3) ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาบุคลากรของกระทรวง รวมถึงการก าหนด
นโยบายและแผนเพื่อบริหารและพัฒนาบุคลากรของกระทรวง 

4) ด าเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวง และ
กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

5) ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการและเรื่องราวร้องทุกข์
ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง 

6) เผยแพร่ข้อมูลสารนิเทศด้านการคลังแก่สาธารณชนเพ่ือเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ 

7) เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศของกระทรวง ตลอดจนให้ค าแนะน าเกี่ยวกับนโยบายและ
แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งการใช้ประโยชน์ของข้อมูลของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง 

8) เป็นศูนย์ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือป้องกันและปราบปรามการกระท า
ความผิดอันเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจการเงิน รวมทั้งเสนอแนะนโยบายและมาตรการ ตรวจสอบ 
และติดตามการกระท าความผิดเกี่ยวกับธุรกิจการเงินนอกระบบ 

9) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ของส านักงานปลัดกระทรวงหรือ
ตามท่ีกระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ทั้งนี้ เพ่ือให้การปฏิบัติภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของส านักงานปลัดกระทรวงการคลังมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ส านักงานปลัดกระทรวงการคลังได้แบ่งส่วนราชการภายใน
ส านักงานฯ ออกเป็นส่วนงานต่าง ๆ จ านวน 10 ส่วนงาน และมีกรอบอัตราก าลังดังภาพที่ 1.1  
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ภาพที ่1.1 กรอบอัตราก าลังของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
 

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าส านักงานปลัดกระทรวงการคลังมีหน้าที่ต้องปฏิบัติงานเพ่ือให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวงเป็นจ านวนมาก ซึ่งการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่เหล่านั้น 
ให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อองค์การจ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยด้านทรัพยากรองค์การหลาย
อย่ าง อั นได้ แก่  ทรั พยากรมนุ ษย์  (Human Resource) ทรั พยากรทางกายภาพ ( Physical 
Resource) ทรัพยากรทางการเงิน (Financial Resource) และทรัพยากรด้านสารสนเทศ (Information 
Resource) โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource) ถือได้ว่าเป็น
ทรัพยากรที่มีความส าคัญมากที่สุดเนื่องจาก “ทรัพยากรมนุษย์” หรือ “คน” เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า 
และเป็นตัวแทนขององค์การต่อสาธารณชนโดยทั่วไป เป็นมันสมองที่อยู่ เบื้องหลังเครื่องจักร 
เป็นผู้สร้างความคิดเห็นใหม่ พัฒนาผลิตภัณฑ์ คิดหาแนวทางใหม่ ๆ เพ่ือที่จะแก้ไขสถานการณ์ และ
ปัญหาที่แตกต่างกันไปตามประสบการณ์ ความรู้ ความคิด และโอกาส เพ่ือให้บรรลุความต้องการของ
องค์การ และน าไปสู่ความส าเร็จต่อองค์การต่อไป (บุญอนันต์ พินัยทรัพย์, 2561) 

องค์การจะต้องใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในองค์การอย่างเหมาะสม เพ่ือสร้างโอกาสแห่ง
ความส าเร็จให้แก่องค์การ ถ้าไม่มีคน หรือทรัพยากรมนุษย์ องค์การก็ไม่มีโอกาสอยู่รอดได้ องค์การจึง
ต้องเอาใจใส่ สร้างความมั่นใจกับพนักงาน (คน , ทรัพยากรมนุษย์) ในองค์การ ไม่ว่าพนักงานจะ
ท างานอยู่ในต าแหน่งหน้าที่ใด ทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นกระดูกสันหลังของทุกองค์การที่จะท าให้
องค์การประสบผลส าเร็จหรือล้มเหลว (บุญอนันต์ พินัยทรัพย์, 2561) 
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ดังนั้น เมื่อทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดในบรรดาทรัพยากรทั้งมวลใน
องค์การเพราะมนุษย์มีสติปัญญาที่สามารถใช้ทรัพยากรอ่ืน ๆ ในการท างานให้ได้ผลงานที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้มนุษย์ยังมีความคิดสร้างสรรค์และสามารถคิดค้นนวัตกรรม
ใหม่ ๆ ซึ่งปัจจัยทางด้านทรัพยากรอ่ืน ๆ ไม่สามารถท าได้ การที่จะรักษาและพัฒนาบุคลากรที่มี
คุณภาพมีความรู้และความสามารถไว้ในองค์การ จึงเป็นเรื่องที่ส าคัญและต้องมีการบริหารจัดการที่ดี
อย่างไรก็ตามเนื่องจากปัจจุบันสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์การมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว อันเนื่องมาจากความผันผวนของสภาพเศรษฐกิจ สถานการณ์ทางการเมืองที่ขาดความมั่นคง 
การเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม เทคโนโลยีที่ก้าวหน้า สิ่ งเหล่านี้ส่ งผลให้องค์การต่าง  ๆ 
ต้องปรับเปลี่ยนด้านนโยบาย รูปแบบการบริหาร รูปแบบการท างาน กระบวนการท างาน รวมถึง
โครงสร้างองค์การ เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อองค์การทั้งในด้านบวกและด้านลบ ผลกระทบในด้านบวก เช่น 
องค์การสามารถด าเนินกิจการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา องค์การจะมีนโยบายและเป้าหมายที่ชัดเจนรัดกุม บุคลากรจะมีความกระตือรือร้นในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น ส่วนผลกระทบในด้านลบจากการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว เช่น บุคลากรขององค์การ          
มีความกดดันในการปฏิบัติงานมากขึ้น อันเนื่องมาจากบุคลกรต้องมีการปรับเปลี่ยนตัวเองเพ่ือให้
สอดคล้องและสามารถปฏิบัติตามนโยบายที่มีการเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้องค์การต้องมีความเข้มงวด
ทั้งในเรื่องมาตรฐานของการท างานและเป้าหมายขององค์การที่สูงขึ้นกว่าเดิมซึ่งความกดดันจากสิ่ง
ต่าง ๆ เหล่านี้อาจท าให้บุคลากรเกิดความเครียดจนไปบั่นทอนจิตใจ และส่งผลให้บุคลากรมีความ
ผูกพันต่อองค์การลดลงเรื่อย ๆ และเมื่อมีโอกาสที่เหมาะสมบุคลากรก็อาจจะลาออกเพ่ือไปสู่องค์การ
ที่สภาพแวดล้อมที่ดีกว่า เช่น มีผลตอบแทนหรือเงินเดือนดีกว่า สภาพสังคมในที่ท างานที่ดีกว่า ดังนั้น 
เพ่ือรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรู้ มีความสามารถ และมีประสบการณ์ องค์การจะต้องมีการ
สร้างแรงจูงใจและความผูกพันที่มีต่อองค์การ ซึ่งเมื่อบุคลการได้รับการตอบสนองความต้องการก็จะ
ท าให้เกิดแรงจูงใจในการท างานที่มีประสิทธิภาพและจะสร้างสรรค์ผลงานที่ดี เพ่ือให้องค์การบรรลุ
เป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์การต่อไป 

จากสภาพการณ์ดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยมีแนวคิดที่จะท าการศึกษาในเรื่องของความผูกพันต่อ
องค์การของบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง เพ่ือที่น าผลการศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการ
เสริมสร้างให้บุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงการคลังมีความผูกพันต่อองค์การ ซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งยึด
เหนี่ยวให้บุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรู้ มีความสามารถ และมีประสบการณ์ เกิดความรักความพึง
พอใจที่จะร่วมงานกับองค์การต่อไป รวมถึงสามารถที่จะน าข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนาใน
กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ซึ่งจะช่วยลดปัญหาต่าง ๆ เช่น ปัญหาการลาออกของบุคลากร 
ปัญหาการโอนย้ายไปท างานในหน่วยงานอ่ืน ปัญหาบุคลากรขาดแจงจูงใจในการท างาน และอาจใช้
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เป็นแนวทางให้แก่ผู้บริหารด้านทรัพยากรมนุษย์ในการก าหนดกลยุทธ์ วางแผนงานทรัพยากรบุคคล 
และการพัฒนาทรัพย์กรมนุษย์ขององค์การต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

2.1 เพ่ือศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรที่ปฏิบัติราชการในส านักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 

2.2 เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรที่ปฏิบัติ
ราชการในส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
 
3. ค ำถำมส ำหรับกำรศึกษำ 

ปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลต่อระดับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรที่ปฏิบัติราชการใน
ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
 
4. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง”                  
ผู้ศึกษาวิจัยได้ศึกษาและค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี รวมถึงเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ข้อมูล
ทั่วไปของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ความหมายของความผูกพันต่อองค์การ ความส าคัญของ
ความผูกพันต่อองค์การ ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ ทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการของมาส
โลว์ (Maslow’s Hierarchy of need Theory) ทฤษฎีแรงจูงใจของอัลเดอร์เฟอร์ (Alderfer’s 
Existence-Relatedness Growth theory: ERG theory) ทฤษฎีการลงทุนของเบคเคอร์ (Side-Bet 
Theory) และทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์ซเบิร์ก (Herzberg’s Two-Factor Theory) แล้วน ามา
ประมวลเป็นกรอบแนวความคิดในการศึกษาวิจัยดังภาพที่ 4.1 
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ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตำม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.1 กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
 
5. ระเบียบวิธีวิจัย 

ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการศึกษาวิจัย เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยมี
รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการด าเนินการวิจัยดังนี้ 

5.1 ขั้นตอนในกำรศึกษำวิจัย  
1) ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความผูกพันต่อองค์การ โดยพิจารณาถึงข้อดี

และข้อจ ากัดของทฤษฎีต่าง ๆ ที่ทบทวนมา ประกอบกับการพิจารณาถึงปัญหาและสมมุติฐานการ

ระดับควำมผูกพันต่อองค์กำร 

1.ความต้องการรักษาการเป็นสมาชิกภาพ
ขององค์การ 

2.การมีเป้าหมายและยดึค่านิยมของ
องค์การ 

3.การมีส่วนร่วมในกิจกรรมตา่ง ๆ ที่
องค์การจัดขึ้นอย่างเตม็ใจ 

4.การปฏิบัตติามบทบาทหนา้ที่ของตน 
เพื่อให้บรรลตุามเป้าหมายขององค์การ
ด้วยความเต็มใจ 

 ปัจจัยด้ำนพฤติกรรม 
1.การเปลีย่นงาน 
2.การทุ่มเทก าลังกาย ก าลังใจให้กับการท างาน 
3.การยอมเสียสละเวลา และอุทิศตนเพื่อท างาน

ให้ประสบผลส าเร็จ 
4.การยอมรับและปฏิบัตติามกฎระเบียบ      

หรือธรรมเนียมปฏิบัตติ่าง ๆ 
 

ปัจจัยด้ำนทัศนคต ิ
1.ทัศนคติของบุคลากรที่มตี่อเพื่อนร่วมงาน 
2.ทัศนคติของบุคลากรที่มตี่อองค์การ 
3.ทัศนคติของบุคลากรที่มตี่อผู้บรหิาร 
4.ความรู้สึกเป็นบุคคลส าคญัในองค์การ 
5.ความมีชื่อเสียงขององค์การ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1.เพศ 

2.อาย ุ

3.สถานภาพสมรส 

4.ระดับการศึกษา 

5.ประสบการณ์ท างาน 

6.รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

7.ประเภทของบุคลากร 
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วิจัยที่ผู้วิจัยตั้งขึ้น เพ่ือใช้ในการเลือกทฤษฎีที่มีความเหมาะสมกับปัญหาที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา  
มากที่สุด  

2) ก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาเพ่ือทราบว่าอะไรคือตัวแปรอิสระ (Independent 
Variable) และอะไรคือตัวแปรตาม (Dependent Variable) โดยการศึกษาก าหนดให้ อายุ เพศ 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ประสบการณ์ท างาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ประเภทของบุคลากร 
ทัศนคติของบุคลากรที่มีต่อเพ่ือนร่วมงาน ทัศนคติของบุคลากรที่มีต่อองค์การ ทัศนคติของบุคลากรที่
มีต่อผู้บริหาร ความรู้สึกเป็นบุคคลส าคัญในองค์การ ความเชื่อมั่นในทีมบริหาร ความมีชื่อเสียงของ
องค์การ การเปลี่ยนงาน การทุ่มเทก าลังกายก าลังใจให้กับการท างาน การยอมเสียสละเวลาและอุทิศ
ตนเพื่อท างานให้ประสบผลส าเร็จ การยอมรับและปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือธรรมเนียมปฏิบัติต่าง ๆ 
เป็นตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ส่วนระดับความผูกพันต่อองค์การเป็นตัวแปรตาม 
โดยวัดจากความต้องการรักษาการเป็นสมาชิกภาพขององค์การ การมีเป้าหมายและยึดค่านิยมของ
องค์การ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่องค์การจัดขึ้นอย่างเต็มใจ และการปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่ของตน เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์การด้วยความเต็มใจ 

3) สร้างแบบสอบถาม (Questionnaire) และตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 
4) น าแบบสอบถามที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้ในการวิจัยกับบุคลกรของส านักงาน

ปลัดกระทรวงการคลังที่มีสถานะเป็นข้าราชการประจ า ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการที่ปฏิบัติ
ราชการในส่วนงานต่าง ๆ ของส านักงาน โดยให้บุคลากรเป็นผู้ตอบแบบสอบถามเอง และส่งคืนให้
ผู้ท าวิจัย 

5) น าแบบสอบถามที่ได้รับการตอบกลับมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของค าตอบ และน าไป
ประมวลผลทางสถิติ เพ่ือหาค่าความสัมพันธ์ของแต่ละหัวข้อ 

6) น าผลที่ได้มาวิเคราะห์ สรุปและอภิปรายผล รวมทั้งข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาวิจัย
น าเสนอต่อผู้บริหารของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรต่อไป 

5.2 กำรก ำหนดประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัยและกำรสุ่มตัวอย่ำง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรประเภทข้าราชการประจ า ลูกจ้างประจ า 

และพนักงานราชการที่ปฏิบัติราชการในส่วนงานต่าง ๆ ของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง จ านวน 
328 คน โดยไม่รวมถึงบุคลากรประเภทลูกจ้างชั่วคราว และบุคลากรจากหน่วยงานอ่ืนที่ถูกยืมตัวมา
ช่วยราชการในส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธี  
การสุ่มเพ่ือท าการส ารวจโดยค านวณหาขนาดตัวอย่างด้วยสูตรของทาโร่ ยามาเน่ ที่ระดับความเชื่อมั่น 
95% โดยใช้ความคลาดเคลื่อนในการสุ่ม 5% ท าให้ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา จ านวน 
180 คน และน ากลุ่มตัวอย่างท าการก าหนดสัดส่วนโดยจ าแนกตามประเภทของบุคลากร ดังแสดงใน
ตารางที่ 5.1  
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ตารางที่ 5.1 จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
ประเภทของบุคลำกร จ ำนวนประชำกรจริง กำรค ำนวณขนำดของกลุ่ม

ตัวอย่ำง 
จ ำนวนกลุ่ม

ตัวอย่ำง 
ข้าราชการประจ า 233 (233*180)/328 128 

ลูกจ้างประจ า 23 (23*180)/328 13 
พนักงานราชการ 72 (72*180)/328 39 

รวม 328  180 

 
6. ผลกำรศึกษำ 

การศึกษาเรื่ อง  “การศึกษาความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรส านักงานปลัด
กระทรวงการคลัง” มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

1) เพ่ือศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรที่ปฏิบัติราชการในส านักงานปลัด
กระทรวงการคลัง 

2) เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรที่ปฏิบัติ
ราชการในส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 

โดยตั้งสมมติฐานการวิจัย ดังนี้ 
1) ปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันจะส่งผลต่อระดับความผูกพันต่อองค์การที่แตกต่างกัน 
2) ปัจจัยด้านทัศนคติของบุคคลที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับระดับความผูกพันต่อองค์การ

ที่แตกต่างกัน 
3) ปัจจัยด้านพฤติกรรมของบุคคลที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับระดับความผูกพันต่อ

องค์การที่แตกต่างกัน 

6.1 สรุปผลกำรศึกษำ 
ส่วนที ่1 กำรวิเครำะห์ปัจจัยด้ำนลักษณะส่วนบุคคล 
กลุ่มตัวอย่างบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 128 

คน คิดเป็นร้อยละ 71.1 รองลงมา คือ เพศชาย จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 28.9  
กลุ่มตัวอย่างบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง จ านวนมากที่สุดมีอายุ 31-40 ปี 

จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 38.3 รองลงมา มีอายุ 41-50 ปี และอายุมากกว่า 50 ปี โดยมีจ านวน
และร้อยละที่เท่ากัน คือ จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 22.2 และมีอายุน้อยกว่า 30 ปี จ านวน 31 
คน คิดเป็นร้อยละ 17.2  

กลุ่มตัวอย่างบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง จ านวนมากที่สุดมีสถานภาพโสด
จ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 65.6 รองลงมา มีสถานภาพสมรส จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 
30.0 มีสถานภาพหย่าร้าง จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3 และมีสถานภาพหม้าย จ านวน 2 คน 
คิดเป็น ร้อยละ 1.1  
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กลุ่มตัวอย่างบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง จ านวนมากที่สุดมีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 59.4 รองลงมามีระดับการศึกษา ปริญญาโท จ านวน 53 
คน คิดเป็นร้อยละ 29.4 และมีระดับการศึกษา ต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 
11.1  

กลุ่มตัวอย่างบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง จ านวนมากที่สุดมีประสบการณ์
ท างานมากกว่า 20 ปี จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 รองลงมามีประสบการณ์ท างาน 1-5 ปี 
จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 24.4 มีประสบการณ์ท างาน 6-10 ปี จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 
20.0 มีประสบการณ์ท างาน 11-15 ปี จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 15.6 มีประสบการณ์ท างาน 
16-20 ปี จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 และมีประสบการณ์ท างาน ต่ ากว่า 1 ปี จ านวน 9 คน 
คิดเป็นร้อยละ 5.0  

กลุ่มตัวอย่างบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง จ านวนมากที่สุดมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
15,001-25,000 บาท จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 46.1 รองลงมามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001-
35,000 บาท จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 23.3 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 35,000 บาท 
จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 15,000 บาท จ านวน 25 คน 
คิดเป็นร้อยละ 13.9 

กลุ่มตัวอย่างบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง จ านวนมากที่สุดของประเภทของ
บุคลากร ข้าราชการประจ า จ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 71.1 รองลงมาพนักงานราชการ จ านวน 
39 คน คิดเป็นร้อยละ 21.7 และลูกจ้างประจ า จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 7.2 

ส่วนที่ 2 กำรวิเครำะห์ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติที่ส่งผลต่อควำมผูกพันต่อองค์กำร 
ปัจจัยด้านทัศนคติท่ีส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ โดยรวมอยู่ที่ 3.91 มีค่าอยู่ในระดับเห็น

ด้วย และรายด้านต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ระดับเห็นด้วยเช่นกัน โดยมีด้านทัศนคติของบุคลากรที่
มีต่อเพ่ือนร่วมงานอยู่ในเกณฑ์ในระดับสูงที่สุด 

ด้านทัศนคติของบุคลากรที่มีต่อเพ่ือนร่วมงาน ด้านทัศนคติของบุคลากรที่มีต่อผู้บริหารด้าน
ความรู้สึกเป็นบุคคลส าคัญในองค์การ และด้านความมีชื่อเสียงขององค์การ เมื่อพิจารณาจ าแนกราย
ข้อ ทุกข้อมีปัจจัยด้านทัศนคติที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การในระดับเห็นด้วย ส่วนด้านทัศนคติ
ของบุคลากรที่มีต่อองค์การ เมื่อพิจารณาจ าแนกรายข้อ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับเห็นด้วย จ านวน 
3 ข้อ และอยู่ในระดับไม่แน่ใจ จ านวน 1 ข้อ  

ส่วนที่ 3 กำรวิเครำะห์ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ส่งผลต่อควำมผูกพันต่อองค์กำร 
ปัจจัยด้านพฤติกรรมที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ โดยรวมอยู่ที่ 4.15 มีค่าอยู่ในระดับ

เห็นด้วย และรายด้านต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ระดับเห็นด้วยเช่นกัน โดยมีด้านการเปลี่ยนงาน 
และด้านการยอมเสียสละเวลาและอุทิศตนเพื่อท างานให้ประสบผลส าเร็จ อยู่ในเกณฑ์ในระดับสูงที่สุด
ที่เท่ากัน 
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ด้านการทุ่มเทก าลังกาย ก าลังใจให้กับการท างาน ด้านการยอมเสียสละเวลาและอุทิศตนเพ่ือ
ท างานให้ประสบผลส าเร็จ และด้านการยอมรับและปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือธรรมเนียมปฏิบัติ  
ต่าง ๆ เมื่อพิจารณาจ าแนกรายข้อ ทุกข้อมีปัจจัยด้านพฤติกรรมที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การใน
ระดับเห็นด้วย ส่วนด้านการเปลี่ยนงาน เมื่อพิจารณาจ าแนกรายข้อ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับเห็น
ด้วย จ านวน 2 ข้อ และอยู่ในระดับไม่แน่ใจ จ านวน 1 ข้อ 

ส่วนที่ 4 กำรวิเครำะห์ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับควำมผูกพันต่อองค์กำร 
ความผูกพันต่อองค์การ โดยรวมอยู่ที่ 3.92 มีค่าอยู่ในระดับเห็นด้วย และรายด้านต่าง ๆ 

มีค่าเฉลี่ย อยู่ในเกณฑ์ระดับเห็นด้วยเช่นกัน โดยมีด้านการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนเพ่ือให้
บรรลุตามเป้าหมายขององค์การด้วยความเต็มใจ อยู่ในเกณฑ์ในระดับสูงที่สุด 

ด้านการมีเป้าหมายและยึดค่านิยมขององค์การ ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ 
ที่องค์การจัดขึ้นอย่างเต็มใจ และการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายของ
องค์การด้วยความเต็มใจ เมื่อพิจารณาจ าแนกรายข้อ ทุกข้อมีปัจจัยด้านพฤติกรรมที่ส่งผลต่อความ
ผูกพันต่อองค์การในระดับเห็นด้วย ส่วนด้านความต้องการรักษาการเป็นสมาชิกภาพขององค์การ เมื่อ
พิจารณาจ าแนกรายข้อ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับเห็นด้วย จ านวน 2 ข้อ และอยู่ในระดับไม่แน่ใจ 
จ านวน 1 ข้อ 

6.2 ผลกำรทดสอบสมมติฐำน 
จากผลการทดสอบสมมติฐาน สามารถสรุปได้ดังนี้ 
สมมติฐำนกำรวิจัยที่ 1: ปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันจะส่งผลต่อระดับความผูกพันต่อ

องค์การที่แตกต่างกัน 
1) ระดับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรที่มีเพศแตกต่างกันด้วยวิธีการวิเคราะห์แบบ 

t-test พบว่า ค่า Sig เท่ากับ 0.22 ซึ่งมากกว่าระดับนัยส าคัญ เท่ากับ 0.05 สามารถสรุปได้ว่า 
บุคลากรของส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ที่มีเพศต่างกัน มีผลต่อระดับความผูกพันต่อองค์การไม่
แตกต่างกัน 

2) ระดับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรที่มีอายุแตกต่างกัน ไม่มีความแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิต ิ(p-value=0.656) 

3) ระดับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน ไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value=0.368) 

4) ระดับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน ไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value=0.100) 

5) ระดับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรที่มีประสบการณ์ท างานแตกต่างกัน ไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value=0.263) 
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6) ระดับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน ไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value=0.909) 

7) ระดับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรที่มีประเภทของบุคลากรแตกต่างกัน ไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value=0.075) 

สมมติฐำนกำรวิจัยที่ 2: ปัจจัยด้านทัศนคติของบุคคลที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับระดับ
ความผูกพันต่อองค์การที่แตกต่างกัน 

1) ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติของบุคคล กับระดับความผูกพันต่อองค์การ ด้านทัศนคติ
ของบุคลากรที่มีต่อเพ่ือนร่วมงานโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ( r) พบว่า ค่า r ที่
ค านวณได้มีค่าเท่ากับ 0.413 โดยมีค่า Sig. (1-tailed) เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่านัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ดังนั้น จึงยอมรับ H1 หมายความว่า ทัศนคติของบุคคล ด้านทัศนคติของบุคลากรที่มีต่อ
เพ่ือนร่วมงาน มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับระดับความผูกพันต่อองค์การโดยมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดยีวกัน 

2) ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติของบุคคล กับระดับความผูกพันต่อองค์การ ด้านทัศนคติ
ของบุคลากรที่มีต่อองค์การโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (r) พบว่า ค่า r ที่ค านวณได้
มีค่าเท่ากับ 0.306 โดยมีค่า Sig. (1-tailed) เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ดังนั้น จึงยอมรับ H1 หมายความว่า ทัศนคติของบุคคล ด้านทัศนคติของบุคลากรที่มีต่อองค์การ 
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับระดับความผูกพันต่อองค์การโดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน 

3) ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติของบุคคล กับระดับความผูกพันต่อองค์การ ด้านทัศนคติ
ของบุคลากรที่มีต่อผู้บริหารโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (r) พบว่า ค่า r ที่ค านวณได้
มีค่าเท่ากับ 0.474 โดยมีค่า Sig. (1-tailed) เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ดังนั้น จึงยอมรับ H1 หมายความว่า ทัศนคติของบุคคล ด้านทัศนคติของบุคลากรที่มีต่อผู้บริหาร 
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับระดับความผูกพันต่อองค์การโดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน 

4) ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติของบุคคล กับระดับความผูกพันต่อองค์การ ด้านความรู้สึก
เป็นบุคคลส าคัญในองค์การโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (r) พบว่า ค่า r ที่ค านวณได้
มีค่าเท่ากับ 0.402 โดยมีค่า Sig. (1-tailed) เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ดังนั้น จึงยอมรับ H1 หมายความว่า ทัศนคติของบุคคล ด้านความรู้สึกเป็นบุคคลส าคัญในองค์การมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับระดับความผูกพันต่อองค์การโดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน 

5) ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติของบุคคล กับระดับความผูกพันต่อองค์การ ด้านความมี
ชื่อเสียงขององค์การโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (r) พบว่า ค่า r ที่ค านวณได้มีค่า
เท่ากับ 0.566 โดยมีค่า Sig. (1-tailed) เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้น
จึงยอมรับ H1 หมายความว่า ทัศนคติของบุคคล ด้านความมีชื่อเสียงขององค์การ มีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับระดับความผูกพันต่อองค์การโดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน 
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สมมติฐำนกำรวิจัยที่ 3: ปัจจัยด้านพฤติกรรมของบุคคลที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับ
ระดับความผูกพันต่อองค์การที่แตกต่างกัน 

1) ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของบุคคล กับระดับความผูกพันต่อองค์การ ด้านการ
เปลี่ยนงานโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (r) พบว่า ค่า r ที่ค านวณได้มีค่าเท่ากับ 
0.555 โดยมีค่า Sig. (1-tailed) เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้นจึง
ยอมรับH1 หมายความว่า พฤติกรรมของบุคคล ด้านการเปลี่ยนงาน มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับระดับ
ความผูกพันต่อองค์การโดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน 

2) ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของบุคคล กับระดับความผูกพันต่อองค์การ ด้านการ
ทุ่มเทก าลังกาย ก าลังใจให้กับการท างานโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (r) พบว่า ค่า r 
ที่ค านวณได้ มีค่าเท่ากับ 0.675 โดยมีค่า Sig. (1-tailed) เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่านัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ดังนั้น จึงยอมรับH1 หมายความว่า พฤติกรรมของบุคคล ด้านการทุ่มเทก าลังกาย ก าลังใจ
ให้กับการท างานงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับระดับความผูกพันต่อองค์การโดยมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกัน 

3) ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของบุคคล กับระดับความผูกพันต่อองค์การ ด้านการยอม
เสียสละเวลาและอุทิศตนเพื่อท างานให้ประสบผลส าเร็จโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
(r) พบว่า ค่า r ที่ค านวณได้มีค่าเท่ากับ 0.555 โดยมีค่า Sig. (1-tailed) เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้น จึงยอมรับ H1 หมายความว่า พฤติกรรมของบุคคล ด้านการ
ยอมเสียสละเวลาและอุทิศตนเพ่ือท างานให้ประสบผลส าเร็จ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับระดับความ
ผูกพันต่อองค์การโดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน 

4) ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของบุคคล กับระดับความผูกพันต่อองค์การ ด้านการ
ยอมรับและปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือธรรมเนียมปฏิบัติต่าง ๆ โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สัน (r) พบว่า ค่า r ที่ค านวณได้มีค่าเท่ากับ 0.529 โดยมีค่า Sig. (1-tailed) เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อย
กว่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้น จึงยอมรับ H1 หมายความว่า พฤติกรรมของบุคคล ด้านการ
ยอมรับและปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือธรรมเนียมปฏิบัติต่าง ๆ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับระดับความ
ผูกพันต่อองค์การโดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน 
 
7. สรุปผลและอภิปรำยผล 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรส านักงานปลัด
กระทรวงการคลัง สามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้  

1) ปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน ไม่ส่งผลต่อระดับความผูกพันต่อองค์การ ได้แก่ เพศ อายุ  
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ประสบการณ์ท างาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และประเภทของ
บุคลากร ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจวิเคราะห์ได้ว่า กลุ่มบุคลากรดังกล่าว ไม่มีสิ่ง
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กระตุ้นหรือสิ่งเร้าให้เกิดความรู้สึกผูกพันต่อองค์การ อันเนื่องมาจากแรงจูงในในการท างานในองค์การ
ไม่น่าผูกพันเท่าที่ควร เมื่อเทียบกับบุคลากรในองค์การเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของรุ่งทิวา 
สุดแดน (2541) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อความผูกพันของนักสังคม
สงเคราะห์ในกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคม โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือทราบถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อระดับความผูกพันต่อองค์การของนักสังคมสงเคราะห์ 
เพ่ือศึกษาระดับความผูกพัน และเพ่ือเป็นแนวทางเสริมสร้างความผูกพันของนักสังคมสงเคราะห์ต่อ 
องค์การต่าง ๆ ต่อไป ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านเพศ อายุ ระดับเวลาที่ปฏิบัติงาน รายได้ 
ต าแหน่ง ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส สาขาวิชาที่ส าเร็จ และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษาไม่มี
ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ 

2) ปัจจัยด้านทัศนคติของบุคคลที่แตกต่างกัน มีความสัมพันธ์กับระดับความผูกพันต่อ
องค์การ ได้แก่ ทัศนคติของบุคลากรที่มีต่อเพ่ือนร่วมงาน ทัศนคติของบุคลากรที่มีต่อองค์การ ทัศนคติ
ของบุคลากรที่มีต่อผู้บริหาร ความรู้สึกเป็นบุคคลส าคัญในองค์การ และความมีชื่อเสียงขององค์การ 
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจวิเคราะห์ได้ว่า กลุ่มบุคลากรดังกล่าวมีปัจจัยด้านทัศนคติที่
ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ ซึ่งบุคลากรมีความเชื่อถือ และให้ความไว้วางใจต่อองค์การที่สัมพันธ์
กัน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของนิดาขวัญ ร่มเมือง (2554) ได้ท าการศึกษา เรื่องความผูกพันต่อ
องค์การของบุคลากร กรณีศึกษาโรงเรียนธิดาแม่พระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการศึกษาพบว่า ระดับ
ความผูกพันต่อองค์การ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเมื่อพิจารณาภาพรวมรายด้านพบว่า ปัจจัยด้าน
ลักษณะงาน ด้านประสบการณ์การท างาน ด้านความเต็มใจที่จะท างานเพ่ือองค์การด้านความเชื่อมั่น
และยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ ด้านความต้องการที่จะรักษาความเป็นสมาชิกใน
องค์การ ทุกด้านล้วนอยู่ ในระดับ มากทั้งหมด และงานวิจัยของอรวรรณ จันทร์ชื่น ( 2550) 
ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อแรงจูงใจในการท างานของพนักงานสวนสนุกดรีมเวิลด์ 
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลส่วนใหญ่ มีผลต่อแรงจูงใจในการท างานในระดับที่มาก 
โดยปัจจัยจูงใจด้านการพัฒนาและความก้าวหน้าเป็นด้านที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการท างานมากที่สุด 
ส่วนปัจจัยแวดล้อมโดยภาพรวมมีผลต่อแรงจูงใจในการท างานในระดับที่มาก โดยปัจจัยแวดล้อม 
ด้านสภาพการท างานเป็นด้านที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการท างานมากท่ีสุด 

3) ปัจจัยด้านพฤติกรรมของบุคคลที่แตกต่างกัน มีความสัมพันธ์กับระดับความผูกพันต่อ
องค์การ ได้แก่ การเปลี่ยนงาน การทุ่มเทก าลังกาย ก าลังใจให้กับการท างาน การยอมเสียสละเวลา
และอุทิศตนเพ่ือท างานให้ประสบผลส าเร็จ และการยอมรับและปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือธรรมเนียม
ปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจวิเคราะห์ได้ว่า กลุ่มบุคลากรดังกล่าวมีการ
ทุ่มเท การยอมเสียสละเวลา และอุทิศตนเพ่ือท างานให้ประสบผลส าเร็จที่ต่างกันไปแต่ละบุคคล 
ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ศิริพร พรมไชย และ จตุพร สังขวรรณ (2557) ได้ศึกษาเรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท A โดยเมื่อพิจารณา
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ปัจจัยจูงใจ ระดับความคิดเห็นต่อแรงจูงใจในการท างานในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา
รายด้าน ผลการศึกษาพบว่า ด้านความก้าวหน้าส่วนตัว  มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ 
ด้านความส าเร็จ ด้านความรับผิดชอบ ด้านลักษณะงานและด้านการยอมรับ ส่วนปัจจัยค้ าจุน พบว่า 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านเงินเดือนมีค่าเฉลี่ยมากที่สุ ด 
รองลงมาคือด้านนโยบายการบริหารงาน ด้านสภาพการท างาน ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน 
และด้านความม่ันคงในการท างาน ผลการศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์กร พบว่า ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทให้กับงาน และพยายาม
ปฏิบัติงานอย่างเต็ม ความสามารถ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือด้านความเชื่อมั่นต่อองค์กรและ
ยอมรับเป้าหมาย และค่านิยมขององค์กร และด้านความปรารถนาที่จะคงอยู่หรือเป็นสมาชิกของ
องค์กรต่อไป 
 
8. ข้อเสนอแนะ 

8.1 ข้อเสนอแนะท่ีได้จำกกำรวิจัย 
1) ปัจจัยด้านทัศนคติที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ ควรมีการปรับปรุงด้านสถานที่

ท างาน เนื่องจากยังมีความแออัดอยู่ 
2) ปัจจัยด้านพฤติกรรมที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ ควรมีการปรับปรุงและพัฒนาการ

ท างานในด้านต าแหน่งงานในแต่ละต าแหน่งให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น เพ่ือป้องกันการเปลี่ยนงาน
ใหม่ของบุคลากรในอนาคต 

3) ความผูกพันต่อองค์การ ควรมีการปรับกระบวนการท างานให้บุคลากรมีความผูกพันต่อ
องค์การมากขึ้น เพ่ือป้องกันบุคลากรที่มีต าแหน่งที่ส าคัญต่อองค์การลาออกด้วยเหตุผลเกี่ยวกับด้าน
ปัญหาความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาหรือเพ่ือนร่วมงาน 

8.2 ข้อเสนอแนะในกำรท ำวิจัยครั้งต่อไป 
1) ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน และความคาดหวังต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความ

ผูกพันองค์การเพิ่มเติม 
2) ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติม เจาะลึก ส าหรับความคิดเห็นของบุคลากรในส่วนงานอ่ืน  ๆ 

เพ่ิมเติมเพ่ือในการเปรียบเทียบความคิดเห็นที่แตกต่างกัน และสามารถน าข้อมูลมาปรับปรุงในการใช้
งานได้ต่อไป 

3) ควรมีการศึกษาข้อมูลเชิงลึก โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ิมเติม เช่น การสัมภาษณ์  
เชิงลึก (In-depth Interview) เพ่ือให้สามารถเข้าใจถึงปัญหา และความต้องการในการพัฒนา
องค์การ และปัจจัยที่ท าให้ผูกพันต่อองค์กร 
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสทิธิผลกำรใช้เทคโนโลยีของพนักงำนสังกัดฝ่ำยบริหำร
องค์กำรขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

       พิชมณ ทิวาประโคน* 
 

บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยีของพนักงาน
สังกัดฝ่ายบริหาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เพ่ือน าผลการวิจัยมาใช้ประโยชน์ในการบริหารงาน
ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ทั้งนี้ ผู้ท าการวิจัยคาดว่าการใช้เทคโนโลยีของพนักงานองค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพจะมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ ผู้ใช้บริการรถโดยสาร
ประจ าทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพได้รับความพึงพอใจต่อไป     

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยผสมผสาน ซึ่งประกอบด้วยการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
ส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณผู้วิจัยใช้การส ารวจจากแบบสอบถามแบบปลายปิด (Closed-end 
Questionnaire) ที่ประกอบด้วยข้อมูลคุณสมบัติส่วนบุคคล ข้อมูลปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กร 
การสนับสนุนของฝ่ายบริหาร แรงจูงใจ โครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และประสิทธิผลการใช้
เทคโนโลยีของพนักงาน และการวิจัยเชิงคุณภาพผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกแบบไม่เป็นทางการกับ
ผู้บริหารระดับสูง เพ่ือเก็บข้อมูลปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยีของพนักงาน สังกัด 
ฝ่ายบริหาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จากนั้นจึงได้ข้อมูลทั้งหมดมาเรียบเรียงและวิเคราะห์หา
ข้อสรุปต่อไป 

ผลการวิจัย พบว่า การสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติปัจจัยในด้านคุณสมบัติส่วนบุคคล                       
ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ต าแหน่ง ระดับการศึกษา และอัตราเงินเดือน  
ไม่มีผลต่อประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยีของพนักงาน ซึ่งสอดคล้องเป็นบางส่วนกับผลการสัมภาษณ์
ผู้บริหารระดับสูง พบว่า ปัจจัยคุณสมบัติส่วนบุคคลด้านอายุ และระดับการศึกษาส่งผลต่อประสิทธิผล
การใช้เทคโนโลยีของพนักงาน และการสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติในด้านปัจจัยด้าน
วัฒนธรรมองค์กรด้านการสนับสนุนของฝ่ายบริหาร ด้านแรงจูงใจ และด้านโครงสร้างระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ส่งผลต่อประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยีของพนักงาน ซึ่งสอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์
ผู้บริหารระดับสูง    

ค ำส ำคัญ: ประสิทธิผล, เทคโนโลยี, องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ   

                                                           
*
 นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
E-mail: pangku2522@windowlive.com 
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1. บทน ำ 
ในยุคศตวรรษที่ 21 การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี การสื่อสาร โทรคมนาคม ท าให้เกิด                                     

การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมขององค์การทั่วโลก ซึ่งจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า                  
อย่างรวดเร็วนั้น ส่งผลให้เกิดการพัฒนาในด้านต่าง ๆ อย่างรวดเร็วขึ้น เมื่อสภาพแวดล้อมขององค์การ
ต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงไป องค์การต้องท าการปรับเปลี่ยนให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไปและสามารถแข่งขันกับคู่แข่งอ่ืน ๆ ในตลาดได้   

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนงาน
ทางด้านการบริหารจัดการงบประมาณ บัญชี การเงิน จัดซื้อจัดจ้าง พัสดุ ครุภัณฑ์ ระบบงานสารบัญ  
แต่ระบบดังกล่าวมีข้อจ ากัดทั้งในส่วนของฟังก์ชั่นการท างานที่ไม่รองรับความเปลี่ยนแปลงและความ
ต้องการใช้งานที่เพ่ิมขึ้น เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาระบบมีข้อจ ากัดด้านการขยายตัว รวมถึงระบบ
บริหารจัดการฐานข้อมูล และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของระบบงานหมดอายุการรับประกันจาก
เจ้าของผลิตภัณฑ์ ปัจจุบัน ขสมก.มุ่งเน้นการพัฒนาระบบการให้บริการขนส่งมวลชนโดยรถโดยสาร
ประจ าทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ สะดวก 
รวดเร็ว ประหยัด และปลอดภัย โดยได้มีการพัฒนาประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุน
ได้แก่ ระบบ GPS เพ่ือรวบรวมข้อมูลการเดินรถของรถโดยสารมาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ
การเดินรถให้เพียงพอต่อความต้องการใช้งานของประชาชน ระบบ e-Ticket การจัดเก็บค่าโดยสาร
แบบไร้เงินสด (Cashless) เช่น การช าระค่าโดยสารผ่านระบบ QR Code ผ่านเครื่องรับบัตร EDC 
บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการเชื่อมโยงระบบตั๋วร่วม (Common 
Ticket) กับระบบขนส่งสาธารณะประเภทอ่ืน ๆ ในอนาคต 

เนื่องจากการแข่งขันทางธุรกิจและระบบเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้องค์การ
ต้องปรับเปลี่ยนระบบการบริหารงานให้สอดคล้องและเข้าสู่องค์กรในยุคดิจิทัล (Digital Organization) 
เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการและเพ่ิมขีดความสามารถในแข่งขันกับคู่แข่งที่
ให้บริการระบบขนส่งสาธารณะประเภทอ่ืนได้ รวมทั้งการน า BIG DATA มาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า  
และช่วยในการตัดสินใจให้กับผู้บริหาร พนักงานเป็นผู้ใช้งานระบบเทคโนโลยีและเป็นแรงขับเคลื่อน
องค์การให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้น พนักงานจะต้องตระหนักถึงความส าคัญและความ
จ าเป็นของระบบเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยให้ความร่วมมือและศึกษาเรียนรู้ในการใช้ระบบเทคโนโลยีที่
ทันสมัยพร้อมยอมรับการเปลี่ยนแปลง ผู้วิจัยจึงมีความสนใจปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการใช้
เทคโนโลยีของพนักงานสังกัดฝ่ายบริหาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เพ่ือให้ได้ทราบถึงปัญหาพร้อมกับ
เสนอแนวทางแก้ไข เพ่ือเป็นแนวทางให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่าง
สอดคล้องต่อสภาวการณ์ปัจจุบันและอนาคตต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือศึกษาความแตกต่างของปัจจัยคุณสมบัติส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการใช้

เทคโนโลยีของพนักงานสังกัดฝ่ายบริหาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ    
2.2 เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการใช้

เทคโนโลยีของพนักงานสังกัดฝ่ายบริหาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ    
2.3 เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจัยด้านการสนับสนุนของฝ่ายบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผล 

การใช้เทคโนโลยีของพนักงานสังกัดฝ่ายบริหาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ    
2.4 เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจัยด้านแรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยีของ

พนักงานสังกัดฝ่ายบริหาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
2.5 เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจัยด้านโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยีของพนักงานสังกัดฝ่ายบริหาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
2.6 เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยี

ของพนักงานสังกัดฝ่ายบริหาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
  
3. สมมติฐำนในกำรวิจัย 

3.1 ปัจจัยคุณสมบัติส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ต าแหน่ง ระดับ
การศึกษา และอัตราเงินเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยีของพนักงานสังกัด
ฝ่ายบริหาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ที่แตกต่างกัน 

3.2 ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กรมีอิทธิพลต่อระดับประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยีของพนักงาน
สังกัดฝ่ายบริหาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ    

3.3 ปัจจัยด้านการสนับสนุนของฝ่ายบริหารมีอิทธิพลต่อระดับประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยี
ของพนักงานสังกัดฝ่ายบริหาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ    

3.4 ปัจจัยด้านแรงจูงใจมีอิทธิพลต่อระดับประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยีของพนักงานสังกัด
ฝ่ายบริหาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ    

3.5 ปัจจัยด้านโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิพลต่อระดับประสิทธิผลการใช้
เทคโนโลยีของพนักงานสังกัดฝ่ายบริหาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ    
 
4. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

4.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์     
พยอม วงศ์สารศรี (2545: 5) ให้ความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ไว้ว่า หมายถึง 

กระบวนการที่ผู้บริหารใช้ศิลปะและกลยุทธ์ด าเนินการสรรหาคัดเลือกและบรรจุบุคคลที่มีคุณสมบัติที่
เหมาะสมให้ปฏิบัติงานในองค์การ พร้อมทั้งสนใจการพัฒนาด ารงรักษาให้สมาชิกปฏิบัติงานใน
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องค์การ เพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีในการท างานและยังรวมไปถึง
การแสวงหาวิธีการที่ท าให้สมาชิกในองค์การที่ต้องพ้นจากการท างานด้วยเหตุทุพพลภาพ เกษียณอายุ
หรอืเหตุอื่นใด ในงานให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

Noe et al (2003: 5) กล่าวว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง นโยบายแนว ปฏิบัติ
และระบบที่ส่งผลต่อพฤติกรรม ทัศนคติและประสิทธิภาพของพนักงานหลาย ๆ องค์การกล่าวถึง 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ว่าเป็นการจัดการเกี่ยวกับพนักงานตั้งแต่ การวิเคราะห์งานการวางแผน 
ทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรมและพัฒนา การจ่ายค่าตอบแทน การบริหาร 
ผลการปฏิบัติงาน และแรงงานสัมพันธ์ซึ่งส่งผลต่อความส าเร็จขององค์การ 

4.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร  
วัฒนธรรมองค์การ หมายถึง ระบบความเข้าใจร่วมกันระหว่างสมาชิกในองค์การว่า 

ควรประพฤติปฏิบัติตัวอย่างไร และองค์การที่เป็นสมาชิกอยู่นั้นมีลักษณะเช่นไร ซึ่งความเข้าใจร่วมกันนี้ 
ได้มีวิวัฒนาการมาเป็นเวลานานและปรากฏในรูปของสัญลักษณ์ ความเชื่อพิธีการเรื่องเล่าขาน และ
แนวทางในการปฏิบัติ (พิทยา บวรวัฒนา, 2558: 130) 

Andrew M. Pettigrew (1979: 574) ให้ความหมายว่า วัฒนธรรมเป็นระบบของความหมาย
ที่เป็นที่ยอมรับจากสาธารณะชนกลุ่มหนึ่งในช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งระบบความหมายนี้อยู่ในรูปของรูปแบบ 
หมวดหมู่ และภาพลักษณ์ที่คนกลุ่ม นั้นได้แปลความหมายตามสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ให้แก่กลุ่มของ
ตนเอง 

Alan L. Wilkins, & W. G. Dyer, Jr. (1988: 523) กล่าวว่า วัฒนธรรมองค์การ คือ ความรู้ที่
ได้รับการยอมรับและแบ่งปันกันในสังคม ซึ่งรวมถึงกรอบการท างานขององค์การทั้งโดยทั่วไปและ
เฉพาะเจาะจง 

4.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกำรสนับสนุนของฝ่ำยบริหำร  
Bennis (1984) ได้กล่าวไว้ว่า ผู้น ามีความส าคัญต่อองค์การด้านที่เป็นผู้รับผิดชอบต่อ

ประสิทธิผลขององค์กร โดยความส าเร็จขององค์กรจะขึ้นอยู่กับความตระหนักรู้ในความส าคัญของ
คุณภาพขององค์กร ผู้น าเป็นผู้เปลี่ยนแปลงองค์กรให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อม และเป็นผู้สนองความ 
ต้องการทางการศึกษาของชุมชน และวิภาดา คุปตานนท์ (2544: 237) กล่าวว่า ผู้น า (Leader) 
หมายถึง บุคคลที่มีความสามารถในการที่จะท าให้องค์การด าเนินไปอย่างก้าวหน้าและบรรลุเป้าหมาย 
โดยการใช้อิทธิพลเหนือทัศคติและการกระท าของผู้อื่น 
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4.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ 
Lovell (1980) ให้ความหมายแรงจูงใจว่า เป็นกระบวนการที่ชักน าโน้มน้าวให้บุคคลเกิด

ความมานะพยายามเพ่ือที่จะสนองตอบความต้องการบางประการให้บรรลุผลส าเร็จ และ Domjan 
(1996) อธิบายไว้ว่า การจูงใจเป็นภาวะในการเพ่ิมพฤติกรรมการกระท ากิจกรรมของบุคคลโดยบุคคล
จงใจกระท าพฤติกรรมนั้นเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ 

4.5 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับโครงสร้ำงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้ทวีความส าคัญขึ้นอย่างมาก ทั้งในชีวิตประจ าวันชีวิต 

การท างาน และการด าเนินงานขององค์การต่าง ๆ จนบางครั้งอาจเปรียบสารสนเทศได้เสมือนกับ
สายเลือดที่หล่อเลี้ยงการท างานแทบทุกด้านขององค์การ และผลกระทบของสารสนเทศก็มีอย่าง
กว้างขวาง ทั้งในระดับบุคคล กลุ่ม และองค์การ รวมทั้งการท างานในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
การบริหารงานภาครัฐ ธุรกิจ กฎหมายวิทยาศาสตร์ การศึกษา การแพทย์ สาธารณสุข วิศวกรรมศาสตร์ 
และงานบริการสังคมด้านต่าง ๆ องค์การที่สามารถจัดการกับสารสนเทศได้ดี ภายใต้การเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวย่อมจะด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความได้เปรียบในการแข่งขัน และ
ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความพอใจในการท างานมากขึ้นอันจะน าไปสู่ความส าเร็จในที่สุด (ทิพวรรณ  
หล่อสุวรรณรัตน์, 2562: 1)   

4.6 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิผล 
Cross (1977; อ้างถึงใน ศรีสมพร รอดศิริ , 2551) ให้ความหมายประสิทธิผล หมายถึง 

ความสมดุลอย่างดีที่สุดระหว่างรักษาสภาพและกิจการด้านการปรับตัว ดังนั้ น กิจกรรมขององค์การ
ซึ่งเป็นเครื่องตัดสินการปฏิบัติงานขององค์กรว่ามีประสิทธิผลหรือไม่อย่างไรประกอบด้วย  การใช้ตัว
ป้อนอย่างมีประสิทธิภาพ การได้มาซึ่งทรัพยากร เมื่อเทียบกับผลผลิตในรูปสินค้าหรือบริการ 
การปฏิบัติงาน ด้านการบริการหรือด้านเทคนิคอย่างมีเหตุผลการลงทุนในองค์กร การปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ของพฤติกรรมและการตอบสนองความสนใจที่แตกต่างกันของบุคคลและกลุ่ม 

Reddin (1970) ได้นิยามประสิทธิผลว่า “Effectiveness is the Extent to which a 
Manager Achieves the Output Requirements of his Position” นั่นคือ ประสิทธิผลเป็นเรื่องที่
เกี่ยวกับการกระท าของผู้บริหารให้ผลงานนั้นบรรลุผลส าเร็จตามความคาดหมาย งานของนักบริหาร
จะต้องเน้นอยู่ที่ประสิทธิผล คือ จะต้องท างานให้ได้ประสิทธิผล การบริหารหรือการจัดการมีส่วน
สัมพันธ์กับผลงานหรือผลผลิตที่นักบริหารได้กระท าในสถานการณ์หนึ่ง โดยใช้วิธีการปฏิบัติงานที่
เหมาะสมเพ่ือให้ได้ผลงานมากขึ้นเรื่อย ๆ หรือให้ได้ผลงานมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 
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5. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ  
การวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยงานสองส่วน งานส่วนแรกเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้วิธีส ารวจ 

และเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม กลุม่ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ พนักงาน ระดับ 1-7 จ านวน 143 
คน ส่วนที่สองเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้การสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงด้วยวิธีการคัดเลือกแบบ
เจาะจง จ านวน 5 คน เพ่ือศึกษาประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยี
ของพนักงาน ซ่ึงทั้งสองส่วนเป็นการศึกษาตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย 5 ปัจจัยหลัก 1) ปัจจัยด้าน
บุคคล 2) ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กร 3) ปัจจัยด้านการสนับสนุนของฝ่ายบริหาร 4) ปัจจัยด้านจูงใจ 
5) ปัจจัยด้านโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับตัวแปรตาม คือ ประสิทธิผลการใช้
เทคโนโลยีของพนักงานสังกัดฝ่ายบริหาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ดังภาพที่ 5.1 

ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตำม 
 
 
 
 
 

                                                                  
 

 
 
 
 

 
 

 
6. สรุปผลกำรวิจัย 

ผลการวิจัยมีรายละเอียด 3 ส่วนดังนี้   
6.1 การสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่งได้แก่                  

ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
1) ข้อมูลคุณสมบัติส่วนบุคคล  

(1) เพศ พบว่ากลุ่มตัวอย่าง ที่ได้จากการส ารวจส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มากกว่าเพศชาย 
โดยในกลุ่มเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 55.2 และเพศชายคิดเป็นร้อยละ 44.8  

ประสทิธิผลกำรใช้เทคโนโลยขีอง
พนักงำนสังกัดฝ่ำยบริหำร  องค์กำร

ขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
 

ปัจจัยด้ำนบุคคล 

1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
4. ต าแหน่ง  
5. ระดับการศึกษา 
6. อัตราเงินเดือน 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลกำรใช้เทคโนโลยี 
1. ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กร  
2. ปัจจัยด้านการสนับสนุนของฝ่ายบริหาร  
3. ปัจจัยด้านจูงใจ 
4. ปัจจัยด้านโครงสรา้งระบบเทคโนโลยี    
สารสนเทศ 
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(2) อายุ  พบว่ากลุ่มตัวอย่าง ที่ ได้จากการส ารวจส่วนใหญ่มีอายุ  51 ปีขึ้นไป  
โดยคิดเป็นร้อยละ 42.0 รองลงมาได้แก่อายุ 41-50 ปี โดยคิดเป็นร้อยละ 37.1 รองลงมาได้แก่อายุ 
31-40 ปี โดยคิดเป็นร้อยละ 13.3 ส่วนอายุท่ีน้อยที่สุด คือ อายุต่ ากว่า 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 7.7  

(3) ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการส ารวจส่วนใหญ่                
มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 26 ปี ขึ้นไป โดยคิดเป็นร้อยละ 48.3 รองลงมาได้แก่ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน 21-25 ปี โดยคิดเป็นร้อยละ 15.4 รองลงมาได้แก่ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 16-20 ปี  
โดยคิดเป็นร้อยละ 13.3 รองลงมาได้แก่ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 11-15 ปี โดยคิดเป็นร้อยละ 
11.2 ส่วนระยะเวลาในการปฏิบัติงานน้อยที่สุด คือ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ต่ ากว่า 10 ป ี
โดยคิดเป็นร้อยละ 11.9 

(4) ด้านต าแหน่ง พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการส ารวจส่วนใหญ่ เป็นพนักงานอยู่
ในต าแหน่ง ระดับ 3-4 โดยคิดเป็นร้อยละ 55.2 รองลงมาได้แก่ ระดับ 1-2 โดยคิดเป็นร้อยละ 23.8  
รองลงมาได้แก่หัวหน้างานระดับ 5 โดยคิดเป็นร้อยละ 12.6รองลงมาได้แก่หัวหน้างาน ระดับ 6 
โดยคิดเป็นร้อยละ 5.6 ส่วนพนักงานในต าแหน่งน้อยที่สุด คือ หัวหน้างานระดับ 7 โดยคิดเป็นร้อยละ 2.8   

(5) ระดับการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่าง ที่ได้จากการส ารวจส่วนใหญ่จบการศึกษา
ตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป โดยคิดเป็นร้อยละ 74.8 รองลงมา ได้แก่ ระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า  
โดยคิดเป็นร้อยละ 11.2 รองลงมา ได้แก่ ปวช. หรือเทียบเท่า โดยคิดเป็นร้อยละ 10.5 ส่วนที่น้อย
ที่สุด คือ ต่ ากว่า ปวช. หรือเทียบเท่า โดยคิดเป็นร้อยละ 3.5   

(6) อัตราเงินเดือน พบว่ากลุ่มตัวอย่าง ที่ได้จากการส ารวจส่วนใหญ่มีอัตราเงินเดือน  
30,000-39,999 บาท โดยคิดเป็นร้อยละ 29.4 รองลงมา ได้แก่ อัตราเงินเดือน 10,000-19,999 บาท  
โดยคิดเป็นร้อยละ 25.2 รองลงมา ได้แก่ อัตราเงินเดือน 20,000-29,999 บาท โดยคิดเป็นร้อยละ 16.1  
ส่วนที่น้อยที่สุดมีสองอัตรา คือ อัตราเงินเดือน 40,000-49,999 บาท และอัตราเงินเดือน 50,000  
บาทขึ้นไป โดยคิดเป็นร้อยละ 14.7   

2) ระดับความคิดเห็นปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กร ด้านการสนับสนุนของฝ่ายบริหาร 
ด้านแรงจูงใจ และด้านโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยี
ของพนักงาน 

(1) ระดับความคิดเห็นด้วยของพนักงานที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยีของ
พนักงานด้านวัฒนธรรมองค์กร โดยภาพรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นด้วยปานกลาง ส าหรับผลการ
พิจารณาเป็นรายข้อนั้น มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.08-3.52 ส่วนการพิจารณาเป็นรายด้าน  
พบว่า ระดับความคิดเห็นด้วยของพนักงานที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยีของพนักงานด้าน
วัฒนธรรมองค์กรอยู่ในระดับความคิดเห็นด้วยมาก ได้แก่ องค์กรของท่านเชื่อว่าการเรียนรู้ถือเป็น

ความรับผิดชอบของพนักงานทุกคน ( ̅=3.52) รองลงมาได้แก่ องค์กรของท่านใช้ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพื่อท าให้ท่านมีขีดความสามารถเพ่ิมข้ึน ( ̅=3.48)  
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(2) ระดับความคิดเห็นด้วยของพนักงานที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยีของ
พนักงานด้านการสนับสนุนของฝ่ายบริหารโดยภาพรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นด้วยปานกลาง  
ส าหรับผลการพิจารณาเป็นรายข้อนั้น มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.20-3.46 ส่วนการพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ระดับความคิดเห็นด้วยของพนักงานที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยีของ
พนักงานด้านการสนับสนุนของฝ่ายบริหารอยู่ในระดับความคิดเห็นด้วยมาก ได้แก่ ผู้บริหารองค์กร

ตระหนักถึงคุณค่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่น ามาใช้ ( ̅=3.46) และระดับความคิดเห็นด้วยของ
พนักงานที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยีของพนักงานด้านการสนับสนุนของฝ่ายบริหารอยู่ใน
ระดับความคิดเห็นด้วยปานกลาง ได้แก่ ผู้บริหารองค์กรส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาตนเอง 

( ̅=3.38) รองลงมาได้แก่ ผู้บริหารองค์กรเปิดโอกาสให้บุคลากรมีอิสระในการท างาน ( ̅=3.27) 
(3) ระดับความคิดเห็นด้วยของพนักงานที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยีของ

พนักงานด้านแรงจูงใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นด้วยมาก ส าหรับผลการพิจารณาเป็นราย
ข้อนั้น มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.73-4.22 ส่วนการพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ระดับความ
คิดเห็นด้วยของพนักงานที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยีของพนักงานด้านแรงจูงใจอยู่ในระดับ
ความคิดเห็นด้วยมากที่สุด ได้แก่ ท่านมีความต้องการให้องค์กรสร้างเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่รองรับกับ

การท างานเพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพสูงสุด ( ̅=4.22) ส าหรับระดับความคิดเห็นด้วยของพนักงานที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยีของพนักงานด้านแรงจูงใจอยู่ในระดับความคิดเห็นด้วยมาก 
ได้แก่ ท่านมีความต้องการให้องค์กร มีการจัดฝึกอบรมการใช้ เครื่องมือของเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง 
และท่านมีความต้องการที่จะเรียนรู้ถึงเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อยู่ในระดับเท่ากัน 

( ̅=4.15) รองลงมาได้แก่ ท่านมีใจรักในการเรียนรู้ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลให้ท่านมี

แรงจูงใจในการพัฒนาตนเองในการท างาน ( ̅=3.87) 
(4) ระดับความคิดเห็นด้วยของพนักงานที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยีของ

พนักงานด้านแรงจูงใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นด้วยมาก ส าหรับผลการพิจารณาเป็น         
รายข้อนั้น มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.24-3.62 ส่วนการพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การใช้
เทคโนโลยีของพนักงานด้านโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับความคิดเห็นด้วยมาก  

ได้แก่ ระบบสารสนเทศขององค์กรช่วยให้บุคลากรทุกคนในองค์กรเชื่อมโยงได้อย่างทั่วถึง ( ̅=3.62)  
รองลงมาได้แก่ ระบบสารสนเทศขององค์กรที่ใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ขององค์กรที่บุคลากรทุกคน

สามารถเข้าถึงได้ ( ̅=3.50) 
(5) ระดับความคิดเห็นด้วยของพนักงานด้านประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยี                     

ของพนักงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นด้วยปานกลาง ส าหรับผลการพิจารณาเป็นรายข้อ
นั้น มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.99-3.49 ส่วนการพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ระดับความคิดเห็น
ด้วยของพนักงานด้านประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยีของพนักงานอยู่ในระดับความคิดเห็นด้วยมาก  
ได้แก่ บุคลากรขององค์กรเห็นว่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้การปฏิบัติงานไม่ยุ่งยากซับซ้อน  
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( ̅=3.49) รองลงมา ได้แก่ บุคลากรขององค์กรสามารถใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิผลในการท างาน ( ̅=3.45) 

6.2 การสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ซึ่งได้แก่                   
การสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลของสมมติฐานทั้งห้าข้อ ดังนี้  

1) สมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจัยคุณสมบัติส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
ต าแหน่ง ระดับการศึกษา และอัตราเงินเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยีของ
พนักงานสังกัดฝ่ายบริหาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ที่แตกต่างกัน สถิติที่ใช้ทดสอบ คือ สถิติหา
ความแตกต่างค่าที (t-test) ในกรณีการเปรียบเทียบของกลุ่ม 2 กลุ่ม และจะใช้สถิติทดสอบหาความ
แตกต่างค่าเอฟ (F-test) หรือการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of 
Variance: One-way ANOVA) เมื่อพบ ความแตกต่างจะด าเนินการทดสอบด้วยการเปรียบเทียบเป็น
รายคู่ (Multiple Comparisons) ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe)   

(1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยีของพนักงาน
สังกัดฝ่ายบริหาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ าแนกตามปัจจัยคุณสมบัติส่วนบุคคลด้านเพศ   
พบว่า ค่า Sig. เท่ากับ 0.861 แสดงว่าประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยีของพนักงานสังกัดฝ่ายบริหาร 
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ าแนกสถานภาพด้านเพศ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05  

(2) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยีของพนักงาน
สังกัดฝ่ายบริหาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ าแนกตามปัจจัยคุณสมบัติส่วนบุคคลด้านอายุ   
พบว่า ค่า Sig. เท่ากับ 0.234 แสดงว่าผลการเปรียบเทียบความแตกต่างประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยี
ของพนักงานสังกัดฝ่ายบริหาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ าแนกสถานภาพด้านอายุ ไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   

(3) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยีของพนักงาน
สังกัดฝ่ายบริหาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ าแนกตามปัจจัยคุณสมบัติส่วนบุคคลด้านระยะเวลา
การปฏิบัติงาน พบว่า ค่า Sig. เท่ากับ 0.448 แสดงว่าผลการเปรียบเทียบความแตกต่างประสิทธิผล
การใช้เทคโนโลยีของพนักงานสังกัดฝ่ายบริหาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ าแนกสถานภาพด้าน
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05   

(4) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยีของพนักงาน
สังกัดฝ่ายบริหาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ าแนกตามปัจจัยคุณสมบัติส่วนบุคคลด้านต าแหน่ง  
พบว่า ค่า Sig. เท่ากับ 0.663 แสดงว่าผลการเปรียบเทียบความแตกต่างประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยี                  
ของพนักงานสังกัดฝ่ายบริหาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ าแนกสถานภาพด้านต าแหน่ง 
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
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(5) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยีของพนักงาน
สังกัดฝ่ายบริหาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ าแนกตามปัจจัยคุณสมบัติส่วนบุคคลด้านระดับ
การศึกษา พบว่า ค่า Sig. เท่ากับ 0.3 แสดงว่าผลการเปรียบเทียบความแตกต่างประสิทธิผลการใช้
เทคโนโลยีของพนักงานสังกัดฝ่ายบริหาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ าแนกสถานภาพด้านระดับ
การศึกษาไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   

(6) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยีของพนักงาน
สังกัดฝ่ายบริหาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ าแนกตามปัจจัยคุณสมบัติส่วนบุคคลด้าน ระดับ
อัตราเงินเดือน พบว่า ค่า Sig. เท่ากับ 0.471 แสดงว่าผลการเปรียบเทียบความแตกต่างประสิทธิผล
การใช้เทคโนโลยีของพนักงานสังกัดฝ่ายบริหาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ าแนกสถานภาพด้าน
อัตราเงินเดือนไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   

2) สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กร มีอิทธิพลต่อระดับประสิทธิผลการใช้
เทคโนโลยีของพนักงานสังกัดฝ่ายบริหาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ สถิติที่ใช้ทดสอบ คือ สถิติ
ทดสอบหาความสัมพันธ์แบบถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression Analysis)  

ผลการวิเคราะห์พบว่า ค่า Sig. เท่ากับ 0.000 แสดงว่าปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กรส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยีของพนักงานสังกัดฝ่ายบริหาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

3) สมมติฐานข้อที่ 3 ปัจจัยด้านการสนับสนุนของฝ่ายบริหารมีอิทธิพลต่อระดับประสิทธิผล
การใช้เทคโนโลยีของพนักงานสังกัดฝ่ายบริหาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ สถิติที่ใช้ทดสอบ คือ 
สถิติทดสอบหาความสัมพันธ์แบบถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression Analysis) 

ผลการวิเคราะห์พบว่า ค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ปัจจัยด้านการสนับสนุนของฝ่ายบริหารส่งผล
ต่อประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยีของพนักงานสังกัดฝ่ายบริหาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05   

4) สมมติฐานข้อที่ 4 ปัจจัยด้านแรงจูงใจมีอิทธิพลต่อระดับประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยีของ
พนักงานสังกัดฝ่ายบริหาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ สถิติที่ใช้ทดสอบ คือ สถิติทดสอบหา
ความสัมพันธ์แบบถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression Analysis) 

ผลการวิเคราะห์พบว่า ค่า Sig. เท่ากับ 0.000 แสดงว่าปัจจัยด้านแรงจูงใจส่งผลต่อประสิทธิผล
การใช้เทคโนโลยีของพนักงานสังกัดฝ่ายบริหาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05  

5)  สมมติฐานข้อที่  5 ปัจจัยด้านโครงสร้ างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมี อิทธิพล              
ต่อระดับประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยีของพนักงานสังกัดฝ่ายบริหาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  
สถิติที่ใช้ทดสอบ คือ สถิติทดสอบหาความสัมพันธ์แบบถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression 
Analysis) 
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ผลการวิเคราะห์พบว่า ค่า Sig. เท่ากับ 0.000 แสดงว่าปัจจัยด้านโครงสร้างระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศส่งผลต่อประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยีของพนักงานสังกัดฝ่ายบริหาร องค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 6.3 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีเชิงคุณภาพ ได้จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพ่ือยืนยัน                 

ผลการทดสอบสมมติฐาน ผู้วิจัยได้น าสมมติฐานทั้งหมดไปท าการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-Depth 
Interview) กับผู้บริหารระดับสูงขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ านวน 5 คน ผู้วิจัยได้ชี้แจง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย และใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกด้วยค าถามปลายเปิด 

ผลการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้จ าแนกผลที่ได้และน าเสนอตามวัตถุประสงค์ และสมมติฐานของการ
วิจัยไว้ดังต่อไปนี้  

1) สมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจัยคุณสมบัติส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ  ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
ต าแหน่ง ระดับการศึกษา และอัตราเงินเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยีของ
พนักงานสังกัดฝ่ายบริหาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ที่แตกต่างกัน ผู้ให้สัมภาษณ์เห็นว่าปัจจัย
คุณสมบัติส่วนบุคคลด้านอายุ และระดับการศึกษา รวมทั้งองค์ความรู้ มีผลต่อประสิทธิผลการใช้
เทคโนโลยีของพนักงาน โดยต้องใช้เทคโนโลยีควบคู่ไปกับประสบการณ์ในการท างาน เพ่ือใช้ในการ
ตัดสินใจ ถึงแม้ว่าองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพได้น าเทคโนโลยีมาใช้กับการเดินรถ เช่น ระบบ GPS
ระบบ E-ticket เป็นต้น แต่ถ้าบุคลากรไม่สามารถน าระบบมาใช้ให้เกิดความคุ้มค่า ก็จะไม่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยีของพนักงาน 

2) สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กร มีอิทธิพลต่อระดับประสิทธิผลการใช้
เทคโนโลยีของพนักงานสังกัดฝ่ายบริหาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ผู้ให้สัมภาษณ์เห็นว่า ปัจจัยด้าน
วัฒนธรรมองค์กร มีอิทธิพลต่อระดับประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยีของพนักงาน เนื่องจาก วัฒนธรรม
องค์กรคือรากแก่นที่ดีที่จะปลูกฝังให้พนักงานใฝ่รู้ มีจิตส านึกรักองค์การ ช่วยขับเคลื่อนให้องค์การอยู่
รอดอย่างยั่งยืน 

3) สมมติฐานข้อที่ 3 ปัจจัยด้านการสนับสนุนของฝ่ายบริหารมีอิทธิพลต่อระดับประสิทธิผล
การใช้เทคโนโลยีของพนักงานสังกัดฝ่ายบริหาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ผู้ให้สัมภาษณ์เห็นว่า  
ปัจจัยด้านการสนับสนุนของฝ่ายบริหารมีอิทธิพลต่อระดับประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยีของพนักงาน 
ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อองค์การท าให้ฝ่ายบริหารต้องสนับสนุนทั้งในด้านงบประมาณ จัดท า
แผนการด าเนินงาน การพัฒนาบุคลากร และน าเทคโนโลยีการใช้งานให้สอดคล้องกับสภาวการณ์
ปัจจุบัน รวมทั้งผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีความส าคัญมากที่จะผลักดันให้ การใช้เทคโนโลยีเกิด
ประสิทธิผล เพ่ือให้สามารถเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจได้ 
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4) สมมติฐานข้อที่ 4 ปัจจัยด้านแรงจูงใจมีอิทธิพลต่อระดับประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยีของ
พนักงานสังกัดฝ่ายบริหาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ผู้ให้สัมภาษณ์เห็นว่า ปัจจัยด้านแรงจูงใจมี
อิทธิพลต่อระดับประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยีของพนักงาน พนักงานทุกคนต้องการความก้าวหน้าใน
ต าแหน่งหน้าที่การงาน การยกย่องชมเชย มีค่าตอบแทนที่เหมาะสมได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
หากองค์การสร้างแรงจูงใจในด้านที่กล่าวจะส่งผลต่อประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยีของพนักงาน  

5) สมมติฐานข้อที่ 5 ปัจจัยด้านโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิพลต่อระดับ
ประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยีของพนักงานสังกัดฝ่ายบริหาร องค์การขนส่งมวลชน ผู้ให้สัมภาษณ์เห็น
ว่า ปัจจัยด้านโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิพลต่อระดับประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยี
ของพนักงาน โครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเป็นระบบเก่า
และยังยึดติดกับระบบเดิม ในขณะทีเ่ทคโนโลยีพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงระบบ
เทคโนโลยีที่น ามาใช้งาน ถึงแม้ว่าการลงทุนจะใช้งบประมาณสูงก็ตาม องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพก็
จะพัฒนาด้านเทคโนโลยีช้ากว่าหน่วยงานอื่นไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง   
 
7. กำรอภิปรำยผล 

การอภิปรายผลจะเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ข้อมูลกับเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
โดยจะอธิบายตามสมมติฐานดังนี้ 

1) สมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจัยคุณสมบัติส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
ต าแหน่ง ระดับการศึกษา และรายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยีของพนักงาน
สังกัดฝ่ายบริหาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ที่แตกต่างกัน 

ผลการวิจัยพบว่า ความแตกต่างของปัจจัยคุณสมบัติส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ ระยะเวลา 
การปฏิบัติงาน ต าแหน่ง ระดับการศึกษา และอัตราเงินเดือนที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อประสิทธิผลการ
ใช้เทคโนโลยีของพนักงานสังกัดฝ่ายบริหาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ซึ่งสอดคล้องเป็นบางส่วน
กับผลที่ไดจ้ากการสัมภาษณ์ท่ีผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนต่างให้ความเห็นว่า ปัจจัยคุณสมบัติส่วนบุคคลด้าน
อายุ และระดับการศึกษา รวมทั้งองค์ความรู้ มีผลต่อประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยีของพนักงาน 
โดยต้องใช้เทคโนโลยีควบคู่ไปกับประสบการณ์ในการท างาน เพ่ือใช้ในการตัดสินใจ ถึงแม้ว่าองค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพได้น าเทคโนโลยีมาใช้กับการเดินรถ เช่น ระบบ GPS ระบบ E-ticket เป็นต้น  
แต่ถ้าบุคลากรไม่สามารถน าระบบมาใช้ให้เกิดความคุ้มค่า ก็จะไม่ส่งผลต่อประสิทธิผลการใช้
เทคโนโลยีของพนักงาน และสอดคล้องกับผลการศึกษาบางส่วนของกิติภัส เพ็งศรี (2545) 
ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน:
กรณีศึกษาจังหวัดสระบุรี ผลการศึกษาพบว่าตัวแปรปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่พัฒนา
ชุมชน ได้แก่ เพศมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเว้นอายุ ระดับการศึกษา ระดับต าแหน่ง ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
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อัตราเงินเดือน ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และสอดคล้องกับ
ผลการศึกษาบางส่วนของ พัชรินทร์ นาคะประวิง (2550) ได้ศึกษาเรื่องประสิทธิผลของการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง กรมส่งเสริมการเกษตร ผลการศึกษา
พบว่า อายุ ต าแหน่งงาน ความถี่ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ จ านวนครั้งที่อบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และระดับความรู้ความเข้าใจในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต่างกัน มีระดับประสิทธิผลในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนความแตกต่างด้านเพศ ระดับการศึกษา ระดับต าแหน่ง และ
หน่วยงานที่สังกัด มีระดับประสิทธิผลในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศไม่แตกต่างกัน 

2) สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กรมีอิทธิพลต่อระดับประสิทธิผลการใช้
เทคโนโลยีของพนักงานสังกัดฝ่ายบริหาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ    

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กรส่งผลต่อประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยีของ
พนักงานสังกัดฝ่ายบริหาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ซึ่งสอดคล้องกับผลที่ได้จากการสัมภาษณ์ที่ผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนต่างให้ความเห็นว่า ปัจจัยด้าน
วัฒนธรรมองค์กร มีอิทธิพลต่อระดับประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยีของพนักงาน เนื่องจากวัฒนธรรม
องค์กร คือ รากแก่นที่ดีที่จะปลูกฝังให้พนักงานใฝ่รู้ มีจิตส านึกรักองค์การ ช่วยขับเคลื่อนให้องค์การ
อยู่รอดอย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Sheikh Abbas (2015) ได้ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ กรณีศึกษา สาขาการรักษา
ความปลอดภัยทางสังคมของคอร์รามาบัด ผลการศึกษาพบว่า วัฒนธรรมองค์การมีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ สมจินตนา 
คุ้มภัย (2553) ได้ศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบวัฒนธรรมองค์การที่มีอิทธิพลต่อ ประสิทธิผลองค์การ: 
กรณีศึกษารัฐวิสาหกิจในประเทศไทย พบว่า รัฐวิสาหกิจที่มีประสิทธิผลสูงมีวัฒนธรรมองค์การเชิง
ประสิทธิผลมากกว่ารัฐวิสาหกิจที่มีประสิทธิผลปานกลางบางวัฒนธรรม ได้แก่ 1) ให้ความส าคัญแก่
ภาวะผู้น า 2) จัดองค์การสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและ 3) มีมาตรฐานจริยธรรมและรับผิดชอบต่อ
สังคม และพบว่ารัฐวิสาหกิจที่มีประสิทธิผลสูง และปานกลางมีวัฒนธรรมเชิงประสิทธิผลทุกลักษณะ
มากกว่ารัฐวิสาหกิจที่มีประสิทธิผลต่ า ประกอบด้วย 1) มุ่งผลส าเร็จ 2) มุ่งเน้นลูกค้า 3) สร้าง
นวัตกรรม 4) ให้ความส าคัญแก่ภาวะผู้น า 5) จัดองค์การสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม 6) ท างาน 
เป็นทีม 7) จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 8) ลดการควบคุม 9) มีมาตรฐานจริยธรรม
และรับผิดชอบต่อสังคมและ 10) มีการจัดการทรัพยากร มนุษย์สรุปได้ว่า วัฒนธรรมองค์การมี
อิทธิพลต่อประสิทธิผลขององค์การที่เป็นรัฐวิสาหกิจทางการเงินในประเทศไทย เนื่องจากองค์การที่มี
ประสิทธิผลสูงมีวัฒนธรรมองค์การมากกว่าองค์การที่มีประสิทธิผลปานกลางและต่ าตามล าดับ 

3) สมมติฐานข้อที่ 3 ปัจจัยด้านการสนับสนุนของฝ่ายบริหารมีอิทธิพลต่อระดับประสิทธิผล
การใช้เทคโนโลยีของพนักงานสังกัดฝ่ายบริหาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ   
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ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านการสนับสนุนของฝ่ายบริหารส่งผลต่อประสิทธิผลการใช้
เทคโนโลยีของพนักงานสังกัดฝ่ายบริหาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับผลที่ได้จากการสัมภาษณ์ที่ผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนต่างให้ความเห็นว่าปัจจัย
ภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อองค์การท าให้ฝ่ายบริหารต้องสนับสนุนทั้งในด้านงบประมาณ จัดท า
แผนการด าเนินงานการพัฒนาบุคลากร และน าเทคโนโลยีการใช้งานให้สอดคล้องกับสภาวการณ์
ปัจจุบัน รวมทั้งผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีความส าคัญมากที่จะผลักดันให้ การใช้เทคโนโลยีเกิด
ประสิทธิผล เพ่ือให้สามารถเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจได้  และสอดคล้องกับแนวคิดของ 
Bennis (1984) ได้กล่าวไว้ว่า ผู้น ามีความส าคัญต่อองค์การ ด้านที่เป็นผู้รับผิดชอบต่อประสิทธิผลของ
องค์กร โดยความส าเร็จขององค์กรจะขึ้นอยู่กับความตระหนักรู้ในความส าคัญของคุณภาพขององค์กร 
ผู้น าเป็นผู้เปลี่ยนแปลงองค์กรให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อม และเป็นผู้สนองความต้องการทางการศึกษา
ของชุมชน และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ธีรวิทย์ วัฒนพงศ์ (2524: 25-27) ได้ศึกษาเรื่อง
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้น าของผู้บังคับบัญชากับขวัญและความพึงพอใจในการ
ท างานของผู้ใต้บังคับบัญชาในกระทรวงศึกษาธิการ พบว่า พฤติกรรมผู้น าของผู้บังคับบัญชาใน
กระทรวงศึกษาธิการทั้งด้านสัมพันธภาพและด้านกิจสัมพันธ์มีความสัมพันธ์กับขวัญและความพึงพอใจ
ในการท างานของผู้ใต้บังคับบัญชาในทางบวก ผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงานที่ผู้บังคับบัญชามี
พฤติกรรมผู้น าสูง ปานกลาง และต่ าแตกต่างกัน มีระดับขวัญและความพึงพอใจในการท างานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ย่อมมีผลต่อพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชาหน่วยงานใด มีผู้บังคับบัญชามีผู้น าสูง  
ผู้ใต้บังคับบัญชาจะมีระดับขวัญและความพึงพอใจในการท างานสูง หน่วยงานใดผู้บังคับบัญชาผู้น าต่ า
ผู้ใต้บังคับบัญชาจะมีระดับขวัญและความพึงพอใจในการท างานต่ าไปด้วย รวมทั้งสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ ดวงสมพร ส าราญเริญ (2552: 134-136) ได้ศึกษาความสัมพันธ์พฤติกรรมของผู้บริหาร
กับประสิทธิผลการจัดการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
อุบลราชธานี เขต 3 พบว่า 1) ผู้บริหารในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
อุบลราชธานี เขต 3 มีพฤติกรรมในการจัดการศึกษาโดยรวมและรายด้าน คือ พฤติกรรมผู้น าทาง 
วิชาการ และพฤติกรรมผู้น าการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับมาก 2) ประสิทธิผลการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โดยรวมและรายด้าน 
คือ ด้านความสามารถในการปรับตัวของสถานศึกษาด้านความสามารถในการผลิตนักเรียนให้มี 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาภายในสถานศึกษา และด้านความ  
พึงพอในในการท างานอยู่ในระดับมาก 3) พฤติกรรมของผู้บริหารในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โดยรวมและรายด้านทุกด้านมี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระดับสูง โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์
เท่ากับ .89  



488 
 

4) สมมติฐานข้อที่ 4 ปัจจัยด้านแรงจูงใจมีอิทธิพลต่อระดับประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยีของ
พนักงานสังกัดฝ่ายบริหาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ    

ผลการวิจัยพบว่า พบว่า ปัจจัยด้านแรงจูงใจส่งผลต่อประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยีของ
พนักงานสังกัดฝ่ายบริหาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ซึ่งสอดคล้องกับผลที่ได้จากการสัมภาษณ์ที่ผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนต่างให้ความเห็นว่า พนักงานทุกคน
ต้องการความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน การยกย่องชมเชย มีค่าตอบแทนที่เหมาะสมได้รับ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หากองค์การสร้างแรงจูงใจในด้านที่กล่าวจะส่งผลต่อประสิทธิผลการใช้
เทคโนโลยีของพนักงาน และสอคล้องกับแนวคิดของ Lovell (1980) ที่ได้ให้ความหมายของแรงจูงใจ
ไว้ว่า เป็นกระบวนการที่ชักน าโน้มน้าวให้บุคคลเกิดความ มานะพยายามเพ่ือที่จะสนองตอบความ
ต้องการบางประการให้บรรลุผลส าเร็จ หรือ Hanson (1996) ที่ได้ให้ความหมายของแรงจูงใจไว้ว่า 
มันเป็นสภาพภายในที่กระตุ้นให้มีการกระท าหรือการเคลื่อนที่ โดย มีช่องทางและพฤติกรรมที่น าไปสู่
เป้าหมาย ซึ่งนั่นก็หมายถึงความส าเร็จในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการจัดการความรู้นั่นเอง 
อีกทั้งยังขัดแย้งกับงานวิจัยของ หทัยรัตน์ อัครมงคลฐากูร (2559) ได้ศึกษาข้อมูลส่วนบุคคล ความ
คิดเห็นพฤติกรรมการใช้พฤติกรรมการตัดสินใจและแรงจูงใจที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ (A Study of Personal Characteristics, Attitude of Behavior Users, 
Decision Making Behavior and Motivation Affecting Satisfaction on Technology Information 
Knowledge Sharing in the Organization) พบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งประกอบด้วยด้านเพศ อายุ 
อาชีพ ระดับรายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา อายุการท างานมีความแตกต่างกัน ส่วนความคิดเห็น
พฤติกรรมการใช้ ด้านพฤติกรรม การตัดสินใจ และด้านแรงจูงใจมีความแตกต่างกันที่มีผลต่อความ 
พึงพอใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแบ่งปันความรู้ภายในองค์กร 

5) สมมติฐานข้อที่ 5 ปัจจัยด้านโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิพลต่อระดับ
ประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยีของพนักงานสังกัดฝ่ายบริหาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ   

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลต่อประสิทธิผลการ
ใช้เทคโนโลยีของพนักงานสังกัดฝ่ายบริหาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับผลที่ได้จากการสัมภาษณ์ที่ผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนต่างให้ความเห็นว่า  
โครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเป็นระบบเก่า และยังยึดติด
กับระบบเดิม ในขณะที่เทคโนโลยีพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงระบบเทคโนโลยีที่
น ามาใช้งานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพก็จะพัฒนาด้านเทคโนโลยีช้ากว่าหน่วยงานอื่น ไม่ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง และสอดคล้องกับแนวคิดของ ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ (2562) ที่กล่าวไว้ว่า 
ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้ทวีความส าคัญขึ้นอย่างมาก ทั้งในชีวิตประจ าวันชีวิต การท างาน 
และการด าเนินงานขององค์การต่าง ๆ จนบางครั้งอาจเปรียบสารสนเทศได้เสมือนกับสายเลือดที่หล่อ
เลี้ยงการท างานแทบทุกด้านขององค์การ และผลกระทบของสารสนเทศก็มีอย่างกว้างขวาง ทั้งใน
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ระดับบุคคลกลุ่ม และองค์การ รวมทั้งการท างานในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารงาน
ภาครัฐ ธุรกิจ กฎหมายวิทยาศาสตร์ การศึกษา การแพทย์ สาธารณสุข วิศวกรรมศาสตร์ และ  
งานบริการสังคมด้านต่าง ๆ องค์การ ที่สามารถจัดการกับสารสนเทศได้ดี ภายใต้การเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวย่อมจะด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความได้เปรียบในการแข่งขัน และ
ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความพอใจในการท างานมากขึ้นอันจะน าไปสู่ความส าเร็จในที่สุด และ
สอดคล้องกับแนวความคิดของ O’Leary และคณะ (2015) ที่ได้กล่าวว่า ระบบสารสนเทศ เป็นระบบ
ที่ประกอบด้วยฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ บุคลากร ระเบียบปฏิบัติ ข้อมูล และการเชื่อมต่อท า งาน
ประสานกันเพ่ือให้ได้สารสนเทศที่จ าเป็นในการด าเนินงานขององค์กรซึ่งสารสนเทศมีความส าคัญมาก
ในการผลิตสินค้าและบริการที่ สามารถสร้างผลก าไร และความส าเร็จให้กับองค์กร รวมทั้งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Masadeh (2016) ได้ศึกษาบทบาทของโครงสร้างพ้ืนฐานของการจัดการความรู้ที่ส่งผล
ต่อการส่งเสริมความพึงพอใจในการท างานในโรงแรมห้าดาว เมืองอัคคาบา จอร์แดน (The Role of 
Knowledge Management Infrastructure in Enhancing Job Satisfaction at Aqaba Five 
Star Hotels in Jordan) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาบทบาทของโครงสร้างพ้ืนฐานของการจัดการ
ความรู้ (วัฒนธรรมองค์กร โครงสร้างองค์กร และเทคโนโลยี) ที่ส่งผลต่อการส่งเสริมความพึงพอใจใน
การท างานในโรงแรมห้าดาว เมืองอัคคาบา จอร์แดน ในการพิสูจน์สมมติฐาน พบว่า ปัจจัยของ
โครงสร้างพ้ืนฐาน ของการจัดการความรู้ที่ส่งผลมากที่สุด ได้แก่ วัฒนธรรมองค์กร และเทคโนโลยี
สารสนเทศตามล าดับ   
 
8. ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะของงานวิจัยนี้สามารถแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะดังนี้  

8.1 กำรน ำผลกำรวิจัยไปใช้ 
การแข่งขันทางธุรกิจและระบบเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้องค์การต้อง

ปรับเปลี่ยนระบบการบริหารงานให้สอดคล้องและเข้าสู่องค์กรในยุคดิจิทัล (Digital Organization) 
ซึ่งองค์การต้องปรับเปลี่ยนมุมมองความคิดของพนักงานทุกระดับให้ตระหนักถึงความส าคัญ และ
ความจ าเป็นของระบบเทคโนโลยีใหม่ ๆ เนื่องจากพนักงานเป็นผู้ใช้งานและเป็นแรงขับเคลื่อนของ
องค์การให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้น พนักงานจะต้องเรียนรู้และใช้ระบบเทคโนโลยีให้เป็น
ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงโดยไม่มีเงื่อนไข การได้รับความร่วมมือร่วมใจและการยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงจากพนักงานเป็นสิ่งส าคัญในการขับเคลื่อนองค์การ ประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยีของ
พนักงานจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการและ
เพ่ิมขีดความสามารถในแข่งขันกับคู่แข่งที่ให้บริการระบบขนส่งสาธารณะประเภทอ่ืนได้  เพ่ือให้
ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด และองค์การสามารถอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน โดยงานวิจัยครั้งนี้ได้น า
ปัจจัยต่าง ๆ มาวิเคราะห์ผลต่อประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยีของพนักงานสังกัดฝ่ายบริหาร องค์การ
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ขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
ต าแหน่ง ระดับการศึกษา และอัตราเงินเดือน ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กร ปัจจัยด้านการสนับสนุน
ของฝ่ายบริหาร ปัจจัยด้านแรงจูงใจ และปัจจัยด้านโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   

ผลการวิจัยพบว่า การสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติปัจจัยด้านคุณสมบัติส่วนบุคคล 
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ต าแหน่ง ระดับการศึกษา และอัตราเงินเดือนไม่มี
ผลต่อประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยีของพนักงาน ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง 
พบว่า ปัจจัยคุณสมบัติส่วนบุคคลด้านอายุ และระดับการศึกษาส่งผลต่อประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยี
ของพนักงาน และการสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กร ด้านการ
สนับสนุนของฝ่ายบริหาร ด้านแรงจูงใจ และด้านโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยีของพนักงาน ซึ่งสอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง    

1) ปัจจัยด้านคุณสมบัติส่วนบุคคล ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
ต าแหน่ง ระดับการศึกษา และอัตราเงินเดือน ไม่มีผลต่อประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยีของพนักงาน  
และไม่สอดคล้องกับผลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง แต่ผู้วิจัยมีความเห็นว่า เนื่องจากระบบ
เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้น เพ่ือเป็นการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพนักงานและ
เพ่ิมประสิทธิผล องค์การจึงควรพิจารณาการจ้าง “Outsource” ส าหรับส่วนงานที่ดูแลระบบ
เทคโนโลยีขององค์การ เพ่ือสนับสนุนงานด้านระบบเทคโนโลยีขององค์การ และจากการที่องค์การไม่
สามารถรับพนักงานมาบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีได้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลควรพิจารณา
ให้มีการสอบแข่งขัน เพ่ือบรรจุแต่งตั้งพนักงานเป็นกรณีพิเศษ เพ่ือเปิดโอกาสพนักงานที่มีความรู้มา
ช่วยพัฒนาองค์การ และเพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจสร้างความผูกพันให้กับพนักงานต่อไป   

2) ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กร ส่งผลต่อประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยีของพนักงาน  
วัฒนธรรมองค์กรที่เป็นพื้นฐานของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในองค์กรนั้นมักจะมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมองค์กรเสมอ ไม่เช่นนั้นแล้วการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อาจจะไม่สมบูรณ์แบบไม่มีประสิทธิภาพ วัฒนธรรมองค์กร คือ 
กุญแจส าคัญที่จะท าให้มั่นใจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีความจ าเป็นกับองค์การ องค์การต้อง
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม โดยปรับวิสัยทัศน์ ค่านิยม กระบวนการคิดของพนักงาน เปลี่ยนการท างานสู่
ระบบดิจิทัล และส่งเสริมทักษะดิจิทัลให้พนักงาน เพ่ือก้าวสู่วัฒนธรรมองค์กรยุคใหม่ 

3) ปัจจัยด้านการสนับสนุนของฝ่ายบริหาร ส่งผลต่อประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยีของ
พนักงาน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าฝ่ายบริหารมีบทบาทส าคัญในองค์กร ไม่เพียงแต่ด้านการตัดสินใจเท่านั้น
แต่รวมไปถึงการสร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงาน การน าองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ได้วางไว้ และการท าตัว
เป็นแบบอย่างที่ดี การเปิดโอกาสให้พลังคนรุ่นใหม่ได้ขับเคลื่อนองค์การในยุคดิจิทัล หากสามารถ
เชื่อมโยงทรัพยากรบุคคลกับความเป็นดิจิทัลเข้าไว้ด้วยกันแล้ว วัฒนธรรมองค์กรยุคดิจิทัลจะเกิดขึ้น
และสามารถน าองค์กรไปสู่ เป้าหมายที่ได้วางไว้ ดังนั้น การที่องค์กรจะประสบความส า เร็จ 
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ฝ่ายทรัพยากรบุคคลควรพิจารณาผู้น าที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ ยึดมั่นในคุณธรรมมีความรู้ความสามารถ
เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง สามารถสร้างพลังให้ผู้อ่ืนได้ สนับสนุนลงมือปฏิบัติ และมีความมุ่งมั่นในสิ่ง
ที่ท า 

4) ปัจจัยด้านแรงจูงใจ ส่งผลต่อประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยีของพนักงาน หากทีมงานมี
แรงจูงใจที่ดใีนการท างานแล้ว ทั้งหัวหน้างาน ลูกน้อง และเพ่ือนร่วมงานทุกคน ต้องสร้างบรรยากาศที่
ดีของการท างานเป็นทีม มีการสอนงานอย่างใกล้ชิด การหมุนเวียนกันท างานเพ่ือทดแทนกันได้ 
ให้ก าลังใจ ไว้วางใจและร่วมกันแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการท างาน เพ่ือสะท้อนถึงความเป็นทีมงานที่ดี   
รวมถึงการให้ผลตอบแทนกับพนักงานโดยพิจารณาความดีความชอบในลักษณะของการเลื่อนขั้น
เงินเดือนพิเศษ การประกาศเกียรติคุณ การสนับสนุนให้พนักงานมีความเจริญก้าวหน้าในต าแหน่งที่
สูงขึ้น เพ่ือให้พนักงานเกิดความผูกพันและมีจิตส านึกรักองค์กรอันจะส่งผลให้ทีมงานสามารถท างาน
ร่วมกันได้ด ีและมีประสิทธิภาพอีกด้วย  

5) ปัจจัยด้านโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลต่อประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยี
ของพนักงาน เพราะการวางโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี  มีความพร้อมใช้งานและ
ทันสมัย ทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ ฐานข้อมูลและสารสนเทศ ระบบเครือข่ายการสื่อสาร ซึ่งจะช่วย
อ านวยความสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และสร้างความพึงพอใจในการท างานให้มี
ประสิทธิภาพ รวมถึงสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

8.2 กำรเสนอแนะหัวข้อวิจัยท่ีเกี่ยวข้องหรือสืบเนื่องในกำรท ำวิจัยครั้งต่อไป 
1) ในการเก็บรวบรวมข้อมูลควรสัมภาษณ์พนักงานในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหาร 

หัวหน้างาน และพนักงานทั่วไป เกี่ยวกับปัจจัยส่งผลต่อประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยีของพนักงาน
เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

2) ควรศึกษาทฤษฎี อ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวเกี่ยวข้อง เช่น ทฤษฎีการยอมรับ ทฤษฎีผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง เป็นต้น เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกประกอบการวิเคราะห์ในเรื่องที่ต้องการวิจัยต่อไป 

3) ควรศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างอ่ืน เช่น พนักงานสังกัดฝ่ายการเดินรถองค์การ เนื่องจาก
พนักงานกลุ่มดังกล่าวเป็นผู้ให้บริการประชาชน และสร้างรายได้ตามภารกิจหลัก (Core Business) 
ขององค์การ โดยศึกษาว่าปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยีของพนักงานมีมากน้อย
เพียงใด  
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กำรศึกษำเพ่ือทดสอบตัวแบบ PMQA กรณีศึกษำกรมสรรพสำมิต 

พิมพ์วัลคุ์ เพ็ญสุภา* 
 

บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) น าตัวแบบ PMQA มาประยุกต์ใช้ทดสอบปัจจัยที่มีผลต่อ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิต 2) น าตัวแบบ PMQA มาประยุกต์ใช้ทดสอบ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิต 3) หาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
กรมสรรพสามิต โดยการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณที่เน้นการวิจัยเชิงส ารวจความคิดเห็นโดยใช้
แบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างผู้ปฏิบัติงานในกรมสรรพสามิตเกี่ยวกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
กรมสรรพสามิต และปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 เฉพาะกรณีการน าสุราเข้ามาในราชอาณาจักร การเพ่ิมพิกัดสินค้า
สรรพสามิตประเภทน้ ามันหล่อลื่นและน้ ามันที่คล้ายกัน และการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มตามปริมาณ
น้ าตาล ด้วยการน าการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Quality Award-
PMQA) มาประยุกต์ในการวิจัย โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ปฏิบัติงานในกรมสรรพสามิต จ านวน 8 
หน่วยงาน จ านวน 271 คน 

ผลการศึกษาพบว่า 1) ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 เฉพาะกรณีการน าสุราเข้ามาในราชอาณาจักร การเพ่ิมพิกัดสินค้า
สรรพสามิตประเภทน้ ามันหล่อลื่นและน้ ามันที่คล้ายกัน และการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มตามปริมาณ
น้ าตาลมีประสิทธิผลมากกว่าร้อยละ 80 ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 2) ปัจจัยด้านการมุ่งเน้น
ระบบการปฏิบัติการมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกรม
สรรพสามิต ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 และมีขนาดความสัมพันธ์ระดับสูง ปัจจัยด้านการน า
องค์การ ปัจจัยด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ ปัจจัยด้านการให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ปัจจัยด้านการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ รวมทั้งปัจจัยด้านการมุ่งเน้น
บุคลากร มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิต ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 และมีขนาดความสัมพันธ์ระดับปานกลาง 3) กรมสรรพสามิตควรเพ่ิม
ประสิทธิผล การปฏิบัติงาน ด้วยการส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาปรับใช้ในกระบวนงานมากขึ้น 
เพ่ือยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานและคุณภาพการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น ทบทวนการจัดสรรบุคลากร
ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานในทุกหน่วยงาน รวมทั้งการส่งเสริมสวัสดิการที่เป็นประโยชน์ต่อบุคลากร
ให้สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร ควรส่งเสริมให้บุคลากรทุกหน่วยงานมีความรู้ด้าน

                                                           
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
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กฎหมายเกี่ยวกับกรมสรรพสามิตและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถถ่ายทอดความรู้ ความ
เข้าใจ ให้ค าแนะน าแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
งานบริการ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมทั้งยัง เป็นการ
ยกระดับการให้บริการของกรมสรรพสามิตอีกด้วย 

ค ำส ำคัญ: การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ, กรมสรรพสามิต, ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
 
1. บทน ำ  

ปัจจุบันเทคโนโลยีและสารสนเทศมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทั้งด้านสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ การให้บริการของภาครัฐจึงจ าเป็นต้องปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงเหล่านี้ การบริการภาครัฐล้วนด าเนินการภายใต้กฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่าง  ๆ 
ดังนั้นภาครัฐจึงให้ความส าคัญต่อการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่าง  ๆ ให้สอดคล้องกับ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและสารสนเทศดังกล่าว นอกจากนี้ภาครัฐได้น าตัวแบบการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award: PMQA) มาใช้
ในการยกระดับการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการสู่ระดับสากล 

กระทรวงการคลังเป็นส่วนราชการซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับด้านการเงินและการคลังของ
ประเทศ ซึ่งมีผลต่อด้านเศรษฐกิจของประเทศ กระทรวงการคลังได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์
กระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2559 เช่น ยุทธศาสตร์ที่ 3.1 การเสริมสร้างความมั่นคง
ทางการคลัง โดยให้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีอากร (กระทรวงการคลัง, 2555: 9) 
ปัจจัยหนึ่งซึ่งจะท าให้การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คือ การปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ 
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

กรมสรรพสามิตเป็นส่วนราชการสังกัดกระทรวงการคลัง การปฏิบัติราชการเป็นไปตาม
นโยบายภาครัฐ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง กรมสรรพสามิตมีหน้าที่ความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับด้านการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากสินค้าฟุ่มเฟือย สินค้าที่ท าลายสุขภาพ และสินค้าที่ส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม จากยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 3.1 การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง 
ดังกล่าวข้างต้น กรมสรรพสามิตได้จัดท าพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.  2560 น ามาบังคับใช้
แทนพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ซึ่งมีหลายฉบับไม่สะดวกต่อประชาชน
และผู้ปฏิบัติงาน กรมสรรพสามิตได้ยกเลิกพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องดังกล่าว รวม 7 ฉบับ ได้แก่ 
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 
พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 พระราชบัญญัติไพ่ พ.ศ. 2486 
พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 และพระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสุรา พ.ศ.
2527 โดยการจัดท าพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 เป็นการปรับปรุงแก้ไขและรวบรวม
กฎหมายฉบับเก่าไว้เป็นฉบับเดียว จะท าให้เกิดความสะดวก ทั้งประชาชนและผู้ปฏิบัติงาน (ราชกิจจา
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นุเบกษา, 2560: 1) การปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวนั้น จะส่งผลให้การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3.1 
ของกระทรวงการคลังอีกด้วย พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.  2560 มีการก าหนดเกี่ยวกับ 
ประเด็นที่ 1 การน าสุราเข้ามาในราชอาณาจักรต้องส่งตัวอย่างน้ าสุราเพ่ือวิเคราะห์ผลการทดสอบ
ก่อนจึงจะน าสุราเข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามกฎกระทรวงการอนุญาตน าสุราเข้ามาใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2560 (ราชกิจจานุเบกษา, 2560: 66) ซึ่งการปฏิบัติงานในอดีตการน าสุราเข้าใน
ราชอาณาจักรไม่ต้องมีผลการทดสอบก่อนการน าสุราเข้ามา ในราชอาณาจักร ประเด็นที่ 2 การเพ่ิม
พิกัดสินค้าสรรพสามิตประเภทน้ ามันหล่อลื่นและน้ ามันที่คล้ายกัน ตามกฎกระทรวง ก าหนดพิกัด
อัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ตอนที่ 1 สินค้าน้ ามันและผลิตภัณฑ์น้ ามัน ประเด็นที่ 3 การจัดเก็บ
ภาษีเครื่องดื่มตามปริมาณน้ าตาล ตามกฎกระทรวง ก าหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ.  2560 
ตอนที่ 2 สินค้าเครื่องดื่ม (ราชกิจจานุเบกษา, 2560: 111) การเพ่ิมทั้ง 3 ประเด็นดังกล่าว ส่งผลต่อ
การจัดท ามาตรฐานและการควบคุมการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต และอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิผล
การจัดเก็บภาษี กรมสรรพสามิตส าหรับสินค้าดังกล่าว 

จากการบังคับใช้กฎหมายพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ทั้ง 3 ประเด็น มีผล
ต่อการปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิต ผู้ศึกษาจึงมีความประสงค์จะศึกษาประสิทธิผลการปฏิบัติงาน                   
ของกรมสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.  2560 โดยใช้ตัวแบบ PMQA 
มาประยุกต์ในการวิจัย เพ่ือน าข้อมูลการวิจัยไปปรับปรุงกระบวนการท างานและหาแนวทางการเพ่ิม
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิตให้ดียิ่งข้ึน 

 
2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย  
 2.1 เพ่ือน าตัวแบบ PMQA มาประยุกต์ใช้ทดสอบปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของกรมสรรพสามิต 
 2.2 เพ่ือน าตัวแบบ PMQA มาประยุกต์ใช้ทดสอบประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกรม
สรรพสามิต  

2.3 เพ่ือหาแนวทางการเพิ่มประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิต  
 
3. ขอบเขตกำรวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณเป็นการศึกษาเพ่ือทดสอบตัวแบบ PMQA กรณีศึกษา                       
กรมสรรพสามิต เฉพาะกรณีการน าสุราเข้ามาในราชอาณาจักร การเพ่ิมพิกัดสินค้าสรรพสามิต 
ประเภทน้ ามันหล่อลื่นและน้ ามันที่คล้ายกัน และการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มตามปริมาณน้ าตาล  
ด้วยการใช้ PMQA มาประยุกต์ในการวิจัย โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ปฏิบัติงานในกรมสรรพสามิต 
จ านวน 8 หน่วยงาน จ านวน 271 คน จากผู้ปฏิบัติงานทั้งหมด 836 คน 
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4. ทบทวนวรรณกรรม 
4.1 แนวคิดคุณลักษณะแห่งควำมเป็นเลิศของ Thomas J. Peters และ Robert H. 

Waterman Jr. (1982) (ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน, 2555: 44-50)  
Thomas J. Peters และ Robert H. Waterman Jr. (1982) ได้น าเสนอคุณลักษณะที่

ผลักดันให้องค์การธุรกิจของอเมริกาประสบความส าเร็จ ซึ่งอยู่ระหว่างตัวแบบหลักเหตุผล (Rational 
Model) ซึ่งให้ความสนใจเพียงประสิทธิภาพและประสิทธิผลและไม่สนใจของบุคลากร และตัวแบบ
มนุษยสัมพันธ์ (Human Relation) ที่มุ่งสร้างความพึงพอใจกับบุคลากรจนละเลยประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการท างาน ซึ่งคุณลักษณะแห่งความเป็นเลิศขององค์การธุรกิจอเมริกา 8 ประการ มีดังนี้ 
1) การมุ่งเน้นลงมือปฏิบัติ 2) ความใกล้ชิดลูกค้า 3) การให้อิสระในการท างานและสร้างวิญญาณของ
ผู้ประกอบการให้กับพนักงาน 4) การสร้างความพึงพอใจให้กับพนักงานเพ่ือเพ่ิมผลผลิตให้องค์การ 
5) ความใส่ใจใกล้ชิดกับพนักงานเพ่ือปลูกฝังค่านิยมที่ส าคัญต่อการผลักดันองค์การไปสู่ความส าเร็จ 
การใช้ค่านิยมขององค์การเพ่ือผลักดันพนักงานมากกว่าการใช้ข้อบังคับ ระเบียบ กฎเกณฑ์ของ
องค์การ 6) การมุ่งมั่นอยู่ในธุรกิจที่องค์การมีความช านาญ 7) การใช้รูปแบบองค์การที่เรียบง่าย 
8) การบริหารงานโดยใช้หลักการควบคุมเข้มงวดและผ่อนปรนพร้อมกันในขณะเดียวกัน  

4.2 แนวคิดองค์กำรแห่งวิสัยทัศน์ของ James C. Collins และ Jerry I. Porras (1994)         
(ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน, 2555: 52-69) 

James C. Collins และ Jerry I. Porras (1994) ได้วิจัยเพ่ือศึกษาบริษัทแห่งวิสัยทัศน์ 
(visionary companies) 18 บริษัท เปรียบเทียบกับบริษัทเปรียบเทียบ (comparison companies) 
18 บริษัท พบว่าบริษัทแห่งวิสัยทัศน์เป็นองค์การที่รักษาสมดุลยภาพระหว่างความมีอุดมการณ์หรือ
ค่านิยมหลักขององค์การและการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้เกิดการพัฒนา ซึ่งบริษัทแห่งวิสัยทัศน์ได้ใช้กล
ยุทธ์ 5 ประการคือ 1) การมีพันธสัญญาต่อเป้าประสงค์ที่ยิ่งใหญ่ที่มีความท้าทายและมีความเสี่ยง 
2) การสร้างวัฒนธรรมองค์การที่เข้มงวดคล้ายกับลัทธิ 3) การมุ่งมั่นจากการปฏิบัติและเรียนรู้จากการ 
“ลองผิด ลองถูก” แล้วเลือกสิ่งที่ดีที่สุดแก่องค์การ 4) การมีนโยบายเปิดโอกาสให้คนในได้มีโอกาส
พัฒนาและเติบโตก้าวขึ้นสู่ต าแหน่งผู้บริหารระดับสูงขององค์การ 5) การปรับปรุงและพัฒนาองค์การ
ต่อเนื่องตลอดเวลาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด  

4.3 แนวคิดกำรพัฒนำองค์กำรที่ดีเป็นองค์กำรที่ยิ่งใหญ่ของ Jim Collins (2001) 
(ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน, 2555: 78-102) 

Jim Collins (2001) และคณะได้ศึกษาองค์การที่มีการพัฒนาจากองค์การที่ดีเป็นองค์การที่
ยิ่งใหญ่ ซึ่งได้เลือกองค์การธุรกิจ 28 องค์การ เป็นตัวอย่างของการศึกษา โดยเป็นองค์การที่พัฒนา
จากองค์การที่ดีเป็นองค์การที่ยิ่งใหญ่ 11 องค์การ และองค์การเปรียบเทียบ 17 องค์การ องค์การที่
ยิ่งใหญ่นั้นเกิดจากการสั่งสมศักยภาพขององค์การ จากนั้นจึงมีการพัฒนาองค์การแบบก้าวกระโดด
เป็นองค์การที่ยิ่งใหญ่ โดยแนวคิดหลักส าคัญที่ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการพัฒนาองค์การที่ดีให้เป็น
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องค์การที่ยิ่งใหญ่ 8 ประการ คือ 1) การใช้ภาวะผู้น าระดับ 5 2) การคัดเลือกคนที่เหมาะสม 3) 
การเผชิญหน้ากับความจริงแม้จะปวดร้าว 4) การใช้แนวคิดแบบตัวเม่น 5) การสร้างวัฒนธรรมแห่ง
การมีวินัย 6) การเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด 7) การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
เสมือนกงล้อที่หมุนไปข้างหน้า 8) การเชื่อมโยงแนวคิดระหว่างแนวคิดการพัฒนาองค์การที่ดีเป็น
องค์การที่ยิ่งใหญ่กับแนวคิดองค์การแห่งวิสัยทัศน์  

4.4 องค์กำรที่เป็นเลิศตำมมำตรฐำนรำงวัลคุณภำพแห่งชำติของประเทศไทย (ทวีศักดิ์  
สูทกวาทิน, 2555: 72-76) 

การจัดให้มีรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศไทย (Thailand Quality Award-TQA) 
ซึ่งเป็นรางวัลระดับมาตรฐานโลก มีจุดประสงค์เพ่ือให้มีการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลการ
ด าเนินการที่เป็นเลิศขององค์การ รวมถึงการปรับปรุงการด าเนินการ ผลการด าเนินงาน  และ
ความสามารถของแต่ละองค์การให้มีการพัฒนาอย่างดียิ่ งขึ้น และการจัดให้มีรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
ของประเทศไทยยังเป็นโอกาสที่เสริมสร้างการเรียนรู้ขององค์การ โดยเกณฑ์การประเมินรางวัล
คุณภาพแห่งชาติของประเทศไทย มีดังนี้ 1) ภาวะผู้น า 2) การวางแผนกลยุทธ์ 3) การมุ่งเน้นลูกค้า
และการตลาด 4)  ระบบสารสนเทศและการวิ เคราะห์  5)  การจัดการทรัพยากรมนุษย์                       
6) การจัดการกระบวนการ 7) การบรรลุผลลัพธ์ทางธุรกิจ  

4.5 กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (Public sector Management Quality 
Award-PMQA) (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2559) 

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเป็นการใช้กรอบการบริหารจัดการภาครัฐ                                    
เพ่ือส่งเสริมให้ภาครัฐน าไปใช้ประเมินองค์การตนเองให้ครบทุกมิติ เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐปรับปรุง
องค์การให้ครบทุกด้าน และยกระดับของหน่วยงานภาครัฐสู่มาตรฐานสากล โดยเกณฑ์การพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ มีดังนี้ 

หมวด 1 การน าองค์การ ประเมินผู้บริหารระดับสูงขององค์การในการแสดงวิสัยทัศน์      
การก าหนดทิศทางและค่านิยมขององค์การ การตัดสินใจ การสร้างนวัตกรรม การก ากับดูแลตนเองที่
ดี ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และความรับผิดชอบต่อสังคม (ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ, 2558: 25-26) 

1) การน าองค์การ LD1 ผู้บริหารของส่วนราชการด าเนินการก าหนดวิสัยทัศน์และค่านิยม          
โดยมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และด าเนินการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และค่านิยมสู่การ
ปฏิบัติ โดยผ่านระบบการน าองค์การไปยังบุคลากรในส่วนราชการ ส่วนราชการหรือองค์การที่
เกี่ยวข้องกันในการให้บริการหรือส่งมอบงานต่อกันที่ส าคัญ และผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
LD2 ผู้บริหารของส่วนราชการแสดงความมุ่งมั่นต่อการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล LD3 
ผู้บริหารของ ส่วนราชการด าเนินการสร้างสภาพแวดล้อมเพ่ือให้เกิดการบรรลุพันธกิจการปรับปรุงผล
การด าเนินการของส่วนราชการ และการเรียนรู้ระดับองค์การและระดับบุคคล               
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2) การก ากับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม LD4 ส่วนราชการมีการด าเนินการระบบการ
ก ากับดูแลองค์การที่ดีในด้านความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานของส่วนราชการ ความรับผิดชอบด้าน
การเงิน และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ LD5 ส่วนราชการมีวิธีการและมาตรการในการ
จัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคม และมีการเตรียมการเชิงรุก มีกระบวนการ ตัววัด และ
เป้าประสงค์ท่ีส าคัญในการด าเนินการ 

หมวด 2 การวางแผนยุทธศาสตร์ ประเมินการก าหนดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์                 
การก าหนดกลยุทธ์หลัก และการวางแผนปฏิบัติราชการ เพื่อน าไปปฏิบัติงานและวัดผลการปฏิบัติงาน              
ตามภารกิจขององค์การ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2558: 35-36) 

1) การจัดท ายุทธศาสตร์ SP1 ส่วนราชการมีการวางแผนยุทธศาสตร์ที่มีการระบุขั้นตอนที่
ส าคัญของกระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์ ผู้ที่เกี่ยวข้องที่ส าคัญ กรอบระยะเวลาของการวางแผนระยะ
สั้นและระยะยาว พิจารณาการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต SP2 ส่วนราชการมีวิธีการใน
การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล และพัฒนาสารสนเทศเพ่ือใช้ในการวางแผนยุทธศาสตร์ที่ตอบสนอง
ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ สร้างความสมดุลของความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญทั้งหมด 

2) การน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ SP3 ส่วนราชการมีวิธีการในการจัดท าแผนปฏิบัติการที่
ส าคัญ โดยค านึงถึงความพร้อมของทรัพยากรของส่วนราชการ สื่อสารสร้างความเข้าใจ รวมถึงน าแผน
ไปสู่การปฏิบัติเพ่ือก่อให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ SP4 ส่วนราชการมี
ระบบการก ากับและติดตามความส าเร็จและประสิทธิผลของการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการ ทบทวนและปรับแผนให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ 

หมวด 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เป็นการประเมิน
ความสัมพันธ์ขององค์การกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความพึงพอใจของผู้รับบริการและ    
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การตอบสนองและการแก้ไขข้อร้องเรียนขององค์การ (ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ, 2558:43-44) 

1) สารสนเทศส าหรับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย CS1 ส่วนราชการมีวิธีการในการ
รวบรวมข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อาจจะมีความ
แตกต่างกัน ตามกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือให้ได้สารสนเทศที่สามารถน าไปใช้ในการ
ปรับปรุงผลผลิตและบริการได้ CS2 ส่วนราชการมีวิธีการในการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และน าสารสนเทศไปใช้ตอบสนองความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย CS3 ส่วนราชการมีวิธีการในการรวบรวมและค้นหาปัจจัยที่มีผลต่อความไม่พึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และน าสารสนเทศไปใช้ตอบสนองความคาดหวังของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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2) การสร้างความผูกพันกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย CS4 ส่วนราชการมีวิธีการ 
ในการสื่อสาร สร้างและจัดการความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือรักษา
ความสัมพันธ์ และตอบสนองความต้องการกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย CS5 ส่วนราชการมี
วิธีการในการจัดการข้อร้องเรียนของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และท าให้มั่นใจว่าข้อร้องเรียน
ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิผล 

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดหาความรู้  ประเมินข้อมูล ระบบสารสนเทศและ       
การจัดการความรู้ขององค์การที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์และการประเมินเพ่ือใช้ปรับปรุงผลการ
ด าเนินงานขององค์การ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2558: 53-54) 

1) การวัด การวิเคราะห์  และการปรับปรุงผลการด าเนินการของส่วนราชการ IT1 
ส่วนราชการมีการเลือก รวบรวม ตัววัดผลการด าเนินงาน เพ่ือติดตามผลการปฏิบัติการและผลการ
ด าเนินการโดยรวมของส่วนราชการ ซึ่งรวมถึงการติดตามความก้าวหน้าในการบรรลุวัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ IT2 ส่วนราชการมีการวิเคราะห์และทบทวนผลการด าเนินการเพ่ือ
ประเมินผลส าเร็จของส่วนราชการ ความก้าวหน้าในการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการเพ่ือการแลกเปลี่ยน เรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี และน าไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

2) การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ IT3 ส่วนราชการมีวิธีการ
รวบรวมและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่จ าเป็นและเป็นประโยชน์แก่องค์การ  เพ่ือใช้ประโยชน์ในการ
แบ่งปันและน าวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศไปด าเนินการ IT4 ส่วนราชการมีวิธีการท าให้มั่นใจว่าข้อมูลและ
สารสนเทศของส่วนราชการมีความครอบคลุม ถูกต้อง ทันสมัย และปลอดภัย รวมถึงมีเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีรูปแบบที่ใช้งานง่ายส าหรับผู้ใช้งานทั้งภายในและภายนอกส่วนราชการ 

หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร เป็นการประเมินระบบการท างาน การเสริมสร้างการเรียนรู้      
การสร้างแรงจูงใจ การสร้างวัฒนธรรมองค์การและการพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้บุคลากรได้ใช้
ความสามารถของตนอย่างเต็มศักยภาพในการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาองค์การให้บรรลุตามเป้าหมาย  
(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2558: 61-62) 

1) สภาพแวดล้อมด้านบุคลากร HR1 ส่วนราชการมีการจัดท าแผนด้านทรัพยากรบุคคลที่
สนับสนุนยุทธศาสตร์ แผนดังกล่าวได้มีการประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับ
ความต้องการ ด้านขีดความสามารถและอัตราก าลังบุคลากร  รวมถึงได้น าแผนไปปฏิบัติเพ่ือให้งาน
ของส่วนราชการบรรลุผลส าเร็จ HR2 ส่วนราชการมีการดูแลปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสวัสดิภาพในการท างานของบุคลากร มีการประเมินและปรับปรุง
ปัจจัยดังกล่าว 

2) ความผูกพันของบุคลากร HR3 ส่วนราชการมีการประเมินความผูกพันของบุคลากร 
มีวิธีการ และตัววัดที่ใช้ในการประเมิน ความผูกพันของบุคลากรที่มีความแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มของ
บุคลากร HR4 ส่วนราชการมีการจัดท าระบบการเรียนรู้และการพัฒนาที่สนับสนุนความต้องการของ
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ส่วนราชการ และการพัฒนาตนเอง รวมถึงมีวิธีประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการ
เรียนรู้และการพัฒนา 

หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการ เป็นการประเมินกระบวนการท างาน การให้บริการ          
และการสร้างนวัตกรรมเพ่ือมุ่งเน้นผลการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การ  
(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2558: 73-74) 

1) กระบวนการท างาน PM1 ส่วนราชการมีการก าหนดข้อก าหนดที่ส าคัญของผลผลิต 
การบริการ และกระบวนการท างานที่ส าคัญ รวมถึงมีวิธีการออกแบบผลผลิต การบริการ และ
กระบวนการท างานให้เป็นไปตามข้อก าหนดที่ส าคัญทั้งหมด PM2 ส่วนราชการมีการปฏิบัติงานของ
กระบวนการที่เป็นไปตามข้อก าหนดที่ส าคัญ มีการก าหนดตัววัดหรือตัวชี้วัดผลการด าเนินการที่ส าคัญ
ของกระบวนการที่ส่วนราชการใช้ในการควบคุมและปรับปรุงกระบวนการ รวมถึงเชื่อมโยงกับผลการ
ด าเนินการและคุณภาพของผลผลิตและการบริการที่ส่งมอบ 

2) ประสิทธิผลการปฏิบัติการ PM3 ส่วนราชการมีวิธีการในการปรับปรุงกระบวนการท างาน       
เพ่ือปรับปรุงผลผลิต การบริการ และผลการด าเนินการ การลดความผิดพลาด การท างานซ้ า และ
ความสูญเสียของกระบวนการ PM4 ส่วนราชการมีวิธีการเตรียมความพร้อมต่อภัยพิบัติหรือภาวะ
ฉุกเฉิน ได้ค านึงถึงการป้องกัน ความต่อเนื่องของการปฏิบัติการและการท าให้คืนสู่สภาพเดิม PM5 
ส่วนราชการมีวิธีการในการพิจารณาโอกาสในการสร้างให้เกิดนวัตกรรมที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์
ได้ในกระบวนการท างาน 

หมวด 7 ผลลัพธ์การด าเนินการ เป็นการประเมินผลการด าเนินการของส่วนราชการ                    
ในมิติด้านประสิทธิภาพ ด้านประสิทธิผล ด้านการให้บริการ ด้านการพัฒนาบุคลากร และด้าน
ผลกระทบต่อสาธารณะ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2558: 87-92) 

1) ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลและการบรรลุพันธกิจ RM1 ร้อยละความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ย         
ถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ RM2 ร้อยละความส าเร็จ
ของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการ มิติด้าน
ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ 
 2) ผลลัพธ์ด้านการให้ความส าคัญผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย RM3 ร้อยละความพึง
พอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3) ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร RM4 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผน 
กลยุทธ์ การบริหารทรัพยากรบุคคล RM5 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนสร้างความ
ผูกพันของบุคลากร  

4) ผลลัพธ์ด้านการน าองค์การ และการก ากับดูแลส่วนราชการ RM6 ระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงาน (ITA) RM7 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการ
น าองค์การของผู้บริหาร 
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5) ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และการเติบโต RM8 ร้อยละการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวม 

6) ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ RM9 ร้อยละความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วง
น้ าหนัก ในการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดของกระบวนการที่ส าคัญ RM10 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
ความส าเร็จจากผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการตามแผนจัดการความรู้ 

 
5. กรอบแนวคิดกำรวิจัย 
                ตัวแปรอิสระ 
 
    
 
 
              ตัวแปรตำม 
 
 
 
 
 
 
 
6. สมมติฐำนกำรวิจัย 

6.1 ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต 
พ.ศ. 2560 เฉพาะกรณีการน าสุราเข้ามาในราชอาณาจักร การเพ่ิมพิกัดสินค้าสรรพสามิต ประเภท
น้ ามันหล่อลื่นและน้ ามันที่คล้ายกัน และการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มตามปริมาณน้ าตาล มีประสิทธิผล
มากกว่าร้อยละ 80 

6.2 ปัจจัยด้านการน าองค์การ มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกรม
สรรพสามิต 

6.3 ปัจจัยด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกรม
สรรพสามิต  

6.4 ปัจจัยด้านการให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิต  

การน าองค์การ 

ผลลัพธ์กำรด ำเนินกำร 

ประสิทธผิลการปฏิบตัิงานของกรม

สรรพสามติ 

การวางแผนยุทธศาสตร ์

 
การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและ 

ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย  

การวัด การวเิคราะห ์และการจดัการความรู ้

การมุ่งเน้นบุคลากร 

การมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการ 
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6.5 ปัจจัยด้านการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิต  

6.6 ปัจจัยด้านการมุ่งเน้นบุคลากร มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ            
กรมสรรพสามิต  

6.7 ปัจจัยด้านการมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการ มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของกรมสรรพสามิต 
 
7. ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื่อง การศึกษาเพ่ือทดสอบตัวแบบ PMQA กรณีศึกษากรม
สรรพสามิต เป็นการวิจัยเชิงปริมาณที่เน้นการวิจัยเชิงส ารวจความคิดเห็นโดยใช้แบบสอบถามของ
กลุ่มตัวอย่างผู้ปฏิบัติงานในกรมสรรพสามิต เกี่ยวกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิต 
และปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. 2560 เฉพาะกรณีการน าสุราเข้ามาในราชอาณาจักร การเพ่ิมพิกัดสินค้าสรรพสามิต
ประเภทน้ ามันหล่อลื่นและน้ ามันที่คล้ายกัน และการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มตามปริมาณน้ าตาล 
ด้วยการน าตัวแบบ PMQA มาประยุกต์ในการวิจัย โดยมีวิธีการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

7.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
ประชากร คือ ผู้ปฏิบัติงานในกรมสรรพสามิต ที่ตั้งอยู่ในกรมสรรพสามิต จ านวน 8 

หน่วยงาน ได้แก่ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง ส านักแผนภาษี ส านัก
ตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม ส านักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 ส านักมาตรฐานและ
พัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และส านักงานสรรพสามิตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
3 รวมทั้งสิ้น จ านวน 836 คน (ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสรรพสามิต, 2560) 

กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ปฏิบัติงานในกรมสรรพสามิต จ านวน 8 หน่วยงาน โดยเลือก
กลุ่มเป้าหมาย ในลักษณะไม่เฉพาะเจาะจง โดยค านวณจ านวนตัวอย่างใช้สูตรทาโร ยามาเน (Taro 
Yamane) ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ได้ตัวอย่างจ านวนทั้งสิ้น 271 คน โดยวิธีสุ่มแบบชั้นภูมิ
ตามสัดส่วนผู้ปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานต่อผู้ปฏิบัติงานรวมทั้งสิ้น 836 คน ซึ่งสามารถเป็น
ตัวแทนของประชากรที่เป็นผู้ปฏิบัติงานในกรมสรรพสามิต (สุจิตรา บุญยรัตพันธุ์, 2562: 176) 

7.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
ในการวิจัยนี้จะเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) 

เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ โดยก าหนดเนื้อหาแบบสอบถามตามวัตถุประสงค์ 
แนวคิด ทฤษฎี หลักการและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแบบสอบถามจะประกอบด้วย 4 ตอน 
เป็นค าถามปลายเปิด (Open-end question) และค าถามปลายปิด (Close-end question) 
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8. ผลกำรศึกษำ 
8.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ปฏิบัติงานในกรมสรรพสามิตโดยส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง จ านวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 58.70 มีอายุระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 101 คน คิดเป็น
ร้อยละ 37.30 ส่วนใหญ่ระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี จ านวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 
73.80 ระดับต าแหน่งอยู่ในระดับลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานราชการ จ านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 
48.00 สังกัดหน่วยงานส านักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 35.40 

ตารางที่ 8.1 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่  
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ จ ำนวน ร้อยละ 

1. เพศ หญิง 159 58.70 
2. อาย ุ 31-40 ปี 101 37.30 
3. ระดับการศึกษา ปริญญาตร ี 200 73.80                    

4. ระดับต าแหน่ง ลูกจ้างช่ัวคราว/พนักงานราชการ 130 48.00 
5. สังกัดหน่วยงาน ส านักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม 96 35.40 

 
8.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิตตาม

พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.  2560 เฉพาะกรณีการน าสุราเข้ามาในราชอาณาจักร 
การเพ่ิมพิกัดสินค้าสรรพสามิตประเภทน้ ามันหล่อลื่นและน้ ามันที่คล้ายกัน และการจัดเก็บภาษี
เครื่องดื่มตามปริมาณน้ าตาล 

ตารางที่ 8.2 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560  

ประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำนของกรมสรรพสำมิต  ̅ S.D. ระดับควำมคิดเห็น 
1. การปฏิบัติงานด าเนินการอย่างถูกต้อง 3.35 0.556 มาก 

2. การปฏิบัติงานด าเนินการได้ตามกรอบเวลาที่ก าหนด 3.23 0.600 มาก 
3. การปฏิบัติงานบรรลุตามแผนปฏิบัติการที่ก าหนดไว้ 3.27 0.534 มาก 

4. ผลการปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ 3.26 0.559 มาก 
รวม 3.26 0.478 มำก 

 
จากตารางที่ 8.2 แสดงระดับความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานในกรมสรรพสามิตเกี่ยวกับ

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.  2560 
เฉพาะกรณีการน าสุราเข้ามาในราชอาณาจักร การเพ่ิมพิกัดสินค้าสรรพสามิตประเภทน้ ามันหล่อลื่น
และน้ ามันท่ีคล้ายกัน และการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มตามปริมาณน้ าตาล พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.26 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อและล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
น้อยพบว่า 
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1) การปฏิบัติงานด าเนินการอย่างถูกต้อง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.35 

2) ผลการปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.27 

3) การปฏิบัติงานด าเนินการได้ตามกรอบเวลาที่ก าหนด มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากและ  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.26 

4) การปฏิบัติงานบรรลุตามแผนปฏิบัติการที่ก าหนดไว้ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากและ 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.23 

8.3 ผลการทดสอบข้อมูลตามสมมติฐานการวิจัยประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกรม
สรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 เฉพาะกรณีการน าสุราเข้ามาใน
ราชอาณาจักร การเพ่ิมพิกัดสินค้าสรรพสามิตประเภทน้ ามันหล่อลื่นและน้ ามันที่คล้ายกัน และการ
จัดเก็บภาษีเครื่องดื่มตามปริมาณน้ าตาล 

ตารางที่ 8.3 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยโดยการทดสอบ t-test เพ่ือทดสอบสมมติฐาน
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 
2560  

 N  ̅ S.D. Std. Error 
Mean 

t Sig 
(2-tailed) 

ประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงาน 

271 3.26 0.478 0.029 2.197 0.029 

 
จากตารางที่ 8.3 พบว่าประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติ

ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 เฉพาะกรณีการน าสุราเข้ามาในราชอาณาจักร การเพ่ิมพิกัดสินค้า
สรรพสามิตประเภทน้ ามันหล่อลื่นและน้ ามันที่คล้ายกัน และการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มตามปริมาณ
น้ าตาลมีประสิทธิผลมากกว่าร้อยละ 80 ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.26 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.478 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ 0.029 น ามาทดสอบ 
t-test เพ่ือทดสอบสมมติฐานได้ผลวิเคราะห์ ดังนี้ ค่า t เท่ากับ 2.197 ค่า Sig เท่ากับ 0.029 ซึ่งน้อย
กว่า 0.05 แปลผลได้ว่าประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. 2560 เฉพาะกรณีการน าสุราเข้ามาในราชอาณาจักร การเพ่ิมพิกัดสินค้าสรรพสามิต
ประเภทน้ ามันหล่อลื่นและน้ ามันที่คล้ายกัน และการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มตามปริมาณน้ าตาลมี
ประสิทธิผลมากกว่าร้อยละ 80 ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
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8.4 ผลวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานในกรมสรรพสามิตเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผล
ต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 
เฉพาะกรณีการน าสุราเข้ามาในราชอาณาจักร การเพ่ิมพิกัดสินค้าสรรพสามิตประเภทน้ ามันหล่อลื่น
และน้ ามันท่ีคล้ายกัน และการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มตามปริมาณน้ าตาล 

ตารางที่ 8.4 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นในภาพรวมเกี่ยวกับปัจจัย
ที่มีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. 2560 

ตัวแปรอิสระ  ̅ S.D. ระดับควำมคิดเห็น 

1.ปัจจัยด้านการน าองค์การ 3.15 0.476 มาก 
2.ปัจจัยด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ 3.20 0.461 มาก 
3. ปั จ จั ย ด้ า น กา ร ใ ห้ ค ว า มส า คั ญกั บ ผู้ รั บ บ ริ ก า ร แ ล ะ                
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3.15 0.455 มาก 

4.ปัจจัยด้านการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 3.12 0.433 มาก 

5.ปัจจัยด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 3.08 0.493 มาก 
6.ปัจจัยด้านการมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการ 3.11 0.479 มาก 

รวม 3.14 0.382 มำก 
 

จากตารางที่ 8.4 แสดงระดับความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานในกรมสรรพสามิตในภาพรวม
เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. 2560 เฉพาะกรณีการน าสุราเข้ามาในราชอาณาจักร การเพ่ิมพิกัดสินค้าสรรพสามิต
ประเภทน้ ามันหล่อลื่นและน้ ามันที่คล้ายกัน และการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มตามปริมาณน้ าตาล พบว่า
ในภาพรวม ระดับความคิดเห็นมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.14 และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัย และล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย พบว่า  

1) ปัจจัยด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
เท่ากับ 3.20  

2) ปัจจัยด้านการน าองค์การ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.15  
3) ปัจจัยด้านการให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความคิดเห็น        

อยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.15  
4) ปัจจัยด้านการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก

และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.12  
5) ปัจจัยด้านการมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3.11   
6) ปัจจัยด้านการมุ่งเน้นบุคลากร มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.08 
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8.5 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยปัจจัยด้านการน าองค์การ ปัจจัยด้านการวางแผน
ยุทธศาสตร์ ปัจจัยด้านการให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปัจจัยด้านการวัด 
การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ปัจจัยด้านการมุ่งเน้นบุคลากร และปัจจัยด้านการมุ่งเน้นระบบ
การปฏิบัติการ มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 เฉพาะกรณีการน าสุราเข้ามาในราชอาณาจักร การเพ่ิมพิกัดสินค้า
สรรพสามิตประเภทน้ ามันหล่อลื่นและน้ ามันที่คล้ายกัน และการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มตามปริมาณ
น้ าตาล โดยการวิเคราะห์ผลจากการทดสอบค่าความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงด้วยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
เพียร์สัน (Pearson correction) ของสมมติฐานการวิจัยที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  

ตารางที่ 8.5 แสดงผลวิเคราะห์โดยการทดสอบค่าความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงด้วยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
เพียร์สัน  

ตัวแปรอิสระ ประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำนของกรมสรรพสำมิต 
Pearson correction (r) Significance (Sig.) 

1.ปัจจัยด้านการน าองค์การ 0.528** 0.00 

2.ปัจจัยด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ 0.514** 0.00 
3.ปัจจัยด้านการให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

0.514** 0.00 

4.ปัจจัยด้านการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 0.521** 0.00 
5.ปัจจัยด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 0.588** 0.00 

6.ปัจจัยด้านการมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการ 0.620** 0.00 
รวม 0.669** 0.00 

** นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

จากตารางที่ 8.5 ผลการวิเคราะห์ทดสอบค่าความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงด้วยสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson correction) เพ่ือทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบว่ามีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต 
พ.ศ. 2560 เฉพาะกรณีการน าสุราเข้ามาในราชอาณาจักร การเพ่ิมพิกัดสินค้าสรรพสามิตประเภท
น้ ามันหล่อลื่นและน้ ามันที่คล้ายกัน และการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มตามปริมาณน้ าตาล ในภาพรวม 
มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิต ที่ระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติ  0.05 และมีขนาดความสัมพันธ์ระดับสูง (r=0.669 ) และเมื่อพิจารณาเรียงระดับ
ความสัมพันธ์ จากระดับสูงมากไปหาระดับต่ ามาก ดังนี้  

1) ปัจจัยด้านการมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิต ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 และมีขนาด
ความสัมพันธ์ระดับสูง (r=0.620) 
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2) ปัจจัยด้านการมุ่งเน้นบุคลากรมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิต ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 และมีขนาดความสัมพันธ์ระดับ             
ปานกลาง (r=0.588) 

3) ปัจจัยด้านการน าองค์การมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของกรมสรรพสามิตที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 และมีขนาดความสัมพันธ์ระดับปานกลาง 
(r=0.528) 

4) ปัจจัยด้านการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
กับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิต ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 และมีขนาด
ความสัมพันธ์ระดับปานกลาง (r = 0.521)  

5) ปัจจัยด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิต ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 และมีขนาดความสัมพันธ์ระดับปาน
กลาง (r=0.514)  

6) ปัจจัยด้านการให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิต ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
และมีขนาดความสัมพันธ์ระดับปานกลาง (r=0.514) 
 
9. อภิปรำยผล 

ประเด็นส าคัญที่ได้พบจากผลการศึกษาเพ่ือทดสอบตัวแบบ PMQA กรณีศึกษากรม
สรรพสามิต เฉพาะกรณีการน าสุราเข้ามาในราชอาณาจักร การเพ่ิมพิกัดสินค้าสรรพสามิตประเภท
น้ ามันหล่อลื่นและน้ ามันที่คล้ายกัน และการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มตามปริมาณน้ าตาล ผู้ศึกษาได้น ามา
อภิปรายเพ่ือให้ทราบถึงข้อเท็จจริง โดยมีการน าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาอ้างอิงสนับสนุน 
ดังนี้ 

9.1 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่าประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิต                 
ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 เฉพาะกรณีการน าสุราเข้ามาในราชอาณาจักร  
การเพ่ิมพิกัดสินค้าสรรพสามิตประเภทน้ ามันหล่อลื่นและน้ ามันที่คล้ายกัน และการจัดเก็บภาษี
เครื่องดื่มตามปริมาณน้ าตาลมีประสิทธิผลมากกว่าร้อยละ 80 ซึ่งมีความสอดคล้องกับการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public sector Management Quality Award-PMQA) หมวด 
7 ผลลัพธ์การด าเนินการ เกณฑ์การประเมิน ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลและการบรรลุพันธกิจ ตัวชี้วัด
รอ้ยละความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการ (RM1) (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ , 2558: 87-92) เนื่องจากกรม
สรรพสามิตได้จัดท าผลการด าเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ซึ่งมีจ านวน 66 โครงการ พบว่าด าเนินงานแล้วเสร็จทั้งโครงการและผลการด าเนินงานสูงกว่า
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เป้าหมาย จ านวน 7 โครงการ โครงการที่มีผลการด าเนินงานสูงกว่าเป้าหมายจ านวน 10 โครงการ 
โครงการที่มีผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายจ านวน 43 โครงการ และโครงการที่มีผลการ
ด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมายจ านวน 6 โครงการ (กรมสรรพสามิต, 2562: 2) และผลการด าเนินงาน
ตามโครงการยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ซึ่งมีจ านวน 75 
โครงการ พบว่าด าเนินงานแล้วเสร็จทั้งโครงการผลการด าเนินงานสูงกว่าเป้าหมายจ านวน 3 โครงการ 
โครงการที่มีผลการด าเนินงานสูงกว่าเป้าหมายจ านวน 12 โครงการ โครงการที่มีผลการด าเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมายจ านวน 48 โครงการ และโครงการที่มีผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมายจ านวน 
12 โครงการ (กรมสรรพสามิต , 2563: 2) นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการจัดเก็บรายได้กรม
สรรพสามิตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งจัดเก็บรายได้เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
จ านวน 4,958.97 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.85 (กรมสรรพสามิต, 2562:50) 

9.2 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยปัจจัยมีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกรม
สรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 เฉพาะกรณีการน าสุราเข้ามาใน
ราชอาณาจักร การเพ่ิมพิกัดสินค้าสรรพสามิตประเภทน้ ามันหล่อลื่นและน้ ามันที่คล้ายกัน และ 
การจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มตามปริมาณน้ าตาล ได้แก่ ปัจจัยด้านการน าองค์การ ปัจจัยด้านการวางแผน
ยุทธศาสตร์ ปัจจัยด้านการให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปัจจัยด้านการวัด  
การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ปัจจัยด้านการมุ่งเน้นบุคลากร และปัจจัยด้านการมุ่งเน้นระบบ
การปฏิบัติการ ในภาพรวมและรายปัจจัยโดยเรียงล าดับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิต จากระดับสูงมากมาหาระดับต่ ามาก ดังนี้ 

1) ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ปัจจัยด้านการมุ่ งเน้นระบบการปฏิบัติการ                 
มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิต มีความสัมพันธ์                  
อยู่ในระดับสูง โดยผู้ปฏิบัติงานในกรมสรรพสามิตเห็นว่ากรมสรรพสามิตมีการก าหนดตัวชี้วัด                     
ผลการด าเนินการที่ส าคัญของกระบวนการ มีวิธีการปรับปรุงกระบวนการท างานเพ่ือปรับปรุง                           
ผลการด าเนินการ ลดความผิดพลาด การท างานซ้ าซ้อน และความสูญเสียของกระบวนการ มีวิธีการ
เตรียมความพร้อมต่อภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน ได้ค านึงถึงการป้องกันความต่อเนื่องของการ
ปฏิบัติการ และการท าให้คืนสู่สภาพเดิม และมีการส่งเสริมการสร้างให้เกิดนวัตกรรมที่สามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ได้ในกระบวนการท างาน ปัจจัยด้านการมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการ มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับที่กรมสรรพสามิตได้รางวัลความเป็นเลิศด้านกระบวนการ
คุณภาพและนวัตกรรมจากหมวดที่ 6 (PMQA) ในปี พ.ศ. 2555 (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ, 2562: 10) เนื่องจากกรมสรรพสามิตได้จัดท าโครงการยุทธศาสตร์ของกรมสรรพสามิต 
พ.ศ. 2562 (กรมสรรพสามิต, 2562: 34-37) เช่น โครงการพัฒนาระบบและขยายฐานข้อมูลทะเบียน
สรรพสามิต เพ่ือใช้ในการตรวจสอบเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต เพ่ือพัฒนา
ฐานข้อมูลทะเบียนสรรพสามิตและประวัติการตรวจสอบภาษีให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และ
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เพ่ิมประสิทธิภาพในการติดตามความคืบหน้าผลการตรวจสอบผู้เสียภาษี โครงการพัฒนามาตรฐาน
การบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้าน้ ามันและผลิตภัณฑ์น้ ามัน เพ่ือเสริมสร้าง ปรับปรุงและ
พัฒนามาตรฐานและรูปแบบการบริหารการจัดเก็บภาษีน้ ามันและผลิตภัณฑ์น้ ามันให้มีประสิทธิภาพ
และทันสมัยยิ่งขึ้น  

2) ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ปัจจัยด้านการมุ่งเน้นบุคลากร มีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิต มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับ 
ปานกลาง โดยผู้ปฏิบัติงานในกรมสรรพสามิตเห็นว่ากรมสรรพสามิตมีแผนด้านทรัพยากรบุคคลที่
สนับสนุนยุทธศาสตร์และน าแผนไปปฏิบัติ มีการดูแลปัจจัยสภาพแวดล้อมในการท างานด้านสุขภาพ
และความปลอดภัยในการท างานของบุคลากร มีการประเมินและปรับปรุ งปัจจัยดังกล่าว มีการ
ประเมินความผูกพันของบุคลากรต่อองค์การ โดยมีวิธีการและตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมินที่มีความ
แตกต่างกัน ในแต่ละกลุ่มของบุคลากร และมีการจัดท าระบบการเรียนรู้และการพัฒนาที่สนับสนุน
ความต้องการของกรมสรรพสามิต และมีวิธีประเมินระบบการเรียนรู้และการพัฒนา ปัจจัยด้านการ
มุ่งเน้นบุคลากรมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก แต่ไม่สอดคล้องกับที่กรมสรรพสามิตไม่ได้รับรางวัล
ความเป็นเลิศในด้านการมุ่งเน้นบุคลากร เนื่องจากกรมสรรพสามิตอาจยังมีความพร้อมไม่ถึงเกณฑ์ที่
ก าหนดในการประเมินของ PMQA แต่กรมสรรพสามิตได้มีการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ข้อมูล
อัตราก าลังและแนวโน้มก าลังคนของกรมสรรพสามิต และการจัดท าแผนอัตราก าลังกรมสรรพสามิต 5 
ปี (พ.ศ. 2560-2564) (กรมสรรพสามิต, 2561: 1-19) เพ่ือเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการ
อัตราก าลังให้รองรับการเปลี่ยนแปลงบทบาทภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบของกรมสรรพสามิต 
และเพ่ือการก าหนดยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้บรรลุ
ภารกิจ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ นอกจากนี้ยังจัดท าโครงการยุทธศาสตร์ของกรม
สรรพสามิต พ.ศ. 2562 (กรมสรรพสามิต, 2562: 34-37) เช่น โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
โดยส่งเสริมให้มีการจัดโครงการฝึกอบรม เช่น หลักสูตรเจ้าหน้าที่ควบคุมโรงอุตสาหกรรมสินค้าสุรา 
เบียร์ และเอทานอล หลักสูตรการควบคุม ก ากับดูแลและตรวจสอบการเติมสาร Marker ในน้ ามัน
ดีเซล เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และส่งเสริมให้บุคลากรมีโอกาสแลกเปลี่ยน
ความรู้ประสบการณ์ โครงการติดตั้งระบบฟอกอากาศและระบายอากาศ พร้อมปรับอุณหภูมิที่มี
ประสิทธิภาพสูงภายในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการฟอกอากาศและ
สารระเหยต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยของเจ้าหน้าที่ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เป็น
มลพิษทางอากาศภายในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ออกสู่ภายนอกอาคาร ซึ่งการจัดท าโครงการ
ที่กล่าวดังข้างต้น เพ่ือเป็นการพัฒนาในด้านบุคลากรของกรมสรรพสามิต 

3) ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ปัจจัยด้านการน าองค์การมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกันกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิตมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง                
โดยผู้ปฏิบัติงานในกรมสรรพสามิตเห็นว่า ผู้บริหารมีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และทิศทางขององค์การ                    
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สู่ผู้ปฏิบัติงานอย่างชัดเจนเป็นระบบ แสดงความมุ่งมั่นต่อการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล                 
สร้างสภาพแวดล้อมเพ่ือให้เกิดการบรรลุพันธกิจ ปรับปรุงผลการด าเนินการและการเรียนรู้ระดับ
องค์การและระดับบุคคล และมีระบบการก ากับดูแลองค์การที่ดี รับผิดชอบต่อด้านการปฏิบัติงานของ
กรมสรรพสามิต ด้านการเงิน การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปัจจัยด้านการน าองค์การมี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับกับที่กรมสรรพสามิตได้รับรางวัลคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐจากหมวดที่ 1 (PMQA) ในปี พ.ศ. 2559 (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 
2562: 9) เนื่องจากกรมสรรพสามิตได้มีการจัดท า ประกาศเจตนารมณ์ “เจตจ านงสุจริตในการบริหาร
ราชการ และร่วมต่อต้านทุจริต” ของอธิบดีกรมสรรพสามิต (กรมสรรพสามิต, 2563) นอกจากนี้ยังมี
การจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือแสดงถึงมาตรฐาน
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในระดับองค์การ โดยมีนโยบายหลัก ทั้ง 4 ด้าน ได้ แก่ ด้านรัฐ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม จัดท าโครงการ CSR ของกรมสรรพสามิต ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย จัดท าโครงการศูนย์บริการประชาชนของกรมสรรพสามิต ด้านองค์การ จัดท าโครงการ
สรรพสามิตใสสะอาดจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ และด้านผู้ปฏิบัติงาน จัดท า
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

4) ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ปัจจัยด้านการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิตมีความสัมพันธ์อยู่
ในระดับปานกลาง โดยผู้ปฏิบัติงานในกรมสรรพสามิตเห็นว่ากรมสรรพสามิตมีการติดตาม ผลการ
ด าเนินการ รวมถึงการติดตามความก้าวหน้าในการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
การ มีการวิเคราะห์ทบทวนผลการด าเนินการและความก้าวหน้าในการบรรลุวัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ มีวิธีการรวบรวม และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่จ าเป็นและเป็นประโยชน์
แก่องค์การ และมีข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความครอบคลุม ถูกต้อง ทันสมัย และปลอดภัย 
ปัจจัยด้านการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้อง
กับกรมสรรพสามิตได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานขององค์การและการ
จัดการความรู้จากหมวดที่ 4 (PMQA) ในปี พ.ศ. 2556 (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 
2562: 10) เนื่องจากกรมสรรพสามิตได้จัดท าผลการด าเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 แบบรายเดือน เพ่ือติดตามผลการด าเนินการและความก้าวหน้าในการบรรลุวัตถุประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ การจัดท าศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการกรม
สรรพสามิต และการน าบทความและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกรมสรรพสามิต ขึ้นบนเว็บไซต์ของกรม
สรรพสามิต นอกจากนี้ยังจัดท าโครงการยุทธศาสตร์ของกรมสรรพสามิต พ.ศ. 2562 (กรมสรรพสามิต, 
2562: 34-37) เช่น โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศกรมสรรพสามิตเพ่ือรองรับ
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตใหม่ ซึ่งเป็นการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีเทคโนโลยีที่
ทันสมัย และเป็นมาตรฐานสากล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการของกรมสรรพสามิต 
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โดยลดค่าใช้จ่ายการให้บริการ การให้บริการแก่ผู้เสียภาษีอย่างครบวงจร สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
และเป็นธรรม โครงการพัฒนาระบบติดตามแผนงานโครงการ โดยการพัฒนาระบบการจัดท าแผนงาน
โครงการและการประเมินผลงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการจัดท า
แผนงานโครงการ การรายงานผล และการประเมิน ผลงานตามตัวชี้วัด 

5) ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ปัจจัยด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ มีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิต มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปาน
กลาง โดยผู้ปฏิบัติงานในกรมสรรพสามิตเห็นว่ากรมสรรพสามิตมีการก าหนดกลยุทธ์สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงการคลัง การจัดท าแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต 
พ.ศ. 2560 ค านึงถึงความพร้อมของทรัพยากร แผนปฏิบัติการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. 2560 ได้สื่อสารสร้างความเข้าใจและน าแผนไปสู่การปฏิบัติ และมีระบบการก ากับ
และติดตามความส าเร็จและประสิทธิผลของการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ 
ปัจจัยด้านการวางแผนยุทธศาสตร์มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีความสอดคล้องกับกรม
สรรพสามิตได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพ่ือน าไปสู่การ
ปฏิบัติจากหมวดที่ 2 (PMQA) ในปี พ.ศ. 2556 (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ , 
2562: 9) เนื่องจากกรมสรรพสามิตได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ของกรมสรรพสามิตมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง 
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และในแผน
ยุทธศาสตร์ของกรมสรรพสามิตมีการก าหนดเป้าประสงค์และกลยุทธ์ เพ่ือก าหนดกิจกรรมใน
ด าเนินการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังติดตามผลการด าเนินการจัดท าผลการด าเนินงานตามโครงการ
ยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แบบรายเดือน เพ่ือก ากับและติดตามความส าเร็จและ
ประสิทธิผลของการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ 

6) ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ปัจจัยด้านการให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิต 
มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง ผู้ปฏิบัติงานในกรมสรรพสามิตเห็นว่า การด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 มีขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการก าหนดไว้ชัดเจน 
มีข้อมูลและสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามประเภทสินค้า มีช่องทาง
การให้ความรู้ ค าแนะน า และรับข้อร้องเรียนให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและมีวิธีการ
จัดการข้อร้องเรียนของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปัจจัยด้านการให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีความสอดคล้องกับกรมสรรพสามิตได้รับ
รางวัลความเป็นเลิศด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากหมวดที่ 3 (PMQA) ในปี 
พ.ศ. 2557 (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2562: 10) เนื่องจากกรมสรรพสามิตได้น า
บทความและข้อมูลที่เก่ียวข้องกับกรมสรรพสามิตและเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
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เสียขึ้นบนเว็บไซต์ของกรมสรรพสามิต และนอกจากนี้ยังจัดท าโครงการยุทธศาสตร์ของกรม
สรรพสามิต พ.ศ. 2562 (กรมสรรพสามิต, 2562: 34-37) เช่น โครงการรับฟังความคิดเห็นผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือเสนอแนะแนวทางปรับปรุงอนุบัญญัติส าหรับสินค้าและ
บริการของกรมสรรพสามิต ซึ่งเป็นการบูรณาการข้อมูลที่เกี่ยวกับยาเส้น และน าข้อมูลที่ได้จาก 
ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาเส้นเพ่ือก าหนดนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน โครงการจัดท าระบบจัดการข้อมูลข่าวสาร เรื่องร้องเรียน และให้ค าปรึกษา
อัจฉริยะ เป็นการด าเนินการจัดท าระบบโดยน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนาปรับปรุงระบบงาน 
เพ่ือให้การสื่อสารระหว่างกรมสรรพสามิตและประชาชนทั่วไปมีประสิทธิภาพ สะดวก และรวดเร็ว 
เป็นการเพ่ิมช่องทางการสื่อสาร รับแจ้งข้อมูลร้องเรียน การกระท าผิดและข้อเสนอแนะ 
 
10. ข้อเสนอแนะ 

10.1 ข้อเสนอแนะในกำรน ำไปใช้ 
การศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื่อง การศึกษาเพ่ือทดสอบตัวแบบ PMQA กรณีศึกษากรม

สรรพสามิต เฉพาะกรณีการน าสุราเข้ามาในราชอาณาจักร การเพ่ิมพิกัดสินค้าสรรพสามิตประเภท
น้ ามันหล่อลื่นและน้ ามันที่คล้ายกัน และการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มตามปริมาณน้ าตาล จะเห็นว่า กรม
สรรพสามิตเป็นส่วนราชการขนาดใหญ่ มีหน่วยงานในสังกัดหลายหน่วยงาน รวมทั้งมีบุคลากรจ านวน
มาก ซึ่งประเด็นเหล่านี้มีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ในภาพรวมของกรมสรรพสามิต ผู้ศึกษามี
ความคาดหวังที่จะเห็นการปฏิบัติงานขององค์การตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 
ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เพ่ือยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิตสู่
องค์การแห่งความเป็นเลิศ จึงมีข้อเสนอแนะส าหรับเป็นแนวทางให้กับองค์การในการน าไปใช้ ดังนี้ 

1) ข้อค้นพบจากการศึกษา พบว่าประสิทธิผลการปฏิบัติ งานของกรมสรรพสามิต 
ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 เฉพาะกรณีการน าสุราเข้ามาในราชอาณาจักร การ
เพ่ิมพิกัดสินค้าสรรพสามิตประเภทน้ ามันหล่อลื่นและน้ ามันที่คล้ายกัน และการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่ม
ตามปริมาณน้ าตาล มีประสิทธิผลมากกว่าร้อยละ80 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการปฏิบัติงานของกรม
สรรพสามิตด าเนินการอย่างถูกต้อง ตามกรอบเวลาที่ก าหนด บรรลุตามแผนปฏิบัติการและบรรลุตาม
เป้าหมายกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ แต่การศึกษานี้เป็นเพียงการส ารวจความคิดเห็นซึ่งมิใช่ข้อเท็จจริงที่เป็น
รูปธรรม ดังนั้น กรมสรรพสามิตจึงควรจัดให้มีการประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกรม
สรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 อย่างเป็นรูปธรรม 

2) ข้อค้นพบจากการศึกษา พบว่าผลวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานในกรม
สรรพสามิตเก่ียวกับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิต ในทุกปัจจัยระดับ
ความคิดเห็นมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก แต่ผลการวิเคราะห์ทดสอบค่าความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง
ด้วยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันมีเพียงปัจจัยด้านการมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการที่มีความสัมพันธ์
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ในทิศทางเดียวกันกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิต ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
และมีขนาดความสัมพันธ์ในระดับสูง ส่วนปัจจัยด้านการน าองค์การ ปัจจัยด้านการวางแผน
ยุทธศาสตร์ ปัจจัยด้านการให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปัจจัยด้านการวัด 
การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ รวมทั้งปัจจัยด้านการมุ่งเน้นบุคลากรมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกันกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิต ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 และ 
มีขนาดความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง อาจเกิดจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่แสดงความคิดเห็นเป็น
เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติ ซึ่งให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้านการมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการ อาจไม่เข้าใจว่า
ทุกปัจจัยมีส่วนท าให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิผลหรือไม่อย่างไร ดังนั้นกรมสรรพสามิตจึงควรเพ่ิม
การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ตัวแบบ PMQA ให้ครอบคลุมบุคลากรทุกระดับ โดยเฉพาะ
บุคลากรระดับปฏิบัติ โดยการจัดอบรม ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับตัวแบบดังกล่าว น าเผยแพร่บน
เว็บไซต์กรมสรรพสามิต เพ่ือสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวอย่างทั่วถึงทั้งองค์การ 

3) ข้อค้นพบจากการศึกษา กรมสรรพสามิตได้ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาปรับใช้ใน
กระบวนงานบริการเพ่ืออ านวยความสะดวก และเพ่ิมคุณภาพการให้บริการแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียควรส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการบูรณาการการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องด้วย เช่น การจัดการระบบงานและระบบสารสนเทศเพ่ืออ านวยความสะดวกต่อการ
ปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานของของกรมสรรพสามิตมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น และเพ่ือยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น 

4) ข้อค้นพบจากการศึกษา กรมสรรพสามิตควรให้ความส าคัญกับด้านทรัพยากรบุคคลโดย
ทบทวนการจัดสรรบุคลากรให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานในทุกหน่วยงาน รวมทั้งทบทวนการส่งเสริม
สวัสดิการที่เป็นประโยชน์ต่อบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร เพ่ือเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปฏิบัติงานและองค์การ 

5) ข้อค้นพบจากการศึกษา กรมสรรพสามิตควรส่งเสริมให้บุคลากรทุกหน่วยงานมีความรู้
ด้านกฎหมายเกี่ยวกับกรมสรรพสามิตและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถถ่ายทอดความรู้ 
ความเข้าใจ ให้ค าแนะน าที่ดีเกี่ยวกับภารกิจ และงานบริการต่าง ๆ ของกรมสรรพสามิต ให้แก่
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับงานบริการ 
ความประทับใจในการให้บริการ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และเป็นการยกระดับการให้บริการของกรมสรรพสามิตสู่ความเป็นเลิศ 

10.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย 
การศึกษาครั้งนี้ มีข้อค้นพบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการน าองค์การ ปัจจัย

ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ ปัจจัยด้านการให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ปัจจัยด้านการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ปัจจัยด้านการมุ่งเน้นบุคลากร และปัจจัยด้าน
การมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติ
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ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 เฉพาะกรณีการน าสุราเข้ามาในราชอาณาจักร การเพ่ิมพิกัดสินค้า
สรรพสามิตประเภทน้ ามันหล่อลื่นและน้ ามันที่คล้ายกัน และการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มตามปริมาณ
น้ าตาล และข้อเสนอแนะแนวทางการเพ่ิมประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิต ซึ่งสามารถ
น าไปเป็นแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิตให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น และ  
เป็นประโยชน์ในการก าหนดกรอบประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิต  
ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะน าไปสู่การวัดและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิตอย่างเป็นระบบและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นไปตามเป้าประสงค์ขององค์การอย่างแท้จริง 

10.3 ข้อเสนอแนะในกำรศึกษำครั้งต่อไป 
1) ผู้ที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการวิจัยครั้งนี้ โดยส่วนมากเป็นการแสดงความคิดเห็นจาก

ผู้ปฏิบัติงาน มีผู้บริหารแสดงความคิดเห็นเป็นส่วนน้อย ซึ่งผู้บริหารอาจมีมุมมองและความคิดเห็นที่
แตกต่างจากผู้ปฏิบัติงาน จึงท าให้ความคิดเห็นในการวิจัยครั้งนี้ยังไม่คลอบคลุมในทุกระดับต าแหน่ง
ของบุคลากรในกรมสรรพสามิตอย่างแท้จริง ดังนั้นจึงควรให้มีการประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของกรมสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ในทุกระดับต าแหน่งของกรม
สรรพสามิต เพื่อให้รับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานให้คลอบคลุมทั้งองค์การ 

2) การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยที่น าการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
ประกอบกับแนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องมาเป็นกรอบแนวคิด โดยตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยด้าน
การน าองค์การ ปัจจัยด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ ปัจจัยด้านการให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและ  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปัจจัยด้านการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ปัจจัยด้านการมุ่งเน้น
บุคลากร และปัจจัยด้านการมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการ และตัวแปรตามคือ ผลลัพธ์การด าเนินการ 
เฉพาะผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลและการบรรลุพันธกิจ โดยการวิจัยนี้ยังไม่ได้ศึกษาผลลัพธ์ 
การด าเนินการในด้านอ่ืน ๆ ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไปเห็นควรให้ศึกษาการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวดที่ 7 ผลลัพธ์การด าเนินการ ผลลัพธ์ด้านการให้ความส าคัญกับ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร ผลลัพธ์ด้านการน าองค์การและ
การก ากับดูแลส่วนราชการ ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และการเติบโต และผลลัพธ์ 
ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ เพ่ือให้การประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิต  
ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 เป็นรูปธรรม และครอบคลุมทั้งระบบในทุกด้าน 
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ควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรบริกำรของเจ้ำหน้ำท่ี 
ศูนย์บริหำรรำชกำรฉับไวใสสะอำด (Bangkok Fast & Clear: BFC) 

กรณีส ำนักงำนเขตป้อมปรำบศัตรูพ่ำย กรุงเทพมหำนคร 

พีรวิชญ์ อรุณรัตน์* 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนที่มี
ต่อการบริการของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear: BFC) กรณี
ส านักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร และ 2) เพ่ือศึกษากระบวนการให้บริการที่มีผล
ต่อความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด 
(Bangkok Fast & Clear: BFC) กรณีส านักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม
เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และจ านวนครั้งที่ให้บริการ ใน 6 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านความเสมอภาคในการ
ให้บริการ 2) ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ 3) ด้านความเพียงพอต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการ 4) ด้านความถูกต้องในการให้บริการ 5) ด้านการให้ค าแนะน าในการให้บริการ 6) 
ด้านสถานที่ในการให้บริการ จ าแนกตามตัวแปรอิสระ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
ข้อมูลกับประชาชนต่อการบริการของเจ้าหน้าที่ ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast 
& Clear: BFC) กรณีส านักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ที่กลุ่มตัวอย่าง 396 คน 
โดยค านวณจากสูตรของ ทาโร ยามาเน่  (Taro Yamane) สถิติที่ ใช้ ในการวิ เคราะห์ข้อมูล 
ประกอบด้วย จ านวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ t-test และวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) โดยก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ผลการศึกษา พบว่า ระดับความพึงพอใจต่อการบริการของเจ้าหน้าที่ ศูนย์บริหารราชการฉับ
ไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear: BFC) กรณีส านักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 
ในภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด เมื่อพิจารณาในรายละเอียด สรุปได้ว่าความพึงพอใจของประชาชน
ต่อการบริการของเจ้าหน้าที่ ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear: BFC) 
กรณีส านักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ล าดับแรก คือ ด้านการให้ค าแนะน าในการ
ให้บริการ รองลงมา คือ ด้านความเสมอภาคในการให้บริการ ด้านสถานที่ในการให้บริการ ด้านความ
รวดเร็วในการให้บริการ ด้านความเพียงพอต่อความต้องการของผู้ รับบริการ และล าดับสุดท้าย คือ 
ด้านความถูกต้องในการให้บริการ 

 

                                                           
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ การศึกษา จ านวนครั้งที่เข้ารับ
บริการต่างกันมีความพึงพอใจต่อการบริการของเจ้าหน้าที่ ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด 
(Bangkok Fast & Clear: BFC) กรณีส านักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่าง
กัน ส่วนประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริการของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารราชการ
ฉับ ไว ใสสะอาด  (Bangkok Fast & Clear: BFC) กรณีส านั ก งาน เขตป้ อมปราบศัตรู พ่ าย 
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

ค ำส ำคัญ: ประชาชน, การบริการ, เจ้าหน้าที,่ ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด 
 
1. บทน ำ 

พลต ารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ก าหนดนโยบายให้ทุก
ส านักงานเขตจัดตั้ง “ศูนย์บริหารราชการ ฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear: BFC)” โดยให้มี
การด าเนินการเป็นแนวทางเดียวกัน จึงก าหนดรูปแบบและแนวทางการปฏิบัติงาน เพ่ือให้
กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรคุณธรรมโปร่งใสบริหารราชการ ปราศจากทุจริตคอร์รัปชั่น โดยตั้งศูนย์ 
BFC ณ ส านักงานเขต เพ่ือเป็นศูนย์รับค าขอด้านงานทะเบียนราษฎร ขออนุญาตก่อสร้าง ขออนุญาต
ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ตลอดจนยื่นค าขออ่ืน ๆ โดยแบ่งพ้ืนที่รับค าร้องและพ้ืนที่
พิจารณาแยกจากกัน เพ่ือลดขั้นตอน ระยะเวลา ซึ่งศูนย์ BFC ต้องมีบริการของฝ่ายต่าง ๆ อย่างน้อย 
ดังนี้ ฝ่ายทะเบียน ฝ่ายโยธา ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ฝ่ายรายได้ ฝ่ายคลัง ฝ่ายเทศกิ จ ซึ่งเขต
อาจมีบริการรับค าร้องค าขออนุญาตอ่ืน ๆ ได้ตามเหมาะสม นอกจากนี้ศูนย์ BFC ต้องจัดผู้รับค าร้อง 
ท าหน้าที่รับค าร้องหรือค าขอต่าง ๆ และให้ผู้อ านวยการเขต ผู้ช่วยผู้อ านวยการเขตก ากับดูแล 
การให้บริการ มีหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ทันทีที่ประชาชนร้องเรียน แต่ละวันจัดระบบเรียกคิวที่เป็น
ธรรม มีที่พักคอยสะดวกสบาย มีหมายเลขโทรศัพท์และบริการเว็บไซต์ให้ประชาชนโทรศัพท์สอบถาม
หรือติดตามเรื่องด าเนินการได้ด้วย โดยให้ครอบคลุมทุกส านักงานเขต เพ่ือมุ่งมั่นที่จะบริการพลเมือง
ของรัฐทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดให้ได้รับสิทธิทางทะเบียนตามหลักกฎหมายโดยถ้วนทั่ว
กันและมุ่งหมาย ให้หน่วยงานมีการพัฒนาระบบการให้บริการที่ดีที่สุดโดยจัดเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์
บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear: BFC) ประจ าจุดต่าง ๆ ในศูนย์ จ านวน 10 
ฝ่าย ประกอบด้วย 

1) ฝ่ายทะเบียน ให้บริการงานทะเบียนราษฎร งานทะเบียนบัตรประจ าตัวประชาชน และ
งานทะเบียนทั่วไป  

2) ฝ่ายการคลัง ให้บริการรับช าระเงิน การรับช าระภาษี และค่าธรรมเนียมให้กับผู้มาขอรับ
บริการทั่วไปและเจ้าหน้าที่ตามฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียม 
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3) ฝ่ายรายได้ ให้บริการรับยื่นแบบการแจ้งรายการช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.2) 
การยื่นแบบแจ้งรายการเพ่ือช าระภาษีบ ารุงท้องที่ (ภ.บ.ท.5) การช าระภาษีบ ารุงท้องที่ การยื่นช าระ
ภาษีป้าย (ภ.ป.1) และการยื่นแบบการช าระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้ายและภาษีบ ารุง
ท้องที ่

4) ฝ่ายโยธา ให้บริการงานอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนและต่อใบอนุญาตอาคารที่มีความ
สูงไม่เกิน 23 เมตร และมีพ้ืนที่รวมกันไม่เกิน 10,000 ตารางเมตร และงานขออนุญาตตัดคัดหินทาง
เท้าในที่สาธารณะ เชื่อมทางเชื่อมท่อระบายน้ า 

5) ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ให้บริการงานการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 13 กลุ่มกิจการ การขออนุญาตจัดตั้งตลาด การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่าย
อาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร การขออนุญาตจ าหน่ายสินค้าในพ้ืนที่หรือทางสาธารณะ การขอ
อนุญาตโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง การขออนุญาตจัดตั้งและด าเนินการสุสานและฌาปนสถาน 
การบริการฉีดพ่นสารเคมีก าจัดยุงลาย และการแจ้งเหตุเดือดร้อนร าคาญ 

6) ฝ่ายเทศกิจ ให้บริการงานการเปรียบเทียบปรับการช าระค่าปรับทางปกครอง การขอ
อนุญาตติดตั้งตาก แขวน วัตถุ ปิด ทิ้ง โปรยแผ่นประกาศ การขออนุญาตน าสัตว์ไปตามถนนหรือ
บริเวณท่ีประกาศห้ามไว้  

7) ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ให้บริการขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการ 
การขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และการขึ้นทะเบียนขอรับเงินสงเคราะห์ศพจัดการศพ
ผู้สูงอายุตามประเพณี 

8) ฝ่ายการศึกษา ให้บริการรับแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาค
บังคับ การขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร และการคัดส าเนาหลักฐาน
แสดงผลการเรียนหรือหลักฐานการส าเร็จการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

9) ฝ่ายปกครอง ให้บริการงานทะเบียนปกครอง การสอบสวนรับรองบุคคล การสอบสวน
รับรองอ่ืน ๆ และการรับเรื่องร้องเรียน การจดทะเบียนพาณิชย์ และจัดเจ้าหน้าที่ในการให้บัตรคิว 
ณ จุดรับเรื่องของศูนย์ BFC เป็นประจ าทุกวัน ให้ค าปรึกษาและตอบข้อซักถามแก่ประชาชน 

10) ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ให้บริการออกใบเสร็จช าระค่าจัดเก็บมูลฝอย 
และหรือสิ่งปฏิกูล การออกหนังสือรับรองการให้บริการจัดเก็บมูลฝอยและหรือสิ่งปฏิกูล การอนุญาต
ขุดล้อม ย้ายต้นไม้ เพ่ือเปิดทางเข้าออกอาคารและสถานที่ การบริการเก็บมูลฝอยทั่วไปในบ้านพัก
อาศัย การบริการสูบสิ่งปฏิกูล การให้บริการเก่ียวกับเศษวัสดุก่อสร้าง 

ส านักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย มีประชากรจัดเป็นสองประเภท คือผู้ตั้งถิ่นฐานเดิมอัน
ประกอบด้วย ชนชาวจีนและไทย อาศัยอยู่บริเวณแขวงป้อมปราบวัดเทพศิรินทร์บ้านบาตรและวัด
โสมนัส และชนชาวมุสลิม ซึ่งอาศัยอยู่ริมคลองแสนแสบในสุเหร่ามหานาคแขวงคลองมหานาค 
โดยข้อมูลประชากรทั้งเขตและแยกตามแขวง ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ดังนี้ 
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- แขวงป้อมปราบ มีจ านวนประชากร ชาย 7,444 คน หญิง 7,956 คน รวม 15,440 คน 
- แขวงวัดเทพศิรินทร์มีจ านวนประชากร ชาย 3,424 คน หญิง 3,466 คน รวม 6,890 คน 
- แขวงคลองมหานาค มีจ านวนประชากร ชาย 4,473 คน หญิง 5,009 คน รวม 9,482 คน 
- แขวงบ้านบาตรมีจ านวนประชากร ชาย 3,476 คน หญิง 3,443 คน รวม 6,919 คน 
- แขวงวัดโสมนัส มีจ านวนประชากร ชาย 3,347 คน หญิง 3,570 คน รวม 6,917 คน 
พ้ืนที่ทั่วไปเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย มีเนื้อที่ทั้งหมด 1.93 ตารางกิโลเมตร แต่มีความส าคัญ

ทางประวัติศาสตร์และเศรษฐกิจมากมาย มีอาณาเขตติดต่อ คือ ทิศเหนือจรดเขตดุสิต ทิศใต้จรด
เขตสัมพันธวงศ์ทิศตะวันออกจรดเขตปทุมวัน ทิศตะวันตกจรดเขตพระนคร 

ดังนั้น การด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายแก่ประชาชนของศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด 
(Bangkok Fast & Clear: BFC) มีหลายภารกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรองรับประชาชนจ านวนมากที่มาใช้
บริการ ซ่ึงส่งผลต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวของกระบวนการให้บริการที่จะสร้างความเชื่อมั่นได้
ว่าประชาชนได้รับบริการที่ดี ซึ่งท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะท าการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการ
ให้บริการ โดยมุ่งหวังว่า การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการของเจ้าหน้าที่  
ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear: BFC) กรณีส านักงานเขตป้อมปราบ
ศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานครในครั้งนี้จะน ามา ซึ่งข้อค้นพบและข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ส าหรับ
ส านักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เพ่ือพัฒนาการให้บริการแก่ประชาชนต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการของเจ้าหน้าที่
ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear: BFC) กรณีส านักงานเขตป้อมปราบ
ศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 

2.2 เพ่ือศึกษากระบวนการให้บริการที่มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการ
ของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear: BFC) กรณีส านักงานเขต
ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 

 
3. แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

3.1 แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับควำมพึงพอใจ 
อัฏพร มาข า (อ้างถึงใน นายณัทธัญพงษ์ ปริวงศ์กุลธร, 2556: 32) ได้อธิบายว่า ความพึง

พอใจประกอบด้วย ทัศนคติ หรือระดับความพึงพอใจของบุคคลต่อกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็น
ถึงประสิทธิภาพของกิจกรรมนั้น ๆ โดยเกิดจากพ้ืนฐานของการรับรู้ ค่านิยม และประสบการณ์ของ 
แต่ละบุคคลที่ได้รับ ทั้งนี้ ระดับความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อกิจกรรมนั้น ๆ สามารถตอบสนองความ
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ต้องการแก่บุคคลนั้นได้ ท าให้พิจารณาได้ว่า สาเหตุพ้ืนฐานดังกล่าวของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกัน
ตามเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และจ านวนครั้งที่มีต่อกิจกรรมนั้น ๆ เป็นต้น 

3.2 แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับบริกำรสำธำรณะ 
John D. Millett (อ้างถึงใน นายอรรถพล พรมดีมา, 2549: 21-22) ได้กล่าวถึงแนวคิดของ

การบริการว่าเป็นการบริการที่สร้างความพึงพอใจในการให้บริการ โดยมีรายละเอียดส าคัญ ดังนี้ 
1) การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน กล่าวคือ การบริการของหน่วยงานภาครัฐที่มีความ

ยุติธรรม โดยมีฐานคิดหรือทัศนคติว่ามนุษย์ทุกคนมีความเท่าเทียมกัน ดังนั้น ประชาชนทุกคนจะ
ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการเลือกปฏิบัติ ไม่มีการแบ่งแยก และกีดกันในการให้บริการ
ประชาชน และได้รับมาตรฐานการให้บริการแบบเดียวกัน ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายที่ก าหนด  

2) การให้บริการอย่างรวดเร็วทันต่อเวลา หมายถึง การให้บริการต่อผู้มาขอรับบริการ
หน่วยงานภาครัฐต้องมีวิธีคิดว่า การให้บริการสาธารณะจะต้องตรงเวลา ดังนั้น หากผลการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ไม่มีการตรงต่อเวลา ผลที่ตามมาจะถือว่าหน่วยงานภาครัฐมีการให้บริการไม่มี
ประสิทธิผล รั้งแต่สร้างความไม่พึงพอใจแก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการ 

3) การให้บริการอย่างเพียงพอ กล่าวคือ การให้บริการสาธารณะต้องมีจ านวนการให้บริการ                     
และสถานที่ให้บริการอย่างเหมาะสม โดยมีความเห็นว่า ความเสมอภาคหรือการตรงเวลาจะไม่มีผล
เลย หากมีจ านวนการให้บริการที่ไม่เพียงพอ ประกอบกับสถานที่ตั้งที่ให้บริการสร้างความไม่ยุติธรรม
ต่อประชาชนผู้รับบริการ 

4) การให้บริการอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ การให้บริการสาธารณะที่ยึดประโยชน์ของสาธารณะ
เป็นหลักและเป็นไปอย่างสม่ าเสมอไม่ใช่ยึดความพึงพอใจของหน่วยงานเป็นที่ตั้งว่า ต้องการจะ
ให้บริการ หรือหยุดการให้บริการเมื่อใดก็ได้ 

5) การให้บริการอย่างก้าวหน้า กล่าวคือ การให้บริการสาธารณะที่มีการปรับปรุงคุณภาพ
และผลการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักการใช้ทรัพยากรเท่าเดิม แต่เพ่ิมเติมประสิทธิภาพความสามารถใน
การปฏิบัติหน้าที่ทดแทน 

3.3 แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับกระบวนกำร 
สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ (อ้างถึงใน นางสาวรัตนา เพชรพรรณ, 2539: 18-19) ได้อธิบาย

แนวคิด และความหมายของกระบวนการว่า มีลักษณะเป็นกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการโดยมีความ
เกี่ยวโยงกันอย่างต่อเนื่อง และมีระเบียบเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

ดังนั้น กระบวนการ จึงเป็นเครื่องมือในการพิจารณาอย่างมีระเบียบ และต่อเนื่องกันเสมอทุก
ขั้นตอน วิธีการในรูปแบบกระบวนการนั้น สามารถย้อนกลับไปสัมพันธ์กับสิ่งต่าง ๆ ที่ได้น าไปแล้ว 
และยังสามารถรับเอาสิ่งที่เกี่ยวข้องเข้ามาพิจารณาพร้อมกันได้อย่างครบถ้วนเป็นระบบ 
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จากข้อความดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า กระบวนการให้บริการ คือ ขั้นตอนต่าง ๆ ของการ
ให้บริการที่ต่อเนื่องกัน ตั้งแต่ขั้นตอนแรกของงาน จนถึงขั้นตอนสุดท้ายของงาน อาทิเช่น ในภารกิจ
ของงานท้องถิ่น เรื่องกระบวนการบริการสูบสิ่งปฏิกูล ประกอบด้วย ขั้นตอนเริ่มต้นคือ การที่
ประชาชนติดต่อขอรับบริการโดยมีวิธีการ ที่หลากหลาย คือ วิธีโทรศัพท์มาแจ้ง หรือ เดินทางมาแจ้ง 
ณ ส านักงานเขต หลังจากนั้นส านักงานเขต ด าเนินการตามขั้นตอนของงานดังกล่าว จนไปสู่ขั้นตอน
สุดท้ายของการให้บริการคือ การสูบสิ่งปฏิกูล พร้อมท าความสะอาด เรียบร้อย 

3.4 งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ฐิติวรดา สุวรรณมัย (2560) ศึกษาการน านโยบายศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด 

(Bangkok Fast & Clear: BFC) ไปปฏิบัติของส านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ปัญหาและ
อุปสรรค ตลอดจนแนวทาง แก้ไขปัญหาและปรับปรุงการน านโยบายศูนย์บริหารราชการฉับไวใส
สะอาด (Bangkok Fast & Clear: BFC) ไปปฏิบัติ ของส านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 
โดยใช้วิธีวิจัยเอกสารและวิจัยสนามในส่วนของวิจัยสนาม เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้างจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 15 คน ผลการวิจัย พบว่า นโยบายนี้มุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับ
บริการที่สะดวก รวดเร็ว ใสสะอาด ตรวจสอบได้ โดยรวมการให้บริการ ในการหน้าที่ของส านักงาน
เขตทั้งหมดทั้ง ไว้ในจุดเดียว (One Stop Service) ท าให้ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
และการให้บริการ และพบว่าปัญหาและอุปสรรคในการน านโยบายไปปฏิบัติ  คือ ด้านทรัพยากร 
ด้านเทคโนโลยีที่ไม่ทันสมัย เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในบทกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รูปแบบของ
นโยบายที่ไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน การสื่อสารระหว่างผู้ออกนโยบายและผู้น านโยบายไปปฏิบัติ
ที่ไม่ต่อเนื่อง และปัญหาจากระบบการเมืองที่จะออกนโยบายเร่งด่วนที่เกี่ยวข้องกับประชาชน แต่ไม่
ตรงกับการบริการของส านักงานเขต แนวทางแก้ไขปัญหาและปรับปรุง คือ ควรมีการจัดสรร
ทรัพยากร หรือบริหารจัดการทรัพยากรให้เพียงพอต่อการน า นโยบายไปปฏิบัติ ควรมีการฝึกอบรม
ให้กับเจ้าหน้าที่ ควรมีการพัฒนารูปแบบการให้บริการของศูนย์บริหารราชการ ฉับไวใสสะอาด 
(Bangkok Fast & Clear: BFC) โดยน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ ควรมีการแก้ไขปรับปรุงกฎระเบียบ 
โครงสร้าง การบริหารงาน ผู้บริหารควรให้ความส าคัญอย่างจริงจัง โดยจัดการประชุมหารือร่วมกัน        
ทุกระดับ และควรมีการตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารราชการฉับไวใส
สะอาด (Bangkok Fast & Clear: BFC) รวมถึงควรมีการสร้างแรงจูงใจในการท างานให้กับเจ้าหน้าที่
ดีเด่น 

 
4. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำวิจัย 

การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารราชการฉับไว
ใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear: BFC) กรณีส านักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 
ได้ด าเนินการตาม แนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง  โดยก าหนดตัวแปรในการศึกษา 
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ซึ่งประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และจ านวนครั้งที่เข้ารับบริการ และ
ตัวแปรตาม ได้แก่ การให้บริการด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย 1) ด้านความเสมอภาคในการให้บริการ 
2) ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ 3) ด้านความเพียงพอต่อความต้องการของผู้รับบริการ 4) ด้าน
ความถูกต้องในการให้บริการ 5) ด้านการให้ค าแนะน าในการให้บริการ 6) ด้านสถานที่ในการ
ให้บริการ และการทดสอบสมมติฐานการศึกษางานวิจัย  

จากตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม และการทดสอบสมมติฐานการศึกษางานวิจัย โดยได้น า
แนวคิดของ Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1988 (อ้างใน บุญสรวง จาตุกุลสวัสดิ์, 2549: 8) 
มาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดของการศึกษาได้ดังภาพที่ 4.1  

           ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตำม   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชากรที่อยู่อาศัย
ในพ้ืนที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายซึ่งมีจ านวนทั้งสิ้น 45 ,648 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 
จากส านักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย) ส่วนขนาดตัวอย่าง ค านวณจากสูตร Taro Yamane (อ้างถึงใน 
ร้อยต ารวจโทสิทธิพงษ์ ศรีเลอจันทร์, 2549: 50) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยใช้ความคลาดเคลื่อน
ในการสุ่ม 5% ได้กลุ่มตัวอย่าง 396 คน โดยน าแบบสอบถามไปเสนอกับอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต้องเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของค าถามในแต่ละข้อว่าตรงความ
มุ่งหมายของการศึกษาครั้งนี้หรือไม่ จากนั้นน ามาแก้ไขปรับปรุงเพ่ือด าเนินการขั้นตอนต่อไป และ  
การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้ วิจัยจะน าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ ไขแล้วจาก             
การปรับปรุงความเที่ยงตรงไปใช้ทดสอบกับตัวอย่ างที่ใช้ทดสอบ (Try-out) จ านวน 30 ชุด 
กับประชาชนที่เข้ารับบริการ ณ ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear: BFC) 
กรณีส านักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร หลังจากนั้นน าแบบสอบถามมาวิเคราะห์เพ่ือ
หาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-Coefficient) 

ปัจจัยส่วนบุคคล          
และภูมิหลัง 

1. เพศ 

2. อายุ 
3. การศึกษา 

4. อาชีพ 

5. จ านวนครั้งที่เข้ารับ
บริการ 

 

ควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรบริกำรของเจ้ำหน้ำที่ 
ศูนย์บริหำรรำชกำรฉับไวใสสะอำดฯ 

กรณีส ำนกังำนเขตป้อมปรำบศัตรูพ่ำย กรุงเทพมหำนคร 
     1. ด้านความเสมอภาคในการให้บริการ 
     2. ด้านความรวดเร็วในการใหบ้ริการ 
     3. ด้านความเพียงพอต่อความต้องการของผู้รับบริการ 
     4. ด้านความถูกต้องในการให้บริการ 
     5. ด้านการให้ค าแนะน าในการให้บริการ 
     6. ด้านสถานที่ในการให้บริการ 
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ของครอนบาค (อ้างใน นายอรรถพล พรมดีมา, 2549: 48-49) และน าเสนอผลการศึกษาผ่านการใช้
ค่าสถิติ 2 แบบ คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ือจัดหมวดหมู่และให้ทราบลักษณะ
พ้ืนฐานทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติเชิงอนุมาน ( Inferential 
Statistics) เพ่ือทดสอบสมมติฐานกลุ่มประชากรโดย ใช้ค่า t-test ส าหรับเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างตัวแปรอิสระที่มี 2 กลุ่ม และใช้ F-test (One-way ANOVA) ส าหรับเปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระที่มี 3 กลุ่มขึ้นไป โดยก าหนดนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และการ
ทดสอบสมมติฐานการศึกษางานวิจัย 

ผลคะแนนที่ได้น ามาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ซึ่งได้ค่ามาจากการค านวณโดยการใช้สมการทาง 
คณิตศาสตร์ ตามมาตรวัดของลิเคิร์ท Likert Scale (อ้างใน ชัชวาลย์ เรืองประพันธ์, 2539: 15) ดังนี้  

 สูตรการหาค่าอันตรภาคชั้น = 
ค่าสูงสุด-ค่าต่ าสุด

จ านวนชั้นที่ต้องการ
 

 

     = 
5 - 1

5
 

     = 0.8 
ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้ตามมาตรวัดของลิเคิร์ท Likert Scale (อ้างใน ชัชวาลย์ เรืองประพันธ์, 

2539: 15) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนระดับการมีส่วนร่วมเกณฑ์การแปลความหมาย เพ่ือจัดระดับ
คะแนนเฉลี่ยในช่วงคะแนนดังต่อไปนี้ 

คะแนนเฉลี่ย  4.21 - 5.00  แปลความว่า  มากที่สุด  
คะแนนเฉลี่ย  3.41 - 4.20  แปลความว่า  มาก  
คะแนนเฉลี่ย  2.61 - 3.40  แปลความว่า  ปานกลาง  
คะแนนเฉลี่ย  1.61 - 2.60  แปลความว่า  น้อย  
คะแนนเฉลี่ย  1.00 - 1.80  แปลความว่า  น้อยที่สุด 

 
5. ผลกำรศึกษำ 

จากการวิเคราะห์ผลการศึกษา สามารถสรุปผลการศึกษา ได้ดังนี้  
ผลการศึกษา พบว่า ระดับความพึงพอใจต่อการบริการของเจ้าหน้าที่ ศูนย์บริหารราชการฉับ

ไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear: BFC) กรณีส านักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาในรายละเอียด สรุปได้ว่า ความพึงพอใจของประชาชน
ต่อการบริการของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear: BFC) กรณี
ส านักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ล าดับแรก คือ ด้านการให้ค าแนะน าในการ
ให้บริการ รองลงมา คือ ด้านความเสมอภาคในการให้บริการ ด้านสถานที่ในการให้บริการ ด้านความ
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รวดเร็วในการให้บริการ ด้านความเพียงพอต่อความต้องการของผู้รับบริการ และล าดับสุดท้าย คือ 
ด้านความถูกต้องในการให้บริการ 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ การศึกษา จ านวนครั้งที่เข้ารับ
บริการต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริการของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด 
(Bangkok Fast & Clear: BFC) กรณีส านักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่าง
กัน ส่วนประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการของเจ้าหน้าที่ 
ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear: BFC) กรณีส านักงานเขตป้อมปราบ
ศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

จากผลการทดสอบสมมติฐาน เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม 
สามารถสรุปได้ ตามตารางท่ี 5.1 
 

ตารางที่ 5.1 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตำม แตกต่ำงระหว่ำง 

ตัวแปรอิสระและตัวแปรตำม 

แตกต่ำงกัน ไม่แตกต่ำงกัน 
เพศ ความพึงพอใจ 

ของประชาชนต่อ 
การบริการของเจ้าหน้าที่ศูนย์

บริหารราชการฉับไว 
ใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear 
: BFC)กรณีส านักงานเขตป้อมปราบ

ศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 

  
อาย ุ   
การศึกษา   
อาชีพ   
จ านวนครั้งท่ีเข้ารับบริการ   

 
6. สรุปผลกำรวิจัย อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 

6.1 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการของเจ้าหน้าที่ 
จากการวิจัย ความพึงพอใจของประชาชนต่อกระบวนการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear: BFC) กรณีส านักงานเขตป้อมปราบ
ศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด สอดคล้องกับการศึกษาของอมรารัตน์ 
บุญภา (2557) วิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลต าบล  
พวา อ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ผลการวิจัย พบว่า ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจต่อ
คุณภาพการให้บริการของเทศบาลต าบลพวา อ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี พบว่ าประชาชนมี
ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
สอดคล้องกับการศึกษาของสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (2559 , 
บทคัดย่อ) วิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลเมือง
ท่าเรือพระแท่น อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ผลการวิจัย พบว่า ผลการศึกษาระดับความ  
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พึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น 
อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี พบว่าประชาชน มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการที่มีต่อ
คุณภาพการให้บริการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และสอดคล้องกับการศึกษาของ เทศบาล
เมืองนครปฐม อ าเภอเมืองนครปฐม (2561 : 86-88) วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อ
คุณภาพการให้บริการ เทศบาลเมืองนครปฐม อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัย 
พบว่าผลการศึกษาระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของ
เทศบาลเมืองนครปฐม อ าเภอเมืองนครปฐม พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ
ให้บริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ดังตารางที่ 6.1 

ตารางที่ 6.1 แสดงความพึงพอใจของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริการของศูนย์
บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear: BFC) ส านักงานเขตป้อม
ปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานครในภาพรวมรายด้าน 

ประเด็นเกี่ยวกับกำรให้บริกำร  ̅ SD แปลควำม อันดับ 
1. ด้านความเสมอภาคในการให้บริการ 
2. ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ 
3. ด้านความเพียงพอต่อความต้องการของผู้รับบริการ 
4. ด้านความถูกต้องในการให้บริการ 
5. ด้านการให้ค าแนะน าในการให้บรกิาร 
6. ด้านสถานท่ีในการให้บริการ 

4.25 
4.21 
4.20 
4.18 
4.49 
4.23 

0.70 
0.80 
0.82 
0.84 
0.78 
0.82 

มากที่สุด 
มากที่สุด 

มาก 
มาก 

มากที่สุด 
มากที่สุด 

2 
4 
5 
6 
1 
3 

รวม 4.26 0.79 มำกที่สุด  

 

 จากตารางแสดง ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจของประชาชนต่อ
การบริการของเจ้าหน้าที่ ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear: BFC) กรณี

ส านักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( ̅=4.26,   
S.D.=0.79) เมื่อพิจารณา รายด้าน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ  ด้านการให้

ค าแนะน าในการให้บริการ เป็นล าดับแรก มีค่าเฉลี่ย ( ̅=4.49, S.D.=0.78) รองลงมา คือ ด้านความ

เสมอภาคในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย ( ̅=4.25, S.D.=0.70) ด้านสถานที่ในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 

( ̅=4.23, S.D.=0.82) ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย ( ̅=4.21, S.D.=0.80) ด้านความ

เพียงพอต่อความต้องการของผู้รับบริการ มีค่าเฉลี่ย ( ̅=4.20, S.D.=0.82) และด้านความถูกต้องใน

การให้บริการ มีค่าเฉลี่ย ( ̅=4.18, S.D.=0.84) เป็นล าดับสุดท้าย 
6.2 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อกระบวนการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear: BFC) กรณีส านักงานเขตป้อมปราบ
ศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานครโดยจ าแนกตามเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และจ านวนครั้งที่เข้ารับบริการ 
พบว่า 
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1) ประชาชนที่มีเพศแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริการของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหาร
ราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear: BFC) กรณีส านักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 
กรุงเทพมหานคร ภาพรวมไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ส.ต.อ.จิตติกร สิงหพันธ์ (2557, 
บทคัดย่อ) ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของสถานีต ารวจภูธรคลองใหญ่ 
อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของสถานีต ารวจภูธรคลองใหญ่ อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 
ไม่แตกต่างกัน ความคิดเห็นของผู้วิจัยอาจกล่าวได้ว่า เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด 
(Bangkok Fast & Clear: BFC) กรณีส านักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ให้บริการ
ทั้งชายและหญิง อย่างเสมอภาคกัน จึงท าให้ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการของเจ้าหน้าที่
ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear: BFC) กรณีส านักงานเขตป้อมปราบ
ศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน ดังตารางที่ 6.2 

ตารางที่ 6.2 แสดงการเปรียบเทียบเพศกับความพึงพอใจต่อกระบวนการให้บริการของเจ้าหน้าที่ศูนย์
บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear: BFC) กรณีส านักงานเขตป้อม
ปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 

เพศ จ ำนวน  ̅ SD t Sig. 

ชาย 173 4.25 0.38 -.762 0.446 
หญิง 223 4.28 0.38   
 

 
จากตารางแสดง การเปรียบเทียบเพศกับความพึงพอใจต่อกระบวนการให้บริการของ

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear: BFC) กรณีส านักงานเขตป้อม
ปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร พบว่า ค่า Sig. เท่ากับ 0.446 แสดงว่า ประชาชนที่มีเพศชายและเพศ
หญิง มีความพึงพอใจต่อกระบวนการให้บริการของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด 
(Bangkok Fast & Clear: BFC) กรณีส านักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน 

2) ประชาชนที่มีอายุแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริการของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหาร
ราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear: BFC) กรณีส านักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 
กรุงเทพมหานคร ภาพรวมไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ร.ต.ท.สิทธิพงษ์ ศรีเลอจันทร์ 
(2549) ความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามโครงการพัฒนา
สถานีต ารวจ เพ่ือประชาชนระยะที่ 2 (พ.ศ. 2545-2549) ในเขตกองบังคับการต ารวจนครบาล 2 
ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
พนักงานสอบสวนตามโครงการพัฒนาสถานีต ารวจเพ่ือประชาชน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2545-2549) 
ในเขตกองบังคับการต ารวจนครบาล 2 ไม่แตกต่างกัน ความคิดเห็นของผู้วิจัยอาจกล่าวได้ว่า 
เจ้าหน้าที่ได้บริการและอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนทุกช่วงอายุ อย่างรวดเร็ว จึงท าให้ความ
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พึงพอใจต่อการบริการของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear: 
BFC) กรณีส านักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน ดังตารางที่ 6.3 

ตารางที่ 6.3 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อกระบวนการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear: BFC) กรณี
ส านักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอายุ 

อำย ุ  ̅ SD 

ต่ ากว่า 20 ป ี
20-30 ป ี
31-40 ป ี
41-50 ป ี
51-60 ป ี
มากกว่า 60 ป ี

4.22 
4.24 
4.27 
4.28 
4.33 
4.18 

0.37 
0.37 
0.40 
0.38 
0.37 
0.38 

 
ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อ

กระบวนการให้บริการของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear: 
BFC) กรณีส านักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร พบว่า มากที่สุด คือ ช่วงอายุ 51-60 ปี 

มีค่าเฉลี่ย ( ̅=4.33, S.D.=0.37) รองลงมา คือ ช่วงอายุ 41-50 ปี มีค่าเฉลี่ย ( ̅=4.28, S.D.=0.38) 

ช่วงอายุ 31 -40 ปี  มีค่าเฉลี่ย ( ̅=4.27, S.D.=0.40) ช่วงอายุ  20 -30 ปี  มีค่าเฉลี่ย ( ̅=4.24, 

S.D.=0.37) ช่วงอายุต่ ากว่า 20 ปี มีค่าเฉลี่ย ( ̅=4.22, S.D.=0.37) และช่วงอายุมากกว่า 60 ป ี

มีค่าเฉลี่ย ( ̅=4.18, S.D.=0.38) เป็นล าดับสุดท้าย 

ตารางที่ 6.4 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของการมีความพึง
พอใจของประชาชนต่อกระบวนการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ศูนย์บริหารราชการฉับไวใส
สะอาด (Bangkok Fast & Clear: BFC) กรณีส านักงานเขตป้อมปราบศัตรู พ่าย 
กรุงเทพมหานคร กับช่วงอายุของประชาชน 

แหล่งควำมแปรปรวน df SS MS F Sig. 
ระหว่างกลุม่ 5 0.474 0.095 0.656 0.657 
ภายในกลุ่ม 390 56.362 0.145   

รวม 395 45.593    
*p ≤ 0.05 
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 จากตารางแสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างอายุ
ของประชาชนกับความพึงพอใจของประชาชนต่อกระบวนการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ศูนย์บริหาร
ราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear: BFC) กรณีส านักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 
กรุงเทพมหานคร พบว่า ค่า F=0.656 และค่า Sig.=0.657 ซึ่งไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ประชาชนที่มีอายุต่างกันมีความพึงพอใจ ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

3) ประชาชนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริการของเจ้าหน้าที่
ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear: BFC) กรณีส านักงานเขตป้อมปราบ
ศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ภาพรวมไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนะดา วีระพันธ์ 
(2555) ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า อ าเภอ
พานทอง จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 
ไม่แตกต่างกัน ความคิดเห็นของผู้วิจัยอาจกล่าวได้ว่า เจ้าหน้าที่ได้บริการและอ านวยความสะดวก
ให้กับประชาชนทุกช่วงระดับการศึกษา อย่างรวดเร็ว จึงท าให้ความพึงพอใจต่อการบริการของ
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear: BFC) กรณีส านักงานเขตป้อม
ปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน ดังตารางที่ 6.5 

ตารางที่ 6.5 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อกระบวนการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear: BFC) กรณี
ส านักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร กับช่วงระดับการศึกษาของประชาชน 

กำรศึกษำ  ̅ SD 
ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง 
ปริญญาตร ี
สูงกว่าปริญญาตร ี

4.16 
4.29 
4.31 
4.29 
4.34 
4.26 
4.18 

0.35 
0.30 
0.41 
0.35 
0.39 
0.39 
0.41 

  
จากตารางแสดงผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อ

กระบวนการให้บริการของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear: 
BFC) กรณีส านักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร พบว่า มากที่สุด คือ ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มีค่าเฉลี่ย ( ̅=4.34, S.D.=0.39) รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย มีค่าเฉลี่ย ( ̅=4.31, S.D.=0.41) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีค่าเฉลี่ย ( ̅=4.29 , 

S.D.=0.35) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีค่าเฉลี่ย ( ̅=4.29, S.D.=0.30) ระดับปริญญาตรี มีค่าเฉลี่ย 
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( ̅=4.26, S.D.=0.39) ระดับสูงกว่าปริญญาตรี มีค่าเฉลี่ย ( ̅=4.18, S.D.=0.41) และระดับประถม

ศึกษา มีค่าเฉลี่ย ( ̅=4.16, S.D.=0.35) เป็นล าดับสุดท้าย 

ตารางที่ 6.6 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของการมีความพึง
พอใจของประชาชนต่อกระบวนการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ศูนย์บริหารราชการฉับไวใส
สะอาด (Bangkok Fast & Clear: BFC) กรณีส านักงานเขตป้อมปราบศัตรู พ่าย 
กรุงเทพมหานคร กับช่วงระดับการศึกษาของประชาชน 

แหล่งควำมแปรปรวน df SS MS F Sig. 
ระหว่างกลุม่ 6 1.048 0175 1.218 0.296 

ภายในกลุ่ม 389 55.788 0.143   
รวม 395 56.836    

*p   0.05 
 

 จากตารางแสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่า ง
ระดับการศึกษาของประชาชนกับความพึงพอใจของประชาชนต่อกระบวนการให้บริการของเจ้าหน้าที่
ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear: BFC) กรณีส านักงานเขตป้อมปราบ
ศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร พบว่า ค่า F=1.218 และค่า Sig.=0.296 ซึ่งไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ประชาชนที่มีระดับการศึกษาที่ต่างกันมีความพึงพอใจ ไม่แตกต่างกัน 
จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

4) ประชาชนที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริการของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหาร
ราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear: BFC) กรณีส านักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 
กรุงเทพมหานคร ภาพรวมแตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของไพวัลย์ ชลาลัย (2550) เรื่องความ
พึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของพนักงานเทศบาลต าบลคลองใหญ่ อ าเภอคลองใหญ่ 
จังหวัดตราด ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนที่มีการอาชีพแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ของพนักงานเทศบาลต าบลคลองใหญ่ แตกต่างกัน ความคิดเห็นของผู้วิจัยอาจกล่าวได้ว่า เจ้าหน้าที่ได้
บริการและอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนทุกอาชีพแตกต่างกัน จึงท าให้ความพึงพอใจต่อการ
บริการของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear: BFC) กรณี
ส านักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ดังตารางที ่6.7 
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ตารางที่ 6.7 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อกระบวนการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear: BFC) กรณี
ส านักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร กับอาชีพของประชาชน 

อำชีพ  ̅ SD 
ข้าราชการ 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
พนักงานบริษัทเอกชน 
ธุรกิจส่วนตัว 
นักเรียน นักศึกษา 
รับจ้างท่ัวไป 
อื่น ๆ 

4.37 
4.34 
4.24 
4.27 
4.14 
4.18 
4.38 

0.34 
0.39 
0.42 
0.42 
0.39 
0.32 
0.37 

  
จากตารางแสดงผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจ

กระบวนการให้บริการของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear: 
BFC) กรณีส านักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร พบว่า อาชีพที่มากที่สุด คือ อ่ืน ๆ 

มีค่าเฉลี่ย ( ̅=4.38, S.D.=0.37) รองลงมา คือ ข้าราชการ มีค่าเฉลี่ย ( ̅=4.37, S.D.=0.34) 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีค่าเฉลี่ย ( ̅=4.34, S.D.=0.39) ธุรกิจส่วนตัวมีค่าเฉลี่ย ( ̅=4.27, S.D.=0.42) 

พนักงานบริษัทเอกชน มีค่าเฉลี่ย ( ̅=4.24 , S.D.=0.42) รับจ้างทั่วไป มีค่าเฉลี่ย  ( ̅=4.18 , 

S.D.=0.32) และนักเรียน นักศึกษา มีค่าเฉลี่ย ( ̅=4.14, S.D.=0.39) เป็นล าดับสุดท้าย 

ตารางที่ 6.8 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของการมีความพึง
พอใจของประชาชนต่อกระบวนการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ศูนย์บริหารราชการฉับไวใส
สะอาด (Bangkok Fast & Clear: BFC) กรณีส านักงานเขตป้อมปราบศัตรู พ่าย 
กรุงเทพมหานคร กับอาชีพของประชาชน 

แหล่งควำมแปรปรวน df SS MS F Sig. 

ระหว่างกลุม่ 6 2.784 0.464 3.340** 0.003 
ภายในกลุ่ม 389 54.052 0.139   

รวม 395 56.836    

 
จากตารางแสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง

อาชีพของประชาชนกับความพึงพอใจของประชาชนต่อกระบวนการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear: BFC) กรณีส านักงานเขตป้อมปราบ
ศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร พบว่า ค่า F=3.340 และค่า Sig.=0.003 ซึ่งแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
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ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 0.01 ประชาชนที่มีอาชีพที่ต่างกันมีความพึงพอใจ แตกต่างกัน และได้
ด าเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีของ LSD ได้ผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 

ตารางที่ 6.9 แสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (Post hoc) ของค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของความ
พึงพอใจของประชาชนต่อกระบวนการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ศูนย์บริหารราชการฉับไว
ใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear: BFC) กรณีส านักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 
กรุงเทพมหานคร กับอาชีพของประชาชน 
อำชีพ  ̅ 

ข้า
รา

ชก
าร

 

พนั
กง

าน
รัฐ

วิส
าห

กิจ
 

พนั
กง

าน
บร

ิษัท
เอ

กช
น 

ธุร
กจิ

ส่ว
นต

ัว 

นัก
เรีย

น 
นัก

ศึก
ษา

 

รับ
จ้า

งทั่
วไ

ป 

อื่น
 ๆ

 

  4.37 4.34 4.24 4.27 4.14 4.18 4.38 
ข้าราชการ 4.37 - 0.03 0.13* 0.10 0.23 0.19* -0.01 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 4.34 - - 0.10 0.07 0.20* 0.16* -0.04 
พนักงานบริษัทเอกชน 4.24 - - - -0.03 0.10 0.06 -0.14 

ธุรกิจส่วนตัว 4.27 - - - - 0.13 0.09 -0.11 
นักเรียน นักศึกษา 4.14 - - - - - -0.04 -0.24* 
รับจ้างท่ัวไป 4.18 - - - - - - -0.20* 

อื่น ๆ 4.38 - - - - - - - 
*p ≤ 0.05 

 

จากตารางแสดงผลเมื่อท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ ด้วยวิธี
ทดสอบของ LSD (Least Significant Difference) พบว่า อาชีพแตกต่างกัน มีความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อกระบวนการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok 
Fast & Clear: BFC) กรณีส านักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 0.01 พบว่า คู่ท่ีมีความแตกต่างกัน ได้แก่  

- อาชีพข้าราชการ มีความพึงพอใจของประชาชนต่อกระบวนการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear: BFC) กรณีส านักงานเขต
ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร มากกว่า อาชีพพนักงานบริษัทเอกชนและอาชีพรับจ้างทั่วไป 

- อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีความพึงพอใจของประชาชนต่อกระบวนการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear: BFC) กรณี
ส านักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร มากกว่า อาชีพนักเรียน นักศึกษา และอาชีพ
รบัจ้างทั่วไป 
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- อาชีพนักเรียน นักศึกษา มีความพึงพอใจของประชาชนต่อกระบวนการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่ ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear: BFC) กรณีส านักงาน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร น้อยกว่า อาชีพอ่ืน ๆ 

- อาชีพรับจ้างทั่วไป มีความพึงพอใจของประชาชนต่อกระบวนการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear: BFC) กรณีส านักงานเขต
ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร น้อยกว่า อาชีพอ่ืน ๆ 

5) ประชาชนที่มีจ านวนครั้งที่เข้ารับบริการแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริการของ
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear: BFC) กรณีส านักงานเขตป้อม
ปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ภาพรวมไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของอรรถพล พรมดีมา 
(2549) เรื่องความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการงานทะเบียนราษฎร ส านักงานเขตธนบุรี 
ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนที่มีจ านวนครั้งที่เข้ารับบริการแตกต่างกัน มีความพึงพอใจของประชาชน
ผู้มารับบริการงานทะเบียนราษฎร ส านักงานเขตธนบุรี ไม่แตกต่างกัน ความคิดเห็นของผู้วิจัยอาจ
กล่าวได้ว่า เจ้าหน้าที่ได้บริการและอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เข้ารับบริการ จึงท าให้ความ
พึงพอใจต่อการบริการของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear: 
BFC) กรณีส านักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน ดังตารางที่ 6.10 

ตารางที่ 6.10 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อกระบวนการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear: BFC) กรณี
ส านักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร กับจ านวนครั้งที่เข้ารับบริการของ
ประชาชน 
จ ำนวนคร้ังท่ีเข้ำรับบริกำร  ̅ SD 

1-3 ครั้ง 4.26 0.39 

4-6 ครั้ง 4.25 0.39 
มากกว่า 6 ครั้ง 4.31 0.34 
 

จากตารางแสดงผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อ
กระบวนการให้บริการของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear: 
BFC) กรณีส านักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร พบว่า จ านวนครั้งที่เข้ารับบริการของ

ประชาชน มากที่สุด คือ มากกว่า 6 ครั้ง มีค่าเฉลี่ย ( ̅=4.31, S.D.=0.34) รองลงมา คือ 1-3 ครั้ง 

มีค่าเฉลี่ย ( ̅=4.26, S.D.=0.39) และ 4-6 ครั้ง มีค่าเฉลี่ย ( ̅=4.25, S.D.=0.39) เป็นล าดับสุดท้าย 
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ตารางที่ 6.11 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของการมีความ 
พึงพอใจของประชาชนต่อกระบวนการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ศูนย์บริหารราชการฉับ
ไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear: BFC) กรณีส านักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 
กรุงเทพมหานคร กับจ านวนครั้งที่เข้ารับบริการของประชาชน 

แหล่งควำมแปรปรวน df SS MS F Sig. 
ระหว่างกลุม่ 2 0.238 0.119 0.825 0.439 

ภายในกลุ่ม 393 56.598 0.144   
รวม 395 56.836    

*p ≤ 0.05 
 

จากตารางแสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
จ านวนครั้งที่เข้ารับบริการของประชาชนกับความพึงพอใจของประชาชนต่อกระบวนการให้บริ การ
ของเจ้าหน้าที่ ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear: BFC) กรณีส านักงาน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร พบว่า ค่า F=0.825 และค่า Sig.=0.439 ซึ่งไม่แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ประชาชนที่มีจ านวนครั้งที่เข้ารับบริการต่างกันมีความพึง
พอใจ ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ผลกำรทดสอบสมมติฐำนในกำรศึกษำงำนวิจัย 

สมมติฐำน ผลกำรทดสอบสมมติฐำน 

1.บุคคลที่เพศแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อกระบวนการให้บริการของเจ้าหนา้ที่
ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear: BFC) กรณี
ส านักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

2.บุคคลที่อายุแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อกระบวนการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear: BFC) 
กรณีส านักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

3.บุคคลที่การศึกษาแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อกระบวนการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear: BFC) 
กรณีส านักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

4.บุคคลที่อาชีพแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อกระบวนการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear: BFC) 
กรณีส านักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 

ยอมรับสมมติฐาน 

5.บุคคลที่มีจ านวนครั้ งที่ เข้ารับบริการแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อ
กระบวนการให้บริการของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด 
(Bangkok Fast & Clear: BFC) กรณีส านั กงาน เขตป้อมปราบศัตรูพ่ า ย 
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 

ปฏิเสธสมมติฐาน 
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7. ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษา เรื่อง ความพึงพอใจต่อการบริการของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารราชการฉับไวใส

สะอาด (Bangkok Fast & Clear: BFC) กรณีส านักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 
พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด ในส่วนที่ผู้วิจัยเห็นว่าน่าจะให้ความสนใจต่อการพิจารณา และ
ตั้งข้อสังเกตครั้งนี้ ได้แก่ บุคคลที่อาชีพแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อกระบวนการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear: BFC) กรณีส านักงานเขตป้อม
ปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน และประเด็นเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน 
ด้านความถูกต้องในการให้บริการ ซึ่งเป็นด้านที่ได้เป็นล าดับท้ายสุด ผู้วิจัยจึงได้ตั้งข้อสังเกต 
ข้อเสนอแนะบางประเด็น ดังนี้ 

7.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย  
จากผลการวิจัย พบว่า ด้านความถูกต้องในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ดังนั้น ผู้ให้บริการ

ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear: BFC) ส านักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 
กรุงเทพมหานคร ควรก าหนดนโยบายการจัดท าเอกสาร ข้อมูล การเปรียบเทียบปรับ และจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียม ให้มีความถูกต้อง ตามระเบียบราชการ เพ่ือบริการแก่ประชาชนผู้รับบริการทุกอาชีพ
อย่างเสมอภาคกัน 

 7.2 ข้อเสนอแนะเชิงทฤษฏี 
1) ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear: BFC) ส านักงานเขตป้อม

ปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่จ าเป็นให้ประชาชนทราบอย่าง
ทั่วถึง 

2) ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear: BFC) ส านักงานเขตป้อม
ปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ควรมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่อยู่เสมอ เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถ 
และความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติงาน เพื่อแสดงออกถึงบริการที่น่าเชื่อถือ เชื่อใจได้ มีความรับผิดชอบ
ในงานบริการ และให้บริการอย่างซื่อตรง เป็นธรรม ถูกต้องและรวดเร็ว 

3) ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear: BFC) ส านักงานเขตป้อม
ปราบศัตรูพ่าย กรงุเทพมหานคร ควรมีความยุติธรรมในการบริหารงานภาครัฐที่มีฐานของความคิดว่า
ทุกคน ทุกอาชีพเท่าเทียมกัน ดังนั้น ประชาชนทุกคนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในทุกแง่มุม
ของกฎหมายไม่มีการแบ่งแยกกีดกันในการให้บริการประชาชนจะได้รับการปฏิบัติในฐานะที่เป็น
ปัจเจกบุคคลที่ใช้มาตรฐานการให้บริการเดียวกันไม่ว่าจะสาขาอาชีพใด ๆ 
 
 
 
 



539 
 

บรรณำนุกรม 

จิตติกร สิงหพันธ์, ส.ต.อ. (2557). ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของสถานี
ต ารวจภูธรคลองใหญ่ อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด.  สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและ
ภาคเอกชน วิทยาลัยการบริหารรัฐกจิ มหาวิทยาลัยบูรพา. 

ชนะดา วีระพันธ์. (2555). ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเก่า อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี. สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา. 

ชัชวาลย์ เรืองประพันธ์. (2539). สถิติพ้ืนฐาน. ขอนแก่น: โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา. 
ฐิติวรดา สุวรรณมัย. (2560). การน านโยบายศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & 

Clear: BFC) ไปปฏิบัติ ศึกษากรณี ส านักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร . (หลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 

ณัทธัญพงษ์ ปริวงศ์กุลธร. (2556). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่งเสริมการตลาดและความพึงพอใจใน
การเข้าชมฟุตบอล สปอนเซอร์ไทยพรีเมียร์ลีก. (ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต) (การ
จัดการการกีฬา) มหาวิทยาลัยมหิดล. 

เทศบาลเมืองนครปฐม อ าเภอเมืองนครปฐม. (2561). ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการ
ให้บริการเทศบาลเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม.  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล. 

บุญชม ศรีสะอาด. (2556). วิธีการทางสถิติส าหรับการวิจัย. กรุงทพฯ: สุวีริยาสาส์น. 
บุญสรวง จาตุกุลสวสดิ์. (2549). ความคาดหวังกับสภาพการบริการจริงของเจ้าหน้าที่ศุลกากร ด้าน

พิธีการศุลกากร ส านักศุลกากรท่าอากาศยานกรุงเทพตามความรับรู้ของตัวแทนออกของ.  
(รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต) สาขาการบริหารทั่วไป วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
มหาวิทยาลัยบูรพา. 

ไพวัลย์ ชลาลัย. (2550). ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของพนักงานเทศบาล ต าบล
คลองใหญ่อ าเภอคลองใหญ่จังหวัดตราด. (วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต) 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา. 

รัตนา เพชรพรรณ. (2538). ความพึงพอใจของประชาชนต่อกิจกรรมบริการ ด้านโยธาของส านักงาน
เขต กรุงเทพมหานคร: ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างเขตชั้นใน ชั้นกลาง และขั้นนอก. 
(ปริญญาพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต) พัฒนาสังคม การจัดการการพัฒนาสังคม.  

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง. (2559). ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มี
ต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น อ าเภอท่ามะกา จังหวัด
กาญจนบุรี. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง. 

  



540 
 

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. (2542). ทัศนคติของนิสิตนักศึกษาต่อการรับราชการ: 
รายงานการวิจัย. กลุ่มวิจัยและพัฒนาระบบราชการ ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล
ภาครัฐ. 

สิทธิพงษ์ ศรีเลอจันทร์, ร.ต.ท. (2549). ความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน
สอบสวนตามโครงการพัฒนาสถานีต ารวจเพื่อประชาชน ระยะที่ 2 พ.ศ. 2545-2549 ในเขต
กองบังคับการต ารวจนครบาล 2. (ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต) รัฐศาสตร์ สาขาวิชา
รัฐศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์.  

สุนทร ศรีเปลี่ยนจันทร์, พ.ต.ท. (2540). ความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานสอบสวนของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจสถานีต ารวจภูธร ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์.  (ปริญญาพัฒนบริหาร 
ศาสตรมหาบัณฑิต) พัฒนาสังคม การจัดการการพัฒนาสังคม. 

ส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี. การแถลง
นโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พลต ารวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง กทม. ก้าวสู่ปีที่ 45 
“ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที” นโยบายที่ 1 “สะอาด” CLEAN: บ้านเมืองสะอาดการบริหาร
ราชการใสสะอาด 1 จัดตั้งศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด Bangkok Fast & Clear หรือ 
BFC. สืบค้นเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563, จาก 
http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER9/DRAWER044/GENERAL/DATA0
000/00000010  

ส านักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร. (2562). ข้อมูลทั่วไปของเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย. 
สืบค้นเมื่อวันที ่7 กุมภาพันธ์ 2563, จาก 
www.bangkok.go.th/pomprapsattruphai/page/sub/2488/ข้อมูลทั่วไปของเขต  

อมรารัตน์ บุญภา. (2557). ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลต าบล 
พวา อ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี.  สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน. 
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา. 

อรรถพล พรมดีมา. (2549). ความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการงานทะเบียนราษฎร 
ส านักงานเขตธนบุรี. (ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต) รัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์.  

อ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย. ส านักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย. สืบค้นเมื่อวันที ่
7 กุมภาพันธ์ 2563, จาก 
http://www.bangkok.go.th/pomprapsattruphai/page/sub/8291/อ านาจหน้าที่-03  

 
 

http://www.bangkok.go.th/pomprapsattruphai/page/sub/8291/อำนาจหน้าที่-03


541 
 

ควำมสอดคล้องของนโยบำยกำรพัฒนำกรุงเทพมหำนครกับเป้ำหมำยกำร
พัฒนำท่ียั่งยืนที่ 11 ของสหประชำชำติ  

ยศนนท์ จอมจันทร์* 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสอดคล้องของนโยบายในการกรุงเทพมหานคร 
กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 11 แห่งสหประชาชาติ ซึ่งว่าด้วย เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์
ที่ครอบคลุม ปลอดภัยและยั่งยืน และเพ่ือใช้เป็นแนวทางส าหรับการวางแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
ต่อไปในอนาคต โดยท าการศึกษาประเด็นต่าง ๆ ที่ถูกก าหนดเป็นตัวชี้วัดของเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนดังกล่าว ผ่านนโยบายของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ แผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี 
(2556-2575) แผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 5 ปี  (2561 -2565) แผนปฏิบัติราชการ
กรุงเทพมหานครประจ าปี และรวมถึงแผนงานในระดับชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แผนแม่บท
พัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี, แผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนแห่งกรุงเทพมหานคร  

ผลการศึกษาพบว่าการพัฒนากรุงเทพมหานครนั้น โดยรวมแล้วได้มีการกล่าวถึงการพัฒนา
เมืองที่สอดคล้องตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ มีการจัด
ให้มีโครงการต่าง ๆ เพื่อให้สามารถบรรลุ ซึ่งอาจจะมีจุดเน้นที่แตกต่างกันบ้าง อาทิ กรุงเทพมหานคร
มีการเน้นเรื่องการพัฒนาแหล่งน้ า เนื่องมีแม่น้ าหรือคลองจ านวนมาก ในขณะเดียวกันยังมีบาง
ประเด็นที่ยังไม่ได้รับการกล่าวถึงอย่างชัดเจนนัก อาทิ การแก้ไขปัญหาค่าโดยสารรถไฟฟ้าที่มีราคา
แพง ไม่เหมาะสมกับความสามารถในจ่ายของประชากรส่วนมาก รวมถึงได้มีการเสนอแนะในบาง
ประเด็น เช่น ควรใช้ให้การท าผังเมืองเฉพาะชุมชน หรือเฉพาะพ้ืนที่ เพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนาที่
เหมาะสมกับพ้ืนที่นั้น ๆ หรือการให้ความส าคัญกับพื้นท่ีสาธารณะในรูปแบบอ่ืน นอกเหนือจากพ้ืนที่สี
เขียวแบบสวนสาธารณะ          

ค ำส ำคัญ: การพัฒนาเมือง, เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  
 
1. บทน ำ 

“พ้ืนทีเ่มือง” ก าลังเป็นพื้นท่ีที่มีความส าคัญมากข้ึนในทุกขณะ อันเนื่องมาจากการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ การค้าการลงทุนที่เพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้เมืองกลายเป็นพ้ืนที่ ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ 
ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อองค์ประกอบอื่นของเมืองด้วย เช่น ระบบการศึกษา ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน หรือ
ระบบสาธารณสุข ท าให้เกิดการการอพยพของประชาชนโดยเฉพาะจากเขตชนบทเข้าเมือง เพ่ือการ

                                                           
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์    



542 
 

เข้ามาหางานท าในภาคอุตสาหกรรม หรือภาคบริการ ซึ่งได้รับอัตราค่าจ้างที่สูงกว่าในภาค
เกษตรกรรม หรือโอกาสในบริการสาธารณะที่ดีกว่า ระบบสาธารณูปโภคที่ดีกว่า โดยข้อมูลจาก
สหประชาชาติ (2562) พบว่าในปี 2018 มีเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่เกิน 10 ล้านคน จ านวนทั้งสิ้น 
33 เมือง โดยเพิ่มขึ้นจากในปี 2014 ที่มีท้ังสิ้น 28 เมือง ซึ่งในแง่ภาพรวมของโลก ในปัจจุบันครึ่งหนึ่ง
ของจ านวนประชากรโลก หรือประมาณ 3.5 พันล้านคน อาศัยอยู่ในพ้ืนที่เขตเมือง ซึ่งภายในปี 2030 
จะมีประชากรกว่า 5 พันล้านคน 

การขยายตัวของเมืองนอกเหนือจะน ามาซึ่ งความเจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจแล้ว 
ในขณะเดียวกันก็น าปัญหามาด้วยเช่นเดียวกัน การเพ่ิมขึ้นของประชากรอย่างรวดเร็วอาจส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตของประชากร เนื่องจากความต้องการในที่อยู่อาศัยมีเพ่ิมมากขึ้น ก่อให้เกิดปัญหาชุมชน 
โดยจากการส ารวจของสหประชาชาติ (2559) พบว่า มีประชากรกว่า 883 ล้านคนตามเมืองต่าง ๆ 
ทั่วโลกต้องอาศัยอยู่ในชุมชนแออัด ปัญหาอีกประการต่อของพ้ืนที่เมือง คือ คุณภาพอากาศ ซึ่งเป็นผล
มาจากการจราจรที่คับคั่ง หรือการก่อสร้างจ านวนมากในเมือง โดยจากการส ารวจของสหประชาชาติ 
(2559) พบว่า ในปี 2559 มีประชากรเพียงร้อยละ 10 เท่านั้นที่ได้รับอากาศบริสุทธิ์ ในชีวิตประจ าวัน 
ส่วนประมาณอีกประมาณ 1,800 ล้านคนของประชากรในเขตเมืองนั้นต้องด ารงชีวิตอยู่ในพ้ืนที่ที่มี
คุณภาพอากาศต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานขององค์การอนามัยโลกถึง 2.5 เท่า  

จากข้อมูลที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนั้น จะเห็นว่าปัจจุบันพ้ืนที่เมืองก าลังทวีความส าคัญขึ้นอย่าง
มากทั้งในฐานะของการเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาด้านต่าง ๆ และที่ส าคัญที่สุดคือการเป็นที่อยู่อาศัย
ของประชากรจ านวนมาก แต่ในขณะเดียวกันท่ามกลางการพัฒนานั้นองค์กรสหประชาชาติและ
ประเทศชาติสมาชิก ก็ได้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้มีการก าหนดให้ หัวข้อ “การพัฒนาเมือง” 
เป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพ่ือให้พ้ืนที่เมืองได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพ่ือให้เป็น
พ้ืนที่ที่เหมาะสมและมั่นคงส าหรับการตั่งถิ่นที่อยู่อาศัยของผู้คน โดยได้ก าหนดเป้าหมายที่ส าคัญไว้
หลายประการ อาทิ 1) การจัดให้มีการเข้าถึงที่อยู่อาศัย และ บริการขั้นพ้ืนฐานที่ปลอดภัยและเพียง 
2) การให้มีระบบขนส่งสาธารณะที่ปลอดภัย และราคาไม่แพง หรือ 3) การปรับปรุงคุณภาพอากาศให้
เหมาะสมกับการด ารงชีวิต และการจัดการกับขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น  

ส าหรับประเทศไทยพ้ืนที่เมืองที่ส าคัญที่สุด และมีขนาดใหญ่ที่สุดคือ “กรุงเทพมหานคร” 
ซึ่งเป็น เอกนคร หรือเมืองโตเดี่ยวเพียงหนึ่งเดียว เนื่องจากยังไม่มีพ้ืนที่หรือจังหวัดอ่ืนที่มีระดับการ
พัฒนาหรือบทบาททางเศรษฐกิจที่เทียบเท่าได้ โดยปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีประชากรตามระบบ
ส ามะโนครัวประชากรของกรมการปกครอง ในปี 2562 จ านวน 5,666,264 คน  แต่ในความเป็นจริง
แล้ว กรุงเทพมหานครยังมีประชากรแฝง ซึ่งอาจจะท าให้ประชากรจริง ๆ แล้วรวมกว่า 10 ล้านคน 
นอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังมีความส าคัญในแง่ของการเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 
โดยข้อมูลจากส านักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2561) ระบุว่าจากผลิตภัณฑ์มวล
รวมของประเทศไทยที่มีอยู่ประมาณ 15 ล้านล้านบาท พบว่ามีสัดส่วนมากจากกรุงเทพมหานครถึง 5 
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ล้านล้านบาท แต่ในขณะเดียวกัน กรุงเทพมหานครก็ประสบปัญหาในการพัฒนาเมืองเช่นเดียวกันกับ
เมืองใหญ่ต่าง ๆ ทั่วโลก อาทิ ปัญหาคุณภาพอากาศ จากฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า PM 2.5 ซึ่งมีเป็น
สืบเนื่องจาก การจราจรที่คับคั่ง หรือปัญหาคุณภาพและราคาของบริการขนส่งสาธารณะหรือปัญหา
การอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวที่เหมาะสม เมื่อเทียบกับจ านวนประชากร เป็นต้น 

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ท าไมผู้ วิจัยมีความสนใจศึกษาถึงนโยบายในการพัฒนา
กรุงเทพมหานครว่ามีแนวทางหรือเป้าหมายการแก้ไขปัญหาอย่างไร มีความสอดคล้องกับหลักการ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 11 หรือ SDG 11 ของสหประชาชาติหรือไม่ ซึ่งส าหรับประเทศไทยได้เข้า
ร่วมการด าเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ.2030 แห่งสหประชาชาติโดยสมัครใจ และเป็นหนึ่ง
ในประเทศสมาชิกสหประชาชาติที่ร่วมรับรองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนในปี 2558 
 
2. วัตถุประสงค์ในกำรวิจัย      

2.1 เพ่ือศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่เมืองของกรุงเทพมหานคร  
2.2 เพ่ือศึกษาความสอดคล้องระหว่างแผนพัฒนาพ้ืนที่เมืองของกรุงเทพมหานครกับ

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 11 ของสหประชาชาติ 
2.3 เพ่ือศึกษาแนวทางปรับปรุงแผนการพัฒนาเมืองกรุงเทพมหานครให้มีความยั่งยืนตาม

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติมากยิ่งขึ้น   
 

3. ค ำถำมกำรวิจัย  
แนวทางการพัฒนาเมืองของกรุงเทพมหานครมีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่

ยั่งยืนที่ 11 ของสหประชาชาติหรือไม่  
 
4. เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนแห่งสหประชำชำติ   

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goal (SDGs) ได้รับการ
รับรองโดยที่ประชุมแห่งสหประชาชาติ หรือ General Assembly ในปี พ.ศ. 2558 โดยได้ตั้ง
ระยะเวลาเป้าหมายการบรรลุภายใน 15 ปี คือปี พ.ศ. 2573 โดยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดังกล่าว
นี้ต่อยอดมาจาก เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ หรือ Millennium Development Goal 
(MDG) ซึ่งได้รับรองเมื่อปี พ.ศ. 2543 และสิ้นสุดลงในปี พ.ศ. 2558 โดยแนวคิดส าคัญในการจัดให้มี 
MDG คือ การเห็นถึงผลกระทบของการพัฒนาในด้านอุตสาหกรรม หรือเศรษฐกิจที่แม้จะก่อให้
ความก้าวหน้า หรือการพัฒนาในแต่ละประเทศ ต่อในขณะเดียวกันก็มีผลกระทบจ านวนมากทั้งต่อ
สภาพแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของผู้คน จึงได้ถือก าเนิด MDG ขึ้นมาเพ่ือแก้ไขผลกระทบที่เกิดจาก
การพัฒนา รวมถึงเป็นการวางหลักให้การพัฒนาที่จะเกิดขึ้นต่อไปค านึงถึงปัจจัยแวดล้อมมากข้ึน  
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เมื่อครบก าหนดระยะเวลา และ MDG ได้สิ้นสุดลง สหประชาชาติจึงได้มีการก าหนด
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขึ้นมาใหม่ โดยให้เรียกว่า Sustainable Development Goals (SDGs) 
ซึ่งได้สืบทอด และต่อยอดแนวคิดพ้ืนฐานมาจาก MDG มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาโลกต่อไป 
ซึ่ง SDGs นั้นมีเป้าหมายในการพัฒนาทั้งสิ้น 17 เป้าหมายโดยครอบคลุมทั้งในมิติสังคม เศรษฐกิจ 
และสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มดังมีรายละเอียดดังนี้ 1) กลุ่ม PEOPLE: ว่าด้วยคุณภาพชีวิต
ของผู้คน 2) กลุ่ม Prosperity ว่าด้วยเรื่องการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และครอบคลุม 
3) กลุ่ม Planet ว่าด้วยเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 4 ) กลุ่ม Peace ว่าด้วยเรื่อง
สันติภาพ สถาบันที่เข้มแข็ง และความยุติธรรม 5.กลุ่ม Partnership ว่าด้วยเรื่องการเป็นหุ่นส่วนเพ่ือ
การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยส าหรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 11 นั้นถูกจัดอยู่ใน
กลุ่ม กลุ่ม Prosperity ว่าด้วยเรื่องการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่ งยืน และครอบคลุม 
กลุ่ม Planet ว่าด้วยเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยประกอบไปด้วย 7 เป้าประสงค์
ด้วยกัน ได้แก่ 1) คุณภาพของที่อยู่อาศัยที่มีความปลอดภัย และเพียงพอกับจ านวนประชากร 2) 
ระบบขนส่งคมนาคมท่ีมีคุณภาพ ปลอดภัย และมีราคาท่ีเหมาะสม 3) ความสามารถในการป้องกันภัย
พิบัติของเมือง 4) การบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม และคุณภาพอากาศ 5) การวางผังเมืองอย่าง
มีส่วนร่วม การมีพ้ืนที่สีเขียวที่เหมาะสม และการอนุรักษ์พ้ืนที่ทางวัฒนธรรม   

ส าหรับประเทศไทยได้เข้าร่วมวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยสมัครใจ เป็นหนึ่งในสมาชิก
สหประชาชาติผู้ให้การรับรองวาระเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนนี้ โดยในระดับชาติได้มีการตั้งคณะกรรมกา
เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และมีส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นเลขานุการ โดยคณะกรรมการชุดนี้ มีหน้าที่ ในการก าหนดนโยบาย
และยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศให้ครอบคลุมในทุกด้านทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม อย่าสมดุลและบูรณาการ รวมถึงท าหน้าที่ในการส่งเสริมการด าเนินงานของหน่วยงานรัฐ
และเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 
5. ระเบียบวิธีวิจัย       

งานวิจัยเรื่อง “ความสอดคล้องของนโยบายการพัฒนากรุงเทพมหานคร กับเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนที่ 11ของสหประชาชาติ” มีรูปแบบการศึกษาวิจัยแบบเชิงคุณภาพ (qualitative 
research) โดยใช้กระบวนการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร หรือการวิจัยเชิงเอกสาร 
(documentary research) โดยท าการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปผลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทั้งใน
ส่วนของแผนการพัฒนากรุงเทพมหานคร และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 11 โดยเริ่มต้น
ท าการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแนวทางทั้ง 2 แนวทาง ได้แก่  
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1) แนวทาง หรือนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากรุงเทพมหานคร ได้แก่  
(1) แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556-2575) 
(2) แผนพัฒนาพัฒนากรงุเทพมหานครระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 
(3) แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ าปี  

2) นโยบายในระดับอื่นท่ีเกี่ยวข้อง   
(1) แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี  
(2) แผนฟื้นฟูกิจการองคก์ารขนส่งมวลชนแห่งกรุงเทพมหานคร  

3) แนวคิด หลักการและเหตุผล รวมถึงเป้าหมายของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 11 ของ
สหประชาชาติที่ว่าด้วยการพัฒนาเมืองและสังคมอย่างยั่งยืน  

4) แนวคิด และหลักการโดยรวมของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ 
(Sustainable Development Goal)   

นอกจากนี้เพ่ือเป็นพื้นฐานส าหรับการท าความเข้าใจเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงใช้ส าหรับเป็น
พ้ืนฐานในการแสนอแนะแนวทาง หรือข้อแนะน าส าหรับแผนพัฒนาเมืองในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครให้
มีความยั่งยืน และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 11 ว่าด้วยการพัฒนาเมืองและสังคม
อย่างยั่งยืน ผู้วิจัยจะท าศึกษาเอกสาร หรืองานวิจัย ได้แก่  

1) แนวคิด หลักการพ้ืนฐานว่าด้วยการพัฒนาเมือง แนวคิดว่าด้วยการพัฒนาเมืองอย่างยืน 
รวมถึงคุณลักษณะ และองค์ประกอบของเมืองที่มีความยั่งยืน  

2) ตัวอย่าง หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 11 โดยจะ
ศึกษาทั้งจากประเทศที่มีแนวทางหรือรูปแบบการด าเนินงานที่ประสบความส าเร็จ รวมถึงศึกษาจาก
ประเทศท่ีมีลักษณะปัจจัยที่คล้ายคลึงกับประเทศไทย  

โดยประการต่อมาส าหรับการเปรียบเทียบจะยึดเป้าหมาย หรือ Target ของเป้าหมายการ
พัฒนาที่ 11 เป็นหลัก และไปศึกษานโยบาย หรือแผนพัฒนาของกรุงเทพมหานครว่ามี ความ
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือไม่ ซึ่งการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 11 ได้ก าหนด
เป้าหมาย หรือ Target ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  

1) คุณภาพของที่อยู่อาศัยที่มีความปลอดภัย และเพียงพอกับจ านวนประชากร  
2) ระบบขนส่งคมนาคมท่ีมีคุณภาพ ปลอดภัย และมีราคาท่ีเหมาะสม  
3) ความสามารถในการป้องกันภัยพิบัติของเมือง  
4) การบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม และคุณภาพอากาศ  
5) การจัดการพ้ืนที่ของเมือง ได้แก่ การวางผังเมืองอย่างมีส่วนร่วม การมีพ้ืนที่สีเขียวที่

เหมาะสม และการอนุรักษ์พ้ืนที่ทางวัฒนธรรม  
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กำรวิเครำะห์ข้อมูล  
ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นจะแบ่งออกเป็น 3 ประเด็นคือ  
1) การสรุปและวิเคราะห์ปัญหาของกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของเป้าหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 11 ซึ่งมีทั้งหมด 7 เป้าประสงค์ รวมถึงจ าแนกด้วยว่ามีเป้าประสงค์ใดบ้างที่เป็น
ปัญหาอยู่ในขณะนี้  

2) สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร และนโยบายเกี่ยวข้องว่ามีการระบุ
ถึงการแก้ไขปัญหาตามข้อ 1 หรือไม่ หากมี มีอย่างไร  

3) เปรียบเทียบแนวทาง หรือนโยบายตามข้อ 2 ว่ามีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนที่ 11 หรือไม่อย่างไร  

เป้ำหมำยย่อยท่ี 1 สร้ำงหลักประกันกำรเข้ำถึงท่ีอยู่อำศัย กำรบริกำรขั้นพื้นฐำน ที่ปลอดภัย 
มีรำคำที่เหมำะสม รวมถึงกำรพัฒนำชุมชนแออัด 
 สถำนกำรณ์ปัจจุบัน หรือสภำพปัญหำในปัจจุบัน 

เป้าหมายที่ 1 เป็นเป้าหมายที่กล่าวถึง คุณภาพของที่อยู่อาศัยของประชาชนที่จะได้มีคุณภาพ 
ปลอดภัย และมีราคาที่เหมาะสม โดยมีตัวชี้วัดที่ส าคัญ คือสัดส่วนของจ านวนประชากรที่อาศัยอยู่ใน
ชุมชนแออัด  

ข้อมูลจากการส ารวจพบว่าปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีชุมชนแออัดทั้งสิ้น 662 แห่งจากทั้งสิ้น 
2070 ชุมชน โดยในแง่ของสัดส่วนของประชาชนที่อาศัยในพ้ืนที่ชุมชนแออัดซึ่งส ารวจโดยสหประชาชาติ
ระบุว่า ในปี 2010 มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 27 , ร้อยละ 25 ในปี 2014 และร้อยละ 24.6 ในปี 2016 
ในขณะที่ปี 2016 ค่าเฉลี่ยของประชากรทั่วโลกที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัดอยู่ที่ร้อยละ 23.6  

ประการต่อมาในแง่ของราคาของที่อยู่อสังหาริมทรัพย์ จากส ารวจการเติบโตเฉลี่ยของราคา
อสังหาริมทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ในประเทศไทย ในช่วงระหว่าปี 2552-2561 พบว่า อสังหาริมทรัพย์
ประเภทห้องชุดมีอัตราการเพ่ิมเฉลี่ยต่อปีสูงที่สุดอยู่ท่ีร้อยละ 8.40 ต่อมาคือ ทาวเฮาส์อยู่ที่ร้อยละ 5.60 
บ้านเดียวอยู่ที่ร้อยละ 4.20 ส่วนที่ดินเปล่าอยู่ที่ร้อยละ 7.80 ในขณะที่ข้อมูลจากส านักงานสถิติแห่งชาติ 
พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อเดือนนั้นมีการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 1.7 ต่อปีเท่านั้น ซึ่งจากข้อมูล
ที่กล่าวมานั้นจะได้ว่าการเพ่ิมขึ้นของราคาอสังหาริมทรัพย์นั้น ไม่สอดคล้องกับการเพ่ิมขึ้นของรายได้ 
ท าให้มีประชากรบางส่วนมีรายได้ไม่มีเพียงส าหรับที่อยู่อาศัย ส่งผลต่อปัญหาชุมชนแออัดเช่นเดียวกัน  

ควำมสอดคล้องของนโยบำยกำรพัฒนำเมืองกรุงเทพมหำนครกับเป้ำหมำยย่อยที่ 1 
ประเทศไทยได้มีการประกาศใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี โดยมี

จุดประสงค์เพ่ือให้ทุกคนได้มีที่อยู่อาศัยที่มีมาตรฐาน ยกระดับสภาพแวดล้อมและโครงสร้างพ้ืนฐาน
ชุมชน รวมถึงการเพ่ิมความสามารถในการเข้าถึงบริการทางการเงินและสินเชื่อ โดยมีแนวทางในการ
ด าเนินการที่ส าคัญดังนี้ 

(1) การสร้างที่อยู่ที่ได้มาตรฐาน  
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- การจัดท ากฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เอ้ือต่อการพัฒนา อาทิ พระราชบัญญัติการ
พัฒนาที่อยู่อาศัย และจัดท าแผนพัฒนาระดับจังหวัด และท้องถิ่น รวมถึงการจัดท ามาตรฐานการ
ก่อสร้างที่อยู่อาศัย เพ่ือใช้ในการก ากับควบคุม ดูแล การก่อสร้างที่อยู่อาศัย  

- การปรับปรุงที่อยู่อาศัยที่ เหมาะสมแก่ผู้มีรายได้น้อยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
รวมถึงการสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยให้เหมาะสม และทั่วถึงเหมาะกับประชาชนทุกช่วงวัย ทุกกลุ่มรายได้ 
และสามารถอยู่ในวิสัยที่สามารถแบกรับค่าใช้จ่ายได้  

(2) การส่งเสริมการเข้าถึงระบบการเงินเพ่ือการมีที่อยู่อาศัย  
- การจัดตั้งกองทุนเพ่ือการมีที่อยู่อาศัย เพ่ือสนับสนุนการเข้าถึงสินเชื่อเพ่ือการมีที่

อยู่อาศัยของกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการของสถาบันการเงินได้ โดยน ารายได้มาจาก
ส่วนหนึ่งของภาษีที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือภาษีเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะอ่ืน ๆ  

- สนับสนุนการเข้าถึงผลิตภัณฑ์สินเชื่อของผู้ที่มีรายได้น้อย รวมถึงการออกแบบ
สินเชื่อที่สอดคล้องเหมาะสมกับทุกกลุ่มรายได้ และสินเชื่อรูปแบบใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพ
สังคมปัจจุบัน เช่น สินเชื่อเพ่ือพ่อเลี้ยงเดี่ยว/แม่เลี้ยงเดี่ยว   

- สนับสนุนการปฏิรูปที่ดิน เช่น ที่ดินตาบอด ที่ดินของภาครัฐที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ 
และน ามาพัฒนาเพื่อสร้างเป็นที่อยู่อาศัยส าหรับผู้มีรายได้น้อย  

(3) การชุมชนที่มีความพร้อมด้านสาธารณูปโภค และความเข้มแข็งในการบริหาร
จัดการตนเอง 

- สนับสนุนการพัฒนาชุมชนให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี และยกระดับการอยู่อาศัยในพ้ืนที่
สลัม รวมถึงฟ้ืนฟูแหล่งที่อยู่อาศัยที่มีสภาพเสื่อมโทรมให้กลับมาเป็นชุมชนที่น่าอยู่อาศัย  

- ก าหนดนโยบาย และแนวทางในการพัฒนาโครงสร้างสาธารณูปโภค โครงข่ายการ
คมนาคม โครงข่ายการขนส่ง และโครงสร้างพ้ืนฐาน ๆ อ่ืน ๆ ให้สอดคล้องต่อการพัฒนาเมือง ให้เอ้ือต่อ
การตั้งถิ่นฐาน และการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม  

ตัวอย่างโครงการที่ส าคัญในการขับเคลื่อนเพ่ือให้ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ สามารถบรรลุได้ อาทิ  
1) โครงการให้เช่าส าหรับผู้มีรายได้น้อยจ านวน จ านวนประมาณ 51,000 หน่วย  
2) โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุดในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ส าหรับ

ผู้มีรายได้น้อยได้เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย  
3) แผนงานบ้านมั่นคง เป็นการจัดหาที่อยู่อาศัยโดยชุมชนในรูปแบบสหกรณ์ เป็นการจัดหา

ที่ดินร่วมกัน ออกแบบชุมชนร่วมกัน เพ่ือสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยส าหรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน 
4) แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยริมคลอง เป็นการแก้ไขปัญหาการบุกรุกของชุมชนริมคลองใน

กรุงเทพมหานคร โดยจัดการให้ชุมชนเหล่านั้นมีสภาพแวดล้อมที่ดี มีสาธารณูปโภคที่ดี เหมาะสมแก่การ
พักอาศัย  
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นอกจากนี้ในแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี ได้มีการวางแนวไว้ว่าแผนการปฏิบัติงานตาม
แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยจะต้องมีการก าหนดตัวชี้วัดการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน หรือ SDGs ด้วยเช่นเดียวกัน รวมถึงการส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกระทรวงที่จะมาท าหน้าที่ในการ
ดูแล และพัฒนาเรื่องที่อยู่อาศัยของประชาชนโดยเฉพาะ ทั้งนี้จากการศึกษาภาพรวมในระดับนโยบาย
พบว่า มีการวางนโยบายที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นส่วนใหญ่ โดยยกเฉพาะการ
พัฒนาที่อยู่อาศัย และชุมชนเพื่อให้ประชาชนมีสภาพการเป็นอยู่ดีขึ้น หลุดพ้นจากสภาพแวดล้อมแบบ
ชุมชนแออัด โดย การเคหะแห่งชาติ และ องค์การพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานหลัก ส่วนกรุงเทพมหานคร
นั้นจะเป็นในลักษณะของการส่งเสริมสภาพแวดล้อมของแหล่งที่อยู่อาศัย เช่น การปรับปรุงแหล่งน้ า การ
ปรับปรุงระบบก าจัดขยะ หรือระบบบ าบัดน้ าเสีย เป็นต้น  

เป้ำหมำยย่อยที่ 2 จัดให้มีระบบขนส่งสำธำรณะที่ปลอดภัย มีรำคำที่เหมำะสม เข้ำถึงได้
ง่ำย โดยเฉพำะกลุ่มเปรำะบำง ได้แก่ ผู้หญิง ผู้พิกำร และผู้สูงอำยุ รวมถึงกำรพัฒนำควำม
ปลอดภัยบนท้องถนน โดยกำรขยำยระบบขนส่งสำธำรณะ    

สภำพปัญหำ หรือสถำนกำรณ์ปัจจุบัน 
เป้าหมายย่อยที่ 2 เป็นเป้าหมายที่ว่าด้วยความสะดวกในการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ 

โดยวัดจาก ความสามารถในการเข้าถึงการให้บริการ ความสามารถในการจ่ายค่าบริการขนส่ง
สาธารณะ และ คุณภาพของระบบขนส่งสาธารณะ โดยข้อมูลของสหประชาชาติพบว่า จากการส ารวจ
เมืองต่าง ๆ กว่า 227 เมืองใน 78 ประเทศ พบว่ามีประมาณร้อยละ 53 ที่ระบบขนส่งมวลชนของ
เมืองสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย โดยพ้ืนที่ที่มีการเข้าถึงได้สะดวกที่สุดคือ กลุ่มออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ 
และพ้ืนที่ที่มีการเข้าถึงได้น้อยที่สุดคืออนุภูมิภาค Sub Saharan ที่ ร้อยละ 18 ซึ่ งส าหรับ
กรุงเทพมหานคร นั้นมีระบบขนส่งสาธารณะหลักด้วยกันทั้งสิ้น 3 ระบบคือ ระบบขนส่งรถโดยสาร
ประจ าทาง ระบบขนส่งทางราง และระบบขนส่งทางน้ า โดยระบบรถโดยสารประจ าทางของ ขสมก. 
คือเป็นระบบที่ความครอบคลุมพื้นที่ในแง่ของเส้นทางมากที่สุด   

ในปัจจุบันพบว่าระบบขนส่งในกรุงเทพมหานครยังประสบปัญหาหลายประการ ได้แก ่
1) คุณภาพของรถขนส่งประจ าทางของ ขสมก. โดยในปี 2562 ขสมก. มีรถโดยสารให้บริการอยู่ทั้งสิ้น 
2,645 คัน โดยที่กว่า 1,900 คันนั้น ให้บริการมาแล้วกว่า 20 ปี ท าให้บางส่วนมีสภาพรถที่ไม่
เหมาะสมกับ หรือซ่อมบ ารุงบ่อยครั้ง 2. ความถี่ในการให้บริการเนื่องจากรถโดยสารจ านวนมากของ 
ขสมก. ยังไม่สามารถจัดหารถให้บริการทดแทนรุที่ปลดประจ าการ หรือซ่อมบ ารุงได้ ส่งผลในบางสาย
การเดินรถมีความถี่ที่ไม่เหมาะสมต่อความต้องการใช้ของประชากร แต่ในเรื่องของราคานั้น 
รถโดยสารประจ าทางของกรุงเทพมหานคร ถือว่ามีราคาท่ีเหมาะสม เมื่อเทียบกับรายได้ของประชากร 
รวมถึงเมื่อเทียบกับต่างประเทศก็ถือได้ว่าอยู่ในระดับที่ไม่ต่างกันมาก    
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ต่อมาคือปัญหาของระบบขนส่งทางราง หรือรถไฟฟ้า โดยมี 1 ปัญหาที่ส าคัญคือ ปัญหาค่า
โดยสารที่มีราคาแพง โดยในปี 2562 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย หรือ TDRI ได้ท าการ
วิจัยเปรียบเทียบค่าโดยสารรถไฟฟ้าโดยเฉลี่ยของไทยเมื่อวัดตามอ านาจดัชนีการซื้อ หรือ PPP พบว่า
รถไฟฟ้าที่ให้บริการในกรุงเทพมหานครมีอัตราค่าโดยสารที่สูงกว่าประเทศอ่ืน โดยมีค่า เฉลี่ยอยู่ที่ 
28.30 บาท ต่อเที่ยว ในขณะที่สิงคโปร์ และฮ่องกงอยู่ที่ 13.3 บาท และ 16.78 บาทต่อเที่ยว 
โดยความสามารถในการจ่ายโดยเฉลี่ยของคนไทย กลุ่มผู้มีรายได้ปานกลางอยู่ที่ 20.33 บาทต่อคนต่อ
เที่ยว และกลุ่มผู้มีรายได้น้อย มีค่าเฉลี่ยของความสามารถในการจ่ายอยู่ที่ 11.69 บาทต่อคนต่อเที่ยว
เท่านั้น สาเหตุหนึ่งที่ส าคัญที่ส่งผลให้ค่าโดยสารมีราคาแพงคือการบริหารที่เน้นผลก าไรเพ่ือน ามา
ชดเชยส่วนที่ขาดทุนในช่วงแรกที่ติดต่อกันถึง 7 ปี หรือการที่ระบบรถไฟฟ้ามีผู้ให้บริการที่ต่างกัน 
ดังนั้นเมื่อมีการเดินทางที่ เชื่อมต่อกันระหว่างรถไฟฟ้า 2  ระบบ ส่งผลให้ผู้ โดยสารต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าระบบรถไฟฟ้าที่แตกต่างกัน (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2562)   

ควำมสอดคล้องของนโยบำยกำรพัฒนำเมืองกรุงเทพมหำนครกับเป้ำหมำยย่อยที่ 2  
กรุงเทพมหานครถือว่าสามารถจะประสบความส าเร็จเรื่องความครอบคลุม โดยระบบขนส่ง

มวลชนประเภทราง ถือเป็นระบบขนส่งมวลชนที่จะมีประสิทธิภาพในอนาคตได้ ซึ่งถ้าหากด าเนินการ
ตามแผนแม่บทได้อย่างครบถ้วนก็จะมีระยะทางถึง 250 กิโลเมตร และมีการเชื่อมต่อกับพ้ืนที่
ปริมณฑลด้วย แต่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไม่ได้ค านึงถึงเพียงแค่ความครอบคลุมเท่านั้น แต่มุ่งเน้น
ให้ความส าคัญกับความยากง่ายในการเข้าถึงทั้งในแง่ของราคา ระยะทาง จุดบริการ ความถี่ในการ
ให้บริการ และความเป็นมิตรกับประชาชนกลุ่มเปราะบางอันได้แก่ เด็ก ผู้สูงอายุ หรือผู้พิการ รวมถึง
ราคาของระบบขนส่งมวลชนที่เหมาะสม 

โดยในแผนแม่บทการพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี มุ่งเน้นการพัฒนาการเชื่อมต่อการ
เดินทางกับระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน โดยแบ่งเป็นการขยายความครอบคลุมของระบบรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชน ได้แก่  

- สร้างส่วนต่อขยายรถไฟฟ้า BTS หรือระบบรางอ่ืน ๆ เช่น รถไฟฟ้าแบบ 
Monorail โดยปัจจุบันมีระบบรถไฟฟ้าขนส่งที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างทั้งสิ้น 9 สาย แบ่งออกเป็น
ระบบรถไฟฟ้าในเขตเมือง 6 สาย ระบบรถไฟชานเมือง 2 สาย และระบบรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อ
ท่าอากาศยาน 1 สาย  

และอีกประการคือการเชื่อมต่อระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกับการเดินทางแบบอ่ืน เพ่ือให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนได้ง่ายขึ้น ได้แก่  

- การพัฒนาการทางเดินเท้า ทางรถจักรยาน และบริการรถรับส่งให้เชื่อมต่อกับ
สถานีรถไฟฟ้าทั้งท่ีเปิดให้บริการแล้ว และท่ีก าลังก่อสร้าง  

- การพัฒนาพ้ืนที่จอดรถโดยสาร และบริการรถรับส่งระหว่างพ้ืนที่นั้น กับสถานี
รถไฟฟ้า 
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- การจัดพ้ืนที่จอดรถส่วนบุคคลในบริเวณที่มีการเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้าให้
เพียงพอ 

นอกจากกรุงเทพมหานครยังให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบขนส่งทางน้ าด้วยเช่นเดียวกัน 
โดยได้วางยุทธศาสตร์ไว้ภายในปี 2575 พลเมืองในกรุงเทพมหานครจะสามารถสัญจรด้วยทางเรือ 
ทางจักรยาน และทางเท้าได้อย่างสะดวกและปลอดภัย โดยได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาไว้ดังนี้   

- ศึกษาแนวทางการเพ่ิมเส้นทางการเดินเรือ สร้างสถานีเรือโดยสาร และประสาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการขยายเส้นทางการเดินเรือเพ่ิม  

- ปรับปรุงพ้ืนที่รอบท่าเรือให้มีการเชื่อมต่ออย่างมีประสิทธิภาพ ท าการติดไฟฟ้า
ส่องสว่าง ป้ายแผนที่ และมีที่พักผู้โดยสาร  

ประการต่อมาเป็นการพัฒนาระบบขนส่งประเภทรถโดยสารประจ าทาง หรือรถเมล์ ซึ่งมีแผน
ฟ้ืนฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับปรับปรุง พ.ค. 2562) เป็นกลไกส าคัญ โดยในแง่ของ
การให้บริการ ขสมก. ได้วางยุทธศาสตร์การปรับปรุงการให้บริการไว้คือ ประการแรก ยุทธศาสตร์การ
จัดหารถโดยสารใหม่ โดยตามแผนฟื้นฟูกิจการฯ ก าหนดไว้ที่ 3,183 คัน โดยก าหนดให้เป็นรถโดยสาร
ที่ใช้เชื้อเพลิงธรรมชาติ (NGV) เพ่ือน ามาทดแทนรถโดยสารที่มีอยู่เดิม ซึ่งการสามารถจัดหารถ
โดยสารใหม่นั้นจะส่งผลโดยตรงต่อความถี่ในการให้บริการ และความสะดวกสบายของผู้ใช้บริการ 
ประการที่สองคือ การน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการให้บริการ ได้แก่ การติดตั้งระบบ E-Ticket 
การติดตั้งระบบ GPS ระบบ WIFI เพ่ือให้การใช้บริการ เพ่ือเป็นการลดต้นทุนการบริการ และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการให้บริการ และประการที่สามคือ การพิจารณาปรับปรุงสายการเดินรถโดยสาร
ประจ าทางให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดเส้นทางการเดินรถซ้ าซ้อน รวมถึงการปรับเส้นทางให้
สอดคล้องกับระบบขนส่งมวลชนอ่ืน เพ่ือให้การเชื่อมต่อระหว่างระบบขนส่งเป็นได้ง่ายขึ้น ซึ่ง ถ้า
สามารถด าเนินการได้ตามนี้ก็จะท าให้ระบบรถโดยสารประจ าทางมีประสิทธิภาพมากขึ้นเป็นไปตาม
ตัวชี้วัดของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 11แต่อย่างไรก็ตามประเด็นส าคัญคือการปฏิบัติ บังคับใช้ให้
ได้ผลจริง เพราะ ขสมก. มีการปรับปรุงแผนฟ้ืนฟูกิจการมาแล้ว 3 ครั้ง แต่สภาพปัญหาของ ขสมก. 
ยังคงเป็นแบบเดิม และมักจะประสบปัญหาในการปฏิบัติ เช่น การจัดท าระบบ E-ticket ที่ไม่สามารถ
ใช้ได้จริง รวมถึงปัญหาการจัดหารถโดยสารประจ าทางทดแทน เป็นต้น 

ประเด็นการจัดหารถโดยสารประจ าทางแบบใหม่ จะเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ส าคัญเช่นเดียวกัน 
เพราะจะเป็นตัวแปรส าคัญในการเพ่ิมความเข้าถึงของกลุ่มประชากรประเภทเปราะบาง ซึ่งหมายถึง 
ผู้สูงอายุ คนพิการ หรือเด็ก เป็นต้น เพราะ รถโดยสารที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบันไม่เอ้ือต่อการใช้
บริการของกลุ่มคนเหล่านี้ ไม่มีทางขึ้น หรืออุปกรณ์ที่เป็นพิเศษส าหรับคนพิการขึ้นไป เป็นรถโดยสาร
ที่มีทางขึ้น-ลงที่สูง โดยรถโดยสารที่มีแผนจะด าเนินการจัดหานั้น ซึ่งได้ด าเนินการมาใช้แล้วบางส่วน 
จะเป็นรถโดยสารแบบชานต่ า หรือ Low Floor Bus ซึ่งผู้พิการจะสามารถขึ้นใช้บริการได้อย่าง
สะดวก รวมถึงมีการจัดพื้นที่ส าหรับผู้พิการไว้อย่างชัดเจน  
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จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นจะพบว่า นโยบายต่าง ๆ มีความชัดเจนในแง่ของการปรับปรุง
ระบบรถโดยสารประจ าทาง ขสมก. ทั้งในแง่ของคุณภาพรถ ความถี่ ปรับปรุงความครอบคลุมของ
ระบบขนส่งมวลชน โดยเฉพาะความครอบคลุมเป็นประเด็นที่เห็นได้ชัดที่สุด เพราะในอดีตรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนจะครอบคลุมอยู่แค่ในเขตเมือง หรือศูนย์กลางทางธุรกิจเท่านั้น แต่ปัจจุบันทั้งโครงการ
ใหม่ที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว และก าลังขยายไปสู่เขตเมืองชั้นนอก เป็นการเชื่อมต่อระหว่างพ้ืนที่อยู่อาศัย 
และพ้ืนที่แหล่งงาน หรือศูนย์กลางทางธุรกิจ แต่ยังมีอีก 1 ประเด็นที่มีนโยบายที่ไม่ชัดเจนนักคือ เรื่อง
ของราคา ดังที่กล่าวไปแล้วว่า ราคา ก็เป็น 1 ในปัจจัยที่ส าคัญ ส าหรับการท าให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงระบบขนส่งมวลชนได้มากขึ้น โดยระบบรถไฟฟ้าเป็นระบบขนส่งมวลชนที่มีทั้งประสิทธิภาพ 
และความปลอดภัย แต่อย่างที่กล่าวไปแล้ว ระบบรถไฟฟ้ายังมีปัญหาเรื่องราคาที่สูงเมื่อเทียบกับ
รายได้ของผู้คนในกรุงเทพมหานคร เพราะฉะนั้นจากปัญหาดังกล่าวกรุงเทพมหานคร ควรจะต้องเร่งมี
มาตรการในการแก้ไขปัญหารถไฟฟ้าราคาแพง เพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนได้อย่า
แท้จริง    

เป้ำหมำยย่อยที่ 3 ยกระดับกำรพัฒนำเมืองและขีดควำมสำมำรถให้ครอบคลุมและยั่งยืน 
เพื่อกำรวำงแผนและบูรณำกำรกำรบริหำรกำรจัดกำรกำรตั้งถิ่นฐำนของผู้คนอย่ำงมีส่วนร่วม  

สภำพปัญหำ หรือสถำนกำรณ์ปัจจุบัน 
เป็นเป้าหมายที่กล่าวถึงการบริหารจัดการการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ โดยให้ความส าคัญ 

1) การวางแผนบริหารจัดการการใช้พื้นที่เมือง หรือการวางผังเมือง โดยต้องมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของ
องค์กรภาคประชาสังคม และประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย และ 2) การควบคุมอัตราการขยายตัวของพ้ืนที่
เมืองให้สอดคล้องกับการขยายตัวของจ านวนประชากร  

ประการแรกในส่วนของการขยายตัวของพ้ืนที่เมืองที่ไม่สอดคล้องกับการขยายตัวของจ านวน
ประชากร โดยจากการศึกษาพบว่าในปัจจุบันค่าเฉลี่ยของเมืองต่าง ๆ ทั่วโลก การใช้ประโยชน์ของ
ที่ดินขยายตัวเร็วกว่าจ านวนประชากร 2-3 เท่าท าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมักจะไม่สามารถเข้าไป
ควบคุมวางกฎเกณฑ์การใช้ประโยชน์ที่ดินได้ทัน ท าให้การใช้ที่ดินนั้นไม่เกิดประโยชน์สูงสุด 
เพราะฉะนั้นภาครัฐต้องมีการวางแผนกฎระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินล่วงหน้า ให้สอดคล้องกับ 
การขยายตัวขอเมือง โดยกรุงเทพมหานครนั้นพบว่าเมืองมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในลักษณะ
แนวราบไปพ้ืนที่นอกเมือง โดยเป็นการเพ่ือที่อยู่อาศัยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.18 ต่อปี ส่วนการใช้พ้ืนที่เชิง
พาณิชยกรรม เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.85 ต่อปี ในขณะที่การใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ืออุตสาหกรรมหรือ
คลังสินค้าลดลงร้อยละ 1.62 ส่วนที่ดินที่เป็นที่ว่างลดลงร้อย 1.42 ต่อปี และการใช้ที่ดินเพ่ือการ
เกษตรกรรมลดลงร้อยละ 0.87 ต่อปี ซึ่งขยายตัวอย่างต่อเนื่องเช่นนี้ สอดคล้องนอกที่มีความหนาแน่น
เพ่ิมมากขึ้นส่วนเขตเมืองชั้นในนั้นมีความหนาแน่นลดลง ท าให้เกิดปัญหาที่ส าคัญคือ การสร้าง
สาธารณูปโภค หรือสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ อาจจะไม่ทันท่วงทีที่มีการขยายตัวของพ้ืนที่ต่าง ๆ 
ซึ่งอาจจะท าให้ประชาชนต้องมีค่าใช้จ่ายในการด ารงชีวิตเพ่ิมมากขึ้น และสองคือส่งผลให้พ้ืนที่ในเขต
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เมืองชั้นในไม่สามารถใช้ประโยชน์ไม่ได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากพ้ืนที่ในเขตเมืองโดยมากจะกลายเป็นพ้ืน
ทางพาณิชยกรรม อาคารส านักงาน ท าให้มีการประโยชน์เฉพาะช่วงกลางวันเท่านั้น แต่ใน
ขณะเดียวกันแม้ว่าเมืองจะมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง แต่การเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากรใน
กรุงเทพมหานครนั้น ในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา คือ 2015-2020 ข้อมูลโดยสหประชาชาติระบุว่า
จ านวนประชากรในกรุงเทพมหานครนั้นมีการขยายตัวเพียงร้อยละ 2  

ปี เขตเมืองชั้นใน เขตเมืองชั้นกลำง เขตเมืองชั้นนอก 

2558 8,365.24 4,319.60 1,369.04 
2559 8,248.70 4,369.93 1,387.77 

2560 8,163.86 4,399.76 1,405.55 

 
ในส่วนของผังเมือง ปัจจุบันกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างการประกาศใช้ ผังเมืองรวม

กรุงเทพมหานคร ซึ่งคาดว่าจะประกาศใช้ในช่วงปลายปี 2563 โดยจะเป็นการทดแทนผังเมืองเดิม
ตั้งแต่ปี 2556 ซึ่งกรุงเทพมหานครได้ด าเนินการจัดให้การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้
เสียแล้ว โดยแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มย่อย รวมถึงในเชิงระดับพ้ืนที่ส่วนต่าง ๆ เพ่ือให้ประชาชนแต่ละ
พ้ืนที่มีความเข้าใจว่า พ้ืนที่ของตนลักษณะการวางผังเมืองอย่างไร  

ควำมสอดคล้องของนโยบำยกำรพัฒนำเมืองกรุงเทพมหำนครกับเป้ำหมำยย่อยที่ 3 
หากพิจารณาแผนการพัฒนากรุงเทพมหานครพบว่าได้มีการก าหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ

เป้าหมายย่อยที่ 3 ไว้ทั้งสิ้น 1 ยุทธศาสตร์ คือยุทธศาสตร์ที่ว่าด้วย การเจริญเติบโตของเมือง
กรุงเทพมหานครต้องมีการเจริญเติบโตอย่างมีระเบียบ มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน และทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีการแบ่งเป้าหมายที่ส าคัญออกเป็น 3 เป้าหมายคือ  

1) จ ากัดความหนาแน่นในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครชั้นในไม่ให้เกิน 40,000 คน ต่อตารางเมตร  
2) ลดระยะเวลาในการเดินทางระหว่างพ้ืนที่อยู่อาศัย กับแหล่งปฏิบัติงานให้ไม่เกิน 30 นาที  
3) ระยะทางเฉลี่ยระหว่างแหล่งชุมชนกับสาธารณูปกรต่าง ๆ โดยไม่เกิน 5 กิโลเมตร 
ประการแรกการจ ากัดความหนาแน่นของประชากรในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครชั้นใน ซึ่งก็คือ

พ้ืนที่เกาะรัตนโกสินทร์นั้นเอง โดยจะเน้นให้เกาะรัตนโกสินทร์มีการเจริญเติบโตด้านการท่องเที่ยว 
หรือเศรษฐกิจ จะไม่เน้นการเจริญเติบโตของเมือง ประเด็นต่อมาในส่วนของผังเมืองรวม มีปรับ
รูปแบบการใช้ประโยชน์ของที่ดินในพ้ืนที่ต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
ขยายตัวของเมือง เช่น ในบางพ้ืนที่มีการปรับรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินจากพ้ืนที่เพ่ือการอยู่อาศัย 
ให้กลายเป็นพ้ืนที่ทางพาณิชยกรรม เพ่ือเป็นการกระจายสิ่งอ านวยความสะดวกไปยังพ้ืนที่ต่าง ๆ 
ให้กับประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก เป็นส่งเสริมให้มีศูนย์กลางทางธุรกิจของแต่ ละพ้ืนที่ 
ไม่ได้กระจุกตัวอยู่แต่ที่ในตัวเมืองเท่านั้น หรือการปรับระดับความหนาแน่นของประชากรในพ้ืนที่ต่าง ๆ 
เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง โดยบริเวณที่ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนผ่าน เพ่ือเป็นการส่งเสริม
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การใช้ประโยชน์ของที่ดินรอบระบบขนส่งมวลชน ซึ่งการด าเนินการเช่นนี้จะท าให้การเข้าถึง
สาธารณูปโภค หรือแหล่งอ านวยความสะดวกของประชาชนนั้นง่าย และสะดวกข้ึน    

เป้ำหมำยย่อยที่ 4 ให้ควำมส ำคัญกับกำรปกป้อง และคุ้มครองมรดกทำงวัฒนธรรม และ
ทรัพยำกรธรรมชำติ  

สภำพปัญหำ หรือสถำนกำรณ์ปัจจุบัน 
เป้าหมายย่อยที่ 4 เป็นเป้าหมายที่ว่าด้วยการอนุรักษ์พ้ืนที่มรดกทางวัฒนธรรม และมรดก

ทางธรรมชาติ อาทิ กลุ่มบ้านที่อยู่อาศัยโบราณ อนุสาวรีย์ หรือพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ เป็นต้น โดยมองว่า
การเกิดขึ้นและการขยายตัวของเมือง ย่อมเป็นสิ่งที่กระทบต่อพ้ืนที่ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม หรือ
ทางธรรมชาติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่สิ่งที่ส าคัญคือการอนุรักษ์พ้ืนที่เหล่านี้ให้สามารถอยู่ร่วมกันกับ
เมือง หรือการพัฒนาต่าง ๆ ได้อย่างยั่งยืน   

ในปัจจุบันแผนแม่บทเพ่ือการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ฉบับใหม่ ด าเนินการเสร็จ
สิ้นแล้ว อยู่ระหว่างการประกาศใช้ โดยออกมาทดแทนแผนเดิมที่ประกาศใช้มาตั้งแต่ปี 2540 ซึ่งที่
ผ่านมาแผนแม่บทที่ประกาศใช้ในปี 2540 นั้นจะเป็นการเน้นพัฒนา ปรับปรุง และบูร ณะ
โบราณสถาน และพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมต่าง ๆ ให้มีสภาพที่สมบูรณ์ขึ้น แต่ขณะเดียวกันก็มีผลเสีย
เช่นเดียวกัน โดยหนึ่งในผลกระทบที่ให้ได้ชัดคือการรื้อถอนชุมชนป้อมพระกาฬเพ่ือน าไปสร้างเป็น
สวนสาธารณะ แม้ว่าชุมชนเหล่านั้นจะเป็นชุมชนที่มีอัตลักษณ์ที่ควรค่าแก่การรักษาก็ตาม นอกจากนี้
ยังมีกฎหมายที่ส าคัญอีก 3 ฉบับ ได้แก้ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร มีข้อก าหนดที่ส าคัญ อาทิ 
การห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้อาคารบางประเภท การควบคุมความ
สูงอาคาร การก าหนดลักษณะทางสถาปัตยกรรม เช่น ลักษณะหลังคา สัดส่วนประตูหน้าต่ าง 
กฎหมายฉบับต่อมาคือ พระราชบัญญัติการผังเมือง หรือผังเมืองรวม ซึ่งเป็นสิ่งที่ก าหนดลักษณะ  
การใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ต่าง ๆ ของเมือง ลักษณะการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ เป็นต้น และกฎหมาย
ฉบับสุดท้ายคือ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และ 
เมืองเก่า พ.ศ. 2546 ซึ่งใช้ส าหรับการวางแนวทางเกี่ยวกับการอนุรักษ์และพัฒนาพ้ืนที่เกาะ
รัตนโกสินทร์ โดยได้มีการก าหนดนโยบายการใช้ประโยชน์ที่ดินในเกาะรัตนโกสินทร์เพ่ิมเติม ได้แก่ 
การห้ามประกอบอุตสาหกรรม หรือโรงงานที่อาจก่อให้เกิดอัคคีภัย หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ
สิ่งแวดล้อม การจ ากัดการประกอบกิจการ เฉพาะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตเท่านั้น เป็นต้น  

ควำมสอดคล้องของนโยบำยกำรพัฒนำเมืองกรุงเทพมหำนครกับเป้ำหมำยย่อยที่ 4  
หน่วยงานหลักที่ท าหน้าที่ ดูแลในการอนุรักษ์รักษามรดกทางวัฒนธรรมในพ้ืนที่

กรุงเทพมหานคร คือ คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า โดยมีหน้าที่ใน
การก าหนดนโยบาย ก าหนดพ้ืนที่ และจัดท าแผนในการอนุรักษ์ รวมถึงการสนับสนุนงบประมาณ 
การให้ค าปรึกษา การออกกฎเกณฑ์ โดยนอกเหนือจากในแง่ของระดับนโยบายแล้ว การก่อสร้าง หรือ
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การปรับปรุงพื้นที่ ในพ้ืนที่เกาะรัตนโกสินทร์ซึ่งถูกก าหนดให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์ จะต้องมีการขออนุญาต 
และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ  

โดยส าหรับแผนการแม่บทพัฒนาและอนุรักษ์ฉบับใหม่ที่คาดว่าจะก าลังประกาศนั้น จะมีการ
ขยายพ้ืนที่การอนุรักษ์ในเขตเกาะรัตนโกสินทร์ไปจนถึงพ้ืนที่ของคลองผดุงกรุงเกษมส่ งให้พ้ืนที่นั้น
เพ่ิมขึ้นจากแผนแม่บทเดิมซึ่งอยู่ที่ 5.8 ตารางกิโลเมตร กลายเป็น 12.8 ตารางกิโลเมตร โดยในแผน
ดังกล่าวจะพูดถึงการพัฒนาเมืองเก่ารัตนโกสินทร์ในหลายมิติ ทั้งในแง่ของสิ่งปลูกสร้าง การจัดการ
การจราจร วัฒนธรรม และเศรษฐกิจชุมชน โดยจะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ 2 หน่วยงานหลัก 
นอกเหนือจากคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ อันได้แก่ 1) กรมศิลปากร จะดูแล
ในส่วนของระดับสิ่งก่อสร้าง การขึ้นทะเบียนโบราณสถาน การอนุรักษ์ การบูรณะ และ 2 ) 
กรุงเทพมหานคร จะเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการพ้ืนที่ การบริหารการใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่ การ
ออกกฎระเบียบท้องถิ่น หรือเทศบัญญัติเพ่ือให้เป็นไปตามแผนแม่บท โดยมีแผนหรือการด าเนินงานที่
ส าคัญได้แก่  

1) การก าหนดให้พื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์เป็นพื้นที่สีน้ าตาลอ่อน หรือเป็นที่ดินเพ่ือการอนุรักษ์ 
และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยจะมีการควบคุมไม่ให้มีการสร้างอาคารขนาดใหญ่ด้วย   

2) การย้ายหน่วยงานราชการที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่เกาะรัตนโกสินทร์ออกไป เพ่ือลดความแออัด
ของพ้ืนที่ รวมถึงการด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ เช่น ลักษณะหรือสีของอาคาร ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่ส าหรับเป็นแหล่งท่องเที่ยว  

ประการต่อมาตามที่ได้กล่าวไปแล้วว่า ยังมีกฎหมายที่เป็นกลไกในการควบคุมพ้ืนที่เกาะ
รัตนโกสินทร์ ได้แก่ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พระราชบัญญัติการผังเมือง หรือผังเมืองรวม 
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า พ.ศ. 2546 
แต่ด้วยความที่กฎหมายทั้ง 3 ฉบับนั้น เน้นการควบคุม รักษาสภาพสถาปัตยกรรมให้มีลักษณะคงเดิม 
กล่าวคือ ถ้าจะมีการปรับปรุงก็ต้องให้มีสภาพเดิม หรือถ้าสร้างใหม่ ก็ต้องสร้างใหม่ให้เป็นสภาพเดิม 
ให้เหมือนสมัยที่มีการเริ่มสร้าง คือในสมัยรัชกาลที่ 5 ทั้งนี้หากต้องการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์
ที่ดิน และลักษณะอาคารต้องมีการจัดท าแผนพัฒนาตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งส่งผลให้เกิดความไม่
สอดคล้องกับการด ารงชีวิตของผู้คน กล่าวคือ อาคารต่าง ๆ แม้ว่าจะเป็นอาคารที่มีคุณค่า มีสถานะ
เป็นมรดกทางวัฒนธรรม แต่ในขณะเดียวกัน ก็เป็นพ้ืนที่ที่มีคนอาศัยอยู่จริง และต้องการใช้ประโยชน์
จากพ้ืนที่นั้นจริง ๆ ท าให้ผู้คนเหล่านั้นไม่สามารถปรับพ้ืนที่อยู่อาศัยของตนเองให้สอดคล้องกับการใช้
ประโยชน์ในปัจจุบันได้  

เป้ำหมำยย่อยที่ 5 ลดจ ำนวนกำรตำย ผู้คนที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงควำมสูญเสียทำง
เศรษฐกิจ อันเกิดจำกภัยพิบัติ ซึ่งรวมถึงภัยพิบัติทำงน้ ำ โดยมุ่งเน้นกำรปกป้องโดยเฉพำะผู้คนที่
ยำกจน หรือกลุ่มเปรำะปำง    
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สภำพปัญหำ หรือสถำนกำรณ์ปัจจุบัน 
เป้าหมายย่อยที่ 5 จะประกอบไปด้วย 2 ประเด็นหลักที่ส าคัญ ประการแรก คือ การเสียชีวิต 

ได้รับบาดเจ็บ สูญหาย หรือได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ โดยมุ่งเน้นสัดส่วนจ านวยประชากรที่ได้รับ
ผลกระทบจากภัยพิบัติ และการลดความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจที่เป็นผลมาจากภัยพิบัติ  

ส าหรับกรุงเทพมหานครนั้นตั้งอยู่ในพ้ืนที่ราบลุ่มริมแม่น้ า  และในบางพ้ืนที่มีน้ าท่วมถึง 
โดยพ้ืนที่ทั้งหมดของกรุงเทพมหานครนั้นอยู่สูงไม่เกิน 1.50 เมตรจากระดับน้ าทะเล ส่งผลให้
กรุงเทพมหานครประสบกับปัญหาอุทกภัยเสมอมา นอกจากนี้ยังมีการก่อสร้างในพ้ืนที่ที่เป็นพ้ืนที่
รองรับน้ า หรือพ้ืนที่ระบาย รวมถึงมีการสูบน้ าบาดาลใต้ดินมาใช้เป็นจ านวนมากส่งผลต่อการทรุดของ
แผ่นดินซึ่งส่งผลต่อการประสบปัญหาอุทกภัยที่มากขึ้นเช่นเดียวกัน ส่วนการกัดเซาะชายฝั่งทะเลนั้น 
จะเป็นในส่วนของบริเวณชายทะเลบางขุนเทียน โดยชายฝั่งทะเลในบริเวณนั้นจะเป็นลักษณะของหาด
โคลน ยาวประมาณ 5 เมตร โดยในช่วงระยะเวลาเกือบ 30 ปีที่ผ่านมา พบว่ามีการกัดเซาะรุนแรงจน
พ้ืนที่หายไปแล้วกว่า 800 เมตร ทั้งนี้ในแง่ของภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาตินั้น จากการเก็บข้อมูล
ระหว่างปี 2553-2558 พบว่า ภัยพิบัติจากธรรมชาติที่เกิดขึ้นมากที่สุดคือ วาตภัย จ านวนทั้งสิ้น 116 
ครั้ง ตามมาด้วยแผ่นดินไหว 12 ครั้ง และอุทกภัยทั้งสิ้น 8 ครั้ง  

นอกเหนือจากภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยพิบัติจากฝีมือมนุษย์ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องให้
ความส าคัญเช่นเดียวกัน เพราะเป็นภัยพิบัติที่ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินได้
เช่นเดียวกัน โดยจากการเก็บข้อมูลในช่วงปี  2553-2558 พบว่า ภัยพิบัติจากฝีมือมนุษย์ที่มี
ความส าคัญ และเกิดข้ึนบ่อยที่สุดคือ อัคคีภัย โดยมีการเกิดขึ้นกว่า 5,733 ครั้ง รองลองมาคือภัยจาก
สารเคมี และวัสดุอันตรายจ านวนที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น 310 ครั้ง ซึ่งลักษณะภัยพิบัติแบบนี้ เป็นภัยพิบัติ
ที่มาพร้อมกับความเป็นเมือง มาพร้อมกับการพัฒนาอุตสาหกรรม และเป็นภัยพิบัติที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ
ช่วงเวลา หรือฤดูกาล เป็นสิ่งที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา         

ควำมสอดคล้องของนโยบำยกำรพัฒนำเมืองกรุงเทพมหำนครกับเป้ำหมำยย่อยที่ 5 
กรุ ง เทพมหานครได้มี ก าหนดยุทธศาสตร์  เมืองปลอดภัย พิบัติ ไว้ ในแผนพัฒนา

กรุงเทพมหานครด้วย โดยมุ่งเน้นที่ภัยพิบัติหลัก 2 ประเภทคือ ปัญหาอุทกภัย ปัญหาท่วมน้ าขัง และ
ปัญหาการถูกกัดเซาะของชายฝั่ง ซึ่งเป็นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นบ่อยในพ้ืนที่และส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน โดยมีแนวทาง หรือโครงการที่ส าคัญดังนี้  

- การก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ าขนาดใหญ่ และแนวป้องกันน้ าท่วมริมแม่น้ าเจ้าพระยา 
- การปรับปรุงท่อระบายน้ า คลองสายหลักต่าง ๆ รวมถึงการด าเนินการโครงการ

แก้มลิง  
- การศึกษาผกระทบ และก่อสร้างตามโครงการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง 
- โครงจัดให้มีระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ และระบบพยากรณ์ที่เชื่อมต่อกับ

ระบบหลักให้ครบทุกเขตภายในปี 2565  
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นอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์สิ่งก่อสร้างปลอดภัย เพ่ือป้องกัน
อุบัติภัยที่อาจจะเกิดขึ้นจากสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ อาทิ โครงสร้างตึกถล่มหรืออัคคีภัย โดยมุ่งเน้นในการ
วางมาตรฐานของอาคารให้มีการก่อสร้างที่มีคุณภาพ เพ่ือลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากตัวตึก 
โดยมีโครงการที่ส าคัญได้แก่ โครงการพัฒนาฐานข้อมูลและติดตามโครงสร้างอาคาร , โครงการติดตั้ง
ระบบตรวจสอบสุขภาพให้กับโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีผลกระทบต่อประชาชนสูง หรือโครงการ City 
Infrastructure Insurance เพ่ือคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของโครงสร้างพ้ืนฐานที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร  

แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ศึกษาพบว่าตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครยังขาดอีก 1 ประเด็นส าคัญที่
อาจจะเป็นปัญหาได้ในอนาคตนั้นก็คือ ปัญหาแผ่นดินทรุดตัว โดยกรุงเทพมหานครนั้นโดยปกติเป็น
พ้ืนที่ที่อยู่ต่ ากว่าระดับน้ าทะเลอยู่แล้ว ซึ่งถ้าหากระดับน้ าทะเลในโลกเพ่ิมสูงขึ้น กรุงเทพมหานคร
จะต้องได้รับผลกระทบโดยตรง ประกอบกับองค์กอบโครงสร้างพ้ืนดินของกรุงเทพมหานครมีลักษณะ
เป็นดินโคลน ยิ่งการขยายตัวของเมืองมีการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างขยายใหญ่มากมาย ยิ่งส่งผลต่อการ
ทรุดตัวของแผ่นดิน ดังนั้นกรุงเทพมหานครควรมีนโยบายที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหา หรือป้องกัน
ปัญหาดังกล่าว นอกจากนี้ กทม. ควรให้ความส าคัญกับการประเมินความเสี่ยงภัยพิบัติรูปแบบใหม่ ๆ 
ที่อาจจะเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อม สภาพอากาศที่เปลี่ยนไปเพื่อที่จะสามารถแก้ไขได้อย่าง
ทันท่วงที   

เป้ำหมำยย่อยที่ 6 ลดผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อหัวประชำกรในด้ำนสิ่งแวดล้อม โดยให้
ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำคุณภำพอำกำศ และกำรจัดกำรกับของเสีย  

สภำพปัญหำ หรือสถำนกำรณ์ปัจจุบัน 
เป้าหมายย่อยที่ 6 เป็นเป้าหมายที่กล่าวถึงประเด็นของคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีประเด็น

ตัวชี้วัดที่ส าคัญ 2 ประเด็นคือ การก าจัดของเสีย และคุณภาพอากาศ  
ตัวชี้วัดแรก คือ ความสามารถในการก าจัดของเสียของเมือง โดยวัดจากสัดส่วนของขยะมูล

ฝอยที่มีการจัดเก็บเป็นประจ า รวมถึงการได้รับการบ าบัดหรือก าจัดอย่างเหมาะสม โดยจากข้อมูลของ
กรุงเทพมหานคร ส านักสิ่งแวดล้อม (2562) ในปีงบประมาณ 2562 พบว่ากรุงเทพมหานครมีการ
เกิดขึ้นของขยะมูลฝอยเฉลี่ยเดือนละ 10,500 ตัน โดยขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นกว่าร้อยละ 80 ถูกก าจัด
ด้วยการฝังกลบ โดยมีพ้ืนที่ฝังกลบอยู่ 2 พ้ืนที่คือที่ จ.ฉะเชิงเทรา และจ.นครปฐม และมีเพียงร้อยละ 
20 เท่านั้นที่มีการก าจัดด้วยวิธีอ่ืน ได้แก่ ร้อยละ 15 น าไปผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ และร้อยละ 5 ท าการ
ก าจัดด้วยเตาเผาขยะและน ามาผลิตไฟฟ้า นอกจากนี้มีขยะเพียง 180 ตันต่อวันเท่านั้นที่ถูกน ามารี
ไซเคิล จากข้อมูลทั้งหมดจะเห็นว่าขยะของกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ถูกก าจัดโดยวิธีฝังกลบ ซึ่งเป็น
วิธีการที่ไม่ยั่งยืน เนื่องจากจะมีข้อจ ากัดเรื่องพ้ืนที่ ซึ่งถ้าหากพ้ืนที่ที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบันไม่
สามารถรองรับขยะได้เพ่ิมแล้วก็ต้องด าเนินการจัดหาพ้ืนที่ใหม่  
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ตัวชี้วัดที่ 2 คือ มาตรฐานคุณภาพอากาศ โดยมุ่งเน้นไปที่ฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 
ไมครอน โดยองค์การอนามัยโลกได้ก าหนดค่ามาตรฐานของปริมาณฝุ่นละอองประเภทดังกล่าวไว้ที่ไม่
เกิน 25 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส าหรับประเทศไทย โดยข้อมูลจาก IQ Air ในปี 2562 ประเทศ
ไทยมีค่าเฉลี่ยปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อยู่ที่ 22.8 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งถือว่า
ลดมาอย่างต่อเนื่องจากปี 2560 และ 2561 แต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีเดือนที่ค่าเฉลี่ยในกรุงเทพมหานคร
มีปริมาณฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานจ านวน 4 เดือน ได้แก่มกราคม มีนาคม พฤศจิกายน และ
ธันวาคม 2562 โดยสาเหตุหลักของฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีสาเหตุมาจากหลาย
สาเหตุ เช่น การจราจร การก่อสร้าง เป็นต้น (IQ Air, 2020)  

ควำมสอดคล้องของนโยบำยกำรพัฒนำเมืองกรุงเทพมหำนครกับเป้ำหมำยย่อยที่ 6  
กรุงเทพมหานครได้ท าการบรรจุนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมไว้ใน

แผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี ไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 1 มหานครปลอดภัย โดยอยู่ในมิติที่ 1.1 
ปลอดมลพิษ โดยแบ่งออกเป็นทั้งสิ้น 3 ด้าน คือ 1) การพัฒนาคุณภาพของแหล่งน้ า 2) การจัดการ
ขยะมูลฝอย และของเสียอันตราย และ 3) การพัฒนาคุณภาพอากาศและเสียง  

- น้ าเสียจากทุกครัวเรือนได้รับการบ าบัดก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะ  
ส าหรับเป้าหมายนี้จะมุ่งเน้นที่ประการแรก น้ าเสียที่เกิดขึ้นจากชุมชนจะได้รับการบ าบัดให้ได้

อย่างน้อยร้อยละ 60 ภายในปี 2575 และประการที่สองคือ ในแง่ของคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติ
ต่าง ๆ มีการตั้งค่าเป้าหมายไว้ที่ ภายในปี 2575 แหล่งน้ าร้อยละ 80 ต้องมีค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ า 
หรือค่า OD อยู่ที่เท่ากับหรือมากกว่า 2 มิลลิกรัมต่อลิตร และมากกว่าร้อยละ 60 มีค่า OD มากกว่า 
3 มิลลิกรัมต่อลิตร   

ประเด็นนี้อาจจะไม่ได้ถูกกล่าวถึงอย่างชัดเจนเหมือนการก าจัดขยะมูลฝอย หรือคุณภาพของ
อากาศ แต่แหล่งน้ าก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของสภาพแวดล้อมที่ส าคัญของกรุงเทพมหานคร เนื่องจาก
กรุงเทพมหานครมีแม่น้ าเจ้าพระยาเป็นแม่น้ าสายที่ส าคัญ และมีขนาดใหญ่ที่ไหลในพ้ืนที่ รวมถึงมี
คลองย่อยอีกกว่า 1,600 คลอง นอกจากนี้การพัฒนาสภาพแวดล้อมแหล่งน้ า จะส่งผลโดยตรงกับ
เป้าหมายการพัฒนาย่อยที่ 1 ในประเด็นของการพัฒนาชุมชนแออัด เพราะ การอยู่ในสภาพแวดล้อม
ที่ไม่เหมาะสม และการขาดแคลนน้ าสะอาด ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญในก าหนดพ้ืนใดพ้ืนที่หนึ่งเป็น
ชุมชนแออัด หรือสลัม    

- ขยะมูลฝอยทั้งหมดได้รับการจัดการอย่างถูกสุขลักษณะ  
ส าหรับการจัดการขยะมูลฝอย กรุงเทพมหานครได้วางยุทธศาสตร์ไว้ว่า จะต้องมีขยะมูลฝอย

ที่สามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ได้เพ่ิมขึ้น ก าหนดให้มีขยะที่น ากลับมาใช้ใหม่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
ในปี 2575 โดยกรุงเทพมหานครวางแบบแผนรูปแบบการก าจัดขยะไว้ทั้งสิ้น 3 รูปแบบคือ  
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- การจัดการขยะต้นทาง หมายถึง การที่ต้นทางซึ่งเป็นจุดก าเนิดขยะสามารถคัด
แยกขยะได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้สามารถน้ าขยะบางส่วนสามารถน ากลับมาใช้ ใหม่ได้ ส่งผลให้ขยะที่
จะต้องน าไปทิ้งนั้นมีปริมาณน้อยลง รวมถึงขยะที่ถูกท้ิงมีการคัดแยกประเภทอย่างชัดเจน   

- การจัดการขยะกลางทาง หมายถึง ความสามารถของกรุงเทพมหานครในการ
ด าเนินการจัดเก็บขยะที่ถูกผลิตมาจากต้นทาง อาทิ ครัวเรือน หน่วยงานราชการ/ธุรกิจ หรือโรงงาน
อุตสาหกรรม โดยสามารถจัดเก็บได้หมดต่อขยะที่ผลิตได้ต่อวัน เพ่ือไม่ให้มีขยะตกค้าง  

- การจัดการขยะปลายทาง หมายถึง การที่ขยะทั้งหมด ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น
ขยะมูลฝอย ขยะติดเชื้อ หรือขยะอันตรายถูกขจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ รวมถึงสามารถที่จะ
น าขยะที่ถูกท้ิงน ากลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่ได้ โดยในปี 2563 ได้ก าหนดค่าเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 20 
อาทิ การน าขยะมูลฝอยมาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ หรือการศึกษาการใช้ขยะมาผลิตไฟฟ้า นอกจากนี้
นอกเหนือจากการน ากลับมาใช้ใหม่ รวมถึงการเพ่ิมปริมาณการใช้เตาเผาขยะ เพ่ือให้เหลือขยะที่ต้อง
ด าเนินการไปฝังกลบน้อยลง  

- พลเมืองกรุงเทพมหานคร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร 
มีโอกาสได้สูด 

- อากาศบริษัทไม่น้อยกว่า 200 วันต่อปี  
ส าหรับคุณภาพอากาศตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี จะวัดจาก 

ฝุ่นละอองไม่เกิน 10 ไมครอน ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ร้อยละจ านวนค่าเฉลี่ยของก๊าซ
โอโซน ค่าเฉลี่ยของก๊าซไนโตรเจน  

แต่อย่างไรก็ตามในส่วนนี้ผู้ศึกษามีความเห็นมาที่ผ่านมาในช่วงปี 2560-2561 
มีเพียง 4 เดือนเท่านั้น ที่กรุงเทพมหานครมีจ านวนฝุ่นละอองขนาดเล็กเกิดกว่าที่มาตรฐานองค์การ
อนามัยโลกก าหนด เพราะฉะนั้นตัวชี้ วัดนี้อาจจะต้องมีการขยายเป้าหมายให้มีจ านวนวันที่
กรุงเทพมหานครมีอากาศตามเกณฑ์มาตรฐานที่มากขึ้น (มากกว่า 200 วัน) หรือตั้งเป้าหมายในการ
ลดจ านวนฝุ่นละอองให้ต่ าลง ซึ่งอาจจะตั้งเป้าหมายไว้ที่ 10 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งระดับที่
องค์การอนามัยโลกแนะน าว่าจะเป็นระดับที่ลดความเสี่ยงของการเกิดอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์
ได้ ทั้งนี้ในความเป็นจริงองค์อนามัยโลกยังแนะน าอีกว่าในความเป็นจริงแล้ว การสัมผัสกับฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก PM 2.5 ไม่ว่าจะในระดับใด ล้วนมีผลต่อสุขภาพทั้งสิ้น (องค์การอนามัยโลก, 2018) 

อย่างไรก็ตามผู้ศึกษายังคงมีข้อสังเกตบางประการต่อนโยบายของกรุงเทพมหานคร ประการ
แรกในการก าหนดค่าเป้าหมายของค่ามาตรฐานของค่า OD หรือค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ าไว้ที่ 2 
มิลลิกรัมต่อลิตรนั้น พบว่า ในความเป็นจริงแล้วในการก าหนดค่ามาตรฐานของค่า OD นั้น หากค่า 
OD ในน้ ามีค่าที่ต่ าว่า 3 มิลลิกรัมต่อลิตรนั้น ถือว่าเป็นน้ าเสีย โดยค่า OD ของน้ าที่เป็นน้ าคุณภาพดี
ควรจะอยู่ที่ระดับ 5-7 มิลลิกรัมต่อลิตร (มงคล ต๊ะอุ่น, 2546) เพราะฉะนั้นในการตั้งค่าเป้าหมายนั้น
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ไม่ควรตั้งค่าเป้าหมายในลักษณะนี้ เพราะแม้ว่าหากบรรลุเป้าหมายได้แล้ว ผลลัพธ์ที่ได้ก็อาจจะยังคง
ต่ ากว่าค่ามาตรฐานอยู่  

เป้ำหมำยย่อยที่ 7 จัดให้มีกำรเข้ำถึงพื้นที่สำธำรณะ หรือพื้นที่สีเขียวส ำหรับทุกคนที่มี
ควำมปลอดภัย โดยเฉพำะส ำหรับเด็ก ผู้หญิง คนชรำ และผู้พิกำร     

สภำพปัญหำและสถำนกำรณ์ปัจจุบัน  
เป้าหมายย่อยที่ 7 เป็นการกล่าวถึงการจัดให้มีพ้ืนที่ส่วนกลาง พ้ืนที่สีเขียวของเมืองที่

ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงได้ โดยมีตัวชี้วัด ด้วยกันทั้งสิ้น 2 ตัวชี้วัดคือ 1 ) สัดส่วนของพ้ืนที่
สาธารณะต่อจ านวนประชากร และ 2ฉ จ านวนของประชากรที่ตกเป็นเหยื่อของการถูกท าร้าย หรือ
ถูกล่วงละเมิดในทุกรูปแบบ  

  ส าหรับตัวชี้วัดที่ 1 นิยามของพ้ืนที่ส่วนกลาง/พ้ืนที่สีเขียวนี้ หมายถึง พ้ืนที่ส่วนกลางที่รัฐ 
หรือหน่วยงานอ่ืนใด จัดสรรให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยไม่ได้มุ่งเน้นผลก าไร ซึ่งสามารถ
แบ่งได้ 4 ประเภท ได้แก่ 1) สวนสาธารณะ 2) พ้ืนที่ทางธรรมชาติ เช่น พ้ืนที่ริมน้ า พื้นที่ชายหาด 3) 
พ้ืนที่เปิดส าหรับกิจกรรมทางสังคม เช่น ลานอเนกประสงค์ หรือสนามกีฬา 4) พ้ืนที่จัตุรัส ที่อาจอยู่
ควบคู่กับพื้นที่อยู่อาศัย หรือย่านการค้า เช่น Union Square, New York เป็นต้น โดยพื้นที่เหล่านั้น
ต้องเป็นพื้นที่ที่มีการจัดสรร มีการบริการจัดการเพ่ือให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ และ
วางแผนการใช้ประโยชน์ที่ชัดเจน รวมถึงการบริหารจัดการเรื่องความปลอดภัย  

ส าหรับประเทศไทย จากการส าหรับสัดส่วนพ้ืนที่สีเขียวต่อจ านวนประชากรพบว่ายังอยู่ใน
ระดับที่ต่ ากว่ามาตรฐานที่ก าหนดโดยองค์การอนามัยโลกซึ่งอยู่ที่ 9 ตารางเมตรต่อคน โดยข้อมูลจาก
ส านักสิ่งแวดล้อม และส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล ของกรุงเทพมหานครพบว่าปัจจุบันพ้ืนที่สี
เขียวต่อจ านวนประชากรอยู่ที่ 6.97 ตารางเมตร ต่อคน ทั้งนี้เมื่อเทียบกับประเทศเพ่ือนบ้านอย่าง
มาเลเซีย และสิงคโปร์ถือว่ามีความแตกต่างมาก โดยสิงคโปร์มีอัตราส่วนอยู่ที่ 66 ตารางเมตรต่อคน 
และมาเลเซียอยู่ที่ 44 ตารางเมตร ต่อคน ส่วนพ้ืนที่สาธารณะอ่ืน ๆ เช่น การบริหารจัดการพ้ืนที่ทาง
ธรรมชาติ กรุงเทพมหานครยังมีผลการด าเนินงานที่ไม่ชัดเจนมากนัก โดยพ้ืนที่ทางธรรมชาติที่ส าคัญ
ของกรุงเทพมหานครก็คือ แม่น้ าเจ้าพระยา และคลองต่าง ๆ ซึ่งมีจ านวนอยู่ที่ประมาณ 1,600 แห่ง 
แต่การบริหารจัดการยังมีปัญหา เนื่องจากพ้ืนที่ต่าง ๆ มักประสบปัญหา การบุกรุกตั้งบ้านเรือนของ
ชุมชนต่าง ๆ             

ประการต่อมาคือ ตัวชี้วัดตัวที่ 2 จ านวนของผู้ที่ถูกล่วงละเมิดทั้งทางร่างกาย และทางเพศ 
โดยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมองว่าการถูกล่วงละเมิดทางเพศนอกเหนือจะส่งผลโดยตรงต่อสภาพ
ร่างกายและจิตใจของผู้ถูกกระท าแล้ว ยังส่งผลต่อความสามารถในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม
ของเธอ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและสังคมที่เธออยู่ ประกอบกับการพัฒนาพ้ืนที่สาธารณะ 
ประเด็นส าคัญหนึ่งคือ ความปลอดภัย กล่าวคือผู้คนจะต้องใช้ชีวิตในพ้ืนที่สาธารณะได้อย่างปลอดภัย  
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สหประชาชาติได้เคยให้ความเห็นไว้ว่า ปัจจุบันแนวโน้มของอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
ล่วงละเมิดทางเพศ และร่างกายนั้นมีแนวโน้มที่ดีข้ึน โดยส าหรับประเทศไทยนั้น จากการรวบรวมของ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติพบว่าข้อมูลการรับแจ้งความในฐานความผิดที่เกี่ยวข้องกับ ชีวิต ร่างกาย 
และเพศ เฉพาะพ้ืนที่กรงุเทพมหานคร ในช่วงระหว่างปี 2560-2562 มีแนวโน้มลดลงเช่นเดียวกัน  

ปีพุทธศักรำช จ ำนวนกำรรับแจ้งควำม 
2560 2728 ราย 
2561 2658 ราย 
2562 2483 ราย 

ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง, ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
 

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่เผยแพร่โดยส านักงานต ารวจแหงชาตินั้นอาจจะยังไม่ครอบคลุมฐาน
ความผิดที่เกี่ยวข้องกับทั้งหมด อาทิ ไม่รวมฐานความผิดอนาจาร เป็นต้น รวมถึงแม้ว่าจ านวนการรับ
แจ้งความจะมีจ านวนลดลง แต่ก็ไม่ได้อยู่ในอัตราส่วนการลดลงอย่างมากนัก นอกจากอีกหนึ่งปัญหา
ของการรวบรวมข้อมูลการก่ออาชญากรรมยังพบว่า ผู้เสียหายจ านวนมากไม่ยอมเข้ามาแจ้งความ
ด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิด เนื่องจากอับอาย หรือเหตุผลส่วนตัวอ่ืน ๆ  

ควำมสอดคล้องของนโยบำยกำรพัฒนำเมืองกรุงเทพมหำนครกับเป้ำหมำยย่อยที่ 7 
จากการก าหนดนโยบายของกรุงเทพมหานครพบว่ากรุงเทพมหานคร ตระหนักดีว่าปัจจุบัน

พ้ืนที่สีเขียวของกรุงเทพมหานครที่อยู่ ในระดับ 6.08 ตารางเมตรต่อคนนั้น อยู่ในระดับที่ต่ า 
กรุงเทพมหานครจึงได้มีการตั้งเป้าหมายในแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี ว่า ประชากรใน
กรุงเทพมหานครต้องมีพ้ืนที่สีเขียวเฉลี่ยต่อหัวประชากรอยู่ที่ไม่น้อยกว่า 9 ตารางเมตรต่อคน ซึ่งเป็น
ค่ามาตรฐานขององค์การอนามัยโลก (WHO) รวมถึงกรุงเทพมหานครต้องมีพ้ืนที่สี่เขียวกระจาย
ครอบคลุมกรุงเทพมหานครให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของพ้ืนที่  

ด้วยเป้าหมายดังกล่าวที่ได้มีการตั้ งไว้ กรุงเทพมหานครจึงได้มีการก าหนดโครงการที่
เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร โดยมีโครงการ และแนวทางท่ีส าคัญ ดังนี้  

- โครงการจัดหาพ้ืนที่เพ่ือพัฒนาเป็นพ้ืนที่สีเขียว เพ่ือพัฒนาเป็นสวนสาธารณะ หรือ
สวนหย่อม มีโครงการที่ส าคัญ เช่น สวนสาธารณะบึงล าไผ่ เขตมีนบุรี  

- โครงการอนุรักษ์ และคุ้มครองพ้ืนที่สีเขียวในสวนป่าของประชาชน หรือสวนผลไม้  
- โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพันธุ์ไม้ และความหลากหลายของชีวิตในสวนสาธารณะ และในเขตเมือง 
- โครงการที่ส าคัญอ่ืน ๆ เช่น โครงการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในรูปแบบสวนแนวตั้ ง โครงการ

อนุรักษ์ต้นไม้ขนาดใหญ่ และโครงการสนับสนุนสวนรูปแบบสวนใหญ่ซึ่งบริหารจัดการโดยชุมชน  
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จากการวางนโยบายของกรุงเทพมหานครจะเห็นว่ามีการมุ่งเน้นในการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว โดยมี
โครงการที่ชัดเจนในการหาพ้ืนที่ส าหรับการจัดท า และบริหารจัดการให้เป็นพ้ืนที่สีเขีย ว หรือ
สวนสาธารณะ แต่หากสังเกตจากแนวทางที่ระบุในแผนการพัฒนาจะเห็นว่ากรุงเทพมหานคร เริ่มมี
แนวทางในการจัดหา จัดสร้างรูปแบบสวนสาธารณะในรูปแบบอื่น เช่น สวนแนวตั้ง หรือสวนหย่อมชุน
ชน เนื่องจากกรุงเทพมหานครเริ่มประสบปัญหาในการจัดหาพ้ืนที่ส าหรับการสร้างสวนสาธารณะ โดยมี
สาเหตุหลายประการ เช่น ที่ดินมีราคาแพง การใช้ประโยชน์มุ่งเน้นไปทางการใช้ประโยชน์ทางด้าน
เศรษฐกิจมากกว่า แต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีพ้ืนที่สีเขียวอีก 1 ประเภท ที่อาจจะยังไม่ได้ถูกกล่าวถึงใน
แผนพัฒนาของกรุงเทพมหานครมากนัก คือ การจัดให้มีพ้ืนที่สีเขียวบริเวณถนนของกรุงเทพมหานคร 
เพราะแม้ว่ากรุงเทพมหานครจะไม่สามารถพ้ืนที่ขนาดใหญ่ในการจัดสร้างสวนสาธารณะได้ แต่พ้ืนที่
ถนน เป็นพ้ืนที่ที่เป็นแนวยาว สามารถจัดให้มีพ้ืนที่สีเขียวตลอดแนวยาวได้ ก็จะเป็นโครงข่ายพ้ืนที่สี
เขียวขนาดใหญ่ ซึ่งนอกเหนือจะเป็นการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมการใช้ทางคนเดิน และ
ทางจักรยานอีกด้วย ซึ่งปัจจุบันมีแผนด าเนินการช่วงทั้งสิ้น 1 โครงการคือ บริเวณพ้ืนที่ถนนสาทร 
แต่ถ้าหาก กทม. ให้ความส าคัญและด าเนินการในทุกพ้ืนที่ ก็จะก่อให้เกิดโครงข่ายพื้นที่สีเขียวขนดใหญ่ 
ประกอบกับการสร้างสวนสาธารณะขนาดใหญ่ แม้จะเป็นเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวได้เป็นจ านวนมาก แต่ใน
ขณะเดียวกันประชาชนอาจจะมีปัญหาเรื่องการเข้าถึง หรือไม่ได้ใช้ประโยชน์กันทุกคน    

 
ภาพที่ 5.1 พ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่ถนนของประเทศสิงคโปร์ 
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ภาพที่ 5.2 พ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่ถนนของประเทศเวียดนาม 

 

ส าหรับประเด็นการสร้างพ้ืนที่สาธารณะ และพ้ืนที่สีเขียวพบว่า กรุงเทพมหานคร มีการเห็น
ถึงความส าคัญต่อการจัดให้มีพ้ืนที่สีเขียวที่เพียงพอต่อจ านวนประชากร การระบุนโยบายในการพัฒนา
พ้ืนที่สีเขียวไว้ในแผนพัฒนาเมืองแต่อย่างไรก็ตามหากพิจารณาแล้วยังพบว่าการก าหนดนโยบายใน
การบริหารจัดการของกรุงเทพมหานครยังขาดมิติในการพัฒนาพ้ืนทีสาธารณะรูปแบบอ่ืนที่
นอกเหนือจากพ้ืนที่สาธารณะที่เป็นพ้ืนที่สีเขียว เช่น พ้ืนที่เปิดส าหรับกิจกรรมทางสังคม หรือ สนามกีฬา 
เป็นต้น ซึ่งพ้ืนที่สาธารณะเช่นนี้ก็ถือเป็นพื้นที่สาธารณะอีกหนึ่งรูปแบบที่มีความจ าเป็นเช่นเดียวกัน  

นอกจากนี้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการอ านวยความสะดวกให้กับประชากรกลุ่ม
เปราะบางในการใช้พ้ืนที่สาธารณะกรุงเทพมหานครได้ก าหนดยุทธศาสตร์ “มหานครส าหรับทุกคน” 
โดยได้ว่ายุทธศาสตร์ไว้ว่า ในปี 2575 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส จะต้องได้รับสวัสดิการสังคม 
สาธารณูปโภค สิ่งอ านวยความสะดวกขั้นพ้ืนฐาน โดยตั้งเป้าหมายไว้ว่าภายในปี 2575 สัดส่วนของ
สาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานของ เช่น ห้องน้ าสาธารณะส าหรับผู้พิการ/ผู้สูงอายุ ทางเดินขึ้นอาคาร 
ทางลาดลิฟท์ สะพานลอย ที่ได้รับการปรับปรุง หรือพัฒนาให้เหมาะสมกับ ผู้พิ การหรือผู้สูงอายุ
จะต้องมีสัดส่วนร้อยละ 100 และภายในปี 2570 เพ่ิมสัดส่วนของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น รถเข็น 
ราวจับกันลื่น ส าหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 100   

ประการต่อมา ในส่วนของตัวชี้วัดนี้จะเป็นประเด็นของเป้าหมายนี้ คือความปลอดภัยของ
ประชาชน โดยเฉพาะ เด็ก ผู้หญิง คนชรา ในพ้ืนที่สาธารณะ ซึ่งต้องท าความเข้าใจก่อนว่า อ านาจ
หน้าที่ส่วนใหญ่ในการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมอ านาจ
หน้าที่เหล่านั้นส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพมหานคร ดังนั้นนโยบายของกรุงเทพมหานครนั้นจะเน้นไป
การป้องกันอาชญากรรม โดยตั้งเป้าหมายว่าภายในปี 2575 กรุงเทพมหานคร จะมีความปลอดภัย
จากอาชญากรรมอยู่ใน 5 อันดับแรกของเมืองหลวงในเอเชีย โดยมีการวางแนวทางไว้ 2 แนวทางคือ 
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การลดความเสี่ยงของการเกิดอาชญากรรม โดยมุ่งเน้นไปที่การท าให้พ้ืนที่เสี่ยง หรือล่อแหลมที่จะเกิด
เหตุอาชญากรรมมีความเสี่ยงลดลง โดยประกอบไปด้วย  

- โครงการเพิ่มการติดตั้งแสงส่องสว่างทั่วพื้นที่  
- โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ทั่วพ้ืนที่ ซึ่งเริ่มถึงบริเวณพ้ืนที่สาธารณะ เช่น 

สวนสาธารณะ สนามกีฬา ศูนย์เยาวชน รวมถึงการปรับปรุงศูนย์ควบคุมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
- โครงการออกส ารวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม  

นอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังให้ความส าคัญกับปัญหายาเสพติด เนื่องจากมองว่ายาเสพติด
จะเป็นต้นเหตุที่ส าคัญของการเกิดอาชญากรรมประเภทอ่ืนต่อมา ทั้งต่อชีวิต ร่างกาย และ  
ต่อทรัพย์สินโดยเป็นการวางนโยบายเชิงป้องกัน ได้แก่ การเฝ้าระวังยาเสพติดทั้งในชุมชน โรงเรียน 
และสถานประกอบการ รวมถึงสร้างเครือข่ายอาสาสมัคร และชุมชนเฝ้าระวังยาเสพติด ขยายขอบเขต
การให้ความช่วยเหลือส าหรับการบ าบัดยาเสพติดอย่างสมัครใจ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือหลังจาก
ที่การบ าบัดด้วย 

โดยสรุปในประเด็นนี้ผู้ศึกษามองว่า ประเด็นนี้ในเบื้องต้นกับสอดคล้องกับเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนที่ 11 เนื่องจาก เป็นความพยายามในการที่ต้องการปรับปรุงพ้ืนที่สาธารณะให้มีความ
ปลอดภัยต่อการใช้ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยเฉพาะประเด็นส าคัญคือ การลงส ารวจพ้ืนที่
ต่าง ๆ ของเมืองเป็นประจ า เนื่องจาก การเจริญเติบโต หรือการขยายของเมืองเป็นสิ่งที่มีอยู่
ตลอดเวลา จะท าให้อาจมีพ้ืนที่เสี่ยงเพ่ิมข้ึน ซึ่งจะเข้าไปด าเนินการปรับปรุงอย่างทันท่วงที   

 
6. ข้อเสนอแนะ 

จากศึกษานโยบายในระดับต่าง ๆ นั้น พบว่ามีการกล่าวถึงการพัฒนา หรือโครงการในด้าน
ต่าง ๆ ที่สอดคล้องเก่ียวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 11 โดยส่วนส าคัญคือการที่ประเทศไทย
เข้าร่วมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนภาคสมัครใจ และรัฐบาลได้ท าการจัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน ท าให้หน่วยราชการต่าง ๆ มีการน ารายละเอียดในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืนมา
ใช้ในแผนงานของตนเอง แต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีบางประเด็นที่ผู้ศึกษาต้องการเสนอแนะเกี่ยวกับ
นโยบายหรือการปฏิบัติที่เก่ียวข้องโดยจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ ข้อเสนอแนะที่ส าคัญซึ่งผู้ศึกษา
มีความเห็นว่าหากสามารถด าเนินการจะเพ่ิมความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ ยั่งยืนได้ และ
ข้อเสนอแนะทั่วไป ซึ่งจะประเด็นที่ผู้ศึกษามองว่า กรุงเทพมหานครมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนดังกล่าวอยู่แล้ว แต่ข้อเสนอแนะทั่วไปจะเป็นความเห็นที่จะพัฒนานโยบายดังกล่าว
ให้ดียิ่งขึ้นไปอีกได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้   
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เป้ำหมำยที่ 1   
ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี มักจะให้ความส าคัญกับการจัดสรร หรือ

จัดหาที่อยู่ให้กับประชาชน ทั้งประชาชนที่มีรายได้น้อย หรือประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชมแออัด  
ซึ่งอาจจะเป็นการปรับปรุงแหล่งที่อยู่อาศัยเดิม หรือการสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ แต่ประเด็นส าคัญคือการ
ให้ความส าคัญกับความต้องการของประชาชน เพราะประชาชนอาจจะไม่ได้ต้องการย้ายที่อยู่ใหม่ 
อาจจะต้องการอาศัยอยู่ที่เดิม เนื่องจากอาจจะใกล้แหล่งงาน หรือสามารถประกอบอาชีพบางอย่าง 
เช่น การค้าขายในชุมชน ทั้งนี้ก็เคยมีกรณีศึกษาที่ประชาชนที่ได้รับสิทธิอาศัยในอาคารที่พักที่รัฐ
จัดสรรให้ก็ได้ขาย หรือมอบสิทธิให้กับผู้อื่นมาพักอาศัยแทน   

เป้ำหมำยที่ 2   
ข้อเสนอแนะท่ีส ำคัญ  
1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีการศึกษาแนวทางการปรับปรุงราคาของรถไฟฟ้าให้สอดคล้อง

กับรายได้ของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มบุคคลผู้มีรายได้น้อย อาทิ การอุดหนุนราคา การลดค่าแรกเข้า
เมื่อมีการเปลี่ยนระบบรถไฟฟ้า หรือการใช้ระบบตั๋วร่วม เนื่องจากในอนาคตเมื่อสายรถไฟฟ้าที่อยู่
ระหว่างการก่อสร้างด าเนินการเสร็จสิ้น ค่าโดยสารจะยิ่งมีราคาแพงขึ้น เนื่องจากระยะทางเพ่ิมมาก
ขึ้น ซึ่งอาจจะท าให้มีค่าโดยสารเกิน 100 บาทต่อเที่ยว    

2) ในการวางนโยบายการพัฒนาระบบขนส่งทางน้ า ควรเพ่ิมความชัดเจนประเด็นเรื่องความ
ปลอดภัยของให้บริการ โดยเฉพาะประเด็นที่เก่ียวข้องกับการบริการของประชากรกลุ่มเปราะบาง เช่น 
ผู้สูงอายุ เด็ก หรือผู้พิการ เพราะปัจจุบัน เรือโดยสารบางประเภทที่ให้บริการอยู่ไม่เหมาะแก่การใช้
บริการของกลุ่มประชากรเหล่านี้   

ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
การให้ความส าคัญกับการด าเนินการให้ส าเร็จตามแผนพัฒนา และปรับปรุงระบบรถโดยสาร

ประจ าทางขององค์การขนส่งมวลชนแห่งกรุงเทพมหานคร เนื่อง รถโดยสารประจ าทาง เป็นระบบ
ขนส่งมวลชนที่มีความครอบคลุมจ านวนประชากร โดยเฉพาะกลุ่มประชากรที่มีรายได้น้อย และ
ครอบคลุมพ้ืนที่ของกรุงเทพมหานครมากท่ีสุด จึงถือว่าเป็นระบบขนส่งที่มีความส าคัญ 

เป้ำหมำยที่ 3  
ข้อเสนอแนะท่ีส ำคัญ  
แม้จะมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน แต่ระดับหรือลักษณะการมีส่วนร่วมค่อนข้าง

เบื้องต้นมากในลักษณะของการแสดงความคิดเห็นที่ทางหน่วยงานราชการจัดขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน 
ประชาชนไม่ได้เข้าไปมีบทบาทมากนักในขั้นตอนการจัดท าผังเมือง หรือขั้นตอนการตัดสินใจถึงถือ
เป็นขั้นตอนท่ีส าคัญเช่นเดียวกัน  
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ข้อเสนอแนะท่ัวไป  
การกระจายความเจริญออกไปในพ้ืนที่ต่าง ๆ นอกเหนือจากการปรับรูปแบบการใช้ประโยชน์

ที่ดินในพ้ืนที่เขตกรุงเทพชั้นนอกก็ควรที่จะมีการจ ากัดการเพ่ิมขึ้นของความหนาแน่ของประชากรใน
พ้ืนที่กรุงเทพชั้นกลาง หรือชั้นในที่เป็นศูนย์กลางทางธุรกิจด้วย แต่ในแผนผังเมืองรวมที่ก าลังจะ
ประกาศใช้นั้น ยังก าหนดให้สามารถสร้างอาคารสูง หรือสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ได้ ซึ่งนอกเหนือจาก
เป็นการเพ่ิมความหนาแน่นในพ้ืนที่กลางเมือง ซึ่งปัจจุบันก็มีความหนาแน่นอยู่แล้ว ยังเป็นการเพ่ิม
ปัญหาการจราจรติดขัดอีกด้วย     

เป้ำหมำยที่ 4  
ข้อเสนอแนะท่ีส ำคัญ  
การปรับปรุงกฎเกณฑ์หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พ้ืนที่ หรือมรดกทาง

วัฒนธรรม ให้สอดคล้องกับการด ารงชีวิตของผู้คน รวมถึงสภาพความต้องการการใช้ประโยชน์ของ
แหล่งที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่เป็นการควบคุมจนเกินไป เพราะ
เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป ความต้องการในการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ก็เปลี่ยนไป    

ข้อเสนอแนะท่ัวไป   
การจัดท าผังเมืองเฉพาะในระดับย่านที่อยู่อาศัย หรือระดับชุมชน ซึ่งเป็นระดับย่อยลงมากว่า

ระดับพ้ืนที่ของเกาะรัตนโกสินทร์ เพ่ือให้การอนุรักษ์พัฒนานั้นเป็นอย่างสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ของแต่ละพ้ืนที่ เช่น ชุมชนนี้เป็นพื้นที่ชุมชนค้าขายดั้งเดิม ประชากรในชุมชนด ารงชีพด้วยการค้าขาย 
กฎระเบียบบางข้ออาจท าให้การค้าขายไม่สามารถด าเนินต่อไปได้ ก็ต้องมีการผ่อนปรน ณ จุดนี้ ซึ่งจะ
แตกต่างจาก ย่านชุมชนที่เป็นที่อยู่อาศัยอย่างเดียว ก็อาจจะสามารถท าตามได้ง่ายกว่า เป็นต้น การที่
มีกฎหนึ่งกฎ ใช้ส าหรับการควบคุมพ้ืนที่ทั้งหมด อาจจะเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม เพราะแต่ละพ้ืนที่นั้นมี
ความต้องการไม่เหมือนกัน      

เป้ำหมำยที่ 5  
ข้อเสนอแนะท่ีส ำคัญ  
ในการป้องกันอุทกภัย โครงสร้างพ้ืนฐานด้านป้องกัน รับมือ เป็นสิ่งที่ส าคัญ แต่ใน

ขณะเดียวกันในนโยบายการพัฒนาของกรุงเทพมหานครยังไม่ได้มีกล่าวถึงประเด็นส าคัญของปัญหา
น้ าท่วมที่เกิดมาจากการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง หรือสาธารณูปโภคต่าง ๆ ที่ไม่สอดคล้องกับการรองรับ
น้ า หรือการระบายน้ า มีการสร้างถนนขวางทางการระบายน้ า หรือพ้ืนที่ต่าง ๆ มีการถมพ้ืนที่กันอย่าง
ไม่มีข้อจ ากัด เนื่องจากต้องการหนีน้ าท่วม มีการถมบึง ถมทางน้ าผ่าน เพราะฉะนั้นควรจะต้องมีการ
ควบคุมประเด็นดังกล่าวนี้ผ่านเครื่องมือต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครอย่างเร่งด่วน เช่น การก าหนดใน
ผังเมือง หรือข้อก าหนดกรุงเทพมหานครต่าง ๆ ควรมีการก าหนดเลยว่า  
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ข้อเสนอแนะท่ัวไป  
กรุงเทพมหานครอาจจะต้องค านึงถงึมาตรการในการขยายเมืองไปยังพื้นท่ีอ่ืน โดยอาจจะเป็น

กระจายบางภาคส่วนไปยังพ้ืนที่อ่ืนที่นอกเหนือจากกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เช่น ภาคส่วน
ราชการ ซึ่งหลายๆ หน่วยงานตอนนี้มีแผนที่จะย้ายที่ท าการออกจากกรุงเทพชั้นในอยู่แล้ว จะช่วย
เป็นการลดการแออัดของประชากร และของพ้ืนที่ ส่งผลหากมีการเกิดภัยพิบัติขึ้นมา ภาคส่วนที่ได้รับ
ผลกระทบจะมีน้อยลง แล้วไม่ได้หยุดชะงักกันไปทุกภาคส่วน ลดจ านวนประชากรที่อาจจะได้รับ
ผลกระทบ รวมถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นก็จะน้อยลง   

เป้ำหมำยที่ 6  
ข้อเสนอแนะท่ีส ำคัญ   
1) นอกเหนือจากมาตรการบั งคับใช้กฎหมาย เช่น โครงการตรวจจับรถควันด า 

กรุงเทพมหานครควรมีมาตรการส่งเสริมการใช้บริการรถสาธารณะ หรือระบบขนส่งสาธารณะ เช่น 
การอุดหนุนอัตราค่าโดยสารให้มีราคาถูกลง ซึ่งอาจจะช่วยลดปริมาณจ านวนรถยนต์ส่วนบุคคลใน
พ้ืนที่ ซึ่งรถยนต์เป็นอีกหนึ่งปัจจัยส าคัญของปัญหาฝุ่น PM 2.5 รวมถึงการวางแผนความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐอื่น เช่น การควบคุมรถโดยสาร ขสมก. การจ ากัดจ านวนปริมาณรถในพ้ืนที่เขตเมือง 
หรือการส่งเสริมน้ ามันเชื้อเพลิงที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ   

2) กรุงเทพมหานครควรมีนโยบายในการควบคุมหรือบริหารจัดการขยะ เนื่องจากปริมาณ
ขยะมูลฝอยที่ถูกผลิตขึ้นในแต่ละปีมีมากขึ้นทุกปี นอกเหนือจากการก าจัดขยะที่ยั่งยืนแล้ว อาจจะต้อง
ให้ความส าคัญกับการผลิตขยะตั้งแต่ต้นทาง ส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ก าจัดง่าย หรือผลิตภัณฑ์ที่
สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ ไม่ก่อให้เกิดขยะ หรือส่งเสริมการคัดแยกขยะเพ่ือการง่ายต่อก าร 
Recycle กล่าวคือ ด าเนินการให้มีจ านวนขยะเกิดขึ้นน้อยลง หรือสามารถก าจัดได้ด้วยวิธีที่ง่ายขึ้น 
ทั้งนี้กรุงเทพมหานครต้องมีแนวทางการด าเนินการกับขยะที่สามารถรีไซเคิลได้เช่นกัน เพราะ
ไม่เช่นนั้นถ้า มีการส่งเสริมให้มีการแยกขยะ หรือใช้วัสดุที่รีไซเคิลได้ แต่ไม่มี กระบวนการด าเนินการ
ต่อก็จะไม่เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การสร้างโรงงานหรือสร้างพันธมิตรบริษัทรีไซเคิลขยะ     

ข้อเสนอแนะท่ัวไป  
ควรเพ่ิมสัดส่วนของการก าจัดขยะอย่างยั่งยืน เช่น การใช้ขยะส าหรับการผลิตไฟฟ้า เตาเผา

ขยะที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการน าขยะไปแปรูปเป็นปุ๋ย หรือแนวทางอ่ืนในการน าขยะ
มูลฝอยไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบอื่น เพ่ือให้เหลือขยะที่จะถูกก าจัดด้วยวิธีการฝังกลบน้อยที่สุด  

เป้ำหมำยที่ 7  
ข้อเสนอแนะท่ีส ำคัญ   
กรุงเทพมหานครควรให้ความส าคัญกับการจัดสร้างพ้ืนที่สีเขียวรูปแบบอ่ืนนอกเหนือจาก

สร้างสวนสาธารณะขนาดใหญ่ เช่น โครงข่ายพ้ืนที่สีเขียวตามแนวถนนและทางจักรยาน โครงการ
พ้ืนที่สีเขียวริมแม่น้ าเจ้าพระยา หรือสวนขนาดเล็กส าหรับชุมชน ซึ่งพ้ืนที่ลักษณะเช่นนี้สามารถเข้าถึง
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ประชาชน และสามารถกระจายตัวในพ้ืนที่ต่าง ๆ ได้ง่ายกว่า ทั้งนี้พ้ืนที่สาธารณะสีเขียวไม่จ าเป็นต้อง
เป็นพ้ืนที่ขนาดใหญ่เสมอไป เพราะอาจจะต้องค านึงถึงความยากในการกาพ้ืนที่ขนาดใหญ่มาสร้าง
สวนสาธารณะในปัจจุบัน   

ข้อเสนอแนะท่ัวไป  
การให้ความส าคัญกับการพัฒนาพ้ืนที่สาธารณะรูปแบบอ่ืน เพ่ือตอบสนองความต้องการในการ

ใช้ประโยชน์ที่หลากหลาย เช่น จัตุรัสขนาดใหญ่ สนามกีฬา หรือพ้ืนที่สาธารณะทางธรรมชาติหรือ
วัฒนธรรม เป็นต้น เพ่ือให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายในการใช้ชีวิตได้ โดยเฉพาะพ้ืนที่
สาธารณะทางธรรมชาติหรือวัฒนธรรมที่กรุงเทพมีพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาได้อยู่แล้ว เช่น พ้ืนที่
บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ พ้ืนที่บริเวณริมแม่น้ าเจ้าพระยา พ้ืนที่ตรงนี้นอกเหนือจากการพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวแล้วสามารถพัฒนาเป็น พ้ืนที่สาธารณะส าหรับใช้ท ากิจกรรมต่าง ๆ ของประชาชนได้  
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ผลกำรควบคุมฝุ่นละอองขนำดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ของโรงไฟฟ้ำแม่เมำะ  

รัฐพงศ ์รัฐบุตร* 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของการก าจัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 
2.5 ไมครอนของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยการเกิดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน
และ 3) เพ่ือศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาและข้อเสนอแนะ การศึกษานี้จัดเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ 
ท าการศึกษาโดยการเก็บข้อมูลของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนจากสถานีตรวจวัด
อากาศหลัก โรงไฟฟ้าแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม ถึง 3 
กันยายน พ.ศ. 2562  

ผลการศึกษา พบว่า ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนมีค่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5 
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในเกณฑ์ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของ
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และจากการศึกษาค้นคว้าพบว่า ปัจจัยของการเกิดฝุ่น
ละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน เกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ของเครื่องยนต์ การก่อสร้าง และ 
มีสาเหตุหลักมาจากการเผาในที่โล่งแจ้ง และสภาพภูมิประเทศของภาคเหนือ แนวทางในการ
แก้ปัญหา ควรสร้างความร่วมมือในชุมชนเพ่ือแก้ปัญหาจากหลายภาคส่วน ผู้น าของโรงไฟฟ้าใช้ภาวะ
ผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลง เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและหาทางมาตรการร่วมกัน เพ่ือให้การ
แก้ไขปัญหาประสบความส าเร็จเป็นรูปธรรมในระยะยาว 

ค ำส ำคัญ: PM2.5, โรงไฟฟ้าแม่เมาะ, การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์, ผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
 
1. บทน ำ 

มลภาวะในบรรยากาศมีหลายประเภท สามารถพบได้ทั้งในสถานะของแข็ง ของเหลว และ
ก๊าซ เช่น ก๊าซคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (CFC) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ 
รวมไปถึงสารประกอบฟอร์มัลดีไฮด์และโลหะหนัก ซึ่งมีแหล่งที่มาจากผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง เช่น 
แชมพู น้ ายาล้างเล็บ และฝุ่นควันต่าง ๆ จากควันบุหรี่ โรงงานอุตสาหกรรม การเผาไหม้จากการ
ประกอบอาชีพของประชาชน ฝุ่นควันจากรถยนต์ รถไฟ และพาหนะต่าง ๆ  

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน นับเป็นมลภาวะในบรรยากาศชนิดหนึ่ง ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพของมนุษย์ และก่อให้เกิดผลกระทบในระยะยาวต่อเศรษฐกิจ สังคม เช่น การจัดเตรียม
เครื่องมือในการก าจัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล อุบัติเหตุ

                                                           
* นักศึกษาคณะรัฐประศษสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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จากทัศนวิสัยในการขับขี่ลดลง ความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจในการลงทุน ซึ่งจะส่งผลต่อความเจริญของ
ประเทศเป็นอย่างยิ่ง  

โรงไฟฟ้า เป็นอีกอุตสาหกรรมหนึ่ง ที่มีการปล่อยมลสาร เช่น SO2 NO2 ซึ่งเป็นก๊าซที่ส่งผล
ต่อสุขภาพได้ โรงไฟฟ้าจึงมีกระบวนการในการก าจัดมลสารในโรงไฟฟ้าทุกแห่ง การศึกษาอิสระนี้ 
ผู้ศึกษาต้องการศึกษาปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน จากการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า 
แม่เมาะ ซึ่งจัดเป็นหนึ่งในชนิดของมลสารที่เกิดขึ้นจากการผลิตไฟฟ้า และท าการเปรียบเทียบกับค่า
มาตรฐานคุณภาพอากาศของประเทศไทย เพ่ือศึกษาประสิทธิผลในการก าจัดฝุ่นของโรงไฟฟ้าต่อ
ชุมชนรอบโรงไฟฟ้า 
  
2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย  

การศึกษาเรื่อง ผลการควบคุมฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ  
ผู้ศึกษาได้ตั้งจุดประสงค์ไว้ดังนี้ 

2.1 เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของการก าจัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ของโรงไฟฟ้า
แม่เมาะ 

2.2 เพ่ือศกึษาปัจจัยการเกิดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน 
2.3 เพ่ือศึกษาแนวทางการแก้ปัญหา และข้อเสนอแนะ ในการแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่

เกิน 2.5 ไมครอน 
 
3. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 

จากการทบทวนแนวคิด ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (Particulate matter with 
diameter less than 2.5 micron; PM2.5) เป็นฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน 
สามารถก่อให้เกิดผลกระทบด้านสุขภาพได้ สามารถก่อให้เกิดโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ ส่งผลให้
ประสิทธิภาพการท างานของปอดลดลง โดยงานวิจัยของ Brook และคณะ (2010) พบว่า การได้รับ
ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน สามารถท าให้เกิดโรคทางหลอดเลือดหัวใจ เช่น โรคหัวใจขาด
เลือด (Myocardial Infarction หรือ MI) สอดคล้องกับงานวิจัยของ Meng และคณะ (2016) พบว่า 
การได้รับฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนเป็นเวลาหลายวันหรือสัปดาห์จะเพ่ิมความเสี่ยงในการ
เกิดภาวะโรคหัวใจขาดเลือด และการได้รับฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนในระยะสั้น ยังเพ่ิม
การเข้าโรงพยาบาลจากอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะ (Cardiac arrhythmia) ผลกระทบทางเศรษฐกิจ 
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ท าให้ประชาชนมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น จากค่าใช้จ่ายในการซื้อ
หนา้กากอนามัย การซื้อเครื่องฟอกอากาศ หรือการเข้ารับการรักษาพยาบาล ซึ่งส่งผลให้ประชาชนมี
รายได้ในการจับจ่ายใช้สอยลดลง ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลง โดยรายงานของ 
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย (2563) พบว่า ผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ท าให้เกิดค่า
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เสียโอกาสด้านสุขภาพ ด้านการท่องเที่ยว และค่าเสียโอกาสจากการที่ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
ในช่วงระหว่างวันที่ 5 ม.ค.-5 ก.พ. 2563 สามารถคิดเป็นเงินรวมราว 3,200-6,000 ล้านบาท สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Hao และคณะ (2018) พบว่า การเพ่ิมขึ้นของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 
ไมครอน ทุก 5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จะท าให้ค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อประชากร (GDP per 
capita) ของสาธารณรัฐประชาชนจีนลดลง 2,500 หยวน ผลกระทบด้านการคมนาคม ฝุ่นละออง
ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน สามารถท าให้ทัศนวิสัยในการขับขี่ลดลงได้โดยการศึกษาของ Liacos และ
คณะ (2012)พบว่า ฝุ่นละอองขนาดเล็กในบรรยากาศของเมืองลอสแองเจลลิส สามารถท าให้ 
ทัศนวิสัยในการขับขี่ลดลง ซึ่งลดความสามารถในการมองเห็นในอุทยานแห่งชาติและที่ดินรกร้าง  
ว่างเปล่า 

แหล่งที่มาของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน 
จัดเป็นฝุ่นละเอียด สามารถแบ่งประเภทได้ตามลักษณะการเกิด คือ ฝุ่นปฐมภูมิ (Primary particle) 
คือ ฝุ่นที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงเกิดเป็นฝุ่นโดยตรง และฝุ่นทุติยภูมิ (Secondary particle) คือ 
ฝุ่นที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีในบรรยากาศ โดยมีกลุ่มซัลเฟอร์ หรือกลุ่มไนโตรเจนและแอมโมเนี ยเป็น
สารตั้งต้น ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนเกิดมาจากหลายสาเหตุ เช่น การเผาไหม้เชื้อเพลิง
ปิโตรเลียมและการสันดาปเชื้อเพลิง เช่น การเผาไหม้จากเครื่องยนต์ การเผาไหม้ในที่โล่ง การก่อสร้าง
ด้วยการใช้วัสดุจากซีเมนต์ สอดคล้องกับการศึกษาของ ธีรพงศ์ บริรักษ์ (2562) ซึ่งพบว่า ฝุ่นละออง
ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนเกิดจากเขม่าของรถยนต์จากการคมนาคมขนส่งหรือรถบรรทุกหิน 
ดิน ทราย ฝุ่นจากกิจกรรมของงานก่อสร้าง รวมไปถึงกระบวนการผลิตที่มีฝุ่นออกมา เช่น การปั่นฝ้าย 
การเจียรโลหะ การเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ เป็นต้นจากการศึกษาของ ขนิษฐา ชัยรัตนาวรรณ และคณะ 
(2020) พบว่า ปัจจัยที่ท าให้เกิดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนในภาคเหนือ คือ การเผาในที่โล่ง 
ประกอบด้วยการเผาหญ้าและขยะมูลฝอยในภาคครัวเรือน การเผาหญ้าและวัชพืชเพ่ือเตรียมพ้ืนที่
การเกษตร และการเผาป่าในพ้ืนที่อนุรักษ์ การเผาป่าในพ้ืนที่ประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน 
การเผาไหม้ของเครื่องยนต์ และฝุ่นทุติยภูมิจากการก่อสร้าง โดยมีปัจจัยหลักมาจากการเผาในที่โล่ง
แจ้ง อีกทั้งสภาพภูมิประเทศของภาคเหนือประกอบด้วยพ้ืนที่ราบล้อมรอบด้วยภูเขา มีลักษณะเป็น
แอ่งกระทะ ประกอบกับช่วงปลายฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูแล้งมีสภาพอากาศนิ่ง แห้งแล้ง และมีความกด
อากาศสูง ท าให้เกิดไฟป่าได้ง่ายและท าให้ฝุ่นละอองลอยอยู่ในบรรยากาศได้นาน  นอกจากนี้ 
ยังสอดคล้องกับรายงานของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (2559) พบว่า ปริมาณฝุ่นละออง
ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในภาคเหนือของประเทศไทย ส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้ เนื่องจากฝุ่น
ละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน มีปริมาณเพ่ิมสูงขึ้นเกินกว่า 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรในช่วง
เดือนมกราคมถึงเมษายน 2558 ซึ่งเป็นช่วงที่มีการเผาป่าจ านวนมาก แต่หลังจากเดือนเมษายน 2558 
ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนของภาคเหนือ อยู่ในระดับมาตรฐานและน้อยกว่าปริมาณ
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนในเขตกรุงเทพมหานคร 
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การศึกษาด้านทัศนคติของประชาชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ มีก ารศึกษาของ 
ปองปรีดา โยธา (2543) ซึ่งท าการสัมภาษณ์ประชาชนในต าบลสบป้าด อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 
ด้วยแบบสอบถาม พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นต่อมาตรการป้องกันมลภาวะด้านอากาศของ
โรงไฟฟ้าแม่เมาะในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง แต่ในขณะเดียวกัน ประชาชนมีข้อเสนอแนะว่าไม่ควร
จัดสร้างโรงไฟฟ้าเพ่ิมอีก รัฐบาลควรมีมาตรการเฝ้าระวังและตรวจสอบสภาพอากาศในชุมชนอย่าง
สม่ าเสมอ สอดคล้องกับการศึกษาของ มานิต เลพล (2557) พบว่า ชุมชนโดยรอบมีความพึงพอใจต่อ
โรงไฟฟ้าแม่เมาะด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับดีมาก และมีความพึงพอใจด้านภาวะผู้น าใน
ระดับปานกลาง 

ดัชนีชี้วัดคุณภาพอากาศ (Air Quality Index: AQI) เป็นการรายงานข้อมูลของคุณภาพ
อากาศซึ่งบ่งบอกถึงสถานการณ์มลพิษทางอากาศในแต่ละพ้ืนที่  ดัชนีชี้วัดคุณภาพอากาศ 1 
ค่า สามารถใช้เป็นตัวแทนค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศอากาศได้  6 ประเภท ซึ่งวัดโดยใช้
ระยะเวลาในการวัดปริมาณที่แตกต่างกัน ดังนี้ 

1) ก๊าซโอโซน (O3) เป็นก๊าซที่ไม่มีสีหรือมีสีฟ้าอ่อน มีกลิ่นฉุน ละลายน้ าได้เล็กน้อย ใช้ เวลา
วัดเฉลี่ย 8 ชั่วโมง  

2) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เป็นก๊าซไม่มีสีและกลิ่น พบได้ทั่วไปในบรรยากาศหรือ
จากการกระท าของมนุษย์ เช่น การเผาไหม้ หรือ โรงงานอุตสาหกรรม ใช้เวลาวัดเฉลี่ย 1 ชั่วโมง  

3) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เป็นก๊าซที่ไม่มีสี กลิ่น และรส เป็นก๊าซที่เกิดจากการเผา
ไหม้ไม่สมบูรณ์ของเชื้อเพลิง ใช้เวลาวัดเฉลี่ย 8 ชั่วโมง  

4) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เป็นก๊าซไม่มีสีหรือสีเหลืองอ่อน มีรสและกลิ่นเมื่อมีความ
เข้มข้นสูง เกิดจากธรรมชาติและการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่มีก ามะถัน สามารถรวมตัวกับมลพิษอ่ืนแล้วก่อ
ตัวเป็นฝุ่นขนาดเล็กได้ ใช้เวลาวัดเฉลี่ย 1 ชั่วโมง  

5) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ใช้เวลาวัดเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
6) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ใช้เวลาเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
ดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทยโดย กรมควบคุมมลพิษ (2562) แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ 

ตั้งแต่ 0 ถึง 201 ขึ้นไป โดยใช้สีเป็นสัญลักษณ์เปรียบเทียบระดับผลกระทบต่อสุขภาพ ดัชนีคุณภาพ
อากาศ 100 จะมีค่าเทียบเท่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป หากดัชนีคุณภาพ
อากาศมีค่าสูงเกินกว่า 100 แสดงว่าค่าความเข้มข้นของมลพิษมีค่าเกินมาตรฐานและคุณภาพของ
อากาศในวันนั้นจะเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 
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มาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ของประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 36 พ.ศ. 2553 ก าหนดให้ มาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน
จะต้องไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ในเวลาค่าเฉลี่ย 24 
ชั่วโมง และไม่เกิน 0.025 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในเวลา 1 ปี 

เครื่องมือตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน จากการศึกษาของ Yawootti และ
คณะ (2018) พบว่า เครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน สามารถใช้เครื่องตรวจวัด
ชนิดเบต้า เรย์ แอทเทนนูเอชัน (Beta Ray Attennuation) ซึ่งมีหลักการท างานด้วยการดูดอากาศ
ตัวอย่างเข้ามา ฝุ่นละอองจะตกลงบนกระดาษกรอง รังสีเบต้าพลังงานต่ าจะผ่านกระดาษกรอง 
แล้ววัดความสัมพันธ์ของปริมาณรังสีที่ฉายและปริมาณรังสีที่ตรวจวัดได้ผ่านกระดาษกรองที่มีและไม่มี
ฝุ่นละออง จากนั้นน าไปเทียบหาความเข้มข้นของฝุ่นละออง 

จากการค้นคว้าแนวทางการจัดการปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนในต่างประเทศ 
การศึกษาของ เคน นครินทร์ (2563) พบว่า มาตรการการแก้ปัญหาและป้องกันการเกิดฝุ่นละออง
ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีการด าเนินการดังนี้  

AQI ควำมหมำย สีที่ใช ้ ค ำอธิบำย 

0-25 คุณภาพอากาศดีมาก ฟ้า 
คุณภาพอากาศดีมาก เหมาะส าหรับกิจกรรมกลางแจ้งและ
การท่องเที่ยว 

26-50 คุณภาพอากาศดี เขียว 
คุณภาพอากาศดี สามารถท ากิจกรรมกลางแจ้งและการ
ท่องเที่ยวได้ตามปกติ 

51-100 ปานกลาง เหลือง 

ประชาชนท่ัวไป: สามารถท ากิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ
ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ: หากมีอาการเบื้องต้น เช่น 
ไอ หายใจล าบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการท า
กิจกรรมกลางแจ้ง 

101-200 
เริ่มมีผลกระทบต่อ
สุขภาพ 

ส้ม 

ประชาชนท่ัวไป: ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ถ้ามีอาการเบื้องต้น 
เช่น ไอ หายใจล าบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลา
การท ากิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง
หากมีความจ าเป็นผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ: ควรลด
ระยะเวลาการท ากิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์
ป้องกันตนเองหากมีความจ าเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ 
เช่น ไอ หายใจล าบาก ตาอักเสบ แน่นหน้าอก ปวดศีรษะ 
หัวใจเต้นไม่เป็นปกติ คลื่นไส้ อ่อนเพลีย ควรปรึกษาแพทย์ 

201 ขึ้นไป 
มี ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ
สุขภาพ 

แดง 
ทุกคนควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มี
มลพิษทางอากาศสูง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมี
ความจ าเป็น หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์ 
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1) ก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและวัดผลได้ โดยกรุงปังกิ่งตั้งเป้าลดค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 
2.5 ไมครอน ให้ได้ 33% จากระดับ 89.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ให้เหลือ 60 ไมโครกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร ภายในช่วงเวลา 5 ปี ส่วนเขตสามเหลี่ยมปากแม่น้ าจูเจียง ตั้งเป้าไว้ที่  15% 
แต่สามารถลดไปได้ 35% ซึ่งลดได้มากกว่าเป้าหมาย การก าหนดเป้าหมายและมีการก าหนดตัวชี้วัด
ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ท าให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนเห็นเป้าหมายชัดเจน และสามารถ
ร่วมมือกันท าให้เป้าหมายสัมฤทธิ์ผลได้ 

2) การใช้วิธีการที่เข้มงวด เช่น การห้ามประชาชนที่อยู่ในเมืองหลวงและพ้ืนที่รอบข้างเผา
ถ่านหินเพื่อความอบอุ่น ท าให้กรุงปักก่ิงลดการใช้ถ่านหินลง 50% ภายในปี 2013-2018  

3) ผู้รับผิดชอบมีอ านาจตัดสินใจ สาธารณรัฐประชาชนจีนได้จัดตั้งกระทรวงนิเวศวิทยาและ
สิ่งแวดล้อม (Ministry of Ecology and Environment หรือ MEE) เพ่ือปรับขยายอ านาจครอบคลุม
หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมและนิวเคลียร์ รวมทั้งขยายภาระงานและมีระยะเวลาด ารง
ต าแหน่งที่ยาวขึ้น เพ่ือรับผิดชอบปัญหาได้อย่างรอบด้านและตรงประเด็น 

4) การวางแผนระยะยาว สาธารณรัฐประชาชนจีนมีแผนส่งเสริมให้ประชาชนใช้รถยนต์ไฟฟ้า
แทนรถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล โดยตั้งเป้าหมายในปี 2035 ซึ่งเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาฝุ่น
ละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนได้ในระยะยาว 

แนวทำงกำรบริหำรแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result Based Management)  
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (2559)กล่าวว่า หลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

เกิดมาจากการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management: NPM) ซึ่งให้ความส าคัญ
กับหลักของความประหยัด (Economy) คือ การใช้ต้นทุนหรือทรัพยากรให้เกิดคุณค่ามากที่สุด ความ
มีประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การปฏิบัติงานให้ได้ผลของงานสูงกว่าปัจจัยน าเข้า และความมี
ประสิทธิผล (Effectiveness) คือ การปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  

องค์ประกอบของการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบหลัก ประการที่
หนึ่ง คือ แผนกลยุทธิ์และแผนปฏิบัติการ (Strategic and Operational Plan) ซึ่งมาจากการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์การ เพ่ือก าหนดเป้าหมายและวิสัยทัศน์ (Vision) 
ก าหนดพันธกิจ (Mission) ก าหนดวัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดของการด าเนินงาน (Key Performance 
Indicators: KPI) ที่สามารถวัดผลได้ และประการที่สอง คือ การประเมินผล (Evaluation) ประกอบด้วย 
การก าหนดรายละเอียดของตัวชี้วัดซึ่งมีความชัดเจน วัดผลได้ สัมพันธ์กับเป้าหมายของแผนการ
ด าเนินงาน และ การวัดผลและการตรวจสอบผลการด าเนินงาน ซึ่งผู้บริหารต้องจัดให้มีการตรวจสอบ
และรายงานผลการด าเนินงานในแต่ละตัวชี้วัดตามเงื่อนไข เพ่ือแสดงความก้าวหน้าและความส าเร็จ
ของแผน เช่น รายเดือน รายไตรมาส รายปี เป็นต้น 
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หลักการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล มี 6 ประการ ดังนี้ 
1) หลักนิติธรรม (Rule of Law) หมายถึง ความถูกต้องเป็นธรรม และการปฏิบัติตามกฎ 

กติกาอย่างเคร่งครัดโดยค านึงสิทธิ เสรีภาพ และความยุติธรรม 
2) หลักคุณธรรม (Ethics) หมายถึง การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม การส่งเสริม สนับสนุน

ให้พัฒนาตนเองไปพร้อม ๆ กัน เพื่อให้มีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย 
3) หลักความโปร่งใส (Transparency) หมายถึง การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน 

โดยปรับปรุงกลไกการท างานขององค์การให้มีความโปร่งใส 
4) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) หมายถึง การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมรับรู้และเสนอ

ความเห็นในการตัดสินใจปัญหาต่าง ๆ ในการแสดงความเห็น 
5) หลักความรับผิดชอบ (Accountability) หมายถึง การตระหนักในสิทธิ หน้าที่ ความ

ส านึกในหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนการเคารพในความเห็นที่แตกต่าง และกล้าที่จะยอมรับผลดี
และผลเสียจากการกระท าของคน เช่น รับผิดชอบต่อลูกค้า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องยอมรับต่อผลการ
ด าเนินการ 

6) หลักความคุ้มค่า (Utility) หมายถึง การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีอย่างจ ากัด
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยมีความประหยัด การใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า และรักษาพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์อย่างยั่งยืน 

ภำวะผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลง (Transformational leadership) เป็นภาวะที่ผู้น ามี
วิสัยทัศน์ในการน าพาองค์การไปสู่อนาคตเพ่ือพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง ผู้น าจะสร้างความ
ผูกพันธ์และค่านิยมร่วมกันกับผู้ตามเพ่ือน าพาองค์การบรรลุเป้าหมาย โดยการศึกษาของ Bass และ
คณะ (1994) พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 

1) การมีอิทธิพลแบบมีอุดมการณ์ ( Idealized influence) ด้วยการสร้างความเชื่อใจ 
สร้างความศรัทธาด้วยการปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างให้กับผู้ตาม 

2) การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational motivation) กระตุ้นแรงใจและพลังของผู้ตาม 
ให้เห็นความส าคัญและผลลัพธ์ของเป้าหมาย รวมถึงการสร้างทัศนคติและสร้างค่านิยมร่วมกัน 

3) การกระตุ้นทางปัญญา (Intellectual Stimulation) แก้ปัญหาโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ 
กระตุ้นให้ผู้ตามตัดสินใจโดยใช้เหตุผล 

4) การค านึงถึงปัจเจกบุคคล ( Individualized consideration) เอาใจใส่และยอมรับใน
ความแตกต่างของแต่ละบุคคล รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ตาม 

ข้อมูลทั่วไปของโรงไฟฟ้ำแม่เมำะ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ตั้งอยู่ที่ต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ 
จังหวัดล าปาง อยู่ห่างจากตัวเมืองล าปางเป็นระยะทางประมาณ 26 กิโลเมตร เป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่าน
ลิกไนต์เป็นเชื้อเพลิง ปัจจุบันโรงไฟฟ้าแม่เมาะมีก าลังผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น 2,455 เมกะวัตต์ 
ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 4-7 จ านวน 1 เครื่อง มีขนาดก าลังผลิตติดตั้ง 655 
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เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องท่ี 8-13 ขนาดก าลังผลิตติดตั้ง 1,800 เมกะวัตต์ (6x300 เมกะ
วัตต์) มีมลสารที่เกิดข้ึนจากการผลิตกระแสไฟฟ้า ดังนี้ 

1) ออกไซด์ของก๊าซไนโตรเจน (NOx) เป็นก๊าซที่พบได้หลายรูปแบบ เช่น NO NO2 N2O3 
เป็นต้น เป็นก๊าซท่ีไม่มีสีและกลิ่น ละลายน้ าได้เล็กน้อย  

2) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เป็นก๊าซที่มีลักษณะก๊าซไม่มีสีหรือสีเหลืองอ่อน มีรสและ
กลิ่นเมื่อมีความเข้มข้นสูง  

3) ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ได้แก่ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM 10) และฝุ่นละออง
ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) 

ยุทธศำสตร์ของโรงไฟฟ้ำแม่เมำะ 
1) เสริมสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจหลัก 
2) สร้างการเจริญเติบโตจากธุรกิจเก่ียวเนื่อง 
3) เป็นองค์การที่มีการก ากับดูแลกิจการที่ดี ห่วงใยสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
4) เป็นองค์การสมรรถนะสูงที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
จากการทบทวนวรรณกรรม สามารถน ามาเขียนกรอบแนวคิดแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปร

ต้นและตัวแปรตาม และตัวแปรกวนในการวิจัยได้ดังนี้ 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เป็นการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 
ไมครอน ในชั้นบรรยากาศของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เก็บตัวอย่างจากเครื่องตรวจวัดอากาศชนิด Beta 
Ray Attennuation ของสถานีตรวจวัดอากาศหลัก โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ซึ่งเป็นสถานีตรวจวัดอากาศที่
ใกล้บริเวณโรงไฟฟ้าแม่เมาะมากที่สุด การศึกษานี้ศึกษาในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2562 โดยท าการเก็บ
ข้อมูลระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม ถึง 3 กันยายน พ.ศ. 2562 และน ามารายงานผลเป็นกราฟเส้นตรง 

ตัวแปรต้น 
- ประสิทธิภาพการก าจัดฝุ่นละอองขนาด
ไม่เกิน 2.5 ไมครอน ของโรงไฟฟ้า 

 

ตัวแปรตำม 
- ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไมเ่กิน 2.5 
ไมครอนในบรรยากาศ 

 

ตัวแปรกวน 
- มลภาวะอื่น ๆ รอบโรงไฟฟ้า เช่น การเผาขยะ ควันไอเสียจากรถยนต์  

เป็นต้น 
- ฤดูกาลประจ าถิ่น 
- ทิศทางลม 
- มลพิษจากนอกประเทศ 
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เพ่ือเปรียบเทียบแนวโน้มความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนและประเมินผลตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 36 พ.ศ. 2553 นอกจากนี้ยังเปรียบเทียบผลกับ
ข้อมูลปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนจาก กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง 
กรมควบคุมมลพิษ (2562) ซึ่งเก็บข้อมูลจากที่ส านักงานการประปาส่วนภูมิภาคแม่เมาะ (40T) 
เพ่ือเปรียบเทียบปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนในพ้ืนที่ต าบลแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ 
จังหวัดล าปาง  

 
4. ผลกำรวิจัย 

เมื่อท าการศึกษาโดยการเก็บข้อมูลปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่ เกิน 2.5 ไมครอน 
ในบรรยากาศ ณ สถานีตรวจวัดอากาศหลัก โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2562 โดยท า
การเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม ถึง 3 กันยายน พ.ศ. 2562 ได้ผลการศึกษาดังนี้ 

ตารางที่ 4.1 แสดงปริมาณของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ณ สถานีตรวจวัดอากาศหลัก 
โรงไฟฟ้าแม่เมาะระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม ถึง 3 กันยายน พ.ศ. 2562 

 ปริมำณของฝุ่นละอองขนำดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร) 
ช่วงเวลา 27-28 ส.ค. 28-29 ส.ค. 29-30 ส.ค. 30-31 ส.ค. 31 ส.ค.-1

ก.ย. 
1-2 ก.ย. 2-3 ก.ย. 

ปริมาณที่วัด
ได้ 

5 5 10 5 3 2 3 

ที่มา: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (2562) 
 

 
 
จากผลการศึกษาพบว่า ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ของสถานีตรวจวัด

อากาศหลัก โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ในช่วงครึ่งปีหลัง ในปี 2562 ซึ่งท าการตรวจวัดระหว่างวันที่  27 
สิงหาคม ถึง 3 กันยายน พ.ศ. 2562 พบว่ามีค่าอยู่ในช่วง 2-10 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยมี
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62 

ปริมำณของฝุ่นละอองขนำดไม่เกิน 2.5 ไมครอนในบรรยำกำศ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
ระหว่ำงวันที่ 27 สิงหำคม-3 กันยำยน พ.ศ. 2562 

ปริมาณ PM 2.5 ทีสถานีตรวจวัด
อากาศหลัก โรงไฟฟ้าแม่เมาะ 

ค่ามาตรฐาน 



578 
 

ค่าสูงสุดเมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เท่ากับ 10 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และมีค่าต่ าสุด
เมื่อวันที่ 1-2 กันยายน พ.ศ. 2562 เท่ากับ 2 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5 
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานของประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 36 พ.ศ. 2553 พบว่า ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศ
บริเวณโรงไฟฟ้าแม่เมาะ มีค่าไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าไม่เกินค่ามาตรฐาน อยู่ใน
เกณฑ์ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 

เมื่อเปรียบเทียบ กับรายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทยในต าบลแม่เมาะ 
อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง ในปี 2562 ซึ่งรายงานโดย กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรม
ควบคุมมลพิษ ท าการเก็บข้อมูลปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนที่ส านักงานการประปา
ส่วนภูมิภาคแม่เมาะ (40T) มีค่าแสดงดังตาราง  

ค่ำเฉลี่ยรำยเดือนของปริมำณของฝุ่นละอองขนำดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ประจ ำปี 2562 
ณ ส ำนักงำนกำรประปำส่วนภูมภิำคแม่เมำะ  (ไมโครกรัมต่อลูกบำศก์เมตร) 

มกราคม 62 33 
กุมภาพันธ์ 62 64 
มีนาคม 62 69 
เมษายน 62 54 
พฤษภาคม 62 29 
มิถุนายน 62 9 

กรกฎาคม 62 9 
สิงหาคม 62 8 
กันยายน 62 16 
ตุลาคม 62 18 

พฤศจิกายน 62 23 
ธันวาคม 62 40 

ที่มา: รายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง 
กรมควบคุมมลพิษ) 
 

จากผลการเก็บข้อมูลปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนจากกองจัดการคุณภาพ
อากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ ตลอดทั้งปีพ.ศ. 2562 ซึ่งท าการเก็บตัวอย่างที่ส านักงานการ
ประปาส่วนภูมิภาคแม่เมาะ พบว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 31 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มีปริมาณฝุ่น
ละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนสูงกว่ามาตรฐาน 3 ครั้ง คือ ในเดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม และ
เมษายน 2562 โดยในเดือนสิงหาคม 2562 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  
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5. สรุปผลกำรศึกษำ อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 
5.1 สรุปผลกำรศึกษำ 
1) ประสิทธิผลในการก าจัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ  
จากการศึกษาปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนของโรงไฟฟ้าแม่เมาะในช่วง

ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม ถึง 3 กันยายน พ.ศ. 2562 พบว่า มีค่าสูงสุดเมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคม 
พ.ศ. 2562 เท่ากับ 10 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มีค่าต่ าสุดเมื่อวันที่ 1-2 กันยายน พ.ศ. 2562 
เท่ากับ 2 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และปริมาณ
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนจากการเก็บตัวอย่างที่ส านักงานการประปาส่วนภูมิภาคแม่เมาะ 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 31 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งไม่เกินมาตรฐานที่ก าหนดของประเทศไทยตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 36 พ.ศ. 2553 อยู่ในเกณฑ์ไม่ส่งผลอันตรายต่อ
สุขภาพ และจากข้อมูลปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน  2.5 ไมครอนจากกรมควบคุมมลพิษ 
ซึ่งตรวจวัดที่ส านักงานการประปาส่วนภูมิภาคแม่เมาะ พบว่า มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 
ไมครอนสูงกว่ามาตรฐาน 3 ครั้ง คือ ในเดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม และเมษายน พ.ศ. 2562 และ 
ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีปริมาณใกล้เคียงกับ
ค่าเฉลี่ยของปริมาณท่ีวัดได้จากสถานีตรวจวัดอากาศหลัก โรงไฟฟ้าแม่เมาะ  

2) ปัจจัยของการเกิดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน  
จากการศึกษาพบว่า การเกิดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนเกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่

สมบูรณ์ของเครื่องยนต์ การเผาในที่โล่งแจ้ง การฟุ้งของฝุ่นดินบนถนน สอดคล้องกับการศึกษาของ 
ธีรพงศ์ บริรักษ์ (2562) ซึ่งพบว่า ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน เกิดจากเขม่าจากรถยนต์จาก
การคมนาคมขนส่งหรือรถบรรทุกหิน ดิน ทราย ฝุ่นจากกิจกรรมของงานก่อสร้าง รวมไปถึง
กระบวนการผลิตที่มีฝุ่นออกมา เช่น การปั่นฝ้าย การเจียรโลหะ การเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ เป็นต้น และ
สอดคล้องกับการศึกษาของ ภควัฒน์ ทองแสง และคณะ (2562) พบว่า สาเหตุหลักของฝุ่นละออง
ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในพื้นท่ีเมืองนครราชสีมา เกิดจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ การเผาในที่
โล่ง โรงงานอุตสาหกรรม อีกทั้งการศึกษาของ ขนิษฐา ชัยรัตนาวรรณ และคณะ (2020) พบว่า 
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนในภาคเหนือ เกิดจากการเผาในที่โล่ง ประกอบด้วยการเผาหญ้า
และขยะมูลฝอยในภาคครัวเรือน การเผาหญ้าและวัชพืชเพ่ือเตรียมพ้ืนที่การเกษตร และการเผาป่าใน
พ้ืนที่อนุรักษ์ การเผาป่าในพ้ืนที่ประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน การเผาไหม้ของเครื่องยนต์ และ
ฝุ่นทุติยภูมิจากการก่อสร้าง โดยมีปัจจัยหลักมาจากการเผาในที่โล่งแจ้ง และสภาพภูมิประเทศของ
ภาคเหนือซึ่งเป็นพ้ืนที่ราบล้อมรอบด้วยภูเขา มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ รวมทั้งความแห้งแล้งของ
อากาศในช่วงฤดูร้อนท าให้เกิดไฟป่าได้ง่ายและท าให้ฝุ่นละอองลอยอยู่ในบรรยากาศได้นาน 
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3) แนวทางและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน  
จากการศึกษา ปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนเป็นปัญหาที่ได้รับผลกระทบในวง

กว้าง มีสาเหตุมาจากหลายภาคส่วน ควรได้รับการแก้ไขอย่างบูรณาการกับหลายหน่วยงาน อาศัย
ความร่วมมือกันกับผู้มีส่วนได้เสีย และก าหนดกรอบระยะเวลาการติดตามผล โดยผู้น าของโรงไฟฟ้า
แม่เมาะควรเข้ามีบทบาทในการพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ดังนี้ 

(1) ผู้น าของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ใช้ภาวะผู้น าในองค์การ ร่วมกับสร้างการมีส่วนร่วมใน
ชุมชน ด้วยการใช้ตัวแบบ Transformational Leadership ดังนี้ 

- การมีอิทธิพลแบบมีอุดมการณ์ (Idealized influence) ด้วยการก าหนดวิสัยทัศน์
และวัตถุประสงค์ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา สร้างความชัดเจนของเป้าหมายในแต่ละกิจกรรม เพ่ือให้เกิด
ความร่วมมือและความเชื่อม่ันจากพนักงาน  

- การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational motivation) ก าหนดแผนงานและบอกถึง
ผลลัพธ์ที่จะได้รับในแต่ละขั้นตอนแก่พนักงาน เสริมสร้างความส านึกรักชุมชนและความเป็นเจ้าของ
ทรัพยากร พร้อมกับเป็นต้นแบบ (Role model) ในการลงมือปฏิบัติในกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ
ด้วยตัวเอง เพื่อเป็นตัวแบบที่ดีของพนักงาน 

- การกระตุ้นทางปัญญา ( Intellectual Stimulation) เสริมสร้างความเข้าใจที่
ถูกต้องเกี่ยวกับการเกิดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนแก่พนักงาน และจัดให้มีกิจกรรมร่วมกัน
กับชุมชนเพ่ือสื่อสารและสร้างค่านิยมที่ถูกต้อง เช่น กิจกรรมเรื่องผลกระทบของฝุ่นละอองขนาด  
ไม่เกิน 2.5 ไมครอนต่อชุมชน ทั้งทางด้านสุขภาพ เศรษฐกิจและสังคม รวมไปถึงคุณค่าของทรัพยากร 
ป่าไม้ รวมถึงการให้ความรู้แก่ชุมชน เช่น การจัดกิจกรรมปลูกพืชท้องถิ่น การส่งเสริมอาชีพของ
ท้องถิ่น 

- การค านึงถึงปัจเจกบุคคล ( Individualized consideration) ด้วยการรับฟัง
ความเห็นและความต้องการในแต่ละมุมมองของชาวบ้านและผู้มีส่วนได้เสียในทุกมิติ เช่น ปัญหาการ
ประกอบอาชีพ เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย เป็นต้น และร่วมหารือกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ก าหนดเป็นมาตรการออกมาชัดเจนในแต่ละด้านและแต่ละระยะเวลา 

(2) โรงไฟฟ้าควรมีมาตรการเก่ียวกับปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนด้าน
ชุมชนเพ่ิมเติม เพ่ือให้เสริมสร้างทัศนคติที่ดีของชุมชนต่อโรงไฟฟ้า โดยการศึกษาของ มานิต เลพล 
(2557) พบว่า ชุมชนโดยรอบมีความพึงพอใจต่อโรงไฟฟ้าแม่เมาะด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับ
ดีมาก และมีความพึงพอใจด้านภาวะผู้น าในระดับปานกลาง ผู้น าของโรงไฟฟ้าจึงควรเพ่ิมการท างาน
ด้านชุมชน ด้วยการอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชน รับฟังความเห็น ข้อเสนอแนะ และสภาพปัญหา
จากชุมชน แล้วน ามาก าหนดแผนการท างานเพื่อชุมชนของโรงไฟฟ้า ตั้งแต่ระดับนโยบายและแผนงาน
ต่าง ๆ ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร ก าหนดระยะเวลาและตัวชี้วัดของกิจกรรมที่ชัดเจน 
เพ่ือเพ่ิมความสัมพันธ์ของชุมชนต่อโรงไฟฟ้าให้เกิดเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างความ
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เข้าใจที่ถูกต้องและความรู้สึกเป็นเจ้าของทรัพยากร เพ่ือให้การป้องกันฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 
ไมครอนสามารถบรรลุอย่างยั่งยืน เช่น การจัดกิจกรรมเสวนาให้ความรู้และความเข้าใจด้านผลกระทบ
จากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน การจัดกิจกรรมจัดหางานนอกฤดูการเกษตรหรือแหล่งฝึก
อาชีพแก่ชาวบ้าน โดยอาศัยความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมแรงงาน กรมที่ดิน 
กรมการจัดหางาน เป็นต้น  

(3) จากการศึกษาพบว่า ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในต าบลแม่
เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง ของกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ มีค่า
มากกว่าค่ามาตรฐานในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม และเมษายน 2562 และมีปริมาณลดลงอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน ในเดือนพฤษภาคมถึงธันวาคม เนื่องมาจาก ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 
ไมครอนในพ้ืนที่ภาคเหนือมักจะมีปริมาณสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานในช่วงธันวาคมถึงมีนาคมของทุกปี 
จากการศึกษาของ Vinitketkumnuen และคณะ (2002)พบว่า ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 
ไมครอนในจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงเดือนธันวาคมถึงมีนาคม มักจะมีปริมาณสูงกว่าค่ามาตรฐาน และ
มักจะมีปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานในช่วงเดือนพฤษภาคมถึง
ตุลาคม สอดคล้องกับการศึกษาของ ขนิษฐา ชัยรัตนาวรรณ และคณะ (2020) พบว่า สาเหตุหลักของ
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน มาจากการเผาในที่โล่ง ประกอบด้วย การเผาหญ้า และการเผา
ในพ้ืนที่ป่าสงวน ซึ่งมีการเผารุนแรงในช่วงมีนาคมถึงเมษายนของทุกปี การเผาไหม้ของเครื่องยนต์ 
และฝุ่นทุติยภูมิมาจากการก่อสร้าง นอกจากนี้ ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนที่ตรวจวัด
ได้จากส านักงานการประปาส่วนภูมิภาคแม่เมาะ มีปริมาณเฉลี่ยสูงกว่าปริมาณที่ตรวจวัดได้ที่สถานี
ตรวจวัดอากาศหลัก โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เนื่องจากสถานีตรวจวัดอากาศส านักงานการประปาส่วน
ภูมิภาคแม่เมาะ ตั้งอยู่ห่างออกไปจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะมากกว่า จึงอาจมีตัวแปรกวนเข้ามาเป็นสาเหตุ
ที่ท าให้ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนมีปริมาณสูงนอกเหนือจากสาเหตุจากโรงไฟฟ้า 
เช่น ควันไอเสียจากสภาพการจราจรในเมือง การเผาในที่โล่งแจ้งจากภาคครัวเรือน ฝุ่นควันจาก
อุตสาหกรรมอ่ืน ซึ่งอาจเป็นตัวแปรกวนในการศึกษานี้ และเป็นสาเหตุให้ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่
เกิน 2.5 ไมครอนมีปริมาณที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  

5.2 ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาจะเห็นได้ว่า ทัศนคติของชุมชนด้านสิ่งแวดล้อมต่อโรงไฟฟ้าแม่เมาะอยู่ในระดับ

ดีถึงดีมาก ในขณะที่ความสัมพันธ์ต่อผู้น ายังอยู่ในระดับปานกลาง ผู้ศึกษาจึงหวังว่า การศึกษานี้จะ
เป็นหนึ่งในเอกสารทางวิชาการที่จะเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับชุมชนและสังคมให้มากยิ่งขึ้น 
และเป็นข้อเสนอแนะต่อผู้น าของโรงไฟฟ้าแม่เมาะเ พ่ือพิจารณาแนวทางการแก้ปัญหา และ 
การป้องกันการเกิดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนในชุมชน รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์กับ
ชุมชนด้วยการใช้ภาวะผู้น าขององค์การ เสริมสร้างความใกล้ชิดและแสดงความจริงใจเพ่ือเพ่ิมทัศนคติ
ที่ดีของชุมชนต่อผู้น าของโรงไฟฟ้า เน้นการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชนด้วยเล็งเห็นว่าชุมชนโดยรอบ
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เป็นส่วนหนึ่งขององค์การและเป็นเจ้าของพ้ืนที่และเจ้าของทรัพยากรโดยแท้จริง และเป็นส่วนหนึ่งที่
จะท าให้การบริหารงานบรรลุเป้าหมาย เกิดความโปร่งใสและเกิดธรรมาภิบาล 
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสทิธิผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร 
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย 

รุ่งทิพย์ นาเมือง* 
 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 3) เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย การวิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องที่ต้องการศึกษา ทบทวนทฤษฏี และแนวคิดต่าง ๆ รวมถึงวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง จากเอกสาร
ทางวิชาการ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ  (Quantitative Research) ท าการเก็บข้อมูลลักษณะ
เชิงส ารวจ โดยใช้เครื่องมือ แบบสอบถาม (questionnaire) ที่ถูกสร้างขึ้นเพ่ือต้องการศึกษา
พฤติกรรมของบุคคลเกี่ยวกับความรู้สึก ความคิดเห็น รวมถึ งข้อมูลส่วนตัว เพ่ือหาข้อมูลตาม
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย จากกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือน าผลมาวิเคราะห์ทางสถิติ ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ บุคลากรของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วย ข้าราชการ 
จ านวน 663 คน และพนักงานราชการ จ านวน 120 คน รวมทั้งสิ้น 783 คน ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ทั่วไปพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 60.4 มีอายุ
ระหว่าง 21-30 ปี มากที่สุด จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 35.5 มีการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี
มากที่สุด จ านวน 148 คน คิดเป็น ร้อยละ 55.8 เป็นข้าราชการระดับช านาญการมากที่สุด จ านวน 
71 คนคิดเป็นร้อยละ 26.8 มีเงินเดือนมากที่สุดอยู่ที่ 15,000-20,000 บาทจ านวน 108 คน คิดเป็น
ร้อยละ 40.8 มีประสบการณ์ท างานมากกว่า 9 ปีขึ้นไป มากที่สุด จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 36.2 

จากผลการศึกษา พบว่า 1) บุคลากรที่มีอายุแตกต่างกันมีประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 2) บุคลากรที่มีระดับเงินเดือนแตกต่างกันมี
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05.3) ปัจจัยด้านนโยบาย
องค์การ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 พบว่า ปัจจัย
ด้านนโยบายองค์การส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของของบุคลากรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่น้อยกว่า 0.05 4) ปัจจัยด้านความมุ่งมั่นและความสนใจในงานอาชีพผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่

                                                           
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240  
E-mail: rungtip.p1919@gmail.com 
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เห็นด้วยในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 พบว่า ปัจจัยด้านความมุ่งมั่นและความสนใจในงาน
อาชีพส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ น้อยกว่า 0.001 

ค ำส ำคัญ: ประสิทธิผล, ข้าราชการ, บุคลากร, แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
 
1. บทน ำ 

ปัจจุบันองค์การต่าง ๆ อยู่ในยุคของการแขง่ขัน ซึ่งในสังคมของการแข่งขัน แต่หลายองค์การ
ก าลังประสบปัญหาการปฏิบัติงานขาดประสิทธิผล“ประสิทธิผล” เป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นและมี
บทบาทอย่างมาก ดังนั้น การด าเนินงานจึงต้องมีการวางระบบงานให้ทันสมัยสอดคล้องกับ
สถานการณ์ และสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง คือบุคลากรในองค์การต้องมีคุณภาพเพ่ือที่จะสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิผลให้กับองค์การ หากไม่มีคุณภาพ องค์การนั้นก็ยากที่จะสร้างผลงานที่มีประสิทธิผล 
เพราะฉะนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ งที่องค์การจะต้องสรรหาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้
ความสามารถและมีคุณภาพเข้ามาปฏิบัติงานในองค์การ ในขณะเดียวกันเมื่อองค์การมีทรัพยากร
มนุษย์ที่มีคุณภาพแล้วสิ่งจ าเป็นที่องค์กรจะต้องกระท าที่ส าคัญในประการต่อมาก็คือ การธ ารงรักษาไว้
ซึ่งทรัพยากรมนุษย์เหล่านั้นให้มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี เพ่ือที่ว่าทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่าเหล่านั้นจะ
สามารถสร้างคุโณปการให้แก่องค์การได้อย่างมหาศาลในที่สุด องค์การใดก็ตามที่ทราบถึงความ
ต้องการของทรัพยากรมนุษย์และทราบถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ
ทรัพยากรมนุษย์ แล้วสามารถที่จะตอบสนองต่อความต้องการ และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานเหล่านั้นได้มากเท่าใด โอกาสที่องค์การนั้นจะประสบผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การ ก็ย่อมที่จะมีมากขึ้นเท่านั้น ดังนั้น การเอาใจใส่ต่อทรัพยากร
มนุษย์ภายในองค์การ จึงเป็นเรื่องที่ผู้บริหารระดับสูงขององค์การต้องให้ความส าคัญ อีกทั้งยังต้อง
สามารถเข้าถึงความต้องการของบุคลากรทุกระดับ และผสมผสานความต้องการนั้นให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายขององค์การ ในขณะเดียวกันก็สามารถท าให้บุคลากรภายในองค์การเกิดความพึงพอใจใน
การท างานมีความกระตือรือร้น มุ่งม่ันที่จะท างานให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด แก่องค์การ 

ซึ่งเป้าหมายของการท างานนั้น ถือเป็นหัวใจส าคัญของการบริหารงานให้ประสบผลส าเร็จใน
แต่ละองค์การจ าเป็นต้องมีการก าหนดเป้าหมายไว้อย่างชัดเจน เพ่ือให้แต่ละหน่วยงานภายในองค์การ
มีการด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกันและบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ร่วมกัน 
องค์การที่มีประสิทธิผลการปฏิบัติงานสูง จะเป็นองค์กรที่ประสบความส าเร็จในการท างานได้ตาม
เป้าหมายในทางตรงกันข้ามองค์กรที่มีประสิทธิผลการปฏิบัติงานต่ า จะเป็นองค์กรที่ไม่ประสบ
ความส าเร็จในการท างานให้บรรลุเป้าหมายตามที่ได้ตั้งเอาไว้ 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์และแปลงนโยบาย
ของกระทรวงเป็นแผนการปฏิบัติงานจัดสรรทรัพยากรและบริหารราชการทั่วไปของกระทรวงการ
รักษาความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบเรียบร้อยและอ านวยความเป็นธรรมและการส่งเสริมและ
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สนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของ
กระทรวงมหาดไทย  

ในครั้งนี้ ผู้ศึกษามุ่งที่จะศึกษาว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากร ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และมีปัจจัยใดบ้างที่เป็นปัญหา อุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้  เพ่ือที่จะสามารถน าผลการศึกษา
เสนอแนะให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องน าไปพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาวิธีบริหารจัดการให้มีความ
เหมาะสมมากขึ้น เพ่ือจะน าไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์กำรศึกษำ 

2.1 เพ่ือศึกษาประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
2.2 เ พ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่ งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงาน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
2.3 เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 

3. ค ำถำมกำรศึกษำ 
3.1 บุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีประสิทธิผลการปฏิบัติงานเป็นอย่างไร 
3.2.ปัจจัยอะไรบ้ างที่ ส่ งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติ งานของบุคลากรส านักงาน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
3.3 ปัญหา.อุปสรรคใดที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 

4. แนวคิด ทบทวนวรรณกรรม และงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
4.1 แนวคิดเรื่องข้อมูล และอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย 
จุดยืน (Positioning) 
1) สนับสนุนการบูรณาการงานในระดับพื้นท่ี 
2) แปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ 
วิสัยทัศน Vision) 
จังหวัดมีความสามารถในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในระดับพื้นท่ี 
พันธกิจ (Mission) 
1) จัดท าแผนนโยบาย เป้าหมายและแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ 
2) ส่งเสริมการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
3) ส่งเสริมการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 
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เปำหมำย (Goal) 
1) ประชาชนน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต 
2) จังหวัด/กลุ่มจังหวัดมีความเข้มแข็งสนับสนุนการพัฒนาในระดับพ้ืนที่ 
3) หน่วยงานภาครัฐมีการบริหารจัดการที่ดี 

นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
1) นโยบายหรือทิศทางของหน่วยงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปรงใส 

สอดคล้องกับการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานและทิศทางการปฏิรูปประเทศ 
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของข้าราชการ พนักงาน

ราชการลูกจ้าง เกี่ยวกับความผาสุก ความผูกพัน และความพึงพอใจของบุคลากร ซึ่งประกอบด้วย
ข้อมูลเกี่ยวกับธรรมาภิบาลภายในองค์กร ซึ่งเป็นตามประเด็นยุทธศาสตร์ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย (พ.ศ. 2560-2564) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ 12 เรื่องการบริหารจัดการในภาครัฐการ
ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย และเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 
20 ปียุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

2) นโยบายที่มุ่งให้ความส าคัญในการบริหารงานบุคคลที่มีความโปร่งใสมีคุณธรรม เป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาลสอดคล้องกับการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงาน และทิศทางการปฏิรูป
ประเทศส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายที่มุ่งให้ความส าคัญในการบริหารงานบุคคลที่มี
ความโปร่งใสมีคุณธรรม เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล สอดคล้องกับการขับเคลื่อนภารกิจของ
หน่วยงาน และทิศทางการปฏิรูปประเทศ ดังนี้ 

(1) ด าเนินการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย ตามหลักเกณฑ์วิธีการ ที่ก าหนดในกฎ ก.พ . 
ระเบียบ ก.พ.หรือหนังสือเวียน ก.พ. โดยค านึงถึงหลักคุณธรรม และหลักธรรมาภิบาลเป็นส าคัญ คือ 
ค านึงถึงความรู้ความสามารถความเสมอภาค ความเป็นธรรม และประโยชน์ของทางราชการ 

(2) มีการจัดให้มีกลไกการตรวจสอบผลของการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วน
ราชการเพ่ือสร้างความเชื่อม่ัน ว่าระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปตามระบบคุณธรรม เช่น 

- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจ าของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
- มีการก าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง การพิจารณา

ความดีความชอบของบุคลากร และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้บุคลากรทราบ 
- มีการเผยแพร่ข้อมูลด้านบุคลากรของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ผ่าน

ช่องทาง Internet มีช่องทางส าหรับแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะการให้บริการหรือการ
ด าเนินงานในด้านต่าง ๆ ส าหรับรับฟังประเด็นปัญหาการบริหารทรัพยากรบุคคล และกล่องรับฟัง
ความคิดเห็นในการให้บริการของการขอมีบัตรฯ และเหรียญราชการชายแดน 
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- มีการผลักดันให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย (ศปท.มท.) 
ปรากฏอยู่ในโครงสร้างตามกฎกระทรวง เพ่ือท าหน้าที่หลักในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในกระทรวง 

(3) ผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทยตระหนักถึงความส าคัญในการส่งเสริม ก ากับ 
และส่งผลให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามกฎหมาย และมีจริยธรรม โดยได้มีประกาศนโยบาย
คุณธรรมและความโปร่งใสเพ่ือเป็นมาตรฐาน และเป็นแนวทางปฏิบัติของส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย รวมทั้งเป็นค่านิยมร่วมส าหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติควบคู่กับ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืน ๆ ซึ่งยึดถือมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยเมื่อ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงมหาดไทยได้ปรากฏอยู่ใน
โครงสร้างตามกฎกระทรวง โดยมีหน้าที่บูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในระดับกระทรวง 

3) นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทยในประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 และแผนยุทธศาสตร์ของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทยในประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 มุ่งเน้นการวางรากฐานการพัฒนาองค์กรอย่างสมดุลมีการพัฒนาขีดความสามารถ
บุคลากรให้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงสร้างอัตลักษณ์บุคคลและจัดสรรอัตราก าลังให้เหมาะสมกับ
ภารกิจและพ้ืนที่รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์ของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 
3 มุ่งเน้นการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งส่งเสริมให้ระบบการบริหารทรัพยากร
บุคคลของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีความเหมาะสมรองรับภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป มีการ
ปรับปรุงโครงสร้างและการบริหารงานบุคคลให้เหมาะสมและการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทักษะ 
และสมรรถนะที่เหมาะสม 

ทั้งนี้ กองการเจ้าหน้าที่ สป. ในฐานะหน่วยงานในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายด้านวาง
แผนการบริหารก าลังคนภาครัฐให้สอดคล้องกับความจ าเป็นในการปฏิบัติภารกิจในปัจจุบันรวมทั้ง
เตรียมความพร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลงบทบาทภารกิจภาครัฐในอนาคตเพ่ือขับเคลื่อนภารกิจให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายขององค์กรที่ได้ก าหนดไว้ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคลภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2561-2565 ที่มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างองค์การภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจมีความทันสมัยมีขีดสมรรถนะสูง
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ยึดหลักธรรมาภิบาล 
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4.2 แนวคิดเกี่ยวกับหลักประสิทธิผล 
ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน คือ ผลส าเร็จอันเป็นผลเนื่องมาจากการปฏิบัติงานตาม

โครงการหรือแผนงานนั้นตามวัตถุประสงค์ขององค์การที่ได้ตั้งไว้ หรือได้คาดหวังไว้ โดยหากน ามา
ศึกษาแล้วจะพบว่าประสิทธิผลนั้น หมายถึง ผลส าเร็จที่เกิดขึ้นแล้วตัวเราคิดหรือวางแผนที่จะ
ประกอบกิจการใดแล้วสามารถท ากิจการนั้นให้ ส าเร็จได้ตามที่คิดหรือวางไว้ เรียกว่า การท างานนั้นมี
ประสิทธิภาพ แนวความคิดสมัยใหม่ในการจัดกิจการงานจะเริ่มต้นที่การตั้งจุดส าเร็จของงาน นั่นคือ 
ในการวางแผนงานนั้น ณ จุดเริ่มต้นของงานจะมีการตั้งเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์กันว่าผลส าเร็จที่
เราต้องการนั้นคืออะไร ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง การที่ด าเนินโครงการหรืองานอย่าง
หนึ่ง อย่างใดแล้วและปรากฏว่าผลเกิดขึ้น (Outcomes) หรือผลผลิตที่เกิดขึ้น (Output) ณ ระดับ
หนึ่งระดับใดที่เป็นเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้มีการใช้ทรัพยากร (Resources) หรือปัจจัย
น าเข้า (Inputs) มากน้อยเพียงใด ถ้าใช้ทรัพยากรหรือปัจจัยน าเข้ามาด าเนินการในโครงการหรืองาน
ใดน้อยที่สุด และผลที่เกิดข้ึนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ก าหนดไว้ การด าเนินโครงการ
นั้นจะมีประสิทธิผลสูงสุด (ทั้งนี้โดยการเปรียบเทียบโครงการแต่ละโครงการที่สามารถด าเนินการแล้ว
บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ก าหนดได้เหมือนกัน) ในทางตรงกันข้ามโครงการใดแม้ว่าจะ
สามารถด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายที่ก าหนดไว้เหมือนกันก็ตามแต่ใช้ทรัพยากรหรือ
ปัจจัยน าเข้ามากกว่าโครงการอื่น ๆ โครงการนั้นก็จะไม่ใช่โครงการที่มีประสิทธิผลสูงสุด  

การน าไปประยุกต์ใช้ จากแนวคิดของรูปแบบบูรณาการดังกล่าว ฮอยและมิสเกล ได้น าเกณฑ์
การประเมินประสิทธิผลองค์การที่แคมป์เบล ได้บูรณาการ 2 รูปแบบ โดยมีความเห็นสอดคล้องกันใน
เรื่องที่ประเมิน ได้แก่ เป้าหมาย พฤติกรรมที่ก าหนดทิศทางของเป้าหมายและพฤติกรรมต่าง ๆ ของ
องค์การ อย่างไรก็ตาม เป้าหมายของกรอบความคิดเชิงระบบทรัพยากรจะมีลักษณะหลากหลายและ
เป็นพลวัต ก าหนดผลที่ได้รับสูง และมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลา ยิ่งกว่านั้นการบรรลุเป้าหมายใน
ระยะสั้นสามารถใช้ทรัพยากรใหม่เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายย่อยได้ดังนั้น เมื่อใช้กรอบความคิดเชิงระบบ 
ลักษณะเป้าหมายขององค์การโดยธรรมชาติจะมีลักษณะเป็นวงจร  แคมป์เบล (Campbell) 
ได้รวบรวมแล้วน ามาสรุปเป็นมิติทั่วไปเกณฑ์เฉพาะหรือตัวบ่งชี้ประสิทธิผล และมโนทัศน์อ่ืน ๆ ที่เป็น
จุดอ่อนจากรูปแบบเป้าหมายและรูปแบบระบบทรัพยากร น ามาปรับให้มี 4 มิติ ตามหน้าที่ของระบบ
สังคมให้มีลักษณะเป็นเป้าหมายเชิงปฏิบัติ  โดยก าหนดให้มีตัวบ่งชี้ประสิทธิผลเพ่ือให้บรรลุตาม
เป้าหมายทั้ง 4 เป้าหมายและพิจารณากรอบของเวลา และผู้ที่เกี่ยวข้องในการประเมินแต่ละด้านแต่
ละตัวบ่งชี้ประสิทธิผลในการประเมินประสิทธิผลองค์การตามรูปแบบบูรณาการดังกล่าว  สามารถ
ด าเนินการ ได้ 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

(1) ควรพิจารณากลุ่มผู้ที่ เกี่ยวข้องที่มีความส าคัญในการนิยามเป้าหมายเชิง
ปฏิบัติการอาจพิจารณาก าหนดขึ้นเอง หรือพิจารณาจากการก าหนดนโยบายหรือตามองค์การอ่ืน ๆ 

(2) พิจารณามิติเกี่ยวกับเวลา ว่ามุ่งเน้นเป้าหมายระยะสั้น ระยะกลาง หรือระยะยาว 
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(3) ควรใช้การประเมินหลายเกณฑ ์
สรุปควำมส ำคัญของประสิทธิผลขององค์กำร ได้ว่า การบริหารองค์การจะประสบ

ความส าเร็จองค์การจะอยู่รอดและมีความมั่นคง จะขึ้นอยู่กับประสิทธิผลองค์การถ้าองค์การสามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์จะสามารถด ารงอยู่ต่อไปได้ถ้าไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์จะล่มสลายไปในที่สุด
การที่จะตัดสินใจว่าองค์การจะอยู่รอดหรือไม่ จะมีประสิทธิผลขององค์การเป็นตัวชี้วัดความส าเร็จ
ขององค์การ 

4.3 แนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจ 
แรงจูงใจ คือ พลังผลักดันให้คนมีพฤติกรรม และยังก าหนดทิศทางและเป้าหมายของ

พฤติกรรมนั้นด้วย คนที่มีแรงจูงใจสูง จะใช้ความพยายามในการกระท าไปสู่เป้าหมายโดยไม่ลดละ 
แต่คนที่มีแรงจูงใจต่ า จะไม่แสดงพฤติกรรม หรือไม่ก็ล้มเลิก การกระท า ก่อนบรรลุเป้าหมาย 

แรงจูงใจ หมายถึง “บางสิ่งบางอย่างที่อยู่ภายในตัวของบุคคลที่มีผลท าให้บุคคลต้องกระท า
หรือเคลื่อนไหว หรือมีพฤติกรรมในลักษณะที่มีเป้าหมาย” (Walters, 1978: 218) กล่าวอีกนัยหนึ่งก็
คือ แรงจูงใจเป็นเหตุผลของการกระท านั่นเอง  

การจูงใจเป็นภาวะในการเพ่ิมพฤติกรรม การกระท าหรือกิจกรรมของบุคคล โดยบุคคลจงใจ 
กระท าพฤติกรรม นั้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ ต้องการ (Domjan, 1996) 

การจูงใจ (Motivation) คือ สิ่งซึ่งควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ อันเกิดจากความต้องการ 
(Needs) พลังกดดัน (Drives)หรือ ความปรารถนา (Desires) ที่จะพยายามดิ้นรนเพ่ือให้บรรลุผล
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ซึ่งอาจจะเกิดมาตามธรรมชาติหรือจากการเรียนรู้ก็ได้ การจูงใจเกิดจากสิ่งเร้า
ทั้งภายในและภายนอกตัวบุคคลนั้น ๆ เอง ภายใน ได้แก่ ความรู้สึกต้องการ หรือขาดอะไรบางอย่าง 
จึงเป็นพลังชักจูง หรือกระตุ้นให้มนุษย์ประกอบกิจกรรมเพ่ือทดแทนสิ่งที่ขาดหรือต้องการนั้น 
ส่วนภายนอกได้แก่ สิ่งใดก็ตามที่มาเร่งเร้า น าช่องทาง และมาเสริมสร้างความปรารถนาในการ
ประกอบกิจกรรมในตัวมนุษย์ ซึ่งการจูงใจนี้อาจเกิดจากสิ่งเร้าภายในหรือภายนอก แต่เพียงอย่าง
เดียว หรือทั้งสองอย่างพร้อมกันได้ อาจกล่าวได้ว่า การจูงใจท าให้เกิดพฤติกรรม ซึ่งเกิดจากความ
ต้องการของมนุษย์ ซึ่งความต้องการเป็นสิ่งเร้าภายในที่ส าคัญกับการเกิดพฤติกรรม นอกจากนี้ยังมีสิ่ง
เร้าอ่ืน ๆ เช่น การยอมรับของสังคม สภาพบรรยากาศที่เป็นมิตร การบังคับขู่เข็ญ การให้รางวัลหรือ
ก าลังใจหรือการท าให้เกิดความพอใจ ล้วนเป็นเหตุจูงใจให้เกิดแรงจูงใจได ้

องค์ประกอบของแรงจูงใจ 
นักจิตวิทยาปัจจุบันได้ศึกษาและสรุปว่า องค์ประกอบของแรงจูงใจ มี 3 ด้านคือ 
1) องค์ประกอบทางด้านกายภาพ (Biological Factor) ในองค์ประกอบด้านนี้จะพิจารณาถึง

ความต้องการทางกายภาพของมนุษย์ เช่น ความต้องการปัจจัย 4 เพ่ือจะด ารงชีวิตอยู่ได้ 
2) องค์ประกอบทางด้านการเรียนรู้ (Learned Factor) องค์ประกอบด้านนี้เป็นผลสืบเนื่อง

ต่อจากองค์ประกอบข้อ 1 ทั้งนี้เพราะมนุษย์ทุกคนไม่สามารถได้รับการตอบสนองความต้องการใน
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ปริมาณ ชนิด และคุณภาพตามที่ตนเองต้องการ และในหลาย ๆ ครั้ง สิ่งแวดล้อมเป็นตัววางเงื่อนไข
ในการสร้างแรงจูงใจของมนุษย์ 

3) องค์ประกอบทางด้านความคิด (Cognitive Factor) 
สรุปได้ว่ำ การจูงใจ เป็นกระบวนการที่บุคคลถูก กระตุ้นจากสิ่งเร้าโดยจงใจ ให้กระท าหรือ

ดิ้นรนเ พ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์บางอย่าง ซึ่ งจะเห็นได้ ว่ า พฤติกรรมที่ เกิดจากการจูงใจ 
เป็น พฤติกรรม ที่มิใช่เป็นเพียงการตอบสนองสิ่งเร้าปกติธรรมดา แต่ต้องเป็นพฤติกรรมที่มีความ
เข้มข้น มีทิศทางจริงจัง มีเป้าหมายชัดเจนว่าต้องการไปสู่จุดใด และพฤติกรรมที่เกิดขึ้น เป็นผลสืบ
เนื่องมาจาก แรงผลักดัน หรือ แรงกระตุ้น ที่เรียกว่า แรงจูงใจด้วย 

4.4 แนวคิดเกี่ยวกับค่ำตอบแทน 
ค่าตอบแทนของข้าราชการพลเรือนสามัญ คือ สิ่งที่ภาคราชการให้แก่ข้าราชการ โดยมีทั้ง

ค่าตอบแทนทางตรงและทางอ้อม ทั้งท่ีเป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงิน เพ่ือตอบแทนการปฏิบัติงานตาม
หน้าที่และความรับผิดชอบ เป็นรางวัลจูงใจในการปฏิบัติงาน ตลอดจนส่งเสริมขวัญก าลั งใจและ
เสริมสร้างฐานะความเป็นอยู่ของข้าราชการให้เพียงพอต่อการด ารงชีพ 

กำรเลื่อนเงินเดือนตำมผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
เป็นการจ่ายค่าตอบแทนหรือการขึ้นเงินเดือนตามผลงานเมื่อข้าราชการปฏิบัติงานจนถึงรอบ

การประเมิน รัฐจะจ่ายค่าตอบแทนเพ่ิมขึ้นเพ่ือเป็นการตอบแทนการท างานและสร้างแรงจูงใจให้กับ
ข้าราชการการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละรอบการประเมินนั้นนอกจากจะพิจารณาถึงผลการประเมินการ
ปฏิบัติราชการแล้วยังพิจารณาข้อมูลอ่ืน ๆ ประกอบด้วยได้แก่ข้อมูลการลาพฤติกรรมการมาท างาน
การรักษาวินัยการปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการและข้อควรพิจารณาอ่ืน ๆ โดยในแต่ละ
รอบการประเมินนั้นข้าราชการแต่ละคนจะสามารถได้รับการเลื่อนเงินเดือนได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 6 
ของฐานในการค านวณ 

กำรได้รับค่ำตอบแทนพิเศษ 
ข้าราชการพลเรือนสามัญอาจได้รับค่าตอบแทนพิเศษจากการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ได้ใน 2 กรณีคือ 
(1) กรณีท่ีข้าราชการผู้นั้นมีเงินเดือนใกล้ถึงเงินเดือนสูงสุดหรือ 
(2) กรณีท่ีข้าราชการผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงสุดอยู่เนื่องจากข้าราชการพลเรือนสามัญ

ไม่สามารถได้รับเงินเดือนเกินกว่าอัตราสูงสุดที่ก าหนดไว้ตามบัญชีเงินเดือนของระดับต าแหน่งที่ตน
ด ารงอยู่ได ้

ในกรณีที่เป็นผู้ได้รับเงินเดือนสูงสุดอยู่ก็ให้น าผลการประเมินการปฏิบัติราชการมาใช้โดยน า
ร้อยละท่ีได้ไปคูณกับฐานในการค านวณในช่วงเงินเดือนตามประเภทและระดับต าแหน่งของผู้นั้นและ
จะได้รับค่าตอบแทนพิเศษตามผลคูณท่ีได้ทั้งหมดโดยไม่ต้องปัดเศษ 
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ในกรณีที่มีเงินเดือนใกล้ถึงเงินเดือนสูงสุดให้น าผลการประเมินและร้อยละที่ได้ไปคูณกับฐาน
ในการค านวณแล้วน าไปบวกรวมกับเงินเดือนจนถึงอัตราสูงสุดของระดับต าแหน่งที่ข้าราชการผู้นั้น
ด ารงอยู่ส่วนที่เหลือจึงได้รับเป็นค่าตอบแทนพิเศษโดยไม่ต้องปัดเศษ 

ทั้งนี ้ให้น าค่าตอบแทนพิเศษนี้รวมค านวณอยู่ภายใต้การบริหารวงเงินงบประมาณ ร้อยละ 3 
ในการเลื่อนเงินเดือนของส่วนราชการด้วยเพื่อเป็นการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคคล 

กำรเลื่อนเงินเดือนในกรณีอ่ืน ๆ 
เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจส าหรับผู้ที่ปฏิบัติงานในภารกิจพิเศษ หรือสร้างแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ จึงได้มีการก าหนดการเลื่อนเงินเดือนในกรณีต่าง ๆ ขึ้น ทั้งนี้ 
การเลื่อนเงินเดือนในกรณีเหล่านี้เมื่อรวมกับผลการประเมินการปฏิบัติราชการแล้วข้าราชการแต่ละ
รายจะต้องได้รับการเลื่อนเงินเดือนรวมแล้วไม่เกินร้อยละ 6 ของฐานในการค านวณในแต่ละรอบการ
ประเมิน 

กำรได้รับค่ำตอบแทนเมื่อมีคุณวุฒิสูงข้ึน 
ระบบข้าราชการพลเรือนสามัญส่งเสริมให้ข้าราชการพัฒนาและศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมเพ่ือ

ประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการดังนั้นหากข้าราชการพลเรือนสามัญคนใดได้ศึกษาเพ่ิมเติมและได้รับ
คุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นก็สามารถน าคุณวุฒิที่ได้รับนั้นมายื่นกับส่วนราชการเพ่ือให้ผู้มีอ านาจสั่งบรรจุ
และแต่งตั้งพิจารณาและอาจปรับเงินเดือนให้เพ่ิมขึ้นตามคุณวุฒิได้ทั้งนี้คุณวุฒิที่มีเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้น
นั้นจะต้องเป็นคุณวุฒิที่ก าหนดไว้ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่ข้าราชการผู้นั้นด ารงอยู่กล่าวคือ
คุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นจะต้องเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งนั้น ๆ 

กำรได้รับเงินเดือนเม่ือเลื่อนระดับต ำแหน่ง 
ส าหรับข้าราชการพลเรือนสามัญนั้นเมื่อข้าราชการคนใด ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใน

ระดับต าแหน่งที่สูงขึ้นจะยังคงได้รับเงินเดือนในอัตราเดิม ยกเว้นในกรณีที่ข้าราชการผู้นั้นมีเงินเดือน
ในอัตราที่ต่ ากว่าอัตราต่ าสุดที่ ก.พ. ก าหนดของระดับต าแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งข้าราชการผู้นั้นก็จะ
ได้รับเงินเดือนในอัตราต่ าสุดที่ ก.พ. ก าหนดของระดับที่ได้รับการแต่งตั้งนั้นเช่นกรณีที่ข้าราชการได้
เลื่อนระดับจากประเภทวิชาการระดับช านาญการเป็นระดับช านาญการพิเศษหากเดิมได้รับเงินเดือน
ต่ ากว่าเงินเดือนขั้นต่ าชั่วคราวของระดับช านาญการพิเศษข้าราชการผู้นั้นก็จะได้รับเงินเดือนที่อัตรา
ขั้นต่ าชั่วคราวของระดับช านาญการพิเศษ เป็นต้น 

กรณียกเว้นอีกกรณีหนึ่งคือกรณีที่ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงสุดของระดับต าแหน่งและ
ได้รับค่าตอบแทนพิเศษจากการประเมินผลการปฏิบัติราชการต่อมาหากข้าราชการผู้นั้นได้รับการ
เลื่อนระดับต าแหน่งที่สูงขึ้นข้าราชการผู้นั้นสามารถได้รับเงินเดือนเพ่ิมขึ้นโดยน าค่าตอบแทนพิเศษซึ่ง
เป็นผลจากการประเมินผลการปฏิบัติราชการมาบวกรวมเป็นเงินเดือนได้ทั้งนี้เมื่อรวมแล้วจะต้องไม่
เกินเงินเดือนสูงสุดของระดับต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง 
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กำรได้รับค่ำตอบแทนประเภทอ่ืน ๆ 
ในระบบค่าตอบแทนของข้าราชการพลเรือนสามัญยังมีค่าตอบแทนอีกหลายประเภทที่

ก าหนดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์และปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาแตกต่างกันการก าหนดค่าตอบแทน
ประเภทต่าง ๆ นี้ก็เพ่ือตอบแทนและสร้างแรงจูงใจในการท างานของข้าราชการพลเรือนสามัญที่
แตกต่างกันไปในแต่ละสถานการณ์ค่าตอบแทนประเภทอ่ืน ๆ ที่ได้ก าหนดขึ้นส าหรับข้าราชการพล
เรือนสามัญ ได้แก่ 

เงินประจ ำต ำแหน่ง 
เป็นค่าตอบแทนที่ก าหนดขึ้นส าหรับการปฏิบัติหน้าที่หลักในต าแหน่งที่  ก.พ. ก าหนดเช่น

ต าแหน่งที่ต้องใช้ทักษะด้านการบริหารซึ่งมีความรับผิดชอบทั้งด้านการบริหารแผนงานแผนเงินและ
แผนคนขององค์กรและต าแหน่งที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางด้านวิชาชีพเป็นต้นทั้งนี้วัตถุประสงค์
ในการก าหนดเงินประจ าต าแหน่งนั้นก็เพ่ือลดความแตกต่างของอัตราค่าตอบแทนของภาคราชการกับ
อัตราตลาดและเพ่ือแก้ปัญหาการสูญเสียก าลังคนในภาคราชการในขณะนั้น 

4.5 งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
นาวาเอกด ารงศักดิ์ ธงตะทบ (2559) ได้ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดชกรมอู่ทหารเรือ พบว่าแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการปฏิบัติงานในระดับสูงอธิบายได้ว่าแรงจูงใจในการปฏิบัติงานส่งผล
เป็นอย่างมากต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานซึ่งมีการสร้างแรงจูงใจอย่างต่อเนื่องทั้งด้านปัจจัยจูงใจและ
ปัจจัยค้ าจุน อาทิ การจัดโครงสร้างการท างานการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนการให้การ
สนับสนุนการช่วยเหลือกันซึ่งกันและกันในการท างานผู้บังคับบัญชาเอาใจใส่ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาการ
สนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงานการยกย่องชมเชยในความส าเร็จเป็นต้นโดย
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานจะเป็นแรงผลักดันให้บุคลากรสามารถท างานได้บรรลุเป้าหมายตามที่
องค์กรได้ก าหนดไว้และส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ส่วนบรรยากาศองค์กรมี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการปฏิบัติงานในระดับปานกลาง อธิบายได้ว่าหน่วยงานมีการส่งเสริมให้
บุคลากรมีความรักต่อหน่วยงานมีการจัดกิจกรรมร่วมกันมีการมอบรางวัลให้กับผู้ปฏิบัติงานดีเด่นมี
การจัดการประชุมเพ่ือแก้ไขปัญหาการท างานร่วมกันระหว่างกองต่าง  ๆ ในทุกสัปดาห์มีการ
ประเมินผลการท างานด้วยความยุติธรรมซึ่งส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรหาก
หน่วยงานมีการส่งเสริมบรรยากาศการท างานให้ดีประสิทธิผลการปฏิบัติงานก็จะดีตามด้วย 

ณัฐพล ประคุณศึกษาพันธ์ (2559) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการ
ท างานของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานรัฐบาล พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการ
ท างานของผู้บริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาจากความสามารถของผู้บริหาร เทคโนโลยี
สารสนเทศและปัจจัยความสามารถของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
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ปัจจัยความรู้ทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์ความรู้ทางไอทีเชิงกลยุทธ์การอ่านสถานการณ์ทักษะด้านการสื่อสาร
กับผู้อ่ืนความผูกพันกับผู้บริหารระดับสูงความชัดเจนในบทบาทหน้าที่ของงานและสภาพแวดล้อมการ
ท างานในองค์การอย่างมีนัยส าคัญ 

 
5. ระเบียบหรือวิธีกำรท ำวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) เรื่องปัจจัยที่ส่งผล
ต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน บรรยากาศองค์การ ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน และปัจจัยที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยเก็บข้อมูล
ด้วยแบบสอบถามที่สร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียด
เกี่ยวกับวิธีด าเนินการศึกษา ดังนี้ 

ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ คือ ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ขอบเขตด้ำนประชำกร คือ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ บุคลากรในส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วย ข้าราชการ จ านวน 663 คน พนักงานราชการ จ านวน 120 
คน รวมทั้งสิ้น 783 คน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือ บุคลากรในส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย จ านวน 265 คน ตามสูตรของ Yamane 

ขอบเขตด้ำนเวลำ คือ เวลาที่ใช้ในการศึกษาระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ ถึง เดือนพฤษภาคม 
2563 

ขอบเขตด้ำนสถำนที่ คือ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ตัวแปรที่ใช้ในกำรศึกษำ 
ตัวแปรต้น ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน 

เงินเดือน และประสบการณ์ท างาน ปัจจัยในการท างาน ประกอบด้วย 1) ด้านนโยบายองค์การ  
2) ด้านสภาพแวดล้อมการท างาน 3) ด้านสวัสดิการเงินเดือนและค่าตอบแทน และ 4) ด้านความ
มุ่งม่ันและความสนใจในงานอาชีพ 

ตัวแปรตำม ได้แก่ ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย ประกอบด้วย 1) ด้านปริมาณงาน 2) ด้านคุณภาพงาน 3) ด้านความร่วมมือ และ 4) ด้าน
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
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กรอบแนวคิด 

ตัวแปรต้น          ตัวแปรตำม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม เรื่อง ปัจจัยส่งผลต่อประสิทธิผลการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 

6. รูปแบบกำรศึกษำ 
ผู้ศึกษาเก็บข้อมูลด้วยวิธีลักษณะเชิงส ารวจ เก็บข้อมูลแบบสอบถาม (questionnaire) 

เพราะเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้วัดพฤติกรรมภายในของบุคคลเกี่ยวกับความรู้สึก  
ความคิดเห็น ความสนใจ แบบสอบถามเป็นชุดของค าถามที่สร้างขึ้นและส่งแบบสอบถามให้กับกลุ่ม
ตัวอย่างการสร้างแบบสอบถามนั้น ข้อค าถามของแบบสอบถามจะถูกสร้างข้ึนจากกรอบแนวคิดทฤษฎี 
และตัวแปรที่ต้องการศึกษาหรือต้องการวัดเพ่ือท าการวิเคราะห์และทดสอบทฤษฎีหรือสร้างทฤษฎี
และให้ความหมายในเชิงวิชาการ ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถามจ านวน 265 ชุด แบบสอบถาม 
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ลักษณะแบบสอบถำมแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 
ส่วนที่ 1 แบบสอบถาม ข้อมูลทั่วไปของบุคลากร ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้แก่ 

เพศ อายุระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน เงินเดือน และประสบการณ์ท างาน 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. ต าแหน่งงาน 
5. เงินเดือน 
6. ประสบการณ์การท างาน 

 

ปัจจัยในกำรท ำงำน 
1. ด้านนโยบายองค์การ 
2. ด้านสภาพแวดล้อมการท างาน 
3. ด้านสวัสดิการเงินเดือนและค่าตอบแทน 
4. ด้านความมุ่งมั่นและสนใจในงานอาชีพ 
  

ประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร 
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย 

1. ด้านปริมาณงาน 
2. ด้านคุณภาพงาน 
3. ด้านความร่วมมือ 
4. ด้านความคิดริเริม่สร้างสรรค ์
  



597 
 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถาม ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้แก่ ปัจจัยด้านนโยบายองค์การ ปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อมการท างาน ปัจจัยด้านสวัสดิการเงินเดือนและค่าตอบแทน ปัจจัยด้านความมุ่งมั่นและ
ความสนใจในงานอาชีพ  

ส่วนที่ 3 แบบสอบถาม ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากร ส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้แก่ ด้านปริมาณงาน ด้านคุณภาพงาน ด้านความร่วมมือ ด้านความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ 

ส่วนที่ 4 การทดสอบสมมุติฐาน 

กลุ่มเป้ำหมำยผู้ให้ข้อมูล 
ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือบุคลากรของส านักงานปลัดกระทรวง

มหาดไทย ประกอบด้วย ข้าราชการ จ านวน 663 คน พนักงานราชการ จ านวน 120 คน รวมทั้งสิ้น 
783 คน เพ่ือให้การศึกษาครั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้  

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้ศึกษาด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ใช้วิธีการส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่าง 

โดย แจกแบบสอบถามผ่านตัวแทนแต่ละส านัก/กอง ซึ่งเป็นหน่วยงานภายในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ด าเนินการเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 1-15 พฤษภาคม 2563 โดยตัวแทนแต่ละส านัก/กองจะ
เป็นผู้รวบรวมแบบสอบถาม และตัวผู้ศึกษาไปรับกลับมา จ านวน 265 ชุด 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลและการหาค่าสถิติในการศึกษาครั้งนี้  ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก

แบบสอบถาม แล้วน ามาประมวลข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป IBM.SPSS 
Statistics ดังนี้ 

1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้อธิบายปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลบุคลากร 
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้แก่ การแจกแจงความถี่ (frequency distribution) ค่าร้อยละ 
(percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) โดยจ าแนก
กลุ่มประชากรตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่ง เงินเดือน และประสบการณ์ท างาน 

2) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ใช้เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลระหว่างตัวแปรต้นและตัว
แปรตาม เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ได้ก าหนดไว้ ส าหรับการประมวลผลข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ได้แก่การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่า
การทดสอบที ่Independent sample t-test เพ่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างตัวแปรอิสระที่
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มี 2 กลุ่มและใช้สถิติ (One-way ANOVA) เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระที่มีตั้งแต่ 
3 กลุ่มข้ึนไปโดยก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติ (level of significance) ที่ระดับ 0.05  

3 )  การวิ เ คราะห์ การถดถอย เชิ งพหุ คูณ  (Multiple Linear Regression Analysis) 
การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระหลายตัว กับตัว
แปรตาม 1 ตัวเพ่ือศึกษาว่ามีตัวแปรอิสระตัวใดบ้างที่ร่วมกันท านายหรือพยากรณ์หรืออธิบายการผัน
แปรของตัวแปรตามได้ 

 
7. ผลกำรศึกษำ 

จากผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จ านวน 160 คน เพศชาย จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 60.4 และ 39.6 ตามล าดับ 

มีอายุระหว่าง 21-30 ปี มากที่สุดจ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 35.5 รองลงมาคืออายุ
ระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 89 คน คิดเปน็ร้อยละ 33.6 อายุ 41-50 ปี จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 
17.7 และอายุ 51-60 ปี จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 13.2 

มีการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรีมากที่สุด จ านวน 148 คน คิดเป็น ร้อยละ 55.8 รองลงมา 
คือ ระดับปริญญาโทจ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 37.4 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จ านวน 
14 คน คิดเป็นร้อยละ 5.3 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 

เป็นต าแหน่งข้าราชการระดับช านาญการ มากที่สุด จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 26.8 
รองลงมา คือ ข้าราชการระดับปฏิบัติการจ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 25.3 พนักงานราชการ 
จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 19.6 ข้าราชการระดับช านาญงาน จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 11.7 
ข้าราชการระดับปฏิบัติงาน จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 9.1 ข้าราชการระดับช านาญการพิเศษ 
จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 7.2 และข้าราชการระดับอ านวยการ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.4 

มีเงินเดือนมากที่สุดอยู่ที่ 15,000-20,000 บาท จ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 40.8 
รองลงมาคือ เงินเดือน 20,001-30,000 บาท จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 20.8 เงินเดือน 30,001-
40,000 บาทจ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 13.6 เงินเดือน ต่ ากว่า 15,000 บาท จ านวน 27 คน     
คิดเป็นร้อยละ 10.2 เงินเดือน 40,001-50,000 บาท จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 9.1 และ
เงินเดือนสูงกว่า 50,000 บาทจ านวน 15 คนคิดเป็นร้อยละ 5.7 

มีประสบการณ์ท างานมากกว่า 9 ปีขึ้นไป มากที่สุด จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 36.2 
รองลงมาคือ มีประสบการณ์ท างาน 1-3 ปี จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 26.8 มีประสบการณ์
ท างาน 4-6 ปี จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 15.1 มีประสบการณ์ท างาน 7-9 ปี จ านวน 39 คน 
คิดเป็นร้อยละ 14.7 และมีประสบการณ์ท างานน้อยกว่า 1 ปี จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 7.2 
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กำรวิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในกำรปฏิบัติงำน 
ปัจจัยด้ำนนโยบำยองค์กำร 
พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านนโยบายองค์การ 

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อจากมากไปน้อย พบว่า รายข้อที่มีความเห็นด้วยมากล าดับแรก คือ 

หน่วยงานของท่านน านโยบายรัฐบาลมาปฏิบัติอย่างรวดเร็ว ชัดเจน และมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 
4.03 หน่วยงานของท่านมีการก าหนดแนวทาง และวางแผนแนวทางการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ มีค่าเฉลี่ย 3.87 หน่วยงานของท่านมีการจัดแบ่งต าแหน่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
มีค่าเฉลี่ย 3.84 หน่วยงานของท่านมีระบบการจัดการโครงสร้างขององค์การได้อย่างชัดเจน เหมาะสม 
มีค่าเฉลี่ย 3.83 และหน่วยงานของท่านมีการแจ้งนโยบายขององค์การให้บุคลากรได้ทราบ และ
สามารถน านโยบายมาปฏิบัติอย่างสอดคล้องตรงตามเป้าหมายขององค์การ มีค่าเฉลี่ย 3.77 ตามล าดับ 

ปัจจัยด้ำนสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 
พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ด้านสภาพแวดล้อมการ

ท างาน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อจากมากไปน้อยพบว่า รายข้อที่มีความเห็นด้วยมากล าดับแรก คือ 

ท่านพร้อมจะทุ่มเทการท างานอย่างเต็มก าลังความรู้ความสามารถเพ่ือองค์การ มีค่าเฉลี่ย 4.27ท่านมี
ความภูมิใจในต าแหน่งหน้าที่การงานที่ท่านรับผิดชอบอยู่ในปัจจุบัน มีค่าเฉลี่ย 3.94 สภาพแวดล้อม
ในที่ท างานของท่านมีความสะดวก ความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ย 3.76 องค์การของ
ท่านพร้อมจะเปิดรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีค่าเฉลี่ย 3.71 และองค์การของท่านสามารถลด
ความขัดแย้งภายในองค์การได้เป็นอย่างดี มีค่าเฉลี่ย 3.54 ตามล าดับ 

ปัจจัยด้ำนสวัสดิกำรเงินเดือนและค่ำตอบแทน 
พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ด้านสวัสดิการเงินเดือนและ

ค่าตอบแทน ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.26  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อจากมากไปน้อยพบว่า รายข้อที่มีความเห็นด้วยมากล าดับแรก คือ 

องค์การมีสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร ที่พักอาศัยและประกันสังคมให้กับ
บุคลากร มีค่าเฉลี่ย 3.52 โครงสร้างเงินเดือนระดับเงินเดือนและมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 3.37 
ท่านมีความความพึงพอใจกับเงินเดือนและค่าตอบแทนที่ได้รับ มีค่าเฉลี่ย 3.35 องค์การมีหลักการที่มี
ความยุติธรรมในการพิจารณาความดีความชอบ มีค่าเฉลี่ย 3.33 และมีสวัสดิการด้านที่พักอาศัย  
ให้กับบุคลากร มีค่าเฉลี่ย 2.72 ตามล าดับ 

ปัจจัยด้ำนควำมมุ่งม่ันและควำมสนใจในงำนอำชีพ 
พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ด้านความมุ่งมั่นและความ

สนใจในงานอาชีพ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80    
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เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อจากมากไปน้อยพบว่า รายข้อที่มีความเห็นด้วยมากล าดับแรก คือ 
ท่านมีความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติงานที่รับผิดชอบให้ส าเร็จ มีค่าเฉลี่ย 4.20 ท่านเข้าใจในบทบาท
ของตนเองที่ต้องปฏิบัติอย่างเต็มที่ในต าแหน่งที่ได้รับมอบหมาย มีค่าเฉลี่ย 4.12 งานที่ท่านรับผิดชอบ
ท าให้ท่านก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน มีค่าเฉลี่ย 3.60 องค์การส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากร
เพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถทางสายอาชีพ มีค่าเฉลี่ย 3.56 และเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพมี
ความชัดเจน มีค่าเฉลี่ย 3.52 ตามล าดับ 

กำรวิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิผลในกำรปฏิบัติงำน 
พบว่าประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของของบุคลากร ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อจากมากไปน้อยพบว่า รายข้อที่มีความเห็นด้วยมากล าดับแรก                 

คือ ท่านสามารถท างานที่ได้รับมอบหมายได้ตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์การ มีค่าเฉลี่ย  4.16 ท่าน
รู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ มีค่าเฉลี่ย 4.02 การท างานเกิดผลสัมฤทธิ์เมื่อเปรียบเทียบกับ
วัตถุประสงค์ของงาน มีค่าเฉลี่ย 3.95 ในการปฏิบัติงานมีการประยุกต์ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
มีค่าเฉลี่ย 3.91 และปริมาณงานที่ปฏิบัติมีความเหมาะสมตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีค่าเฉลี่ย 
3.86 ตามล าดับ 
 
8. สรุปและอภิปรำยผลกำรศึกษำ 

จากการศึกษา เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย สามารถวิเคราะห์และน ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 

1) บุคลากรที่มีอายุต่างกัน ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน 
ที่ตั้งไว้ บุคคลที่มีอายุย่อมมีวุฒิภาวะ และมีประสบการณ์ในการท างาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สุภาภรณ์ วงศ์กร เชาวลิต (2560) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ จิตอาสา
ในองค์การไม่แสวงหาผลก าไรกรณีศึกษา: มูลนิธิแสงธรรมส่องหล้ากรุงเทพมหานคร จากการศึกษา
พบว่า อายุที่แตกต่างกันมีประสิทธิผลการปฏิบัติงานของมูลนิธิแสงธรรมส่องหล้าแตกต่างกัน จากการ
วิเคราะห์การทดสอบสมมติฐานได้พบว่า จิตอาสาที่มีอายุแตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของมูลนิธิแสงธรรมส่องหล้าแตกต่างกันในทุกด้านอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุที่มากจะมีประสิทธิผลของการปฏิบัติงานได้ดีกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุน้อยกว่า 
เพราะเนื่องมาจากการผ่านประสบการณ์ของชีวิตที่มากกว่าและการที่มีสภาวะของความพร้อมในด้าน
ความคิดที่มีความละเอียดถี่ถ้วนและระมัดระวังจึงส่งผลออกมาเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกมาในการ
ปฏิบัติงาน 
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2) บุคลากรที่มีเงินเดือนต่างกัน ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ เนื่องจากการท างานของข้าราชการและพนักงานราชการมีตัวชี้วัดในการปฏิบัติงาน ส่งผล
โดยตรงต่อการได้รับเงินเดือนและขึ้นเงินเดือน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับค่าตอบแทน เรื่อง
ปัจจัยในการก าหนดค่าตอบแทนโดยค่าของงาน (Job Value) เป็นการก าหนดค่าตอบแทนต้องค านึง
ค่าของงานซึ่งจะต้องมีการประเมินค่างานโดยพิจารณาจากระดับหน้าที่และความรับผิดชอบความยาก
ง่ายของงาน ความรู้ที่ใช้ในงานและทักษะในการแก้ไขปัญหางานที่มีค่างานสูงกว่ามีคุณค่าต่อองค์การ
มากกว่า ย่อมต้องก าหนดให้ได้รับค่าตอบแทนที่สูงกว่าจึงจะเกิดความเป็นธรรมในการก าหนด
ค่าตอบแทนการก าหนดโครงสร้างเงินเดือน/ค่าจ้างก็ต้องสอดคล้องกับหลักการประเมินค่างานด้วย 
และเรื่องการเลื่อนเงินเดือนตามผลการปฏิบัติราชการ เป็นการจ่ายค่าตอบแทนหรือการขึ้นเงินเดือน
ตามผลงาน เมื่อข้าราชการปฏิบัติงานจนถึงรอบการประเมินรัฐจะจ่ายค่าตอบแทนเพ่ิมขึ้นเพ่ือเป็นการ
ตอบแทนการท างานและสร้างแรงจูงใจให้กับข้าราชการการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละรอบการประเมิน
นั้นนอกจากจะพิจารณาถึงผลการประเมินการปฏิบัติราชการแล้วยังพิจารณาข้อมูล อ่ืน  ๆ 
ประกอบด้วยได้แก่ ข้อมูลการลา พฤติกรรมการมาท างาน การรักษาวินัย การปฏิบัติตนให้เหมาะสม
กับการเป็นข้าราชการและข้อควรพิจารณาอ่ืน ๆ 

3) ปัจจัยด้านนโยบายองค์การ ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากร การที่
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานราชการ ต้องมีการด าเนินการตามนโยบายที่ก าหนด 
ดังนั้นการแจ้งนโยบายขององค์การให้บุคลากรทราบ มีระบบการจัดการโครงสร้างขององค์กรได้อย่าง
ชัดเจน เหมาะสมมีการจัดแบ่งต าแหน่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน มีการการก าหนดแนวทาง 
วางแผนแนวทางการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ จึงส่งผลให้บุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าที่
อย่างมีประสิทธิผล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วราภรณ์ เนาเพ็ชร (2558) ได้ท าการวิจัยเรื่อง 
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารกับประสิทธิผลสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ที่กล่าวว่า ปัจจัยด้านนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ ในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก ทั้งนี้ เนื่องจากการก าหนดนโยบายที่ชัดเจน ก าหนดบทบาทหน้าที่และมอบหมายงานให้
บุคลากรได้รับผิดชอบอย่างชัดเจน โดยมีแผนงานที่ดีรองรับ จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกฝ่ายมีแนว
ทางการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายในการบริหารจัดการศึกษา 

4) ปัจจัยด้านความมุ่งมั่นและความสนใจในงานอาชีพ ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร การที่บุคลากรเข้าใจในบทบาทของตนเอง ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้ บุคลากร
เพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถทางสายอาชีพ มีความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติงานที่รับผิดชอบให้ส าเร็จ 
และความความชัดเจนในเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ จึงท าให้จึงท าให้มีประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องแรงจูงใจ 
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การปฏิบัติงานของบุคลากรนอกจากแสวงหาเงินทอง และความสะดวกสบายในเรื่องส่วนตัว
แล้ว ยังมีความต้องการในเรื่องความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่การงาน จึงต้องมีความมุ่งมั่นและสนใจ
ในหน้าที่ของตนเอง โดยต้องท าความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพ่ิมพูนความรู้
ความสามารถในงานอาชีพ และมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้ส าเร็จเมื่อมี
ความมุ่งม่ันในการปฏิบัติงานแล้ว ก็จะสามารถปฏิบัติงานนั้นได้อย่างมีประสิทธิผล 

การเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจในด้านนโยบายนั้นล้วนมีความส าคัญเมื่อ
หน่วยงานมีการก าหนดนโยบายอย่างชัดเจน และสามารถเผยแพร่ให้บุคลากรในหน่วยงานทราบมีการ
จัดการโครงสร้างขององค์การ มีการจัดแบ่งต าแหน่งหน้าที่ และมีการวางแผนปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 
ท าให้บุคลากรมีความเข้าใจอย่างชัดเจน ท าให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้องค์การ
สามารถดึงศักยภาพที่มีอยู่ในตัวของบุคลากรน าออกมาใช้ เกิดประสิทธิผลและประโยชน์สูงสุดต่อ
องค์การ 

 
9. ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

9.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย 
1) ผู้บริหารสร้างกลยุทธ์ด าเนินการสรรหาคัดเลือกและบรรจุบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 

ให้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน โดยมุ่งเน้นให้ได้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถตรงตามท่ีต้องการ 
2) ให้หน่วยงานใช้หลักการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีการ

ประสานงาน แสดงออกทางความคิดและมุมมอง รวมไปถึงกระบวนการตัดสินใจในเรื่องที่ปฏิบัติซึ่งจะ
ท าให้บุคลากรเกิดความเชื่อมั่นที่ว่าพวกเขามีความรู้ สติปัญญา และความสามารถพอเพียงที่จะได้รับ
การปรึกษาหารือ และท าให้เกิดความรู้สึกว่าตนเองมีความส าคัญ เกิดความรับผิดชอบ และมีความ
เป็นอิสระในการปฏิบัติงาน 
 3) ผู้บริหารควรส่งเสริมสนับสนุนการท างานเป็นทีม เพ่ือให้พนักงานเกิดความร่วมมือร่วมใจใน
การท างาน ซึ่งจะส่งผลให้การท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

9.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
1) เน้นการท างานแบบกลุ่ม และระดมความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน 
2) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ 360 องศา คือ ผู้บังคับบัญชาและบุคลากร 

ประเมินผลซึ่งกันและกัน 
3) ควรปรับปรุงระบบงานให้ง่าย กระชับและสั้นลง เช่น การน านวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ 

มาใช้ในการท างาน 
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4) บุคลากรแต่ละคน จะต้องเรียนรู้และฝึกฝนการใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้เกิดความ
ช านาญและเชี่ยวชาญ เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิผลมากขึ้น 

9.3 ข้อเสนอแนะในกำรท ำวิจัยครั้งต่อไป 
1) ควรศึกษาแบบเจาะลึกไปถึงความคิดเห็นที่แท้จริง โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างเดียวกัน

หรือกลุ่มตัวอย่างอ่ืน ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ซึ่งจะท าให้ได้ผลการวิจัยที่ถูกต้องแม่นย า 
และก่อให้เกิดการมองเห็นแนวทางท่ีกว้างขวางและรอบด้านมากยิ่งขึ้น 

2) ควรหาวิธีการหรือแนวทางอ่ืน ๆ มาใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัยเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือที่จะได้
ข้อมูลที่ได้รับความถูกต้องแม่นย าและชัดเจนมากยิ่งขึ้น เช่น การดูผลการปฏิบัติงานจริง โดยสังเกต
หรือสอบถามความคิดเห็นจากพนักงานผู้ปฏิบัติเป็นระยะ ๆ 

3) จากการศึกษาในครั้งนี้ใช้แบบสอบถามลักษณะเชิงปริมาณเพียงอย่างเดียวในการวิจัยครั้ง
ต่อไป ควรเพิ่มแบบวัดเชิงคุณภาพเช่นการสัมภาษณ์หรือการประชุมกับกลุ่มตัวอย่างเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่
เป็นจริงและชัดเจนมากกว่าในการวิจัยครั้งต่อๆ ไป 
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กำรบริหำรจัดกำรกลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลติ 
กรณีศึกษำ ต ำบลบำงกระบือ อ ำเภอสำมโคก จังหวัดปทุมธำน ี

ลลิตา คงสม 
 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวทางการบริหารจัดการ ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง
ในการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตต าบลบางกระบือ อ าเภอสามโคก จังหวัด
ปทุมธานี โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Information) คือ สมาชิก คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกลุ่ม
ออมทรัพย์เพ่ือการผลิต จ านวน 13 ราย โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้างแล้วท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีเชิงพรรณนา  

ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ด้านโครงสร้างของกลุ่ม ประกอบด้วย 1) คณะกรรมการ จะมาจาก
การคัดเลือกของสมาชิก ซึ่งพิจารณาจากศักยภาพและคุณสมบัติตามหลักคุณธรรม 5 ประการ  
2) ระเบียบข้อบังคับ จัดท าขึ้นจากความร่วมมือในการวางแผนและร่วมกันตัดสินใจระหว่างสมาชิก
และคณะกรรมการ ทั้งนี้ต้องมีความยืดหยุ่นไปตามสถานการณ์และบริบทของชุมชนที่เปลี่ยนแปลงไป 
3) การมีส่วนร่วมสมาชิก มีความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน และมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของกลุ่ม  
4) ด้านสวัสดิการ มีการจัดสรรผลประโยชน์และสวัสดิการให้กับสมาชิกอย่างเท่าเทียมกัน  
5) การได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก มีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาให้การสนับสนุนในด้าน
สถานที่ อุปกรณ์ส าหรับการจัดประชุม การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าบัญชี การให้ค าปรึกษา
และแนะน าแนวทางในการด าเนินงานของกลุ่ม รวมถึงการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์  
ด้านกระบวนการท างานของกลุ่ม ทุกขั้นตอนของการด าเนินงานจะมีการวางแผนร่วมกันระหว่าง
คณะกรรมการและสมาชิก โดยน าเอาระเบียบข้อบังคับและหลักคุณธรรม 5 ประการ มาใช้เป็นหลัก
และแนวทางส าหรับการด าเนินงานของกลุ่ม ด้านการติดตามหนี้เสียและลูกหนี้ผิดนัดช าระมีการจัดท า
หนังสือทวงหนี้ การทวงถามด้วยวาจา และมีการประสานงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ในการติดตามหนี้  
ด้านการจัดท าบัญชี มีการจัดท าบัญชีของกลุ่มควบคู่กับการจัดท าทะเบียนคุมทางการเงิน รวมถึงมีการ
ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับรายงานทางการเงินของกลุ่มให้สมาชิกทราบ  

 

                                                           
 นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
E-mail: l2al3l3y_lm@hotmail.com 
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ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการ คือ การผิดนัดช าระของลูกหนี้ และการติดตามหนี้
เสียของกลุ่มยังไม่สามารถติดตามให้ลูกหนี้มาช าระหนี้ได้เท่าที่ควร นอกจากนี้ยังเกิดการทะเลาะเบาะ
แว้งกันระหว่างคณะกรรมการและลูกหนี้ในขณะติดตามหนี้ รวมถึงปัญหาเรื่องคนรุ่นใหม่ไม่สนใจที่จะ
เข้ามาท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการของกลุ่ม แนวทางในการพัฒนาศักยภาพของกลุ่ม คือ หน่วยงาน
ภาครัฐควรเข้ามาให้การสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาความรู้ด้านการจัดท าบัญชีทางการเงินให้เป็น
มาตรฐาน ด้านการลงทุน เพ่ือเพ่ิมแหล่งเงินทุนของกลุ่ม ด้านอุปกรณ์อ านวยความสะดวกส าหรับ 
การด าเนินงาน การให้ค าแนะน าค าปรึกษา และหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหนี้เสีย 
รวมถึงการส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่เข้ามาสืบสานต่องานกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต 

ค ำส ำคัญ: กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต, การบริหารจัดการ, การพัฒนาศักยภาพ 
 
1. บทน ำ 

ถึงแม้ว่าในปัจจุบันสถาบันทางการเงินไม่ว่าจะเป็นธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันการเงิน  
ของรัฐ ได้มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น แต่การเข้าถึงแหล่งเงินทุนดังกล่าวของคนในชุมชนยังท าได้ยาก 
เนื่องจากมีขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อน และสถาบันทางการเงินมักให้ความส าคัญกับหลักประกันจาก  
ผู้กู้ จึงท าให้คนในชุมชนส่วนใหญ่โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ดังกล่าว ซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ท าให้
คนในชุมชนส่วนใหญ่จ าเป็นต้องพ่ึงพาแหล่งเงินทุนจากภายนอกที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงแต่สามารถเข้าถึง
แหล่งเงินทุนได้ง่าย ดังนั้นเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและแก้ไขปัญหาความขาดแคลนเงินทุน
ส าหรับการน าไปลงทุนเพ่ือประกอบอาชีพและเพ่ือสวัสดิการของตนเองและครอบครัว กรมการพัฒนา
ชุมชน กระทรวงมหาดไทย (กรมการพัฒนาชุมชน, 2552: 6-7) จึงได้ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 โดยมีแนวคิดใช้เงินเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาคน ท าให้คนมีคุณธรรมมีการช่วยเหลือ เกื้อกูล เอ้ืออาทร แบ่งปันซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังเกิด
กระบวนการเรียนรู้ การท างานร่วมกันตามวิถีทางประชาธิปไตย คือมีการยอมรับฟังความคิดเห็นของ
เสียงส่วนใหญ่ เคารพในกฎกติกาที่มาจากข้อตกลงร่วมกัน มีการเรียนรู้และการบริหารจัดการเงินทุน
ของตนเอง เพ่ือจัดสรรผลประโยชน์ และจัดเป็นสวัสดิการให้กับสมาชิก ท าให้ชุมชนมีแหล่งเงินทุน     
ในการประกอบอาชีพเป็นของตนเอง ลดการพ่ึงพิงแหล่งทุนจากภายนอกชุมชน และที่ส าคัญที่สุดคือ
เป็นการฝึกคนในชุมชนให้มีความอดทน มีสัจจะ มีระเบียบวินัยในการใช้เงิน รู้จักใช้จ่ายเงินอย่างมีเหตุ
มีผล มีความเหมาะสม พอประมาณกับตนเองและครอบครัว เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับครอบครัว
และชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้นกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตจึงเป็นแหล่งเงินทุนที่
ให้คนในชุมชนน าไปประกอบอาชีพเพ่ือสร้างรายได้ โดยไม่ต้องอาศัยสถาบันการเงินเป็นหลัก และ  
เป็นกลไกส าคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับคนในชุมชนอย่างแท้จริงและยั่งยืน 
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กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต เป็นการรวมตัวกันของคนในชุมชน เพ่ือช่วยเหลือตนเองและ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยการน าทรัพย์มาสะสมรวมกันทีละเล็กทีละน้อยเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอ 
เรียกว่า “เงินสัจจะสะสม” ซึ่งเป็นแหล่งเงินทุนให้คนในชุมชนสามารถกู้ยืมและน าไปใช้ในการลงทุน
เพ่ือประกอบอาชีพของตนเอง หรือเพ่ือสวัสดิการของตนเองและครอบครัว ซึ่งหลักการในการ
ด าเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตนั้น จะเป็นการบริหารจัดการโดยคนในชุมชน ท าให้คนใน
ชุมชนรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของในแหล่งเงินทุน เมื่อรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของก็จะส่งผลให้คนในชุมชน
ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง ช่วยกันดูแลและเอาใจใส่ รวมถึงการช่วยกัน
ตรวจสอบการด าเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต  

แนวคิดการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตนอกจากจะเป็นแหล่งเงินทุนในการสนับสนุน
เงินกูใ้ห้กับคนในชุมชน เพ่ือให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้แล้ว ยังเป็นการส่งเสริม
ด้านความเป็นผู้น าและความเป็นประชาธิปไตยของคนในชุมชน เนื่องจากในการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์
เพ่ือการผลิตจะมีกระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการขึ้นมา เพ่ือให้คณะกรรมการดังกล่าวท าหน้าที่ใน
การบริหารจัดการกลุ่ม โดยคณะกรรมการในการบริหารจัดการประกอบด้วย 4 คณะ คือ 
คณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการส่งเสริม และคณะกรรมการตรวจสอบ 
ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่ได้รับการคัดเลือกจากคนในชุมชนให้เข้ามาท าหน้าที่ดู แลและบริหารจัดการ
โดยให้มีการบริหารจัดการภายใต้คุณธรรม 5 ประการ คือ ความซื่อสัตย์ ความเสียสละ ความรับผิดชอบ 
ความเห็นอกเห็นใจ และความไว้วางใจซึ่งกันและกัน จึงส่งผลให้คนในชุมชนมีคุณธรรม และ 
มีกระบวนการเรียนรู้ในการท างานร่วมกัน  

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตต าบลบางกระบือ อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เป็นกลุ่มออม
ทรัพย์ที่ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมจากส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอสามโคก โดยเริ่มจัดตั้งขึ้น
เมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2521 มีสมาชิกก่อตั้งจ านวน 25 คน และในปัจจุบันมีสมาชิกจ านวน 736 
คน มีเงินสัจจะสะสมจ านวน 10 ,629,672 บาท จะเห็นได้ว่าเป็นกลุ่มออมทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่
เนื่องจากมีจ านวนสมาชิกค่อนข้างเยอะ และมีจ านวนเงินสัจจะสะสมค่อนข้างสูง ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจ
ที่จะศึกษากระบวนการในการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์ว่ามีการบริหารจัดการอย่างไรส าหรับกลุ่ม
ออมทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่ และศึกษาสภาพปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์ รวมถึง
ศึกษาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มออมทรัพย์ เพ่ือจะได้น าผลการศึกษาไปใช้เป็นข้อมูลใน
การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์อันจะเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตต าบลบางกระบือ 
อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 
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2.2 เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตต าบลบาง
กระบือ อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 

2.3 เพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตต าบลบางกระบือ 
อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 
 
3. กำรทบทวนวรรณกรรม 

3.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำร 
ในปี ค.ศ. 1841 Henri Fayol ได้เสนอแนวคิดและทฤษฎีการจัดการ โดยมีหัวใจส าคัญของ

หลักการบริหารจัดการที่เน้นความเป็นเอกภาพ การมีจุดมุ่งหมายร่วมกัน มีทิศทางเดียวกัน ไปจนถึงมี
ความสามัคคีกันเพ่ือมุ่งไปสู่ความส าเร็จ ซึ่งหัวใจของการบริหารจัดการเพ่ือให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย
นั้น มีองค์ประกอบด้วยกัน 5 ปัจจัย เรียกว่า POCCC ประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การจัด
องค์กร (Organizing) การสั่งการ (Commanding) การประสานงาน (Coordinating) และการควบคุม 
(Controlling) 

ต่อมาในปี ค.ศ. 1937 Gulick & Urwick (อ้างถึงใน ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, 2552) ได้มี
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่เน้นเพ่ือปรับปรุงการท างานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
ความประหยัดของการปฏิบัติงาน จึงได้เสนอแนวทางการบริหารจัดการแบบ POSDCORB 
ประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การจัดคนเข้าท างาน (Staffing) 
การอ านวยการ (Directing) การประสานงาน (Coordinating) การรายงานผล (Reporting) และ
การงบประมาณ (Budgeting) และต่อมาในช่วงปี ค.ศ. 1972 Harold D. Koontz ได้เสนอแนวคิดใน
การบริหารจัดการว่าควรด าเนินการเป็นกระบวนการแบบมีล าดับขั้นตอนต่อเนื่องตลอดเวลา ซึ่งเป็น
การใส่ใจในการวางแผนการท างานตั้งแต่ต้นจนจบ รวมถึงการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีคุณภาพ
เพ่ือให้เกิดความราบรื่นในการท างาน ดังนั้นจึงได้ปรับแนวคิดการบริหารจัดการเป็น POSDC 
ประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การจัดองค์กร (Organizing) การจัดการพนักงาน (Staffing) 
การสั่งการ (Directing) และการควบคุม (Controlling) และต่อมาในปี ค.ศ.1973 Louis A. Allen 
ได้เสนอทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่ ซึ่งเป็นหลักการที่เข้าใจง่ายแต่ครอบคลุม การปฏิบัติงานอย่างครบ
กระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ และเป็นทฤษฎีที่ให้ความส าคัญกับการจัดการทั้งในเรื่ององค์กรตลอดจน
บุคลากร รวมถึงการวางแผนทุกอย่างให้ดี ดังนั้น Louis A. Allen จึงได้พยายามยกระบบการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยกฎ 4 ประการ คือ POLC ดังนี้  

1) การวางแผน (Planning) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดเป้าหมายขององค์กร 
โดยการสร้างกลยุทธ์ เพ่ือหาแนวทางในการด าเนินการไปสู่เป้าหมาย และกระจายกลยุทธ์ไปสู่แผน
ระดับปฏิบัติการ โดยกลยุทธ์และแผนในแต่ละระดับและแต่ละส่วนงานต้องสอดคล้องประสานกัน 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในส่วนงานของตนและเป้าหมายรวมขององค์กร 

http://lib.svit.ac.th/ULIB6/searching.php?MAUTHOR=%20%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%20%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C
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2) การจัดองค์กร (Organizing) เป็นกิจกรรมที่ท าเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างขององค์กร 
โดยพิจารณาว่าการที่จะท าให้ได้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้นั้น ต้องมีงานอะไรบ้าง และงานแต่ละ
อย่างจะสามารถจัดแบ่งกลุ่มงานได้อย่างไร มีใครบ้างเป็นผู้รับผิดชอบในแต่ละส่วนงานนั้น มีการ
รายงานบังคับบัญชาตามล าดับขั้นอย่างไร และใครเป็นผู้มีอ านาจในการตัดสินใจ  

3) การโน้มน าพนักงาน (Leading/Influencing) เป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดการให้พนักงาน
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งต้องใช้การประสานงานและการติดต่อสื่อสารที่ดี การ
จูงใจในการท างานโดยผู้บริหารต้องมีภาวะความเป็นผู้น าที่เหมาะสม เพ่ือลดความขัดแย้งและความ
ตรึงเครียดในองค์กร  

4) การควบคุม (Controlling) เมื่อองค์กรมีเป้าหมายและได้มีการวางแผนแล้วก็ท าการ      
จัดโครงสร้างองค์กร ฝึกอบรม สร้างแรงจูงใจ และเพ่ือให้แน่ใจว่าสิ่งต่าง ๆ จะด าเนินไปตามที่ควรจะเป็น 
ผู้บริหารก็ต้องมีการควบคุมติดตามผลการปฏิบัติการ และเปรียบเทียบผลงานจริงกับเป้าหมายหรือ
มาตรฐานที่ก าหนดไว้ หากผลงานจริงเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมายก็ต้องท าการปรับให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย  

การบริหารจัดการเป็นกระบวนการของกิจกรรมที่ต่อเนื่องและมีการประสานงานกัน        
โดยผู้บริหารจะต้องเข้ามามีส่วนช่วยในการบริหารจัดการ เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรบรรลุ
เป้าหมาย ประเด็นส าคัญส าหรับการบริหารจัดการ มีดังนี้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2545)  

1) การบริหารจัดการสามารถประยุกต์ใช้กับองค์กรใดองค์กรหนึ่งได้   
2) เป้าหมายของผู้บริหารทุกคนคือ การสร้างก าไร   
3) การบริหารจัดการเกี่ยวข้องกับการเพ่ิมผลผลิต (Productivity) โดยมุ่งสู่ประสิทธิภาพ 

(Efficiency) (วิธีการใช้ทรัพยากรโดยประหยัดที่สุด) และประสิทธิผล (Effectiveness) (การบรรลุ
เป้าหมาย คือประโยชน์สูงสุด) 

4) การบริหารจัดการสามารถน ามาใช้ส าหรับผู้บริหารในทุกระดับชั้นขององค์กร 

3.2 แนวคิดและหลักกำรของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิต 
กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต (กรมการพัฒนาชุมชน, 2552: 6) ได้ด าเนินการภายใต้แนวคิด 

“ใช้เงินเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน” เพ่ือท าให้คนเกิดการพัฒนาด้านคุณธรรม 5 ประการ คือ 
ความซื่อสัตย์ ความเสียสละ ความรับผิดชอบ ความเห็นอกเห็นใจ และความไว้วางใจ ตลอดจนเกิด
กระบวนการเรียนรู้การท างานร่วมกัน ตามวิถีทางประชาธิปไตยมีการยอมรับฟังความคิดเห็นของเสียง
ส่วนใหญ่ เคารพในกฎกติกาที่มาจากข้อตกลงร่วมกันเกิดการเรียนรู้การบริหารจัดการเงินทุนของ
ตนเองเพ่ือจัดสรรผลประโยชน์และจัดเป็นสวัสดิการให้กับสมาชิก 

การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตในชุมชน (กรมการพัฒนาชุมชน , 2556: 10) ถือเป็น
แหล่งเงินทุนของชุมชน และคนในชุมชนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น ท าให้คนในชุมชนมี
เงินทุนในการน าไปประกอบอาชีพของตนเองหรือเพ่ือเป็นสวัสดิการของตนเองและครอบครัว อีกทั้ง
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ยังเป็นการลดการพ่ึงพิงแหล่งเงินทุนจากภายนอกชุมชน และที่ส าคัญคือเป็นการฝึกให้คนในชุมชนมี
วินัยในการออมเงิน มีความอดทน มีสัจจะ มีเหตุมีผล มีความพอประมาณอีกทั้งเป็นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้กับครอบครัวและชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นแหล่งทุนชุมชนที่
ยั่งยืนในการด าเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต จะเป็นการบริหารจัดการโดยคนในชุมชน 
และเพ่ือประโยชน์ของสมาชิกและชุมชน จึงมีหลักในการด าเนินงาน ดังนี้ (กรมการพัฒนาชุมชน , 
2552: 15) 

1) การสร้างความรู้สึกการเป็นเจ้าของให้กับสมาชิกในกลุ่มทุกคน เพ่ือท าให้สมาชิกในกลุ่ม
เกิดความรับผิดชอบ และช่วยเหลือดูแลเอาใจใส่ในการด าเนินงานของกลุ่ม 

2) การพ่ึงตนเอง การรวมเงินทุนของคนในชุมชนเกิดเป็นแหล่งเงินทุนของชุมชน โดยไม่ต้อง
พ่ึงพาแหล่งเงินทุนจากภายนอกชุมชน และสามารถพ่ึงพาตนเองได้ทั้งทางเศรษฐกิจ และสังคม 

3) การยึดในหลักคุณธรรม โดยการใช้เงินเป็นเครื่องมือในการพัฒนา ด้วยการปลูกฝังคนให้มี
คุณธรรม 5 ประการ คือ ความซื่อสัตย์ ความเสียสละ ความรับผิดชอบ ความเห็นอกเห็นใจ และความ
ไว้วางใจ 

4) หลักการควบคุมกันเอง โดยทั้งคณะกรรมการและสมาชิกจะต้องด าเนินงานของกลุ่ม     
ตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง มีการดูแลความเคลื่อนไหว และตรวจสอบการด าเนินงานของกลุ่ม
กันเอง 
 
4. ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้ได้ใช้วิธีการวิจัย 2 วิธี ดังนี้ 
1) การวิจัยจากเอกสาร (Documentary Research) โดยจะท าการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี                

ที่เกี่ยวกับกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตจากเอกสารประกอบการด าเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการ
ผลิต เอกสารทางวิชาการ รายงาน วารสาร บทความทางวิชาการจากวารสารต่าง ๆ รวมถึงงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 

2) การวิจัยจากภาคสนาม (Field Research) โดยท าการลงพ้ืนที่ที่ท าการกลุ่มออมทรัพย์                  
เพ่ือการผลิตต าบลบางกระบือ อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เพ่ือด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบ           
กึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview) และด าเนินการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลัก 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
การเลือกผู้ ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant)  จะใช้วิ ธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 

(Purposive Sampling) เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนความเป็นจริงได้ดีที่สุด และเป็นข้อมูลที่ส าคัญที่
เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยมากที่สุด โดยมีกระบวนการในการเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก ดังนี้  

1) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตต าบลบางกระบือ อ าเภอสามโคก 
จังหวัดปทุมธานี จ านวน 1 ราย 
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2) คณะกรรมการที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์ และมีการ
ด าเนินงานกลุ่มออมทรัพย์อย่างสม่ าเสมอ จ านวน 7 ราย 

3) สมาชิกผู้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต มีส่วนร่วมในกิจกรรม
และการด าเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์อย่างสม่ าเสมอ จ านวน 5 ราย 

เครื่องมือที่ใชใ้นกำรวิจัย 
1) ผู้วิจัยท าหน้าที่เป็นผู้สังเกต ตั้งประเด็นค าถาม และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางในการ

บริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ส าหรับน าไปสอบถามผู้ ให้ข้อมูลหลัก เพ่ือใช้ใน
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นระหว่างผู้วิจัยและผู้ให้ข้อมูล แล้วน ามาพิจารณาและ
วิเคราะห์เพื่อท าความเข้าใจ การบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์โดยอาศัยมุมมองจากบุคคลภายในและ
ภายนอกชุมชนเป็นหลัก 

2) เครื่องมือวิจัยที่ใช้ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล มีข้ันตอนดังนี้ 
(1) ศึกษาจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี บทความ วารสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ

การด าเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต เพ่ือก าหนดกรอบการสัมภาษณ์ให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

(2) สร้างแบบสัมภาษณ์ในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก
แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview) ซึ่งเป็นการก าหนดค าถามในแบบสัมภาษณ์ไว้
ล่วงหน้าตามกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยจัดท าแบบสัมภาษณ์จ านวน 3 ชุด คือ  

แบบสัมภาษณ์ชุดที่ 1 ส าหรับคณะกรรมการ เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหาร
จัดการของกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต  

แบบสัมภาษณ์ชุดที่ 2 ส าหรับสมาชิก เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการ
บริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต  

แบบสัมภาษณ์ชุดที่ 3 ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต
ต าบลบางกระบือ เพ่ือศึกษาความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือ
การผลิต 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยจะท าการศึกษาการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต โดยด าเนินการดังนี้ 
1) ศึกษาจากเอกสาร โดยท าศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต 

ระเบียบข้อบังคับในการด าเนินงานของกลุ่ม แนวทางในการด าเนินงานของกลุ่ม รวมถึงเอกสาร 
วารสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ต าบลบางกระบือ อ าเภอสามโคก 
จังหวัดปทุมธานี เพ่ือข้อมูลงานวิจัยมีความถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น 

2) การศึกษาภาคสนาม ท าการลงพ้ืนที่ที่ท าการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตต าบลบางกระบือ 
อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี พร้อมทั้งด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 13 
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ราย เพ่ือให้ทราบถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์ ปัญหาและอุปสรรคในการ
ด าเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ รวมถึงแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มออมทรัพย์ 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยจะท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา

สาระ (Content Analysis) โดยรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการส ารวจการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักและ
การบันทึกเสียง แล้วน าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ การสัมภาษณ์ การถอดเทปบทสนทนา มาท าการจัด
กลุ่มข้อมูลที่ได้ตามประเด็นต่าง ๆ แล้วน าข้อมูลดังกล่าวมาพิจารณาผลใน 3 ประเด็นหลัก เพ่ือใช้ใน
การตอบวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ดังนี้ 

1) แนวทางในการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต 
2) ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต 
3) แนวทางในการพัฒนาศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 

 
5. สรุปผลกำรวิจัยและข้อเสนอแนะ 

5.1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิตต ำบลบำงกระบือ 
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตต าบลบางกระบือ อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ก่อตั้งขึ้นเมื่อ

วันที่ 3 มกราคม 2521 ซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของสมาชิกจ านวน 25 คน โดยได้จัดตั้งกลุ่มออม
ทรัพย์เพ่ือการผลิตต าบลบางกระบือภายใต้การสนับสนุนจากส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอสามโคก 
เพ่ือต้องการให้เป็นแหล่งเงินของชุมชนในการช่วยเหลือคนในชุมชนด้วยกันเอง สอนให้คนในชุมชน
รู้จักการเก็บออมเงิน รู้จักคุณค่าของเงิน รู้จักการบริหารจัดสรรการใช้จ่ายเงิน รวมถึงเป็นกา รสร้าง
ความเข้มแข็ง ความสามัคคีให้กับคนในชุมชน โดยยึดหลักการบริหารจัดการกลุ่มด้วยคุณธรรม 5 
ประการ คือความซื่อสัตย์ ความเสียสละ ความรับผิดชอบ ความเห็นอกเห็นใจกัน และความไว้วางใจ
ต่อกัน ในปัจจุบันกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตต าบลบางกระบือ มีสมาชิก จ านวน 736 คน และมีเงิน
สัจจะสะสม จ านวน 10,629,672 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) 

5.2 แนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรกลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิตต ำบลบำงกระบือ 
1) โครงสร้ำงของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิต 

(1) คณะกรรมกำร 
คณะกรรมการของกลุ่มออมทรัพย์ ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 4 คณะ คือ 

คณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการส่งเสริม           
มีวาระการด ารงต าแหน่ง 1 ปี โดยคณะกรรมการมาจากการคัดเลือกของสมาชิกกลุ่ม ซึ่งพิจารณาจาก
ศักยภาพและคุณสมบัติในด้านความซื่อสัตย์ ความเสียสละ ความรับผิดชอบ ความเห็นอกเห็นใจ และ
ความไว้วางใจ ซึ่งที่ผ่านมาในการคัดเลือกคณะกรรมการแต่ละปียังคงเป็นคณะกรรมการชุดเดิมที่
ได้รับการคัดเลือกให้มาเป็นคณะกรรมการในการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์ เนื่องจากผลการ
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ด าเนินงานของคณะกรรมการที่ผ่านมามีการบริหารจั ดการบนความซื่อสัตย์ ความเสียสละ 
ความรับผิดชอบ ความเห็นอกเห็นใจ และความไว้วางใจ จึงท าให้ได้รับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ
จากสมาชิกกลุ่มให้ด าเนินการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์ต่อไปซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
ศุภชาติ อนันตวุธ (2555) เรื่อง ความส าเร็จในการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์  เพ่ือการผลิต กรณีศึกษา 
กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตบ้านบะเค ต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า 
คณะกรรมการเปรียบเสมือนเป็นผู้น าของกลุ่ม โดยปัจจัยหลักที่ส าคัญในการด าเนินงานของ
คณะกรรมการ คือความเข้มแข็ง ความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งปัจจัยดังกล่าว
ส่งผล ท าให้สมาชิกเกิดความเชื่อมั่นในตัวคณะกรรมการและยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับ
คณะกรรมการในการด าเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ 

(2) ระเบียบของกลุ่มออมทรัพย ์
ระเบียบของกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตต าบลบางกระบือ อ าเภอสามโคก จังหวัด

ปทุมธานี ได้มีการประยุกต์มาจากระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน ว่าด้วยการส่งเสริมการด าเนินงาน
ของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต พ.ศ. 2555 และเกิดจากความร่วมมือกันในการวางแผนและตัดสินใจ
ร่วมกันของสมาชิกและคณะกรรมการ ภายใต้ค าแนะน าจากส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอสามโคก 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์ให้มีความเป็นระบบระเบียบมากยิ่งขึ้น 
โดยค านึงถึงความพึงพอใจและการมีส่วนร่วมของสมาชิกเป็นหลัก เน้นถึงความถูกต้องและให้
สอดคล้องกับระเบียบและแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน ทั้งนี้ในการด าเนินงานของกลุ่มอาจจะ
ต้องมีความยืดหยุ่นในการใช้ระเบียบ ซึ่งจะข้ึนอยู่กับปัญหาและความจ าเป็นของสมาชิก รวมถึงบริบท
ของชุมชนที่เปลี่ยนแปลงไปดังนั้นคณะกรรมการจึงต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาร่วมกับการใช้
ระเบียบด้วยซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของศุภชาติ อนันตวุธ (2555) เรื่อง ความส าเร็จในการพัฒนา
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กรณีศึกษา กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตบ้านบะเค ต าบลโพธิ์ทอง อ าเภอ
โพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของกลุ่มออมทรัพย์เกิดจากการประชาคมตก
ลงกันภายในสมาชิกของกลุ่มออมทรัพย์ โดยเน้นที่ความพึงพอใจและการมีส่วนร่วมของสมาชิกเป็น
หลัก แต่ก็ค านึงถึงความถูกต้องและให้มีความสอดคล้องกับระเบียบของกรมการพัฒนาชุมชน
ผสมผสานกับภูมิปัญญา และทุนทางสังคมที่มีอยู่ในท้องถิ่น 

(3) กำรมีส่วนร่วม 
สมาชิกทุกคนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน ซึ่งการให้ความส าคัญและความเท่า

เทียมกันของสมาชิกทุกคนในกลุ่ม ส่งผลให้สมาชิกให้ความร่วมมือในการด าเนินงานของกลุ่ม ตั้งแต่
การวางแผนและการร่วมกันตัดสินใจในการจัดท าระเบียบ การคัดเลือกคณะกรรมการ การเข้าร่วม
การประชุมและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางกลุ่มได้จัดขึ้น การน าเงินสัจจะมาฝากเป็นประจ าทุกเดือนอย่าง
สม่ าเสมอ การช าระเงินกู้ของสมาชิก รวมถึงการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้คนในชุมชนมาสมัครเป็น
สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ ซึ่งการด าเนินงานของคณะกรรมการได้ด าเนินงานควบคู่ไปกับการให้ความ
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ร่วมมือของสมาชิก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของศุภชาติ อนันตวุธ (2555) เรื่อง ความส าเร็จในการ
พัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต กรณีศึกษา กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตบ้านบะเค ต าบลโพธิ์ทอง 
อ าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า อุดมการณ์และเป้าหมายของกลุ่มออมทรัพย์ คือการให้สมาชิก
ได้มีความรู้สึกเป็นเจ้าของกลุ่มออมทรัพย์ร่วมกัน รวมถึงท าให้สมาชิกทุกคนได้รู้สึกถึงความส าคัญต่อ
การด าเนินงานของกลุ่มอย่างเท่าเทียมกันโดยยึดหลักคุณธรรม 5 ประการ และสมาชิกยังให้ความ
ร่วมมือในการเข้าร่วมการประชุม การตรวจสอบการด าเนินงานของกลุ่มการมีส่วนร่วมในการวางแผน
พัฒนากลุ่ม และการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการกลุ่ม   

(4) สวัสดิกำรของกลุ่มออมทรัพย์ 
คณะกรรมการและสมาชิกได้ตกลงร่วมกันในการจัดสรรผลประโยชน์และสวัสดิการ

ให้กบัสมาชิกของกลุ่มออมทรัพย์ ดังนี้ 
(1) การจัดสรรเงินปันผลเป็นประจ าทุกสิ้นปี โดยเงินปันผลที่ได้จะแบ่งออกเป็น 

70% จัดสรรให้กับสมาชิกทุกคนในกลุ่ม และอีก 30% จัดสรรเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของ
กลุ่ม และส าหรับการสนับสนุนด้านเงินทุนต่าง  ๆ เช่น การให้เงินสนับสนุนกับชมรมผู้สูงอายุ 
การสนับสนุนให้ทุนการศึกษาแก่เด็กที่เป็นสมาชิกกลุ่ม เป็นต้น 

(2) กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์ ซึ่งกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่สมาชิกจะรวมเงินกันช่วยสมทบ
ทุนส าหรับสมาชิกที่เสียชีวิตเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ และเพ่ือเป็นการช่วยเหลือและแบ่ง
เบาภาระของครอบครัวของสมาชิกกลุ่มที่เสียชีวิต 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรวรรณ โชคลิขิตอ านวย (2554) ได้ท าการศึกษาเรื่อง
ศึกษาแนวทางบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
พบว่า มีการจัดสวัสดิการของกลุ่มเพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจกับคณะกรรมการ รวมถึงมีการจัด
สวัสดิการให้แก่สมาชิกและครัวเรือนยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสในชุมชน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ฉัตรชัย ศรีวิชา (2560) เรื่องการพัฒนาศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต กรณีศึกษาต าบล 
นาบอน อ าเภอค าม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า กลุ่มออมทรัพย์ได้แบ่งเงินเพ่ือจัดสรรผลประโยชน์แก่
สมาชิกและยังมีสวัสดิการต่าง ๆ เพ่ือดูแลสมาชิกของกลุ่ม และมีสวัสดิการที่จัดสรรให้แก่ชุมชนใน
รูปแบบของการสมทบทุนเพื่อกิจการงานด้านการสาธารณะของชุมชน 

(5) กำรได้รับกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนภำยนอก 
กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตต าบลบางกระบือได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน

ภายนอกหลายหน่วยงาน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลบางกระบือ (อบต.บางกระบือ) , กองทุน
พัฒนาไฟฟ้า, ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอสามโคก และส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี 
ซึ่งได้รับการสนับสนุนในด้านสถานที่ท่ีท าการกลุ่มออมทรัพย์ต าบลบางกระบือ, อุปกรณ์ส าหรับการจัด
ประชุม เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี เป็นต้น การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าบัญชีของกลุ่มออมทรัพย์ 
การตรวจสอบบัญชี และแนวทางในการด าเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์ การให้ค าปรึกษาและแนะน า
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แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นของกลุ่ม รวมถึงการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของกลุ่มออม
ทรัพย์ ซึ่งการได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ท าให้สมาชิกเกิดความ
เชื่อมั่นและไว้วางใจในการบริหารจัดการกลุ่มของคณะกรรมการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชุติมา 
นวมทอง (2553) เรื่องแบบอย่างในการด าเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตต าบลบ้านสระ อ าเภอ
สามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า ความส าเร็จจากการด าเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ส่วนหนึ่ง คือได้รับ
ความร่วมมือร่วมใจจากผู้น า และคนในชุมชน รวมถึงการได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก  

2) กระบวนกำรท ำงำนของกลุ่มออมทรัพย์ 
(1) แนวทำงกำรด ำเนินงำนของกลุ่มออมทรัพย์ 
ในการด าเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์ทั้งคณะกรรมการและสมาชิกได้น าเอาหลัก

คุณธรรม 5 ประการ คือ ความซื่อสัตย์ ความเสียสละ ความรับผิดชอบ ความเห็นอกเห็นใจ และความ
ไว้วางใจ น ามาใช้ส าหรับการด าเนินงานของกลุ่ม และน าระเบียบกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตต าบล
บางกระบือมาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานของกลุ่มให้มีความเป็นระบบระเบียบมากยิ่งขึ้น เพ่ือให้
กลุ่มสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกลุ่ม และในทุก ๆ ขั้นตอนของกระบวนการท างานของ
คณะกรรมการจะต้องมีการวางแผนการท างานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการและสมาชิก เพ่ือท าการ
ปรึกษาหารือ ขอความคิดเห็น และข้อเสนอแนะส าหรับการวางแผนการด าเนินงานของกลุ่ม รวมถึง
การหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นของกลุ่ม ซึ่งในการด าเนินงานของกลุ่มนั้นจะเน้นการ
ท างานแบบช่วยเหลือและดูแลซึ่งกันและกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอิสรนันท์ ทรงเนติเชาวลิต 
(2556) ได้ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต
จังหวัดนครปฐม พบว่าสมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารจัดการกลุ่มทุกขั้นตอน ตั้งแต่
การคัดเลือกคณะกรรมการ การจัดท าระเบียบข้อบังคับ การก าหนดแนวทางในการด าเนิน งาน 
ตลอดจนการติดตาม และตรวจสอบประเมินผล ท าให้กลุ่มสามารถด าเนินกิจกรรมที่ตอบสนองความ
ต้องการของสมาชิกได้เป็นอย่างดี น าไปสู่ความพึงพอใจของสมาชิก เกิดความผูกพัน หวงแหน             
มีความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน ส่งผลให้การด าเนินงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ 

(2) แนวทำงกำรติดตำมลูกหนี้ของกลุ่มออมทรัพย์ 
คณะกรรมการมีแนวทางในการติดตามหนี้เสียและลูกหนี้ที่ผิดนัดช าระ ด้วยการ

จัดท าหนังสือทวงหนี้และการทวงถามด้วยวาจา ทั้งลูกหนี้ที่ยังเป็นสมาชิกกลุ่มและลูกหนี้ที่พ้นจากการ
เป็นสมาชิกกลุ่มแล้ว ทั้งนี้ในการติดตามลูกหนี้ทุกครั้งคณะกรรมการจะมีการสอบถามถึงปัญหาของ
ลูกหนี้เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา และหาแนวทางในการผ่อนปรนเรื่องการช าระหนี้ของลูกหนี้ 
ซึ่งทางคณะกรรมการจะพิจารณาเป็นรายกรณีไปว่ากรณีใดสามารถผ่อนปรนให้กับลูกหนี้ได้ และใน
ส่วนลูกหนี้ที่พ้นสภาพจากการเป็นสมาชิกแล้ว รวมถึงสมาชิกที่เสียชีวิตไปแล้วแต่ยังมีทายาทสืบทอด 
ซึ่งเป็นลูกหนี้ที่ทางคณะกรรมการติดตามหนี้แล้วแต่ไม่มาด าเนินการช าระหนี้ กรณีนี้จะถือว่าเป็นหนี้
เสียของกลุ่ม ทางคณะกรรมการจะท าการประสานงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ
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สามโคก เพื่อด าเนินการไกล่เกลี่ยและให้ลูกหนี้ยอมรับสภาพหนี้พร้อมทั้งช าระหนี้ที่ยังค้างช าระอยู่อีก
ทั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ยังได้ร่วมปรึกษา หารือ ในการหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาหนี้เสียของกลุ่ม 

(3) แนวทำงในกำรจัดกำรด้ำนกำรเงินของกลุ่ม 
การจัดท าบัญชีทางการเงินของกลุ่มจะท าควบคู่ไปกับการจัดท าทะเบียนคุมทาง

การเงิน ซึ่งท าให้ง่ายต่อการตรวจสอบ ในการจัดท าบัญชีทางการเงินของกลุ่มจะไม่ได้เป็นลักษณะของ
การจัดท าบัญชีมาตรฐาน เนื่องจากคณะกรรมการไม่ได้มีความรู้ในการจัดท าบัญชีมากนัก แต่ทาง
คณะกรรมการได้พยายามน าความรู้ที่ได้จากการอบรมมาประยุกต์ใช้ร่วมกับการจัดท าบัญชีของกลุ่ม 
ดังนั้นบัญชีทางการเงินของกลุ่มจะเป็นจัดท าบัญชีอย่างง่ายที่สามารถดูแลและควบคุมในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินการทางการเงินของกลุ่มได้อย่างทั่วถึง ถูกต้อง และครบถ้วน นอกจากนี้ในการ
ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีคณะกรรมการจะท าการชี้แจงรายละเอียดให้สมาชิกกลุ่มรับทราบเกี่ยวกับ
รายงานงบการเงิน ค่าใช้จ่ายของกลุ่ม เงินสัจจะสะสม จ านวนเงินกู้ การจัดสรรเงินปันผล เป็นต้น 
เพ่ือให้สมาชิกกลุ่มได้ร่วมกันตรวจสอบกระบวนการท างานของคณะกรรมการ 

การด าเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตต าบลบางกระบือ สามารถอธิบายถึง
แนวทางในการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์ได้ 4 ประการ ดังนี้ ประการแรก คือ ด้านการวางแผน 
(Planning) พบว่าในการด าเนินงานกลุ่มออมทรัพย์นั้น คณะกรรมการและสมาชิกจะร่วมกันวางแผน
และตัดสินใจร่วมกันในการจัดท าระเบียบข้อบังคับของกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินงานของกลุ่ม อีกทั้งยังร่วมกันวางแผนในการจัดสรรผลประโยชน์และสวัสดิการ
ให้กับสมาชิก และสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่ม ประการที่สอง คือ ด้านการจัดการ
องค์กร (Organizing) พบว่ากลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตต าบลบางกระบือได้มีการก าหนดโครงสร้าง
ขององค์กร รวมถึงก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการอย่างชัดเจน ประการ
ที่สาม คือ ด้านการจูงใจ (Leading) พบว่า กลุ่มออมทรัพย์ได้มีการจัดสรรผลประโยชน์และสวัสดิการ
ให้แก่สมาชิก เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับสมาชิกได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของกลุ่ม 
และประการที่สี่ คือ ด้านการควบคุม (Controlling) พบว่า กลุ่มได้มีการจัดท าบัญชีทางการเงิน 
ควบคู่ไปกับการจัดท าทะเบียนคุมของกลุ่ม ซึ่งในการจัดท าบัญชีของกลุ่มนั้นเป็นการจัดท าบัญชีอย่าง
ง่ายไม่มีความซับซ้อน แต่ก็สามารถดูแลและควบคุมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของกลุ่มได้
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และง่ายต่อการตรวจสอบ ซึ่งจากแนวทางในการบริหารจัดการกลุ่มดังกล่าวได้
สอดคล้องกับงานวิจัยของวัลลภ สุขค าชา (2554) ได้ท าการศึกษาเรื่องการบริหารจัดการกลุ่มออม
ทรัพย์เพื่อการผลิตสู่การเป็นสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบ้านโคกหนองหิน ต าบลบุกระสัง อ าเภอ
หนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่าการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์ใช้องค์ประกอบพ้ืนฐานที่ส าคัญ           
4 ประการ ได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์กร ด้านการจูงใจ และด้านการควบคุม โดยเฉพาะ
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ด้านการวางแผนซึ่งเป็นสิ่งที่ส าคัญที่ทุกองค์กรต้องมี เพราะเป็นตัวก าหนดเป้าหมายขององค์กรหรือ
กลุ่ม และช่วยให้การด าเนินงานของกลุ่มเป็นไปในทิศทางท่ีแน่นอนและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

5.3 ปัญหำและอุปสรรคในกำรบริหำรจัดกำรกลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิตต ำบลบำง
กระบือ 

จากการศึกษากลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตต าบลบางกระบือมีปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
จากการบริหารจัดการ สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1) การติดตามหนี้เสียของกลุ่มออมทรัพย์ทางคณะกรรมการยังไม่สามารถติดตามให้ลูกหนี้มา
ช าระหนี้ได้เท่าท่ีควร แม้จะมีการทวงหนี้ด้วยหนังสือ หรือการทวงถามด้วยวาจาก็ตาม 

2) ลูกหนี้ของกลุ่มไม่สามารถช าระหนี้ได้ตรงตามระยะเวลาที่ก าหนด 
3) เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันระหว่างคณะกรรมการและลูกหนี้ในบางครั้ง เมื่อทาง

คณะกรรมการได้ทวงถามหนี้กับลูกหนี้ด้วยวาจา 
4) คณะกรรมการบริหารจัดการกลุ่มยังคงเป็นคณะกรรมการชุดเดิมที่ยังด ารงต าแหน่งหลาย

วาระ เพราะสมาชิกไม่อยากเข้ามาท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ เนื่องจากคนรุ่น
ใหม่ต้องท างานประจ าท าให้ไม่มีเวลามาท าหน้าที่ตรงนี้ได้ ประกอบกับไม่มีสิ่งจูงใจหรือค่าตอบแทน
ส าหรับการเสียสละมาท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการ 

5.4 แนวทำงในกำรพัฒนำศักยภำพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิตต ำบลบำงกระบือ 
1) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาด้านความรู้ความสามารถของคณะกรรมการ โดยการเข้ารับการ

ฝึกอบรมหรือการให้ความรู้จากหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการกลุ่มออม
ทรัพย์เพ่ือการผลิตให้ดียิ่งขึ้น เช่น ในเรื่องการจัดท าบัญชีทางการเงิน หรือการให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลหรือการลงทุนในด้านอ่ืน ๆ เพื่อเพ่ิมแหล่งเงินทุนของกลุ่มออมทรัพย์ 

2) หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องควรให้การสนับสนุนในด้านอุปกรณ์อ านวยความสะดวก
ส าหรับการด าเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็น โต๊ะ เก้าอ้ี อุปกรณ์ส านักงาน และ
เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ที่มีความจ าเป็นส าหรับการด าเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์ 

3) ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอสามโคกควรให้ค าแนะน า ปรึกษา พร้อมทั้งร่วมกันหา
แนวทางและมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหนี้เสีย รวมถึงลูกหนี้ผิดนัดช าระด้วย 

4) ควรส่ง เสริมให้คนรุ่นใหม่ เข้ามาเ พ่ือสืบสานต่องานกลุ่มออมทรัพย์  เนื่ องจาก
คณะกรรมการส่วนใหญ่มีอายุค่อนข้างเยอะ ดังนั้นหากได้คนรุ่นใหม่เข้ามาบริหารจัดการกลุ่มออม
ทรัพย์ จะได้มีการน าเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการกลุ่ม และอาจมีเทคนิคใหม่ ๆ ในการ
ท างานที่ท าให้การบริหารจัดการมีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  
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6. ข้อเสนอแนะจำกผลกำรวิจัย 
1) ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกลุ่ม        

ออมทรัพย์ รวมถึงการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่าง  ๆ ของกลุ่มให้มากขึ้นกว่าเดิม 
โดยอาจจะมีการเพิ่มสิ่งจูงใจ หรือการจัดกิจกรรมที่สามารถดึงดูดให้คนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์ 

2) คณะกรรมการควรมีการจัดให้ไปศึกษาดูงานกลุ่มออมทรัพย์ต้นแบบที่ประสบความส าเร็จ 
เพ่ือให้คณะกรรมการได้ศึกษาแนวทางการด าเนินงานจากกลุ่มออมทรัพย์ต้นแบบ แล้วน ามา
ประยุกต์ใช้ ปรับปรุง แก้ไขให้เข้ากับบริบทของกลุ่มออมทรัพย์ของตนเอง  

3) ควรพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาทักษะในด้านการบริหารจัดการให้แก่คณะกรรมการ 
เพ่ือให้คณะกรรมการมีความรู้ในด้านการบริหารงาน บริหารเงิน และบริหารคน สามารถน าความรู้ที่
ได้น ามาพัฒนาศักยภาพของกลุ่มให้ดียิ่งขึ้น 

4) ควรมีการน าเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการด าเนินงานของกลุ่ม ไม่ว่าจะน ามาใช้ส าหรับ
การจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ของกลุ่ม หรือน ามาใช้ส าหรับการจัดท าบัญชีทางการเงิน เพ่ือให้การ
ด าเนินงานมีความสะดวก และสามารถสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ของกลุ่มได้ง่ายขึ้น 

6.1 ข้อเสนอแนะในกำรท ำวิจัยครั้งต่อไป 
1) ควรท าการวิจัยเชิงเปรียบเทียบการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตในพ้ืนที่

จังหวัดปทุมธานีทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของแนวทางในการ
บริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์ 

2) ควรท าการวิจัยกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตต้นแบบว่ามีการบริหารจัดการเป็นอย่างไร 
และมีปัจจัยใดบ้างที่ท าให้การบริหารจัดการกลุ่มประสบความส าเร็จ เพ่ือจะได้น ามาเป็นแนวทางใน
การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์ต่อไป 

3) ควรท าสถิติเปรียบเทียบระหว่างหนี้เสียและหนี้ดีของกลุ่มออมทรัพย์ เพ่ือจะได้ทราบ
แนวโน้มของการเกิดหนี้ รวมถึงหาแนวทางในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาหนี้ที่เกิดขึ้นต่อไป 
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ปัจจัยกำรรับรู้ด้ำนสิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทนมีผลต่อกำรตัดสินใจในกำร
ยื่นขอรับเงินทดแทน กรณีศึกษำส ำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นที่ 6 

         วนิดา เชิญอักษร* 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาระดับการรับรู้และการเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนเงิน
ทดแทนของลูกจ้างที่มีผลต่อการขอรับสิทธิเงินทดแทน 4 กรณี ได้แก่ เงินที่จ่ายเป็นค่าทดแทน 
ค่ารักษาพยาบาล ค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพในการท างานและค่าท าศพ 2) เพ่ือสร้างการรับรู้และการเข้าใจ
ให้แก่กลุ่มลูกจ้างหรือผู้มารับบริการที่มีสิทธิยื่นขอรับเงินและเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุง แก้ไข 
เพ่ิมเติม การประชาสัมพันธ์ตลอดถึงการสร้างการรับรู้และการเข้าใจให้แก่ลูกจ้างหรือผู้มารับบริการที่
มีสิทธิยื่นขอรับเงินทดแทนต่อไป 

ศึกษาโดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) วิเคราะห์ตรวจสอบ
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมในกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยจากแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่มีค าถามชนิด
ปลายปิดและปลายเปิด การวิเคราะห์แยกเป็นกลุ่มตามประเด็นที่ก าหนดไว้ แล้ววิเคราะห์รวมเพ่ือหา
ความแตกต่างหรือความเหมือนของแต่ละทัศนะ และข้อมูลนั้น เป็นจ านวนที่นับได้ ใช้สถิติวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของเนื้อหาแต่ละประเด็นและเมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากกระบวนการข้างต้นแล้ว 
จึงน ามาวิเคราะห์และประเมินผล ซึ่งเป็นกระบวนการของการวิจัยเชิงคุณภาพ ดูการวิเคราะห์เป็น
ประเด็นไป (Content Analysis) เป็นขั้นตอนเพ่ือให้เกิดความแม่นย าและเที่ยงตรง สามารถสรุป
ประเด็นปัญหาเพื่อน ามาแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพ่ือให้ลูกจ้างได้รับประโยชน์สูงสุดต่อไป 

ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยการรับรู้ด้านสิทธิเงินทดแทนกองทุนเงินทดแทนมีผลต่อ 
การตัดสินใจยื่นขอรับเงินทดแทน เพราะมนุษย์มีความต้องการความมั่นคงปลอดภัยทั้งในด้านร่างกาย
และความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ คือความต้องการถูกปกป้อง คุ้มครอง เพ่ือให้เกิดความรู้สึก
ปลอดภัยและมั่นคง ที่เกิดจากการรับรู้และเข้าใจสิทธิของตนเองที่พึงมีพึงได้ ซึ่งอยู่ภายใต้การคุ้มครอง
ดูแลของส านักงาประกันสังคม เพ่ือให้ลูกจ้างหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการยื่นขอรับเงินทดแทน รวมไป
ถึงผู้มารับบริการ ได้รับการตอบสนองตามความต้องการและเกิดความพึงพอใจ ภายใต้วิสัยทัศน์ของ
ส านักงานประกันสังคม “ร่วมสร้างสรรค์สังคมแรงงาน ที่มีหลักประกันถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน 

ค ำส ำคัญ: เงินทดแทน, ค่าทดแทน, กองทุนเงินทดแทน 

                                                           
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
E-mail: wanida.choe@stu.nida.ac.th 
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1. บทน ำ 

ในประเทศไทยกองทุนเงินทดแทน นับเป็นก้าวแรกของการประกันสังคมไทย กล่าวคือ 
กองทุนเงินทดแทน เกิดขึ้นในประเทศไทยครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2515 ภายใต้การบริหารของส านักงาน
กองทุนเงินทดแทน กรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย ตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 
มีนาคม 2515 ซึ่งก าหนดให้มีกองทุนเงินทดแทนในกรมแรงงานกระทรวงมหาดไทย เพ่ือเป็น
หลักประกันความแน่นอนและรวดเร็วในการจ่ายเงินทดแทน แก่ลูกจ้างแทนนายจ้าง เมื่อลูกจ้าง
ประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย หรือถึงแก่ความตายเนื่องจากการท างานและเมื่อมีการจัดตั้งจึงได้มีการ
โอนงานของส านักงานกองทุนเงินทดแทน กรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทยมาอยู่ในสังกัดส านักงาน
ประกันสังคม   

กองทุนเงินทดแทน ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานประกันสังคมที่มุ่งมั่น บริหารงาน
กองทุนเงินทดแทนโดยการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เป็นหลักประกันที่มั่นคงให้กับลูกจ้างที่
ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างาน โดยมีการก าหนดทิศทางในการด าเนินงานให้
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และยุทธศาสตร์ส านักงานประกันสังคม 5 ปี (พ.ศ. 
2558-2562) โดยได้ด าเนินการปฏิรูปกองทุนเงินทดแทนเพ่ือให้ลูกจ้างได้รับการคุ้มครองอย่างทั่วถึง
และได้รับประโยชน์สูงสุด 

ในปี 2560 กองทุนเงินทดแทน ได้ขยายเพ่ิมวงเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีลูกจ้างเจ็บป่วยหรือ
ประสบอันตรายเนื่องจากการท างาน จากวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท เป็นไม่เกิน 2,000,000 
บาท ให้แก่ลูกจ้างท่ีเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐและปี 2561 มีการแก้ไขเพ่ิมเติม 
พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561โดยขยายความคุ้มครองไปถึงลูกจ้างของส่วน
ราชการและนายจ้างซึ่งด าเนินกิจการที่ไม่แสวงหาก าไรเพ่ิมค่าทดแทนให้แก่ลูกจ้างที่ประสบอันตราย
หรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างานจนไม่สามารถท างานได้จากร้อยละ 60 เป็นร้อยละ 70 ของค่าจ้าง
รายเดือนและได้รับตั้งแต่วันแรกที่หยุดงาน เพิ่มระยะเวลาการจ่ายค่าทดแทนกรณีทุพพลภาพจากเดิม
จ่าย 15 ปี เป็นไม่น้อยกว่า 15 ปี และกรณีตายหรือสูญหายจากเดิมจ่าย 8 ปี เพ่ิมเป็น ไม่เกิน 10 ปี 
เพ่ิมค่าท าศพตามอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง (เดิมจ่าย 100 เท่าของอัตรา สูงสุดของค่าจ้างขั้นต่ า
รายวัน) ต่อมาในปี 2562 ได้เพ่ิมระยะเวลาการจ่ายค่าทดแทนกรณีทุพพลภาพจากเดิมไม่น้อยกว่า 15 
ปีเป็นตลอดชีพ และในปี 2563 ได้เพ่ิมคา่ท าศพตามอัตราท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
เป็น 40,000 บาท และเพ่ิมสิทธิค่ารักษาพยาบาลจากวงเงินสูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท เป็นไม่
จ ากัดวงเงินค่ารักษาพยาบาลจนสิ้นสุดการรักษา 

ในด้านการส่งเสริมหรือป้องกันเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างานคณะกรรมการกองทุนเงิน
ทดแทน ได้พิจารณาจัดสรรเงินกองทุน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมหรือป้องกันเกี่ยวกับความ
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ปลอดภัยในการท างานให้กับหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนงบประมาณแก่
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจ านวน 103 แห่ง โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย 5 แห่ง
ภายใต้โครงการคลินิกโรคจากการท างาน เพ่ือให้ลูกจ้าง ได้รับการตรวจและวินิจฉัยโรคที่เกิดขึ้นจาก
การท างานได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งลูกจ้างได้รับบริการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงของงาน 

จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่ากองทุนเงินทดแทน มุ่งเน้นที่จะมอบสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ 
ให้กับลูกจ้างซึ่งประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ตาย หรือสูญหาย ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะหรือสูญเสีย
สมรรถภาพในการท างานของร่างกายอันเนื่องมาจากการท างานใหแกนายจ้าง แต่เนื่องจากกองทุนเงิน
ทดแทนมิได้มีการประชาสัมพันธ์หรือมีการสร้างการรับรู้ เข้าใจให้แก่นายจ้างหรือลูกจ้างเท่าที่ควร  
หรือด้วยค าเฉพาะต่าง ๆ ที่อ้างอิงข้อกฎหมายซึ่งท าให้ยากแก่การท าความเข้าใจส่งผลให้มีความ
แตกต่างกันในเรื่องระดับของการรับรู้และความเข้าใจ ในแต่ละกลุ่มข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลไม่ว่าจะ
เป็นเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้ ซึ่งอาจท าให้ลูกจ้างหรือผู้มารับบริการไม่ทราบ
สิทธิที่ตนพึงได้รับกับทางส านักงานประกันสังคม จึงไม่มาติดต่อเพ่ือขอรับสิทธิเงินทดแทนภายหลังเกิด
การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างาน ผู้วิจัยได้มีส่วนเกี่ยวข้องในฐานะเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน ณ ส านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 6 มีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับ  
ปัจจัยการรับรู้ด้านสิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทนมีผลต่อการตัดสินใจในการยื่นขอรับเงินทดแทน  
กรณีศึกษาส านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 6 
 
2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

2.1 เพ่ือศึกษาระดับการรับรู้และการเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนเงินทดแทนของลูกจ้าง ส่งผลต่อ
การขอรับสิทธิเงินทดแทน 4 กรณี ได้แก่ เงินที่จ่ายเป็นค่าทดแทน ค่ารักษาพยาบาล ค่าฟ้ืนฟู
สมรรถภาพในการท างานและค่าท าศพ   

2.2 เพ่ือสร้างการรับรู้และการเข้าใจให้แก่กลุ่มลูกจ้างหรือผู้มารับบริการที่มีสิทธิยื่นขอรับเงิน
ทดแทน 

2.3 เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุง แก้ไข เพ่ิมเติม การประชาสัมพันธ์ตลอดถึงการสร้างการ
รับรู้และการเข้าใจให้แก่ลูกจ้างหรือผู้มารับบริการที่มีสิทธิยื่นขอรับเงินทดแทนต่อไป 
 
3. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 

กรอบแนวคิดในการศึกษาจากการทบทวนวรรณกรรมและแนวคิดที่เกี่ยวข้องส าหรับ
การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาใช้แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้เป็นหลักในการศึกษาครั้งนี้ เพ่ือศึกษาว่ าลูกจ้างมี
ระดับความรู้ที่เกี่ยวกับเงินทดแทนในระดับใด และเมื่อรับรู้ว่าตนมีสิทธิได้รับการคุ้มครองจากการ
ประสบอันตรายฯอันเนื่องจากการท างานจะตัดสินใจยื่นขอรับเงินทดแทนหรือไม่กรณีที่ศึกษาเกี่ยวกับ
ระดับการรับรู้ด้านกองทุนเงินทดแทน เนื่องจากประชาชนทั่วไปไม่ทราบว่าส านักงานประกันสังคมมี 2 
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กองทุน คือ กองทุนประกันสังคมซึ่งดูแลเกี่ยวกับสวัสดิการด้านสุขภาพทั่ว ๆ ไป ของประชาชน และ
กองทุนเงินทดแทนที่ดูแลคุ้มครองลูกจ้างที่ประสบอันตรายอันเนื่องมาจากการท างาน ทั้งนี้ ประชาชน
ทั่วไปมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนระหว่างสิทธิของทั้ง 2 กองทุน เนื่องจากสิทธิของทั้ง 2 กองทุนมี
ความคล้ายคลึงกันบางส่วน และผู้ประกันตนหรือลูกจ้างสามารถใช้สิทธิได้เพียงกองทุนใดกองทุนหนึ่ง 

กลุ่มตัวอย่างของลูกจ้างหรือผู้มารับบริการ ณ ส านักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 
6 จ านวน 400 คน 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.1 แสดงกรอบแนวคิดการศึกษา 
 
4. ระเบียบวิจัย 

4.1 วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative method) โดยมีวิธีการเก็บและการรวบรวม

ข้อมูล ดังนี้   
1) ข้อมูลทุติยภูมิ  (Secondary data) โดยการศึกษาข้อมูลเอกสาร (Documentary  

reviews) ได้แก่ การรวบรวมข้อมูลจากแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย บทความและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
สร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย  

2) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจากเอกสาร ก าหนด
ขอบเขตและเนื้อหาของแบบสอบถาม เพ่ือสอบถามกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน แล้วน ามาวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติ 

3) สร้างแบบสอบถาม และด าเนินการเก็บข้อมูลภาคสนาม (Field survey) ได้แก่ 
การรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ำง 
- เพศ 
- อาย ุ
- การศึกษา 
- ต าแหน่งงาน 

กำรรับรู้และเข้ำใจสิทธิเงินทดแทนของ
ลูกจ้ำง 4 กรณี 

1. ค่ารักษาพยาบาล 
2. ค่าทดแทน 
3. ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพการท างาน 
4. ค่าท าศพ 

ผลลัพธ์จำกกำรรับรู้และเกิด
ควำมเข้ำใจสู่กำรตัดสินใจยื่น

ขอรับสิทธิประโยชน์เงิน
ทดแทน 



624 
 

เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากกระบวนการข้างต้นแล้ว  จึงน ามาวิเคราะห์และประเมินผล  
ซึ่งเป็นกระบวนการของการวิจัยเชิงคุณภาพ ดูการวิเคราะห์เป็นประเด็นไป (Content Analysis)  
เป็นขั้นตอนเพ่ือให้เกิดความแม่นย าและเที่ยงตรง สามารถสรุปประเด็นปัญหาเพ่ือน ามาแก้ไข  
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพ่ือให้ลูกจ้างได้รับประโยชน์สูงสุดต่อไป 

4.2 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้รับบริการที่เข้ามาติดต่อขอรับบริการจากส านักงานประกันสังคม

กรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 6 จ านวน 400 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 

4.3 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูล 
เครื่องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมเพ่ือการวิจัยเชิงพรรณนาครั้งนี้  คือ แบบสอบถาม 

(Questionnaire) ที่มีค าถามชนิดปลายปิดและปลายเปิด ผู้ ศึกษาได้ก าหนดขึ้น จ านวน 1 ชุด 
แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน 5 ข้อ 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้ด้านสิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทนมีผลต่อการ
ตัดสินใจยื่นขอรับเงินทดแทนกรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการท างานมี
ลักษณะเป็นค าถามแบบเลือกตอบ โดยตอบว่า“ใช่”เมื่อการรับรู้ตรงกับที่ถามให้คะแนนเท่ากับ 1 และ
ตอบว่า “ไม่ใช่”เมื่อการรับรู้ไม่ตรงกับที่ถามให้คะแนนเท่ากับ 0 ค าถามเรื่องการรับรู้ มีจ านวน 20 ข้อ 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีผลต่อการตัดสินใจยื่นขอรับเงินทดแทนกรณี
การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการท างาน 

ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการความคิดเห็นที่มีผลต่อการตัดสินใจขอรับเงิน
ทดแทนกรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างาน จ านวน 10 ข้อ 

ส่วนที่ 2 เป็นค าถามแบบเลือกตอบ จ านวน 1 ข้อ 
ส่วนที่ 3 เป็นค าถามปลายเปิดเพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เพิ่มเติม จ านวน 1 ข้อ 

4.4 กำรประมวลผลและกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
1) น าข้อมูลที่จากการตอบแบบสอบถาม มาตรวจสอบความสมบูรณ์ และความถูกต้องแล้ว

ตรวจให้คะแนน น ามาวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป 
2) สถิติที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่  

(1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) 
(2) ค่าร้อยละ (Percentage) 
(3) ค่าเฉลี่ย (Mean) 
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3) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) วิเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลที่เก็บ
รวบรวมในกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยจากแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่มีค าถามชนิดปลายปิด
และปลายเปิด  แบ่งการวิเคราะห์แยกเป็นกลุ่มตามประเด็นที่ก าหนดไว้ แล้ววิเคราะห์รวมเพ่ือหา
ความแตกต่างหรือความเหมือนของแต่ละทัศนะ และข้อมูลนั้น เป็นจ านวนที่นับได้ ใช้สถิติวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของเนื้อหาแต่ละประเด็น ท าการสรุปผลการศึกษาน าเสนอในบทที่ 4 และอภิปรายผล
ในบทที่ 5 

 
5. ผลกำรศึกษำ 

5.1 ด้ำนกำรครอบคลุมกลุ่มตัวอย่ำง ผู้วิจัยมีความเห็นว่าการกระจายแบบสอบถามทั้งใน
ด้านเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ของผู้ตอบแบบสอบถามสามารถ
เป็นตัวแทนในกลุ่มตัวอย่างได้ไม่ทั้งหมด เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้มารับบริการในทุกส่วน
งานของงานประกันสังคม โดยมิได้เฉพาะเจาะจงกลุ่มเป้าหมายหลักที่จะมาขอรับสิทธิเงินทดแทนแต่
เพียงอย่างเดียวแต่ถ้ามองในเชิงคุณภาพแสดงว่าผู้มารับบริการ ณ ส านักงานประกันสังคมกรุงเทพ
พ้ืนที่ 6 ทั้งเพศหญิงและเพศชาย จะมีอายุโดยเฉลี่ยระหว่าง 31-40 ปี ซึ่งอยู่ในช่วงของวัยท างานและ
มีสถานภาพโสดและสมรสใกล้เคียงกัน โดยระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างจะเฉลี่ยใกล้เคียงกัน
ตั้งแต่ประถมศึกษา-ระดับปริญญาตรีและมีรายได้เฉลี่ยตั้งแต่ 5,0000-20,000 บาท ซึ่งอยู่ภายใต้
เงื่อนไขตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537  
และภายใต้กรอบแนวคิดของหลักการการประกันสังคม คือการสร้างหลักประกันสังคมในการ
ด ารงชีวิตในกลุ่มมของสมาชิกที่มีรายได้และจ่ายเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคมและกองทุนเงิน
ทดแทนเพื่อรับผิดชอบในการเฉลี่ยความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนของทั้ง 2 กองทุน 

5.2 จำกแบบสอบถำมกำรรับรู้ด้ำนสิทธิเงินทดแทนและช่องทำงกำรรับรู้สิทธิเงินทดแทน  
ทั้ง 2 ประเด็น คือ การรับรู้สิทธิเงินทดแทนและการรับรู้ผ่านช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านสิทธิ
เงินทดแทน พบว่ากลุ่มตัวอย่างโดยภาพรวมมีระดับความรู้มากที่สุด โดยมีระดับความรู้มากที่สุด 
17-20 คะแนน จากข้อค าถามของแบบสอบถามจ านวน 20 ข้อ จ านวน 117 คน จากจ านวนกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมด 400 คน และคิดเป็นร้อยละ 42.75  

5.3 จำกแบบสอบถำมระดับควำมคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่ำงเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของ
สิทธิเงินทดแทนที่มีผลต่อกำรตัดสินใจยื่นขอรับสิทธิเงินทดแทน  พบว่าส่วนใหญ่มีระดับความ

คิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง ( ̅=4.47) แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยอย่างยิ่งกับสิทธิเงิน
ทดแทนที่พึงได้รับเมื่อประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างานเมื่อพิจารณาข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด 3 อันดับแรก พบว่าอันดับที่ 1 มีค่าเฉลี่ย 4.96 คือ กรณีลูกจ้างมีสิทธิได้รับการคุ้มครองตั้งแต่
วันแรกที่เข้าท างานให้นายจ้าง อันดับที่ 2 และ 3 มีค่าเฉลี่ยเท่ากันที่ 4.95 คือ กรณีทุพพลภาพจาก
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การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างานมีสิทธิได้รับค่าทดแทนตลอดชีวิตและกรณีการ
จัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานเพ่ือให้บริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพในการท างานของร่างกายแก่ลูกจ้าง
และเมื่อพิจารณาข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ กรณีเมื่อประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการ
ท างานมีสิทธิได้รับค่าทดแทน 70% ของค่าจ้างรายเดือน มีค่าเฉลี่ย 3.79 ด้วยเหตุผลที่ได้รับค่าเฉลี่ย
ในกรณีเมื่อประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างานมีสิทธิได้รับค่าทดแทน 70% ของค่าจ้าง
รายเดือน กลุ่มตัวอย่างได้แสดงความคิดเห็นในข้อดังกล่าวว่าควรจะได้ค่าทดแทน 100% ของค่าจ้าง
รายเดือน   

จากการสัมภาษณ์และการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างซึ่ งเป็นลูกจ้างและผู้มารับ
บริการ ได้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ในส่วนของสิทธิประโยชน์
กองทุนเงินทดแทนให้ได้รับทราบมากขึ้นและเข้าถึงทุกกลุ่มทั้งลูกจ้างและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีสิทธิ
ขอรับเงินทดแทนได้อย่างทั่วถึงเป็นหลักส าคัญเพ่ือให้ลูกจ้างและผู้มีส่วนเกี่ ยวข้องที่มีสิทธิขอรับเงิน
ทดแทน รวมไปถึงผู้มารับบริการมีการรับรู้และความเข้าใจในหลักของการประกันสังคมทั้ง 2 กองทุน 
ไม่ว่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์ทางช่องทางการต่าง ๆ อีกทั้งในกรณีค่าท าศพนั้น ควรพิจารณาจ่าย
ตามความเป็นจริงหรือควรจ่ายในอัตรา 50,000-100,000 บาท จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่ม
ตัวอย่าง จึงกล่าวได้ว่ากลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ด้านสิทธิกองทุนเงินทดแทนผ่านช่องทางการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของทางส านักงานประกันสังคมที่ได้ประชาสัมพันธ์ในระดับหนึ่งส่งผล
ต่อการตัดสินยื่นขอรับเงินทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างานของกลุ่ม
ตัวอย่างหรือผู้มาติดต่อรับบริการ จากจ านวนทั้งหมด 400 คน ตัดสินใจยื่นขอรับสิทธิเงินทดแทน  
จ านวน 396 คน ร้อยละ 99 และผู้ที่ไม่ยื่นขอรับสิทธิเงินทดแทน จ านวน 4 คน ร้อยละ 1 ซึ่งผู้วิจัยใน
ฐานะเจ้าหน้าที่วินิจฉัยหรือผู้ปฏิบัติงานนั้น มีความเห็นว่า ผู้ที่ไม่ยื่นขอรับสิทธิเงินทดแทนบางส่วน 
อาจเกิดจากความไม่รู้ ไม่เข้าใจหรือยังไม่รับรู้ถึงสิทธิของตนเองและบางส่วนอาจเกิดจากการที่ได้รับ
สิทธิอ่ืนที่ให้ค่าชดเชยหรือผลตอบแทนที่มากกว่า รวมไปถึงการเพ่ิมค่าอัตราประสบการณ์การประสบ
อันตรายเนื่องจาการท างาน ที่นายจ้างจะต้องน าส่งเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเพ่ิมจากปกติ ซึ่งจะ
ค านวณเพิ่มขึ้นตามค่าอัตราประสบการณ์ดังกล่าวเนื่องจากมีการขอรับสิทธิเงินทดแทนจากส านักงาน
ประกันสังคม ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างบางส่วนที่ตัดสินใจไม่ยื่นขอรับเงินทดแทนจึงเป็นเพียงบางส่วน
เท่านั้นที่ยังไม่รับรู้หรือไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ของทางประกันสังคมหรือเป็นบางส่วนที่
ได้รับสิทธิที่ดีกว่าหรือด้วยเหตุผลอื่น 

 
6. สรุปผลกำรวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
ปัจจัยการรับรู้ด้านสิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทนมีผลต่อการตัดสินใจในการยื่นขอรับเงินทดแทน 
เพ่ือสร้างและค้นหารูปแบบการประเมินเชิงคุณภาพที่เหมาะสมเกี่ยวกับการรับรู้และความเข้าใจของ
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ลูกจ้างที่จะยื่นขอรับสิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทน ซึ่งเป็นกองทุนที่ดูแลลูกจ้างที่ประสบ
อันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหายเนื่องจากการท างาน ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 

1) ผลของข้อมูลที่ได้จำกแบบสอบถำมเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ำง 
ผู้วิจัยพบว่า  ในด้านการครอบคลุมกลุ่มตั วอย่าง ผู้ วิจัยมีความเห็นว่าการกระจาย

แบบสอบถามทั้งในด้านเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ตอบ
แบบสอบถามสามารถเป็นตัวแทนในกลุ่มตัวอย่างได้ไม่ทั้งหมด เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้
มารับบริการในทุกส่วนงานของงานประกันสังคม โดยมิได้เฉพาะเจาะจงกลุ่มเป้าหมายหลักที่จะมา
ขอรับสิทธิเงินทดแทนแต่เพียงอย่างเดียวแต่ถ้ามองในเชิงคุณภาพแสดงว่าผู้มารับบริการ ณ ส านักงาน
ประกันสังคมกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ 6 มีการรับรู้และความเข้าใจถึงสิทธิประโยชน์ของตนเอง จึงได้มา
ติดต่อขอใช้สิทธิต่าง ๆ ที่ตนพึงมีพึงได้จากทางส านักงานประกันสังคม ซึ่งผลจากลุ่มตัวอย่างที่มา
ขอรับบริการมีทั้งเพศหญิงและเพศชาย จะมีอายุโดยเฉลี่ยระหว่าง 31-40 ปี อยู่ในช่วงของวัยท างาน
และมีสถานภาพโสดและสมรสใกล้เคียงกัน ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างจะเฉลี่ยจ านวนที่
ใกล้เคียงกันตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับปริญญาตรีและมีรายได้เฉลี่ยตั้งแต่ 5,0000-20,000  
บาท 

2) ผลของข้อมูลที่ได้จำกแบบสอบถำมเกี่ยวกับระดับกำรรับรู้ด้ำนสิทธิเงินทดแทนและ
ช่องทำงกำรรับรู้สิทธิเงินทดแทน มี 2 ประเด็นนั้น พบว่ากลุ่มตัวอย่างโดยภาพรวมมีระดับการรับรู้
และความเข้าใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีระดับคะแนนที่  17-20 คะแนน จากข้อค าถามของ
แบบสอบถามจ านวน 20 ข้อ จากจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน ท าได้ในระดับคะแนนการรับรู้
มากที่สุดที่จ านวน 117 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 42.75 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ประเด็นที่ 1 กำรรับรู้สิทธิเงินทดแทน 
ผู้วิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิเงินทดแทนอยู่ในเกณฑ์ที่มี

การรับรู้และความเข้าใจเป็นอย่างดี ซึ่งเมื่อพิจารณารายข้อเก่ียวกับระดับการรับรู้ด้านสิทธิเงินทดแทน
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดสามารถเรียงตามล าดับการรับรู้ได้ดังนี้ 

1) กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างาน มีสิทธิได้รับค่าทดแทน “กรณี
เสียชีวิต” เป็นล าดับแรกที่ผู้มารับบริการมีการรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิในข้อนี้สูงสุดถึงร้อยละ  
90.25 ซึ่งสิทธิกรณีดังกล่าวจะอยู่ในข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 และ
พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 มาตรา 18 เมื่อลูกจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย  
หรือสูญหาย  ให้นายจ้างจ่ายค่าทดแทนเป็นรายเดือนให้แก่ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิตามมาตรา 20 แล้วแต่
กรณี ดังต่อไปนี้ 18 (4) ร้อยละเจ็ดสิบของค่าจ้างรายเดือน ส าหรับกรณีที่ลูกจ้างถึงแก่ความตายหรือ
สูญหายมีก าหนดสิบปี และในการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างในล าดับรองลงมาด้งนี้ 
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2) กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างาน มีสิทธิได้รับค่าทดแทน “กรณี
ทุพพลภาพ” 18(3) ร้อยละเจ็ดสิบของค่าจ้างรายเดือน ส าหรับกรณีที่ลูกจ้างทุพพลภาพโดยจ่ายตาม
ประเภทของการทุพพลภาพและตามระยะเวลาที่กระทรวงแรงงานก าหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสิบห้าปี 

3) กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างาน มีสิทธิได้รับค่าทดแทน “กรณี
สูญเสียอวัยวะ” 18(2) ร้อยละเจ็ดสิบของค่าจ้างรายเดือน ส าหรับกรณีที่ลูกจ้างต้องสูญเสีย
สมรรถภาพในการท างานของร่างกาย โดยจ่ายตามระยะเวลาที่ต้องจ่ายให้ตามที่กระทรวงแรงงาน
ประกาศก าหนด แต่ต้องไม่เกินสิบปี 

4) ลูกจ้างสามารถขอรับเงินทดแทนได้ ณ ส านักงานประกันสังคมทั่วประเทศหรือทาง
ธนาณัติ หรือผ่านบัญชีออมทรัพย์ 

5) กรณีเสียชีวิตเนื่องจากการท างานมีสิทธิได้รับ “ค่าท าศพ” ตามมาตรา 16 เมื่อลูกจ้าง
ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจนถึงแก่ความตาย หรือสูญหายให้นายจ้างจ่ายค่าท าศพแก่ผู้จัดการศพ
ของลูกจ้างตามอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

6) ส านักงานประกันสังคมมี 2 กองทุน คือ กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน   
การประกันสังคม คือ การสร้างหลักประกันในการด ารงชีวิตในกลุ่มของสมาชิกที่เข้าร่วม

โครงการเพ่ือรับผิดชอบในการเฉลี่ยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ 
ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน เพ่ือรักษาพยาบาลและมีรายได้อย่างต่อเนื่อง  (ส านักงาน
ประกันสังคม, 2561) 

กองทุนเงินทดแทน คือ กองทุนที่จ่ายเงินทดแทนให้แกลูกจ้างแทนนายจ้างเมื่อลูกจ้างประสบ
อันตรายหรือเจ็บป่วย ตาย หรือสูญหาย ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพในการ
ท างานของร่างกายอันเนื่องมาจากการท างานให้แกนายจ้างโดยไม่ค านึงถึงวันเวลาและสถานที่แต่จะดู
สาเหตุที่ท าให้ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยโดยเงินทดแทนที่จะจ่ายแก่ลูกจ้าง ประกอบด้วย 
ค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทนค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพในการท างานและค่าท าศพ รวมถึงให้การบ าบัดรักษา
และส่งเสริมฟ้ืนฟูสมรรถภาพแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตรายจากการท างาน ให้สามารถเลี้ยงชีพได้ด้วย
ตนเอง โดยไม่เป็นภาระแก่สังคม (คู่มือกองทุนเงินทดแทน, ส านักงานประกันสังคม, 2561) 

7) กองทุนเงินทดแทน คือ กองทุนที่คุ้มครองลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจาก
การท างานให้แก่นายจ้าง 

8) กรณีประสบอันตรายเนื่องจากการท างาน มีสิทธิได้รับค่าทดแทน “กรณีหยุดพักรักษาตัว
ตั้งแต่วันแรกที่หยุดงาน” 18(1) ร้อยละเจ็ดสิบของค่าจ้างรายเดือน ส าหรับลูกจ้างที่ไม่สามารถท างาน
ได้ ไม่ว่าลูกจ้างจะสูญเสียอวัยวะตาม (2) ด้วยหรือไม่ก็ตาม โดยจ่ายตั้งแต่วันแรกที่ลูกจ้างไม่สามารถ
ท างานได้ไปจนตลอดระยะเวลาที่ไม่สามารถท างานได้ แต่ต้องไม่เกินหนึ่งปี 
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9) ลูกจ้างสามารถยื่นเรื่องประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างานได้ ณ ส านักงาน
ประกันสังคมหรือส่งทางไปรษณีย์ 

10) กรณีประสบอันตรายเนื่องจากการท างาน มีสิทธิได้รับค่ารักษาเท่าที่จ่ายจริงตามความจ า
เป็น “ตามมาตรา 13 เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างได้รับการ
รักษาพยาบาลทันทีตามความเหมาะสมแก่อันตรายหรือความเจ็บป่วยนั้น  และให้นายจ้างจ่ายค่า
รักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจ าเป็น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราที่
ก าหนดในกฎกระทรวง” 

11) กองทุนเงินทดแทนคุ้มครองลูกจ้างตั้งแต่วันแรกท่ีเข้าท างาน   
12) กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างาน นายจ้างต้องยื่นแบบ กท.16  

ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ทราบการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างาน ตาม “มาตรา  
48 เมื่อลูกจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย ให้นายจ้างแจ้งเหตุดังกล่าวต่อส านักงาน 
ตามแบบและวิธีที่เลขาธิการก าหนด ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่นายจ้างทราบหรือควรจะได้ทราบถึง
การประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย” 

13) กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างานลูกจ้างต้องยื่นแบบ กท.16  
ภายใน 180 วันนับแต่วันที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างาน ตาม “มาตรา 49 
เมื่อลูกจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย ให้ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิตามมาตรา 20 ยื่นค าร้อง
ขอรับเงินทดแทนต่อส านักงาน ตามแบบและวิธีการที่เลขาธิการประกาศก าหนดภายในหนึ่งร้อยแปด
สิบวันนับแต่วันที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย” 

14) กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างาน สามารถเข้ารับการรักษา ณ 
โรงพยาบาลใดก็ได้ “ตามมาตรา 13 เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้าง
ได้รับการรักษาพยาบาลทันทีตามความเหมาะสมแก่อันตรายหรือความเจ็บป่วยนั้น และให้นายจ้าง
จ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจ าเป็น ทัง้นี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราที่
ก าหนดในกฎกระทรวง” 

15) ลูกจ้างสามารถเข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพในการท างานของร่างกายภายหลังการประสบ
อันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างานได้ “ตามมาตรา 15 กรณีลูกจ้างจ าเป็นต้องได้รับการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพในการท างานภายหลังการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ให้นายจ้างจ่ายค่าฟ้ืนฟู
สมรรถภาพในการท างานของลูกจ้างเท่าที่จ่ายจริงตามความจ าเป็น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ  
เงื่อนไข และอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง” 

ประเด็นที่ 2 ช่องทำงกำรรับรู้ข่ำวสำรด้ำนสิทธิเงินทดแทน 
 ผู้วิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างสามารถรับรู้ข่าวสารด้านสิทธิเงินทดแทน ผ่านช่องทางการรับรู้
ข้อมูลดังนี้ 
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(1) ลูกจ้างหรือผู้มารับบริการได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของกองทุนเงิน
ทดแทนจากการปรึกษาและค าแนะน าของพนักงานเจ้าหน้าที่ของส านักงานประกันสังคม 

(2) ลูกจ้างหรือผู้มารับบริการได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของกองทุนเงิน
ทดแทนจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือเพ่ือนร่วมงานของตนเอง 

(3) ลูกจ้างหรือผู้มารับบริการได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของกองทุนเงิน
ทดแทนจากสายด่วน 1506 หรือผ่านทาง Website www.sso.go.th 

(4) ลูกจ้างหรือผู้มารับบริการได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของกองทุนเงิน
ทดแทนจากการพบเห็นการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรมกองทุนเงินทดแทนทางหนังสือพิมพ์ 
วารสาร หรือแผ่นพับที่ทางส านักงานประกันสังคมเป็นผู้จัดท าขึ้นเพ่ือประชาสัมพันธ์ 

(5) ลูกจ้างหรือผู้มารับบริการได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของกองทุนเงิน
ทดแทนทางวิทยุ โทรทัศน์หรือสื่ออินเตอร์เน็ต เช่น Line Facebook เป็นต้น 

ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้ลูกจ้างหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการยื่น
ขอรับสิทธิเงินทดแทน รวมไปถึงผู้มารับบริการได้รับทราบข้อมูลข่ าวสารจากทางส านักงาน
ประกันสังคม จนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของกองทุนเงินทดแทน จากการตอบ
แบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ช่องทางที่ลูกจ้างหรือผู้มารับบริการได้รับข้อมูลข่าวสารสูงสุด 
จากการปรึกษาและค าแนะน าของพนักงานเจ้าหน้าที่ของส านักงานประกันสังคม   

3) ผลของข้อมูลที่ได้จำกแบบสอบถำมเกี่ยวกับควำมคิดเห็นด้ำนสิทธิเงินทดแทนมีผลต่อ
กำรตัดสินใจยื่นขอรับเงินทดแทน 

ผู้วิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสิทธิเงินทดแทนอยู่ในเกณฑ์ที่
แสดงความคิดเห็นด้วยอย่างยิ่งกับสิทธิเงินทดแทน ซึ่งเมื่อพิจารณารายข้อเกี่ยวกับการแสดงความ
คิดเห็นด้านสิทธิเงินทดแทนที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดสามารถเรียงตามล าดับความคิดเห็นจนถึงระดับค่าความ
คิดเห็นที่น้อยสุดคือไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งได้ดังนี้ 

(1) ลูกจ้างมีสิทธิได้รับการคุ้มครองตั้งแต่วันแรกที่เข้าท างานให้กับนายจ้าง ลูกจ้าง
หรือผู้มารับบริการได้แสดงความคิดเห็นในข้อนี้ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่งกับสิทธิเงินทดแทนที่ได้รับ 

(2) เมื่อประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างานและทุพพลภาพมีสิทธิ
ได้รับค่าทดแทนตลอดชีวิต ลูกจ้างหรือผู้มารับบริการได้แสดงความคิดเห็นในข้อนี้ คือ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่งกับสิทธิเงินทดแทนที่ได้รับ 

(3) การจัดตั้งศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงาน ลูกจ้างหรือผู้มารับบริการได้แสดงความ
คิดเห็นในข้อนี้ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่งกับสิทธิเงินทดแทนที่ได้รับ 

(4) ส านักงานประกันสังคมจัดให้มีสายด่วน 1506 คอยให้ค าปรึกษาตลอด 24 
ชั่วโมง ลูกจ้างหรือผู้มารับบริการได้แสดงความคิดเห็นในข้อนี้ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่งกับสิทธิเงินทดแทน
ที่ได้รับ 

http://www.sso.go.th/
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(5) เมื่อประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างานและต้องหยุดพักรักษาตัวมี
สิทธิได้รับค่าทดแทนตั้งแต่วันแรกที่หยุดงานรวมแล้วไม่เกิน 1 ปี ลูกจ้างหรือผู้มารับบริการได้แสดง
ความคิดเห็นในข้อนี้ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่งกับสิทธิเงินทดแทนที่ได้รับ 

(6) เมื่อประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างานและเข้ารับการ
รักษาพยาบาลในสถานพยาบาลที่ท าความตกลงกับกองทุนเงินทดแทนไม่ต้องช าระค่าใช้จ่าย ลูกจ้าง
หรือผู้มารับบริการได้แสดงความคิดเห็นในข้อนี้ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่งกับสิทธิเงินทดแทนที่ได้รับ 

(7) เมื่อประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างานและเสียชีวิตผู้มีสิทธิมีสิทธิ
ได้รับค่าทดแทนกรณีเสียชีวิตเป็นเวลา 10 ปี ลูกจ้างหรือผู้มารับบริการได้แสดงความคิดเห็นในข้อนี้  
คือ เห็นด้วยกับสิทธิเงินทดแทนที่ได้รับ 

(8) เมื่อประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างานและสูญเสียอวัยวะ มีสิทธิ
ได้รับค่าทดแทนรวมแล้วไม่เกิน 10 ปี ลูกจ้างหรือผู้มารับบริการได้แสดงความคิดเห็นในข้อนี้ คือ 
เห็นด้วยกับสิทธิเงินทดแทนที่ได้รับ 

(9) เมื่อประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างานและเสียชีวิต ผู้จัดการศพมี
สิทธิได้รับค่าท าศพ เป็นเงินจ านวน 40,000 บาท ลูกจ้างหรือผู้มารับบริการได้แสดงความคิดเห็นในข้อ
นี้ คือ เห็นด้วยกับสิทธิเงินทดแทนที่ได้รับ 

(10) เมื่อประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างาน มีสิทธิได้รับค่าทดแทน 
70% ของค่าจ้างรายเดือน ลูกจ้างหรือผู้มารับบริการได้แสดงความคิดเห็นในข้อนี้ คือ เห็นด้วยกับสิทธิ
เงินทดแทนที่ได้รับ 

จากการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีผลต่อการตัดสินใจยื่นขอรับเงินทดแทน  
ของลูกจ้างหรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีสิทธิยื่นขอรับงินทดแทน รวมไปถึงผู้มาขอรับบริการนั้นมีความคิดเห็น
ใกล้เคียงกันในระดับความคิดเห็นที่เห็นด้วยอย่างยิ่งด้านสิทธิเงินทดแทนที่ได้รับ และเห็นด้วย ซึ่งท า
ให้ผู้วิจัยได้ทราบว่าลูกจ้างหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมไปถึงผู้มาขอรับบริการนั้นมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับความเหมาะสมของการได้รับสิทธิเงินทดแทนในปัจจุบัน แต่ก็มีบางส่วนที่มองว่าสิทธิที่ตน
ได้รับนั้นยังไม่เพียงพอการการสูญเสียอวัยวะ หรือการสูญเสียสมรรถภาพในการท างานที่ลดลง  
ตลอดจนการได้รับเงินทดแทนในกรณีเสียชีวิต ซึ่งเป็นเงินค่าจัดการศพที่ยังไม่พอส าหรับการจัดศพต่อ
ราย โดยมิได้มองว่าการให้สิทธิประโยชน์ด้านกองทุนเงินทดแทนที่ส านักงานประกันสังคมได้จ่ายให้แก่
ลูกจ้างหรือผู้ที่มีสิทธินั้นถ้าเทียบต่อคนต่อรายแล้วถือว่าเป็นเงินจ านวนมากพอสมควร โดยหากเกิด
การสูญเสียอวัยวะที่เกิดขึ้นกับลูกจ้างจะได้รับค่าทดแทน 18(1) ค่าหยุดพักรักษาตัวเนื่องจากไม่
สามารถท างานได้ตามปกติ ซึ่งจะได้รับตั้งแต่วันแรกที่เข้าท างานหากมีการประสบอันตรายและ
สามารถเบิกสูงสุดไม่เกิน 1 ปี และในกรณีเสียชีวิตเช่นกันจะได้รับค่าทดแทน 18(4) ซ่ึงจ่ายอยู่ที่  
70% ตามค่าจ้างขั้นต่ ารายวันตามท้องที่ โดยประมาณ 772,904-1,680,000 บาท ซึ่งถ้าเทียบกับการ
คุ้มครองที่มีอยู่ในปัจจุบันและการส่งเงินสมทบรวมด้วยนั้นแล้วถือว่าเป็นการได้รับสิทธิที่มี ความ
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เหมาะสมและครอบคลุม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ หากแต่ว่า
ลูกจ้างยังไม่พึงพอใจในการได้รับสิทธิเงินทดแทนดังตัวอย่างนี้แล้ว สามารถท าได้หากมีการ
เปลี่ยนแปลงการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนที่เพ่ิมขึ้นในส่วนของนายจ้าง แต่หากจะ
ด าเนินการในสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันนี้คงไม่มีความเหมาะสมเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน
ที่ประสบกับปัญหาโรคระบาด Covid-19 ทั่วโลก ท าให้ทุกประเทศได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงในทุก 
ๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นสุขอนามัยของคนในประเทศ สภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ปัญหาของคนตกงาน  
ซึ่งเป็นผลกระทบในวงกว้าง จึงได้ท าไว้เป็นแนวทางหากมีผู้ที่ต้องการน าไปศึกษาและสามารถน าเสนอ
แนวทางในการแก้ไขท่ีเหมาะสมได้ต่อไป 
 
7. สรุปผลกำรวิจัย 

มนุษย์ถือเป็นทรัพยากรและกลไกที่ส าคัญที่สุดต่อความส าเร็จของการพัฒนาประเทศ แต่ถ้า
หากขาดก าลังคนที่มีคุณภาพไปเมื่อใดการพัฒนาไมว่่าเรื่องใด ก็ไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย
ได ้เพ่ือเป็นการสร้างหลักประกันในการด ารงชีวิตหรือการให้ความคุ้มครอง เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม
แก่ประชาชน ในเรื่องการรักษาพยาบาลและการได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทน ตามหลัก
แนวคิดทฤษฎีความต้องการของมนุษย์ของมาสโลว์ ได้กล่าวไว้คือความต้องการด้านความมั่นคง
ปลอดภัย (Safety Needs) เป็นความต้องการที่จะเกิดขึ้นในระดับถัดไป หลังจากที่ความต้องการ
ทางด้านร่างกายหรือด้านกายภาพได้รับการตอบสนองอย่างเพียงพอแล้ว ซึ่งความต้องการล าดับนี้ 
หมายถึง ความต้องการด้านสภาพแวดล้อมที่ปลอดจากอันตรายทั้งทางกายและจิตใจ ความต้องการ
ความสงบ ต้องการการมีระเบียบวินัยไม่รุกรานกัน เช่น ความมั่นคงปลอดภัยในครอบครัว คือ การมี
ครอบครัวที่อบอุ่นรักใคร่ปรองดองกัน การมีความมั่นคงปลอดภัยในหน้าที่การงานเพ่ือรายได้ที่มั่นคง 
การมีเจ้านายและเพ่ือนร่วมงานที่ดี การมีความปลอดภัยในการท างานการมีหลักประกันในชีวิตและ
สุขภาพยามเจ็บป่วย เป็นต้น ซึ่งหากมนุษย์ได้รับการตอบสนองความต้องการขั้นในเรื่องต่าง  ๆ 
เพียงพอแล้ว มนุษย์จึงแสวงหาความต้องการขั้นต่อไปนั้น    

ผลการวิจัย พบว่า มีความสอดคล้องกับแนวคิดและผลการวิจัยต่าง ๆ กล่าวคือสอดคล้องกับ
แนวคิดและทฤษฎีความต้องการ แนวคิดและทฤษฎีการรับรู้ แนวคิดและทฤษฎีการตัดสินใจ แนวคิด
เกี่ยวกับกองทุนเงินทดแทนและสิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทน โดยเชื่อว่ามนุษย์มีความต้องการ  
ซึ่งจ าเป็นต้องได้รับการตอบสนองนั้น ๆ โดยการที่จะได้รับการตอบสนองนั้น ๆ ก็จ าเป็นจะต้องเกิด
การรับรู้และเข้าใจในสิ่งที่ตนเองต้องการเพ่ือจะได้รับการตอบสนองที่เกิดความพึงพอใจ ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการวิจัยในครั้งนี้ กล่าวคือปัจจัยการรับรู้ด้านสิทธิเงินทดแทนกองทุนเงินทดแทนมีผลต่อการ
ตัดสินใจยื่นขอรับเงินทดแทน เพราะมนุษย์มีความต้องการความมั่นคงปลอดภัยทั้งในด้านร่างกายและ
ความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ คือความต้องการถูกปกป้อง คุ้มครอง เพ่ือให้เกิดความรู้สึกปลอดภัย
และม่ันคง ที่เกิดจากการรับรู้และเข้าใจสิทธิของตนเองที่พึงมีพึงได้ ซึ่งอยู่ภายใต้การคุ้มครองดูแลของ
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ส านักงาประกันสังคม เพ่ือให้ลูกจ้างหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการยื่นขอรับเงินทดแทน รวมไปถึงผู้มา
รับบริการ ได้รับการตอบสนองตามความต้องการและเกิดความพึงพอใจ   
 
8. ข้อเสนอแนะ 

จากการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการท าวิจัยในครั้งต่อไป ดังนี้  
8.1 สร้างการรับรู้และเข้าใจสิทธิเงินทดแทนกรณีลูกจ้ างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย

เนื่องจากการท างานจนสูญเสียสมรรถภาพในการท างานนั้น  ลูกจ้างสามารถเข้ารับการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพการท างานของร่างกายได้ ณ ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงาน ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 5 แห่งดังนี้ คือ  
1) ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานจังหวัดปทุมธานี 2) ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานจังหวัดระยอง 3) 
ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานจังหวัดเชียงใหม่ 4) ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานจังหวัดขอนแก่น และ 
5) ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานจังหวัดสงขลา ซึ่งระดับการรับรู้ด้านสิทธิเงินทดแทนของกลุ่มตัวอย่าง
ในครั้งนี้เกี่ยวกับการเข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพการท างานของร่างกายอยู่ในระดับไม่สูงมากนัก  
เพราะส่วนใหญ่ไม่ทราบว่ามีศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนงานที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือให้ลูกจ้างซึ่งประสบอันตราย
หรือเจ็บป่วยและสูญเสียสมรรถภาพในการท างานได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพของร่างกายหรือจิตใจ
หรือการฟื้นฟูอาชีพ เพ่ือให้สามารถประกอบอาชีพที่เหมาะสมตามสภาพของร่างกายได้ รวมไปถึงการ
ให้บริการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการด้วย ดังนั้น ผู้วิจัยเห็นควรว่าการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ใน
ส่วนนี้มีความส าคัญเป็นอย่างมาก เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านอ่ืน
นอกเหนือจากค่าทดแทนที่ได้จากการสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพอันเนื่องจากการท างาน ทั้งนี้เพ่ือ
ลูกจ้างหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีสิทธิขอรับเงินทดแทนได้รับประโยชน์สูงสุดต่อไป 

8.2 สร้างการรับรู้และเข้าใจสิทธิเงินทดแทนกรณีลูกจ้างประสบอันตรายหรื อเจ็บป่วย
เนื่องจากการท างานนั้น สามารถเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลใดก็ได้ ซึ่งไม่จ าเป็นต้องเข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมที่ตนเองได้เลือกไว้ โดยระดับการรับรู้ด้านสิทธิเงินทดแทน
ของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับการเข้ารับการรักษาพยาบาลเมื่อประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการ
ท างานในประเด็นนี้มีความรู้และความเข้าใจอยู่ในระดับต่ าหรือแทบจะไม่ทราบข้อมูลในประเด็นนี้เลย  
เพราะโดยส่วนใหญ่มีความเข้าใจว่าตนเองเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยนั้นจะต้องเข้ารับการ
รักษาพยาบาลในโรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมเท่านั้น จึงจะไม่เสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล  
ดังนั้นผู้วิจัยเห็นควรให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ลูกจ้างหรือผู้มารับบริการได้รับทราบข้อมูลในส่วนนี้ให้
มากยิ่งขึ้น เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลที่พึงมีพึงได้ของ
ลูกจ้างเองหรือผู้มารับบริการ 

8.3 ผู้วิจัยเห็นควรว่าทางส านักงานประกันสังคมควรประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ลูกจ้าง 
นายจ้าง หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกับสิทธิประโยชน์ของกองทุนเงินทดแทนให้เพ่ิมมากขึ้น โดยใช้สื่อ
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ วิทยุ โทรทัศน์ หรืออินเตอร์เน็ต และในปัจจุบันสื่อออนไลน์ถือ
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เป็นช่องทางของข้อมูลข่าวสารที่สามารถประชาสัมพันธ์ได้อย่างทั่วถึงและใช้งบประมาณในการ
ประชาสัมพันธ์ไม่มาก แต่ควรมีความชัดเจนและความถูกต้องของข้อความหรือบทความในการ
ประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ลูกจ้าง นายจ้าง ได้ทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิเงินทดแทน ในการ
ประชาสัมพันธ์ควรใช้วิธีการสื่อสารที่เข้าใจง่าย สามารถเข้าถึงลูกจ้าง นายจ้างได้ทุกกลุ่ม รวมทั้งควร
ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย อีกทั้งข้อมูลควรทันสมัยและเป็นปัจจุบัน เช่น การท าสื่อประชาสัมพันธ์แบบ
รูปภาพ หรือการ์ตูนอนิเมชั่น หรือเป็นละครสั้นเป็นต้น 

8.4 ผู้วิจัยเห็นควรมีการจัดอบรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิเงินทดแทนให้แก่ ลูกจ้าง 
นายจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลของสถานประกอบการ รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือส่งเสริมและ
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิเงินทดแทนให้กลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบมากขึ้น 

8.5 ผู้วิจัยเห็นควรว่าช่องทางการรับรู้ ข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิเงินทดแทน ที่ลูกจ้างได้รับ
ค าปรึกษาและค าแนะน าจากพนักงานเจ้าหน้าที่ของส านักงานประกันสังคมโดยตรงนั้ น พนักงาน
เจ้าหน้าที่จ าเป็นต้องมีการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพในการท างานอย่างจริงจังและอย่ าง
ต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในงานที่ตนเองได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติอยู่และน าไปสู่การ
ประชาสัมพันธ์ให้แก่ลูกจ้าง นายจ้างได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ชัดเจนและครบถ้วนต่อไป 

8.6 ควรมีการพิจารณาเพ่ิมสิทธิประโยชน์ของกองทุนเงินทดแทนหรือปรับปรุงการจ่ายเงิน
ทดแทนเพิ่มขึ้น รวมถึงควรค านึงถึงการมีหน้าที่ร่วมจ่ายเงินสมทบของนายจ้างในสภาวะปัจจุบัน ว่ามี
ความเหมาะสมหรือไม่ เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันและในการพิจารณาจ่ายเงิน
ทดแทนแก่ลูกจ้างหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีสิทธิขอรับเงินทดแทน รวมไปถึงผู้มารับบริการ ซึ่งเป็นผู้มี
ส่วนได้เสียในกองทุนเงินทดแทน 

8.7 กรณีส านักงานประกันสังคมจัดให้มีสายด่วน 1506 ค่อยให้ค าปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง 
ควรมีการเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่พนักงาน 1506 ก่อนการปฏิบัติงาน 
เพ่ือคุณภาพและประสิทธิภาพของการให้บริการแก่ประชาชนผู้ใช้บริการ   

และประเด็นส าคัญคือต้องปฏิบัติบนมาตรฐานที่ต้องการให้เป็น “Zero Error” คู่ขนานกันไป  
นั้นก็คือการเตรียมความรู้ให้พร้อมในการท างานและการจัดการไม่ให้เกิดความบกพร่อง เพ่ือป้องกันมิ
ให้เกิดข้อร้องเรียน 
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กำรศึกษำสมรรถนะหลกัเพ่ือใช้ในกำรพัฒนำบุคลำกร 
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลอืกตั้ง 

กรณีศึกษำประเภทต ำแหน่งอ ำนวยกำรระดับต้น 

สิรียากร ภัทร์ธนะวัตน์* 
 
1. บทน ำ 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นองค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญมีหน้าที่และอ านาจใน
การจัดหรือด าเนินการให้มีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การเลือกสมาชิกวุฒิสภา   
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น รวมทั้งการออกเสียงประชามติให้เป็นไปโดย
สุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย โดยส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกระเบียบว่า
ด้วยการจัดแบ่งส่วนงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 จัดท าประกาศ    
มาตรฐานในการก าหนดต าแหน่งและการจัดต าแหน่งพนักงานประจ าของส านักงานคณะกรรมการ         
การเลือกตั้ง ลงวันที่ 12 มีนาคม 2561 เพ่ือรองรับภารกิจตามกฎหมายของคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง และได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เพ่ือเป็นการก าหนดทิศทางของ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในการน าแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อน
การปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

การปฏิบัติงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์          
ที่ก าหนดไว้ได้นั้น การบริหารทรัพยากรบุคคลต้องมีประสิทธิภาพซึ่งถือเป็นหัวใจส าคัญในการ
ขับเคลื่อนภารกิจขององค์การ และเมื่อส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศ เรื่อง  
มาตรฐานในการก าหนดต าแหน่งและการจัดต าแหน่งพนักงานประจ าของส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งแล้ว ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงควรก าหนดสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการ
ปฏิบัติงานในทุกระดับต าแหน่งด้วยเช่นเดียวกัน เพ่ือให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   

ผู้วิจัยในฐานะเป็นบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สังกัดส านักพัฒนา
บุคลากรซึ่งเป็นส่วนงานหลักในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในทุกระดับต าแหน่งของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมีหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรม
บุคลากรของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรในทุกระดับต าแหน่ง โดยถือว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอันเป็นรากฐานส าคัญต่อ 
การสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้กับองค์การ จึงมีความประสงค์ศึกษาสมรรถนะหลักเพ่ือใช้ในการ

                                                           
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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เสรมิความเขม้แข็งของเครือข่าย

ประชาธิปไตย และส่งเสริมการ

พัฒนาพรรคการเมือง 

พัฒนาบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กรณีศึกษาต าแหน่งอ านวยการระดับต้น
เพ่ือให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีข้อมูลในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ครบถ้วนซึ่งจะ
ช่วยให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และมีสมรรถนะสูง 
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลงานโดดเด่น เพ่ือให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ขององค์การ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลัก และยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   
ที่มา: แผนยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
 
 
 

“สร้างความเขม้แข็งของกระบวนการเลือกตั้ง เพื่อให้ได้คนดมีาปกครองบ้านเมือง” 

เร่งรัดการบูรณาการ            

การบริหารการจดัการเลือกตั้ง

และการบริการดิจิทัล  

Openness = เปิดกว้าง เปิดเผย โปร่งใส เปิดรับโอกาส     
Efficiency = มีประสิทธิภาพ    
Communication = สื่อสารดี     

Technology = ก้าวหน้าทันเทคโนโลยี

สร้างเสริมความรู้ พลังศรัทธา 

และพลังร่วมวิถีการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข  
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือวิเคราะห์และจัดท าสมรรถนะหลัก (Core Competency) ในการปฏิบัติงานของ

พนักงานต าแหน่งอ านวยการระดับต้นของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
2.2 เพ่ือจัดท าค านิยามสมรรถนะหลัก (Core Competency) ของพนักงานต าแหน่ง

อ านวยการระดับต้น 
2.3 เพ่ือจัดท าเอกสารทางวิชาการและข้อเสนอแนะในการก าหนดสมรรถนะหลักที่เหมาะสม

กับต าแหน่งอ านวยการระดับต้น 
2.4 เพ่ือให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งน าสมรรถนะหลักที่ได้จากการศึกษาไป

พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลต าแหน่งอ านวยการระดับต้นได้อย่างเหมาะสมเพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อองคก์าร 

2.5 เพ่ือให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถน าผลการศึกษาใช้เป็นเครื่องมือใน
การประเมินผลการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าพนักงานต าแหน่ง
อ านวยการระดับต้นสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
 
3. กรอบแนวคิดในกำรศึกษำวิจัย 

สมรรถนะหลักเป็นคุณลักษณะส าคัญที่บุคลากรของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ใน
ทุกระดับต าแหน่งต้องมี โดยสมรรถนะหลักมีความส าคัญในการพัฒนาองค์การ และมีความส าคัญต่อ
ผู้บริหาร เนื่องจากสมรรถนะจะสะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อ ซึ่งจะช่วย
สนับสนุนให้ผลการปฏิบัติงานขององค์การบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และสมรรถนะสามารถใช้เป็น
ข้อมูลพ้ืนฐานในการพิจารณา สรรหา และคัดเลือกบุคลากรให้ตรงกับคุณสมบัติและต าแหน่งงานนั้น 
ๆ ช่วยให้องค์การสามารถประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนของบุคลากรเพ่ือใช้ในการก าหนดแผนกลยุทธ์
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได้ ใช้เชื่อมโยงกลยุทธ์กับรูปแบบการพัฒนาองค์การ สามารถวัดผลการ
ปฏิบัติงานได้ชัดเจน ส าหรับความส าคัญของสมรรถนะต่อพนักงานจะช่วยก าหนดบทบาทหน้าที่การ
ปฏิบัติงานเพ่ือให้เป็นไปตามความคาดหวังขององค์การ มีมาตรฐานในการวัดทักษะความสามารถ  
และช่วยกระตุ้นให้พนักงานมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้  การก าหนดสมรรถนะหลักที่
เหมาะสมจะต้องพิจารณาจากวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) ยุทธศาสตร์ (Strategy) ค่านิยม 
(Value) เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ขององค์การ ดังนั้น การก าหนดสมรรถนะหลักของ
ประเภทต าแหน่งอ านวยการระดับต้น จึงเป็นการก าหนดทิศทางการปฏิบัติงานเพ่ือน าไปสู่เป้าหมายที่
องค์การก าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นองค์การที่ต้องปฏิบัติงานภายใต้กฎหมาย           
และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดบนพื้นฐานของการมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัยและมีจิตส านึกที่
ดีเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการเลือกตั้งเพ่ือให้ได้คนดีมาปกครองบ้านเมือง ซึ่งเป็นพันธกิจ             
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ที่ส าคัญตามแผนยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ดังนั้น 
การก าหนดสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานของพนักงานในทุกระดับต าแหน่งนอกจากจะให้
ความส าคัญกับวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) ยุทธศาสตร์ (Strategy) ค่านิยม (Value) แล้ว
การศึกษาถึงพฤติกรรมที่องค์การต้องการหรือคุณลักษณะส าคัญที่บุคลากรของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งในต าแหน่งอ านวยการระดับต้นต้องมีจึงเป็นการศึกษาเพ่ือให้ทราบถึงความ
ปรารถนาที่ผู้บริหารและพนักงานคาดหวังให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติ  (Behavior Desirable) เพ่ือให้
การศึกษาสมรรถนะหลักของพนักงานต าแหน่งอ านวยการระดับต้นมีความสมบูรณ์ ครบถ้วน และ
ครอบคลุมความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในทุกมิติ  โดยมีกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยสมรรถนะ
หลักของพนักงานต าแหน่งอ านวยการระดับต้น ดังนี้ 
 

 
ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยสมรรถนะหลักของพนักงานต าแหน่งอ านวยการระดับต้น    
 
4. รูปแบบกำรวิจัย 

การศึกษาสมรรถนะหลักเพ่ือใช้ในการพัฒนาบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง กรณีศึกษาประเภทต าแหน่งอ านวยการระดับต้น ผู้วิจัยแบ่งวิธีการศึกษาเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

4.1 ศึกษาจากเอกสารทางวิชาการ และเอกสารการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะ           
โดยสืบค้นข้อมูลจากหลายช่องทาง ได้แก่ เอกสารของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องอินเตอรเ์น็ท และสื่อสิ่งพิมพ์   

4.2 ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้เทคนิคการสัมภาษณ์ซึ่งมีประเด็นค าถาม
ที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพ่ือทราบความคาดหวังของผู้บริหารและ
พนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง            
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ภาพที่ 4.1 ขั้นตอนการศึกษาวิจัยสมรรถนะหลักของพนักงานต าแหน่งอ านวยการระดับต้น    
 
5. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

การศึกษาสมรรถนะหลักเพ่ือใช้ในการพัฒนาบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง กรณีศึกษาประเภทต าแหน่งอ านวยการระดับต้น ผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการศึกษา
เชิงคุณภาพโดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม จ านวนรวมทั้งสิ้น 80 คน ประกอบด้วย กลุ่มผู้บริหาร จ านวน 30 คน 
และกลุ่มพนักงานประเภทต าแหน่งวิชาการระดับช านาญการ จ านวน 50 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

5.1 กลุ่มผู้บริหำร จ านวน 30 คน ประกอบด้วย    
1) ผู้ด ารงต าแหน่งบริหารระดับต้น   จ านวน 10 คน    
2) ผู้ด ารงต าแหน่งอ านวยการระดับสูง    จ านวน 10 คน     
3) ผู้ด ารงต าแหน่งอ านวยการระดับต้น   จ านวน 10 คน   

 

 

 



643 

5.2 กลุ่มพนักงำน จ านวน 50 คน ประกอบด้วย   
1) พนักงานต าแหน่งวิชาการระดับช านาญการที่ผ่านการคัดเลือกด้วยวิธีการสอบเพ่ือเลื่อน

ขึน้สู่ต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับต้น จ านวน 30 คน   
2) พนักงานต าแหน่งวิชาการระดับช านาญการ (ทุกสายงาน) จ านวน 20 คน   
 

6. วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
6.1 ศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาจากข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ แนวคิด ทฤษฎี ระเบียบคณะกรรมการ

การเลือกตั้งว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  พ.ศ. 2560 ประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง มาตรฐานในการก าหนดต าแหน่งและการจัดต าแหน่ง
พนักงานประจ าของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงวันที่ 12 มีนาคม 2561 แผนยุทธศาสตร์
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง การศึกษาจัดท าตัวชี้วัดเพ่ือประเมิน
สมรรถนะหลักของบุคลากร  พ.ศ. 2558 

6.2 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย แต่เนื่องจากในเดือน  
กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2563 ซึ่งเป็นช่วงเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล พบว่า ประเทศไทยก าลัง
เผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สั่ง ณ วันที่  28 กุมภาพันธ์ 2563 และประกาศส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (ฉบับที่ 3) สั่ง ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 โดยได้ขอความร่วมมือให้ทุกส่วนงานปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และงดการรวมตัวของคนหมู่มากเพ่ือ
ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยให้พนักงานปฏิบัติงานนอก
ที่ตั้งส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (Work from Home) ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการตอบรับนโยบาย
และมาตรการดังกล่าวผู้วิจัยจึงได้ปรับรูปแบบในการเก็บรวมรวมข้อมูลจากเดิมจะใช้เทคนิคการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึกรายบุคคลเพ่ือทราบความคาดหวังของผู้บริหารและพนักงานของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งในการก าหนดสมรรถนะหลักของพนักงานประเภทต าแหน่งอ านวยการ
ระดับต้น โดยได้ปรับรูปแบบในการเก็บรวมรวมข้อมูลเชิงคุณภาพในสภาวการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยให้กลุ่มเป้าหมายทั้ง 2 กลุ่ม ตอบแบบสัมภาษณ์ได้ 2 ช่องทาง 
ได้แก่ ตอบแบบสัมภาษณ์ผ่าน Application Line ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ Smart Phone และ/
หรือ ตอบแบบสัมภาษณ์ในรูปแบบเอกสาร ทั้งนี้ แบบสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวผู้วิจัยได้
ก าหนดประเด็นค าถามไว้ล่วงหน้าเพ่ือความสะดวกในการตอบแบบสัมภาษณ์  พร้อมทั้งรับฟัง
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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1) ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่และอ านาจในการจัดหรือด าเนินการให้มีการ
จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การเลือกสมาชิกวุฒิสภา การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้บริหารท้องถิ่น รวมทั้งการออกเสียงประชามติให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ดังนั้น 
การสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานเพ่ือให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นที่ยอมรับใน
ระดับประเทศและระดับสากล ควรมแีนวทางอย่างไร  

2) ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
โดยก าหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยมหลัก พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท า
แผนงานในการขับเคลื่อนภารกิจของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เมื่อท่านพิจารณาแผน
ยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์กร ท่านคิดว่า
ต าแหน่งอ านวยการระดับต้น (ผู้อ านวยการฝ่าย) ควรมีคุณลักษณะหรือพฤติกรรมพ้ืนฐานร่วมอย่างไร
จึงจะสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์กรให้ประสบผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพ เพ่ือ ให้
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับสากล โดยให้ท่านเลือก
คุณลักษณะหรือพฤติกรรมพื้นฐานของพนักงานต าแหน่งอ านวยการระดับต้น จ านวน 5 รายการ     

3) ท่านคิดว่าสมรรถนะหลักใดที่มีความส าคัญต่อการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายในภาพรวมของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เมื่อเปรียบเทียบกับสมรรถนะ   
25 รายการ ที่เป็นสมรรถนะหลักตามมาตรฐานสากล โดยให้ท่านเลือกสมรรถนะหลักเพียง 5 รายการ 
ที่ท่านคิดว่ามีความส าคัญและสมควรก าหนดเป็นสมรรถนะหลักของพนักงานต าแหน่งอ านวยการ
ระดับต้น     

4) ท่านคิดว่าสมรรถนะหลักใดที่มีความส าคัญต่อการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายในภาพรวมเมื่อเปรียบเทียบกับสมรรถนะหลัก 25 
รายการ ที่เป็นมาตรฐานสากล โดยให้ท่านเลือกสมรรถนะหลัก จ านวน 5 รายการ ที่ท่านคิดว่ามี
ความส าคัญและสมควรก าหนดเป็นสมรรถนะหลักของพนักงานต าแหน่งอ านวยการระดับต้น 

5) ท่านคิดว่าการบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในปัจจุบัน
มีปัญหาอุปสรรคอย่างไร  

 
7. ผลกำรศึกษำ 

การสร้างต้นแบบสมรรถนะหลักและคุณลักษณะของต าแหน่งอ านวยการระดับต้น                     
ผู้วิจัยก าหนดให้ผู้ใช้หรือผู้ด ารงต าแหน่งนั้น ๆ สามารถจ าได้เพ่ือสามารถน าไปปรับใช้หรือปฏิบัติได้
จริง ดังนั้น การสร้างต้นแบบสมรรถนะหรือคุณลักษณะจึงเกิดจากการเลือกสมรรถนะหรือคุณลักษณะ
จ านวนหนึ่งที่เหมาะสมกับความทรงจ า โดยผู้วิจัยจะใช้ทฤษฎีความทรงจ าระยะสั้น ซึ่งกล่าวว่าคน             
ส่วนใหญ่จะจ าข้อมูลหรือตัวเลขได้ไม่เกิน 5-9 ข้อมูล โดยต้นแบบสมรรถนะหลักหรือคุณลักษณะ              
ที่จะเสนอนั้นจะมีจ านวนไม่เกิน 5-9 รายการ (อ้างในรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการพัฒนาทรัพยากร
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บุคคลของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งการศึกษาจัดท าตัวชี้วัดเพ่ือประเมินสมรรถนะหลักของ
บุคลากร พ.ศ. 2558) โดยมีผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 

7.1 ผลกำรวิเครำะห์วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ำนิยมหลัก และยุทธศำสตร์ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง พบว่า การปฏิบัติงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมี
ความส าคัญอยู่ 2 ประการ ได้แก่ การปฏิบัติงานมีความสุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม และผลการ
เลือกตั้งเป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นของประชาชน เนื่องจากบุคลากรในทุกระดับต าแหน่งของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย  
ตลอดจนที่มีความเป็นกลางทางการเมือง ดังนั้น การวิเคราะห์สมรรถนะหลักของประเภทต าแหน่ง
อ านวยการระดับต้น (ผู้อ านวยการฝ่าย) ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ถึงแม้ว่าจะมี
สมรรถนะหลายรายการที่เกี่ยวข้อง แต่เมื่อพิจารณาในรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้วจึงมีสมรรถนะที่เหมาะสมที่สุดโดยผลการวิเคราะห์วิสัยทัศน์   
พันธกิจ ค่านิยมหลัก และยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้แก่ 

ตารางที่ 7.1 ผลการวิเคราะห์วิสัยทัศน์  พันธกิจ ค่านิยมหลัก และยุทธศาสตร์ของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง   

ใจควำมหลัก (Keyword) สมรรถนะรองรับ 
กำรปฏิบัติงำนมีควำมสุจริต   

โปร่งใส และเที่ยงธรรม 
- การยึดมั่นและเคร่งครดัต่อกฎระเบียบ ความโปร่งใส และเที่ยงธรรม 
- การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
- การด าเนินงานเชิงรุก  
- ความเข้าใจในองค์กรและระบบการท างาน 
- การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ (มืออาชีพ) 

ผลกำรเลือกตั้งเป็นที่ยอมรับและ
เชื่อมั่น 

- ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน 
- ความมุ่งมั่นทุ่มเท การอุทิศตนเพื่อองค์กร 
- ความสามารถในหาข้อมูลและจดัการข้อมลู 
- การท างานเป็นทีม 
- การสร้างสายสมัพันธ์กับภาคเีครอืข่าย 
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7.2 ควำมคำดหวังของผู้บริหำรและพนักงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง:  
เทคนิคกำรสัมภำษณ์   

1) ผู้บริหารและพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย 
เห็นว่า ควรก าหนดคุณลักษณะหรือพฤติกรรมพ้ืนฐานของต าแหน่งอ านวยการระดับต้น เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานขององค์กรประสบผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

ตารางที่ 7.2 ความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาวิจัยในการก าหนดคุณลักษณะหรือ
พฤติกรรมพื้นฐานของพนักงานต าแหน่งอ านวยการระดับต้น 

คุณลักษณะหรือพฤติกรรมพื้นฐำน ควำมคิดเห็นของกลุ่มเป้ำหมำย (คน) 

ผู้บริหำร พนักงำน รวม 
1. ความรอบรู ้ 24 35 59 
2. ความอดทน 1 2 3 
3. ความเสียสละ 3 14 17 
4. ความซื่อสัตยส์ุจริต 27 30 57 
5. ความยุติธรรม 9 19 28 
6. ความสามารถในการปรบัตัว 11 22 33 
7. ความกล้าหาญ 2 2 4 
8. ความรับผดิชอบ 27 44 71 
9. ความละเอียดรอบคอบ 7 9 16 
10. ความเชื่อมั่นในตนเอง - 2 2 
11. มีภาวะผู้น า 16 38 54 
12. ผูส้ร้างสมัพันธ์ 14 20 34 
13. รู้กาลเทศะ 1 1 2 
14. บุคลิกภาพดีน่าเช่ือถือ 8 12 20 

 
จากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับการก าหนดคุณลักษณะหรือพฤติกรรมพ้ืนฐานของ

พนักงานต าแหน่งอ านวยการระดับต้น พบว่า ผู้บริหารและพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งศึกษาเห็นว่า พนักงานต าแหน่งอ านวยการระดับต้นควรมีคุณลักษณะหรือพฤติกรรมพ้ืนฐาน 
จ านวน 5 รายการ จ าแนกตามประเภทต าแหน่งของกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 
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ตารางที่ 7.3 ความคิดเห็นของผู้บริหารและพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในการ
คุณลักษณะหรือพฤติกรรมพื้นฐาน จ านวน 5 รายการ จ าแนกตามประเภทต าแหน่งของ
กลุ่มเป้าหมาย   

กลุ่มเป้ำหมำย คุณลักษณะหรือพฤติกรรมพื้นฐำน 
บริหารระดับต้น 1. ความซื่อสัตยส์ุจริต 

2. ความรับผดิชอบ 
3. ความรอบรู ้
4. มีภาวะผู้น า 
5. บุคลิกภาพดีน่าเชื่อถือ 

อ านวยการระดับต้น 1. ความซื่อสัตยส์ุจริต 
2. ความรับผดิชอบ 
3. ความรอบรู ้
4. ความสามารถในการปรบัตัว 
5. ผู้สร้างสัมพันธ์ 

อ านวยการระดับต้น 1. ความรับผดิชอบ 
2. ความรอบรู ้
3. ความซื่อสัตยส์ุจริต 
4. มีภาวะผู้น า 
5. ผู้สร้างสัมพันธ์ 

พนักงานต าแหน่งวิชาการ   
ระดับช านาญการ 

(ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าสู่ต าแหน่ง 
อ านวยการระดับต้น) 

1. ความรับผดิชอบ 
2. มีภาวะผู้น า 
3. ความรอบรู ้
4. ความสามารถในการปรบัตัว 
5. ความซื่อสัตยส์ุจริต 

พนักงานต าแหน่งวิชาการ   
ระดับช านาญการ 

1. ความรับผดิชอบ 
2. ความรอบรู ้
3. ความซื่อสัตยส์ุจริต 
4. มีภาวะผู้น า 
5. ความเสียสละ 

 
โดยสรุปแล้วความคาดหวังของผู้บริหารและพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการ

เลือกตั้งเกี่ยวกับการก าหนดคุณลักษณะหรือพฤติกรรมพ้ืนฐานของพนักงานต าแหน่งอ านวยการระดับ
ต้นของกลุ่มเป้าหมายทั้ง 2 กลุ่ม พบว่า ควรก าหนดคุณลักษณะหรือพฤติกรรมพ้ืนฐานของพนักงาน
ต าแหน่งอ านวยการระดับต้น โดยเรียงล าดับคะแนน (ล าดับที่ 1-5) ประกอบด้วย    
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(1) ความรับผิดชอบ     
(2) ความรอบรู้   
(3) ความซื่อสัตย์สุจริต    
(4) มีภาวะผู้น า     
(5) ผู้สร้างสัมพันธ์ 

2) สมรรถนะหลักท่ีมีความส าคัญต่อการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เมื่อเปรียบเทียบกับสมรรถนะหลัก 25 รายการ ที่เป็นมาตรฐานสากล โดยผู้บริหารและพนักงานของ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาเลือกสมรรถนะหลัก 5 รายการ 
ที่คิดว่าสมควรก าหนดเป็นสมรรถนะหลักของพนักงานต าแหน่งอ านวยการระดับต้น โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

ตารางที่ 7.4 จ านวนผู้บริหารและพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เลือกสมรรถนะ
หลักของพนักงานต าแหน่งอ านวยการระดับต้น 

สมรรถนะหลัก  25  รำยกำร ควำมคิดเห็นของกลุ่มเป้ำหมำย  (80 คน) 
ผู้บริหำร พนักงำน รวม 

1. การคิดวิเคราะห์และการสังเคราะห ์ 8 14 22 

2. การด าเนินงานเชิงรุก 1 14 15 

3. การมองภาพองค์รวม  4 4 8 

4. การคิดเชิงกลยุทธ์ 4 13 17 

5. ความมั่นใจในตนเอง - 4 4 

6. ความยืดหยุ่นผ่อนปรน - 2 2 

7. ศิลปะในการโนม้น้าวใจ 1 6 7 

8. ความสามารถในการหาข้อมลูและจัดการข้อมลู 2 4 6 

9. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์ 6 16 22 

10. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 22 27 49 

11. การบริการที่ด ี 2 1 3 

12. ความเข้าใจในองค์กรและระบบการท างาน 8 21 29 

13. ความระเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน 6 12 18 

14. ความมุ่งมั่นทุ่มเท/การอุทิศตนเพื่อองค์กร 4 8 12 

15. การควบคมุตนเองและวุฒิภาวะทางอารมณ ์ - 9 9 

16. การสร้างสายสมัพันธ์กับภาคีเครือข่าย 19 18 37 

17. การยดึมั่นและเคร่งครัดต่อกฎระเบียบความ
โปร่งใส และเที่ยงธรรม 

19 25 44 

18. การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ 12 6 18 
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19. ความเข้าใจในพ้ืนท่ี/ภูมิสังคม - 1 1 

20. ความเข้าใจผู้อื่น - 1 1 

21. การบรหิารทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 5 8 13 

22. การวางแผนล่วงหน้า 3 5 8 

23. ความเข้าใจข้อแตกต่างทางวัฒนธรรม - 1 1 

24. สุนทรียภาพทางศิลปะ - - - 

25. การท างานเป็นทีม 24 32 56 

 
จากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับการก าหนดสมรรถนะหลักของพนักงานต าแหน่ง

อ านวยการระดับต้น เมื่อเปรียบเทียบกับสมรรถนะหลัก 25 รายการ ที่เป็นมาตรฐานสากล พบว่า  
ผู้บริหารและพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาเห็น
ว่าสมรรถนะหลักที่มีความส าคัญและสมควรก าหนดเป็นสมรรถนะหลักของพนักงานต าแหน่ง
อ านวยการระดับต้น สรุปรายละเอียดได้ ดังนี้ 

ตารางที่ 7.5 ความคิดเห็นของผู้บริหารและพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในการ
ก าหนดสมรรถนะหลัก จ านวน 5 รายการ จ าแนกตามประเภทต าแหน่งของกลุ่มเป้าหมาย  

กลุ่มเป้ำหมำย ควำมคิดเห็นในกำรก ำหนดสมรรถนะหลัก   
บริหารระดับต้น 1. การท างานเป็นทีม 

2. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
3. การยึดมั่นและเคร่งครดัต่อกฎระเบียบความโปร่งใสและเที่ยงธรรม 
4. การสร้างสายสมัพันธ์กับภาคเีครือข่าย 
5. การสั่งสมความเช่ียวชาญในสายงานอาชีพ 

อ านวยการระดับต้น 1. การท างานเป็นทีม 
2. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
3. การสร้างสายสมัพันธ์กับภาคเีครือข่าย 
4. การยึดมั่นและเคร่งครดัต่อกฎระเบียบความโปร่งใสและเที่ยงธรรม 
5. การสั่งสมความเช่ียวชาญในสายงานอาชีพ 

อ านวยการระดับต้น 1. การท างานเป็นทีม 
2. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
3. การสร้างสายสมัพันธ์กับภาคเีครือข่าย 
4. การยึดมั่นและเคร่งครดัต่อกฎระเบียบความโปร่งใสและเที่ยงธรรม 
5. ความเข้าใจในองค์กรและระบบการท างาน 

พนักงานต าแหน่งวิชาการ 
ระดับช านาญการ 

(ผ่านการสอบคัดเลือก 
เข้าสู่ต าแหน่ง 

1. การท างานเป็นทีม 
2. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
3. การสร้างสายสมัพันธ์กับภาคเีครือข่าย 
4. การยึดมั่นและเคร่งครดัต่อกฎระเบียบความโปร่งใสและเที่ยงธรรม 
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กลุ่มเป้ำหมำย ควำมคิดเห็นในกำรก ำหนดสมรรถนะหลัก   

อ านวยการระดับต้น) 5. ความเข้าใจในองค์กรและระบบการท างาน 
พนักงาน 

ต าแหน่งวิชาการ 
ระดับช านาญการ 

1. การท างานเป็นทีม 
2. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
3. การสร้างสายสมัพันธ์กับภาคเีครือข่าย 
4. การยึดมั่นและเคร่งครดัต่อกฎระเบียบความโปร่งใสและเที่ยงธรรม 
5. ความเข้าใจในองค์กรและระบบการท างาน 

 
โดยสรุปแล้ว ความคาดหวังของผู้บริหารและพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการ

เลือกตั้งเกี่ยวกับการก าหนดสมรรถนะหลักที่มีความส าคัญและสมควรก าหนดเป็นสมรรถนะหลักของ
พนักงานต าแหน่งอ านวยการระดับต้น จากกลุ่มเป้าหมายทั้ง 2 กลุ่ม โดยเรียงล าดับคะแนน (ล าดับที่ 
1-5) พบว่า ควรก าหนดสมรรถนะหลักของพนักงานต าแหน่งอ านวยการระดับต้น ประกอบด้วย 

(1) การท างานเป็นทีม 
(2) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
(3) การยึดมั่นและเคร่งครัดต่อกฎระเบียบความโปร่งใสและเที่ยงธรรม 
(4) การสร้างสายสัมพันธ์กับภาคีเครือข่าย 
(5) ความเข้าใจในองค์กรและระบบการท างาน 

3) จากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับสมรรถนะหลักอ่ืน ๆ นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้
ในมาตรฐานสากล 25 รายการ พบว่า ผู้บริหารและพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
มีข้อเสนอแนะในการก าหนดสมรรถนะหลักเพ่ิมเติม ดังนี้ 

(1) การรักษาความลับขององค์กร   
(2) จิตส านึกสาธารณะ 
(3) ความสามัคคีมีน้ าใจต่อเพ่ือนร่วมงาน 
(4) มีทัศนคติและความคิดเชิงบวก 
(5) ให้เกียรติผู้บังคับบัญชา อ่อนน้อมถ่อมตน 
(6) ความเคารพในระบบอาวุโส และ ให้เกียรติเพ่ือนร่วมงาน 
(7) ความพอเพียง พอประมาณ 

4) การบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในปัจจุบันมีปัญหา
อุปสรรคอย่างไรบ้าง เช่น หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพนักงานเข้าสู่ต าแหน่งต่าง ๆ มาตรฐานในการวัด
ทักษะความรู้ความสามารถของแต่ละต าแหน่งงาน การสรรหาบุคคลการบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนา
พนักงานเพ่ือความก้าวหน้าในสายอาชีพ การประเมินผลการปฏิบัติงานและอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง   
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- ควรมีกฎเกณฑ์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ชัดเจนและมีมาตรฐาน  เช่น 
การสรรหา การเลื่อนต าแหน่ง การแต่งตั้งโยกย้าย เป็นต้น 

- ควรเน้นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นเอกลักษณ์เพ่ือให้พนักงานมีความสามัคคี
และรักองค์กร 

- โครงสร้างก าลังคนของพนักงานไม่เหมาะสมกับปริมาณงาน   
- ระบบการบริหารงานบุคคลขาดประสิทธิภาพ ควรมีการก าหนดเส้นทาง

ความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ (career path) ให้ชัดเจน 
- การบริหารองค์กรควรลดระบบอุปถัมภ์ เพ่ือให้พนักงานมีขวัญและก าลังใจในการ

ปฏิบัติงาน เพ่ิมความรักความสามัคคี ขจัดปัญหาความเหลื่อมล้ าในสังคมและความแตกแยก 
- ควรมีค่านิยมร่วมกันอย่างแท้จริง ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารและพนักงาน เช่น 

การยึดหลักธรรมาภิบาล ระบบคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตให้เป็นรูปธรรมใช้ปฏิบัติได้ 
- ควรบรรจุและแต่งตั้งพนักงานให้เหมาะสม เนื่องจากการปฏิบัติงานในแต่ละสาย

งานจ าเป็นต้องแต่งตั้งพนักงานที่มีความรู้ความสามารถตามสายงานนั้น  ๆ ดังนั้น จึงควรให้
ความส าคัญกับการจัดวางตัวบุคลากรให้เหมาะสมกับสมรรถนะของพนักงาน 

5) ผู้บริหารและพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตามกลุ่มเป้าหมายเห็นว่า
การสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานเพ่ือให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นที่ยอมรับใน
ระดับประเทศและระดับสากล ควรมีแนวทาง ดังนี้    

- ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องมีอิสระและมีเอกภาพในการปฏิบัติงาน
โดยผู้บริหารและพนักงานทุกระดับต้องปฏิบัติงานตามหน้าที่และอ านาจด้วยความสุจริต  เป็นธรรม 
และชอบด้วยกฎหมาย การก าหนดนโยบายและการสั่งการต้องชัดเจน ทันเหตุการณ์ และมีความกล้า
หาญในการตัดสินใจ 

- การปฏิบัติงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องยึดกฎหมายและ
ระเบียบเป็นหลัก และต้องมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ในทุกข้ันตอน   

- การให้ความรู้และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้สมัครรับ
เลือกตั้ง และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการเลือกตั้ง 

- บุคลากรของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทุกระดับต้องมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้ง มีความสามารถในการสื่อสารและประสานงานกับหน่วยงาน
ภายนอกหรือหน่วยงานสนับสนุนการเลือกตั้งได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ 

- กระบวนการสืบสวนไต่สวนต้องมีความสุจริตและยุติธรรมไม่เลือกปฏิบัติ  มีความ
รวดเร็ว และเปิดเผยได้ 
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- ส่งเสริมบรรยากาศการท างานให้เอ้ือต่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ความโปร่งใส 
เที่ยงธรรม และความเป็นกลางทางการเมือง โดยต้องมีการสื่อสารที่เปิดเผย ยกย่องผู้กระท าดี มีการ
ตรวจสอบพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องและจัดการกับผู้ปฏิบัติงานโดยมิชอบอย่างเด็ดขาด 

7.3 ข้อเสนอสมรรถนะหลัก (Core competency) 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนของขอบเขตการศึกษาเพ่ือก าหนดสมรรถนะหลักของ

พนักงานประเภทต าแหน่งอ านวยการระดับต้นของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และสามารถ
ก าหนดสมรรถนะหลัก จ านวน 5 สมรรถนะ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) การท างานเป็นทีม 
2) การยึดมั่นและเคร่งครัดต่อกฎระเบียบความโปร่งใสและเที่ยงธรรม 
3) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
4) การสร้างสายสัมพันธ์กับภาคีเครือข่าย 
5) ความเข้าใจในองค์กรและระบบการท างาน 

7.4 กำรจัดท ำค ำนิยำมสมรรถนะหลัก (Core competency Definition) 
ผู้วิจัยได้น าผลการศึกษาสมรรถนะหลักของพนักงานต าแหน่งอ านวยการระดับต้นของ

ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จ านวน 5 สมรรถนะ มาจัดท าค านิยาม (Definition) โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

สมรรถนะหลัก ค ำนิยำม 
กำรท ำงำนเป็นทีม ความตั้งใจที่จะท างานร่วมกับผู้อื่นโดยการให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน  

มีความรัก ความสามัคคี มีสัมพันธภาพที่ดีกับสมาชิกในทีมงาน สามารถปรับตัว
เข้ากับผู้อื่นหรือทีมงาน และแสดงบทบาทการเป็นผู้น าหรือผู้ตามได้อย่าง
เหมาะสม เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่นและประสบความส าเร็จ   

กำรมุ่งผลสัมฤทธิ ์
 

แสดงถึงความรับผิดชอบและความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
มาตรฐานและมีความเป็นมืออาชีพบนพื้นฐานของความถูกต้องชอบธรรม 
ผลการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับสากลเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งของกระบวนการเลือกตั้งเพื่อให้ได้คนดีมาปกครองบ้านเมือง   

กำรยึดมั่นต่อกฎ ระเบียบ 
ควำมโปร่งใส เที่ยงธรรม  

และควำมเป็นกลำงทำงกำรเมือง 
 

การด ารงตนและประพฤติตนอย่างถูกต้องเหมาะสม ปฏิบัติงานเป็นไปตาม
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นกลาง
ทางการเมืองและมีแนวทางการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล สุจริต เที่ยง
ธรรม และชอบด้วยกฎหมาย 

กำรสร้ำงสำยสัมพันธ ์
กับภำคีเครือข่ำย 

 

ส่งเสริมกิจกรรมหรือการด าเนินงานต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
ขององค์กร โดยการให้ความร่วมมือและให้ความช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน  
สร้างสัมพันธภาพที่ดีและมีการประสานงานกับเพื่อนร่วมงานหรือภาคี
เครือข่ายทั้งในรูปแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้อย่างเป็นมิตรเพื่อสร้างความร่วมมือของการปฏิบัติงานในระยะยาว
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สมรรถนะหลัก ค ำนิยำม 

ส่งผลให้การปฏิบัติงานประสบความส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ควำมเข้ำใจในองค์กร 
และระบบกำรท ำงำน 

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจขององค์กร และเข้าใจขั้นตอนการท างาน
ในบทบาทหน้าที่ของตนเอง สามารถน าความรู้และประสบการณ์มา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย สร้างเสริมประสบการณ์
ในงานอาชีพอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดทักษะและความช านาญ และเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเองและองค์กร   

 
โดยสรุป การศึกษาสมรรถนะเพ่ือใช้ในการพัฒนาบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการ 

การเลือกตั้ง พบว่า ผลการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลัก และยุทธศาสตร์ของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีความสอดคล้องกับความคาดหวังของผู้บริหารและพนักงานของ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยผู้วิจัยสามารถก าหนดสมรรถนะหลักของพนักงานต าแหน่ง
อ านวยการระดับต้น จ านวน 5 สมรรถนะ ได้แก่ 1) การท างานเป็นทีม 2) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 3) การ
ยึดมั่นและเคร่งครัดต่อกฎระเบียบความโปร่งใสและเที่ยงธรรม 4) การสร้างสายสัมพันธ์กับภาคี
เครือข่าย 5) ความเข้าใจในองค์กรและระบบการท างาน ทั้งนี้ ผลการศึกษาสมรรถนะหลักของ
พนักงานต าแหน่งอ านวยการระดับต้นมีความสอดคล้องกับผลการศึกษาสมรรถนะความสามารถด้าน
การจัดการของผู้บริหารในคริสต์ศตวรรษที่  21 ของ ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน (2558: 91-107) ดังนี้ 
1)  สมรรถนะความสามารถในการสื่ อสาร ( communication competency)  2)สมรรถนะ
ความสามารถในการวางแผนและการบริหารงาน (planning and administration competency)   
3) สมรรถนะความสามารถในการท างานเป็นทีม ( teamwork competency) 4) สมรรถนะ
ความสามารถในการท างานเชิงยุทธศาสตร์ (strategic activity) 5) สมรรถนะความสามารถในการ
ตระหนักรู้กับความเชื่อมโยงกับสังคมโลก (global awareness competency) 6) สมรรถนะ
ความสามารถในการจัดการตนเอง (self-management competency)   

7.5 บทสรุป 
การศึกษาสมรรถนะหลัก (core competency) เพ่ือใช้ในการพัฒนาบุคลากรของส านักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้ง กรณีศึกษาประเภทต าแหน่งอ านวยการระดับต้น จะเป็นประโยชน์ต่อ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

1) ประโยชน์ต่อองค์กร 
องค์กรสามารถน าผลการศึกษาสมรรถนะหลัก (core competency) ของพนักงานต าแหน่ง

อ านวยการระดับต้นไปใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นตัวชี้วัดที่ชัดเจนใน
การสรรหาและแต่งตั้งบุคลากรเข้าสู่ต าแหน่งได้อย่างความเหมาะสมและสามารถสร้างผลงานตาม
เป้าหมาย 
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2) ประโยชน์ต่อผู้บังคับบัญชำ 
(1) ผู้บังคับบัญชามีมาตรฐานในการประเมินผลการปฏิบัติงานในแนวทางเดียวกัน

สามารถเข้าใจจุดเด่นจุดด้อยของแต่ละบุคคลได้อย่างถูกต้องตามลักษณะงาน 
(2) ผู้บังคับบัญชาสามารถน าผลการประเมินมาพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่าง

ถูกต้องและเหมาะสม  
3) ประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงำน 

(1) ผู้ปฏิบัติงานทราบความชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่องค์กรคาดหวังในแต่ละต าแหน่งงาน
และทราบแนวทางการปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จ 

(2) ผู้ปฏิบัติงานทราบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ และทราบว่าสมรรถนะ
หลักหรือคุณลักษณะของตนเองมีความเหมาะสมกับต าแหน่งงานหรือไม่ 

(3) ผู้ปฏิบัติงานพัฒนาตนเองเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
 
8. ข้อเสนอแนะ 

8.1 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่งและการจัด
ต าแหน่งพนักงานและลูกจ้างประจ าของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและได้ประกาศใช้แล้ว
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 ดังนั้น เพ่ือให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีข้อมูลในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ที่ครบถ้วนจึงควรมีการก าหนดสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในแต่ละ
ต าแหน่งงานด้วย ได้แก่ สมรรถนะทางการบริหาร (executive competency) และสมรรถนะเฉพาะ
ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ (functional competency) เป็นต้น เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลครอบคลุมในทุกมิติ    

8.2 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ งสามารถน าผลการศึกษาสมรรถนะหลัก          
(core competency) ของพนักงานต าแหน่งอ านวยการระดับต้นไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ดังต่อไปนี้  

1) การสรรหาและการคัดเลือก องค์กรสามารถน าระบบสมรรถนะหลักและคุณลักษณะมาใช้
ประกอบในการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสมกับต าแหน่งงาน นอกเหนือจากการพิจารณาที่
วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน   

2) การบริหารค่าตอบแทน องค์กรสามารถน าผลการประเมินสมรรถนะหลักและคุณลักษณะ
รายบุคคลมาใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาความดีความชอบ  

3) การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ  องค์กรสามารถวางแผนเส้นทาง
ความก้าวหน้าในแต่ละต าแหน่งงานได้อย่างชัดเจน และมีมาตรฐานอีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้พนักงาน
มีการพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน เนื่องจากความก้าวหน้าในอาชีพ หรือการเลื่อน
ระดับต าแหน่งเป็นการสร้างขวัญก าลังใจและเป็นการตอบแทนคนดีคนเก่งขององค์กร 
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4) การฝึกอบรมและการพัฒนา องค์กรสามารถก าหนดแผนการพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสม
กับต าแหน่งงาน รวมทั้งวางแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้ผลการ
ปฏิบัติงานขององค์กรเป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่น   

8.3 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่งงานเพ่ือรองรับ
ภารกิจตามกฎหมายของคณะกรรมการการเลือกตั้ง และได้ประกาศแล้วใช้เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 
ดังนั้น เพ่ือให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีข้อมูลในการบริหารทรัพยากรบุคคลครอบคลุมใน
ทุกมิติ จึงควรมีการก าหนดสมรรถนะอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานทุกระดับต าแหน่ง ได้แก่   
สมรรถนะทางการบริหาร (executive competency) และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
(functional competency) รวมทั้งการวางแผนเพื่อพัฒนาเส้นทางอาชีพ (career path) ของ
พนักงาน ซึ่งจะช่วยให้ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีบุคลากรที่มีความรู้  ความสามารถ 
และสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลงานโดดเด่น เพ่ือให้ผลการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามวิสัยทัศน์ขององค์กร คือ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นที่ยอมรับระดับสากล 
ในกระบวนการเลือกตั้งอย่างมืออาชีพ ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสทิธิภำพกำรบริหำรจัดกำรสินเชื่อเพื่อพัฒนำที่อยู่อำศัย
ของสหกรณ์เคหสถำนในโครงกำรบ้ำนมั่นคง: กรณีศึกษำสหกรณ์เคหสถำน 

ชุมชนป่ำกล้วยพัฒนำ จ ำกัด เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร 

สุมล ยางสูง* 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพ่ือ 1) ศึกษาปัญหา อุปสรรคในการบริหาร
จัดการสินเชื่อของสหกรณ์เคหสถานชุมชนป่ากล้วย พัฒนา จ ากัด 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินเชื่อของสหกรณ์เคหสถานชุมชนป่ากล้วย พัฒนา จ ากัด และ 
3) เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะ แนวทางในการการพัฒนาประสิทธิภาพความสามารถการบริหารจัดการ
สินเชื่อของสหกรณ์  

โดยการศึกษาจากการรวบรวมข้อมูลจากการค้นคว้าเอกสาร ประกอบกับการสัมภาษณ์
คณะกรรมการสหกรณ์เคหสถานชุมชนป่ากล้วยพัฒนา จ ากัด และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และการแจกแบบสอบถามกับผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ สมาชิกของสหกรณ์เคหสถานชุมชนป่ากล้วย
พัฒนา จ ากัด และท าการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มประชากร และการแจกแจงความถ่ีในการจัดล าดับชั้นของข้อมูลที่
ได้จากแบบสอบถาม เพ่ือน าผลมาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับเนื้อหา (Content Analysis) จากการ
สัมภาษณ์ เพื่อน ามาสรุปปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินเชื่อเพ่ือพัฒนาที่อยู่อาศัย
ของสหกรณ์เคหสถานในโครงการบ้านมั่นคง: กรณีศึกษาสหกรณ์เคหสถานชุมชนป่ากล้วยพัฒนา 
จ ากัด เขตดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร 

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยบริบท สภาพแวดล้อม ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สินเชื่อของสหกรณ์เคหสถานชุมชนป่ากล้วยพัฒนา จ ากัด ในระดับสูง ซึ่งพบว่ามี 3 ปัจจัยย่อยที่มี
ความส าคัญต่อประสิทธิภาพ ได้แก่ 1) ความสอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการของสมาชิก 
ดังนั้น เมื่อวัตถุประสงค์ของสินเชื่อสอดคล้องกับปัญหาของชุมชน ชุมชนจึงสามารถน าสินเชื่อไปแก้ไข
ปัญหาที่อยู่อาศัยได้ตรงกับความต้องการ การบริหารจัดการสินเชื่อจึงมีประสิทธิภาพ  2) 
ความสามารถในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เมื่อคณะกรรมการสหกรณ์มีการ
ควบคุม ดูแลให้สมาชิกใช้สินเชื่อตรงตามวัตถุประสงค์การก่อหนี้ จะส่งผลให้สมาชิกเชื่อมั่นและส่งผล

                                                           
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
E-mail: sumol.yang@gmail.com 
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ต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินเชื่อ และ 3) ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ
ของสหกรณ์ของคณะกรรมมการและสมาชิก การที่สมาชิกและกรรมการมีความเข้าใจระบบสหกรณ์ 
และสามารถปฏิบัติการระเบียบต่าง ๆ ได้ ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารสินเชื่อของสหกรณ์  

ปัจจัยน าเข้า พบว่าความพอเพียง ความเหมาะสมของทรัพยากรที่เอ้ือต่อการบริหารจัดการ
สินเชื่อ ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินเชื่อของสหกรณ์เคหสถานชุมชนป่ากล้วยพัฒนา 
จ ากัด ในระดับสูง ซึ่งพบว่ามีปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพใน 3 ล าดับแรก ได้แก่ 1) ความซื่อสัตย์
สุจริตของกรรมการและเจ้าหน้าที่ การท างานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตของกรรมการและเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ ส่งผลให้สมาชิกเกิดความเชื่อมั่นในการบริหารงานและส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหาร
สินเชื่อของสหกรณ์ 2) การมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมการประชุม ร่วมกิจกรรมอ่ืน ๆ ของสมาชิก พบว่า
การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในสหกรณ์ จะน ามาซี่งประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสินเชื่อ และ  
ในล าดับที่ 3 พบว่ามี 2 ปัจจัย ได้แก่ การเปิดโอกาสให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของสหกรณ์ 
การที่คณะกรรมการเปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสหกรณ์ เป็นการบริหารงานที่
สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลสหกรณ์ และแสดงถึงความเป็นเจ้าของร่วมในกิจการ ซึ่งน ามาสู่การ
บริหารที่มีประสิทธิภาพของสหกรณ์ และความเพียงพอของเจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน ซึ่งเป็นหัวใจของ
การบริการจัดการการเงินสินเชื่อของสหกรณ์ การที่สหกรณ์มีเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงินที่แยก
บทบาท หน้าที่ชัดเจน จะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของสมาชิก และหน่วยงานที่สนับสนุน ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินเชื่อ 

ปัจจัยกระบวนการด าเนินงานด้านสินเชื่อ ส่งผลต่อประสิทธิภาพต่อการบริหารจัดการสินเชื่อ 
ในระดับสูง ซึ่งพบว่ามี 3 ปัจจัยย่อยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ได้แก่ 1) ความถูกต้อง ครบถ้วน 
ของกระบวนการการจัดท าค าขอกู้ หนังสือสัญญาเงินกู้ สัญญาค้ าประกัน ซึ่งเป็นกระบวนการขั้นต้น
ของการใช้สินเชื่อของสมาชิก กับสหกรณ์ หากมีการด าเนินการได้ถูกต้อง สมาชิกก็จะเกิดความเชื่อมั่น
และส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงาน 2) ความสามารถในการจัดประชุมใหญ่และรับรองงบ
การเงินของสหกรณ์ประจ าปี ซึ่งในการบริหารจัดการสินเชื่อสหกรณ์ต้องด าเนินการปิดงบการเงินได้ 
น ามาสู่การจัดประชุมใหญ่และรับรองงบการเ งินของสหกรณ์ประจ าปีได้ ซึ่งแสดงถึงความมี
ประสิทธิภาพของสหกรณ์ 3) การช าระคืนเงินต้น และดอกเบี้ยของสมาชิกตรงตามระยะเวลาที่
ก าหนด ดังนั้น การที่สมาชิกมีการช าระคืนสินเชื่อตรงเวลา แสดงให้เห็นถึงความมีวินัย และรู้หน้าที่
ของสมาชิกเป็นอย่างดี และเห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารงานของคณะกรรมการ  

ผลผลิต พบว่าผลผลิตที่เกิดจากการบริหารจัดกการด้านสินเชื่อของสหกรณ์ มีผลผลิตที่แสดง
ถึงประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินเชื่อในระดับสูง ซึ่งพบว่าผลผลิตที่เกิดจากการบริหารสินเชื่อใน 
3 ล าดับแรก ได้แก่ 1) สหกรณ์สามารถช าระคืนสินเชื่อได้ตามเงื่อนไข เป็นผลผลิตที่เกิดจากความ
ร่วมมือของกรรมการและสมาชิก ซึ่งแสดงให้เห็นถึง ประสิทธิภาพการบริหารจัดการลูกหนี้ของ
สหกรณ์ท่ีดี 2) สหกรณ์สามารถบริหารจัดการสินเชื่อได้ตรงตามวัตถุประสงค์ ซึ่งเป็นผลผลิตที่เกิดจาก



662 
 

การควบคุม ดูแลสมาชิกให้ใช้สินเชื่อตรงตามวัตถุประสงค์ และในล าดับที่ 3 พบว่ามี 2 ผลผลิต ได้แก่ 
สหกรณ์สามารถจัดท ารายงานฐานะการเงินประจ าปีได้เป็นปัจจุบัน และสามารถจัดสรรผลก าไร และ
จ่ายปันผลให้สมาชิกได้ ซึ่งเป็นผลผลิตที่เกิดจากการที่สหกรณ์บริหารจัดการได้ตามแนวทางที่ก าหนด 
กล่าวคือ มีสภาพคล่องทางการเงิน มีผลประกอบการก าไร สามารถตอบสนองความต้องการของ
สมาชิกได้ ส่งผลให้สมาชิกมีความเป็นอยู่ที่ดี ซึ่งผลผลิตทั้ง 3 ผลผลิตเป็นผลมาจากปัจจัยบริบท
สภาพแวดล้อม ปัจจัยน าเข้า ปัจจัยกระบวนการ ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น  

เพ่ือให้การด าเนินงานของสหกรณ์ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง สหกรณ์ควร
ค้นหา และพัฒนาคนรุ่นใหม่ในชุมชน เพ่ือให้เข้ามาสานต่อการด าเนินงานของสหกรณ์ และสหกรณ์
ควรพิจารณาถึงแหล่งที่มาของรายได้ และบทบาทของสหกรณ์ในอนาคต เมื่อช าระคืนสินเชื่อครบแล้ว
ซึ่งรายได้ของสหกรณ์ลดน้อยลง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีบทบาทในการสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ การติดตามการด าเนินงาน เพ่ือให้สหกรณ์มีระบบ
การบริหารจัดการที่ดีอย่างต่อเนื่องต่อไป 

ค ำส ำคัญ: สินเชื่อเพ่ือการพัฒนาที่อยู่อาศัย, การบริหารจัดการสินเชื่อม ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการสินเชื่อ 

 
1. บทน ำ 

ที่อยู่อาศัยนับเป็นหนึ่งในปัจจัย 4 ที่มีความส าคัญในการด ารงชีวิตของมนุษย์ ซึ่งในปัจจุบัน
ปัญหาการอพยพโยกย้ายถิ่นฐานจากสังคมชนบท สู่สังคมเมืองอย่างกรุงเทพมหานครเพ่ือมาประกอบ
อาชีพ หารายได้ ส่งผลให้เกิดการบุกรุกสร้างบ้านเรือนเพ่ืออยู่อาศัยเป็นจ านวนมาก เกิดชุมชนแออัด 
และขยายตัวอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา รัฐบาลเล็งเห็นความส าคัญของปัญหาที่
อยู่อาศัยของคนจนมาทุกยุคทุกสมัยซึ่งรัฐบาลปัจจุบัน จึงเห็นชอบในหลักการ “แผนแม่บทการพัฒนา
ที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) “ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 
โดยมีเป้าหมายให้คนไทยทุกคนเข้าถึงสิทธิในที่อยู่อาศัย มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตที่มี
คุณภาพ และเสริมสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายและครอบคลุมใน
ทุกมิติ มีวิสัยทัศน์ คือ “คนไทยทุกคนมีที่อยู่อาศัยถ้วนทั่ว และมีคุณภาพชีวิตที่ดีภายในปี 2579” 
โดยมอบหมายให้ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ “พอช.” ซึ่งเป็นหน่วยงานของ
รัฐประเภทที่ 3 รูปแบบองค์การมหาชน ที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฤษฏีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2543 ด าเนินการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของชุมชนแออัด ผู้มีรายได้น้อยที่ไม่
มั่นคงในการอยู่อาศัย ภายใต้โครงการบ้านมั่นคง โดยสนับสนุนงบอุดหนุนในการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคในโครงการ และสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือการพัฒนาที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นสินเชื่อที่เปิดโอกาส
ให้ชุมชนได้เข้าถึงแหล่งทุน ในลักษณะการรวมกลุ่มกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาที่อยู่อาศัย โดยมีเกณฑ์
การสนับสนุนที่ยืดหยุ่นทั้งในเรื่องอัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาการช าระคืน 
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สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) มีวิสัยทัศน์ คือ “เป็นองค์กรที่มุ่งสร้างความ
เข้มแข็งของสังคมจากฐานราก ด้วยพลังองค์กรชุมชนและประชาสังคม” โดยมีพันธกิจส าคัญตามการ
จัดตั้งสถาบัน 4 ด้าน ได้แก่ 1) การสนับสนุนให้ความช่วยเหลือแก่องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กร
ชุมชน ด้านการประกอบอาชีพ การเพ่ิมรายได้ การพัฒนาที่อยู่อาศัย และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
สมาชิกในชุมชน 2) การสนับสนุนและให้การช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่องค์กรชุมชนและเครือข่าย
องค์กรชุมชน 3) สนับสนุนให้การช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนาองค์กรชุมชน ตลอดจนการประสานงาน
การสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาความเข้มแข็งองค์กรชุมชน  
4) ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาองค์กรชุมชนในทุกระดับ  

สถาบันได้สนับสนุนและให้การช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่องค์กรชุมชนและเครือข่าย
องค์กรชุมชน ผ่านเครื่องมือส าคัญ คือ สินเชื่อเพ่ือการพัฒนา ซึ่งเป็นสินเชื่อที่มาจากกระบวนการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการคิดค้น ก าหนดทิศทาง แนวทางส าคัญ กระบวนการและกลไกการ
บริหารจัดการสินเชื่อ เพ่ือให้ตอบสนองความต้องการในการแก้ไขปัญหาของชุมชน และไม่ซ้ าซ้อนกับ
สินเชื่อของสถาบันการเงินที่มีอยู่ในระบบ โดยมุ่งหวังให้เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
ศักยภาพชุมชนด้านการบริหารจัดการการเงิน สถาบันมีสินเชื่อสนับสนุนองค์กรชุมชน รวม 4 
ประเภท ได้แก่ สินเชื่อหมุนเวียน สินเชื่อองค์รวม สินเชื่อพัฒนาธุรกิจชุมชน และสินเชื่อเพ่ือการ
พัฒนาที่อยู่อาศัยและที่ดินท ากิน 

สินเชื่อเพ่ือการพัฒนาที่อยู่อาศัยและที่ดินท ากิน เป็นสินเชื่อที่สนับสนุนให้กับชุมชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ รวมถึงชุมชนที่ประสบปัญหาถูกไล่รื้อจากที่ดินรัฐและ
เอกชน รวมถึงชุมชนแออัดที่ไม่มั่นคงในการอยู่อาศัย ซึ่งส่วนใหญ่สนับสนุนผ่านองค์กรที่ส าคัญในการ
พัฒนาด้านสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนฐานล่าง ได้แก่ “สหกรณ์” ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่มี
หลักการด าเนินงานอยู่บนพ้ืนฐานค่านิยมการพ่ึงตนเอง ยึดหลักการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ได้แก่ ความเป็นประชาธิปไตย การมีส่วนร่วม ความเสมอภาค เป็นต้น ซึ่งเป็นองค์กรที่มีความส าคัญ
ต่อเศรษฐกิจและสังคมที่ช่วยแก้ไขปัญหาในการประกอบอาชีพ และช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของ
ประชาชนให้ดีขึ้น กล่าวคือ เป็นสถาบันการเงินของประชาชนที่สามารถช่วยเหลือกันได้ภายในชุมชน 
สามารถเป็นที่พ่ึงพิงของสมาชิกได้อย่างแท้จริง ปัจจุบันสถาบันได้สนับสนุนสินเชื่อเพ่ือพัฒนาที่อยู่
อาศัย (บ้านมั่นคง) รวม 427 องค์กร 4,215.66 ล้านบาท (สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน, 2562)  
ซึ่งส่วนใหญ่ด าเนินงานในรูปแบบของสหกรณ์เคหสถาน  

จากการติดตามการด าเนินงานขององค์กรผู้ใช้สินเชื่อในปี 2561 พบว่า สหกรณ์ส่วนใหญ่มี
ปัญหาด้านคนท างาน ด้านการจัดการจัดท าบัญชี รวมถึงความรู้ความเข้าใจระบบสหกรณ์ ปัญหาด้าน
การช าระคืนสินเชื่อ ซึ่งส่งผลให้สหกรณ์ไม่สามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมาย ซึ่งสหกรณ์เคหสถานที่
จัดตั้งขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วน จึงมีข้อจ ากัดด้านความพร้อมในการบริหาร
จัดการ จากการศึกษาของ จุฑาทิพย์ ภัทราวาท และคณะ (2544) ซึ่งได้ทบทวนวรรณกรรมปริทัศน์
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งานวิจัยและวิทยานิพนธ์ด้านสหกรณ์ระหว่างปี 2533-2543 จ านวน 547 รายการ พบว่า สหกรณ์ยัง
ต้องพ่ึงพาการสนับสนุนจากรัฐ และสหกรณ์ส่วนใหญ่ขาดอุดมการณ์สหกรณ์ (Cooperative 
Ideology) ซึ่งที่ผ่านมาสถาบันได้ร่วมมือกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในการ
จัดอบรมให้กับผู้จัดท าบัญชีสหกรณ์ติดต่อกันมาเป็นเวลา 2 ปี เพ่ือให้สหกรณ์สามารถปิดงบการเงินได้ 
สร้างความน่าเชื่อถือให้กับสมาชิก จากการด าเนินการดังกล่าว ก็ยังพบว่าสหกรณ์ยังมีปัญหาด้านการ
จัดท าบัญชี และการช าระคืน  

สหกรณ์เคหสถานชุมชนป่ากล้วยพัฒนา จ ากัด เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เป็นสหกรณ์
ที่เกิดจากปัญหาถูกเอกชนไล่รื้อเอาที่ดินที่ชุมชนอาศัยอยู่คืน และได้รับการแนะน าให้แก้ไขปัญหาโดย
ด าเนินโครงการบ้านมั่นคงจากเครือข่ายสหพัฒน์พัฒนาองค์กรชุมชนคนจนเมืองแห่งชาติ (สอช.) และ
สถาบันได้ลงท าความเข้าใจแนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามโครงการบ้านมั่นคง ซึ่งชุมชนได้รวมตัว
กันจัดตั้งเป็นกลุ่มออมทรัพย์ในช่วงแรก และจัดตั้งเป็นสหกรณ์เคหสถาน (ประเภทสหกรณ์บริการ) 
ในปี 2549 มีสมาชิกแรกตั้งสหกรณ์จ านวน 38 ราย ปัจจุบันมีสมาชิก 122 ราย เริ่มแรกสมาชิกออม
เงินครัวเรือนละ 100 บาทต่อเดือน และได้เสนอขอใช้สินเชื่อเพ่ือพัฒนาที่อยู่อาศัย กับสถาบันในปี 
2549 วงเงินสินเชื่อรวมกว่า 26.98 ล้านบาท เพ่ือจัดซื้อท่ีดินและปลูกสร้างบ้านให้กับสมาชิก จากการ
บริหารของสหกรณ์ในช่วงปี 2557-2559 พบว่าสหกรณ์ประสบปัญหาด้านการบริหารจัดการภายใน 
กล่าวคือ ไม่สามารถจัดท าบัญชีได้เป็นปัจจุบัน น ามาสู่การไม่สามารถจัดท างบการเงินตามมาตรฐาน
ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ซึ่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ฯ ได้มีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเฉพาะกิจในการลง
มาท างานแก้ไขปัญหาร่วมกับสหกรณ์ ปัจจุบันสหกรณ์ได้แก้ไขปัญหา น ามาสู่การการจัดท าบัญชีได้
เป็นปัจจุบัน และสามารถจัดท างบการเงินได้ตามที่ก าหนด  

จากสถานการ์ปัญหาดังกล่าวของสหกรณ์ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการสินเชื่อของสหกรณ์เคหสถานชุมชนป่ากล้วยพัฒนา จ ากัด ซึ่งเป็นสหกรณ์ขนาด
กลางตามการจัดชั้นของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยศึกษาว่ามีปัจจัยใดที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการสินเชื่อของสหกรณ์ มีปัญหา อุปสรรคใดในการบริหารจัดการ เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะ 
แนวทางการในการพัฒนาประสิทธิภาพ ความสามารถในการบริหารจัดการสินเชื่อของสหกรณ์  
ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์จริงของสหกรณ์ 

 
2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินเชื่อของสหกรณ์เคหสถาน
ชุมชนป่ากล้วย พัฒนา จ ากัด  

2.2 เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรคในการบริหารจัดการสินเชื่อของสหกรณ์เคหสถานชุมชนป่า
กล้วยพัฒนา จ ากัด  
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2.3 เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะ แนวทางในการการพัฒนาประสิทธิภาพความสามารถการบริหาร
จัดการสินเชื่อของสหกรณ์  

 
3. ขอบเขตกำรศึกษำ 

ผู้วิจัยศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินเชื่อของสหกรณ์เคหสถาน
ชุมชนป่ากล้วยพัฒนา จ ากัด ผู้วิจัยใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพ โดยแบ่งขอบเขตของการศึกษาออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้  

ส่วนที่ 1 ขอบเขตเนื้อหำ  
ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลการบริหารจัดการสินเชื่อของสหกรณ์ใน 4 ปัจจัย ได้แก่  
1) ปัจจัยด้านบริบท (Context) หมายถึง การศึกษาสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ 

การเมือง และสังคม นโยบายของรัฐบาล ข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ เกณฑ์การสนับสนุนสินเชื่อ
ของสถาบัน รวมถึง สภาพเศรษฐกิจ การเงินของสมาชิก ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานของสหกรณ์ 

2) ปัจจัยน าเข้า (Input) หมายถึง ทรัพยากรที่จ าเป็นที่เอ้ือต่อการบริหารจัดการสินเชื่อของ
สหกรณ์  

3) ปัจจัยกระบวนการ (Process) หมายถึง การศึกษากระบวนการในการด าเนินงานของ
สหกรณ์ว่าด าเนินการตามแผนงาน ความรวดเร็ว ความถูกต้องและมีมาตรฐาน 

4) ปัจจัยผลผลิต คือ ศึกษาผลที่เกิดจากการบริหารจัดการสินเชื่อของสหกรณ์ 
ส่วนที่ 2 ขอบเขตพื้นที่  
เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยมีข้อจ ากัดด้านระยะเวลา จึงเลือกศึกษาแบบเฉพาะเจาะจง 

กรณีศึกษาของสหกรณ์เคหสถานชุมชนป่ากล้วยพัฒนา จ ากัด เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ  
ส่วนที่ 3 ขอบเขตกลุ่มประชำกร  
เป็นการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินเชื่อของสหกรณ์ โดยการ

สัมภาษณ์คณะกรรมการสหกรณ์ จ านวน 5 คน และจากแบบสอบถามสมาชิกของโครงการ จ านวน 
122 คน และสัมภาษณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ จ านวน 1 ท่าน และ
ผู้ตรวจสอบบัญชีช านาญการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 1 ท่าน  

ส่วนที่ 4 ขอบเขตเวลำ ระยะเวลาในการศึกษาใช้ระยะเวลา 4 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือน 
กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2563  

นิยำมศัพท์ปฏิบัติกำร 
กำรบริหำรจัดกำรสินเชื่อ หมายถึง การพิจารณาสินเชื่อ การอนุมัติสินเชื่อ และการเร่งรัด

ติดตามหนี้ของสหกรณ์ และการจัดสรรผลประโยชน์ 
ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรสินเชื่อ หมายถึง ความสามารถในการบริหารจัดการสินเชื่อ 

ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด ตั้งแต่กระบวนการอนุมัติ  เบิกจ่าย การรับช าระคืนสินเชื่อ 
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การติดตาม ทวงถาม โดยค านึงผลผลิตที่ได้รับ เพ่ือให้ได้ประโยชน์สูงสุด โดยอยู่บนพ้ืนฐานของความ
ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ และมาตรฐาน ที่ร่วมกันก าหนด เพ่ือให้การบริหารงานมีคุณภาพ 
เกิดประโยชน์ต่อชุมชน เกิดผลก าไร ทันเวลา ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการที่ตรงตาม
เป้าหมาย 

สินเชื่อเพื่อกำรพัฒนำ หมายถึง สินเชื่อที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ให้แก่องค์กร
ชุมชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน หรือต้องการการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยให้กู้ยืมในลักษณะของ
การรวมกลุ่ม/องค์กร เพ่ือให้กลุ่มองค์กรน าไปให้สมาชิกกู้ต่อเพ่ือการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาอาชีพ 
รายได้ เน้นให้เกิดการเชื่อมโยงการท างาน การเรียนรู้ร่วมกันของชุมชน ภาคีในท้องถิ่น โดยการ
กระจายการบริหารจัดการสินเชื่อสู่ชุมชนและท้องถิ่น เน้นการเป็นเจ้าของร่วม ใช้ประโยชน์ร่วม 
รับผิดชอบร่วม และเอ้ืออาทรต่อผู้ขาดโอกาส 

 
4. แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  

แนวคิดเก่ียวกับประสิทธิภาพ ซึ่งส่วนใหญ่จะหมายถึงผลการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามแผนงาน 
กิจกรรมที่ก าหนดไว้ หากลุล่วงเป็นไปตามแผนงานกิจกรรมที่ดี ก็จะหมายถึงการท างานนั้นมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งนักวิชาการท้ังต่างประเทศ และนักวิชาการไทย ได้ให้ความหมายของประสิทธิภาพที่
สอดคล้องกัน คือ ประสิทธิภาพ คือการวัดจากตัวบ่งชี้ผลผลิตต่าง ๆ กับต้นทุน (Lane, 2000) ซึ่งเป็น
การวัดผลการท างาน คุณภาพของงานเทียบกับการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ประสิทธิภาพจึงหมายถึง  
การท างานให้ได้ปริมาณมากและคุณภาพดี (สัญญา สัญญาวิวัฒน์, 2544) รวมถึงความคุ้มค่าและ 
การบรรลุเป้าหมาย (วิทยา ด่านธ ารงค์กูล, 2546) ในมุมของการท างานในระบบราชการ ยังรวมถึง 
ผลิตภาพและประสิทธิภาพ โดยระบุว่าประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่วัดไว้หมายมิติ ตามวัตถุประสงค์ที่
ต้องการพิจารณา ได้แก่ มิติของค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนการผลิต ( Input) มิติของกระบวนการบริหาร 
(Process) มิติของผลผลิตและผลลัพธ์ (ทิพาวดี เมฆสวรรค์, 2538) ซึ่งสอดคล้องกับ อภินันท์ จันตะนี 
(2550) ที่ได้กล่าวถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หรือการบริหารงานขององค์กรว่า หมายถึง 
การปฎิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานและกิจกรรมต่าง ๆ ที่องค์กรก าหนดขึ้น 

ผู้วิจัยจึงสรุปว่า “ประสิทธิภาพ” หมายถึง การด าเนินงานหรือการบริหารจัดการองค์กร 
ให้เป็นไปเป้าหมาย แผนงานและกิจกรรมต่าง ๆ ที่องค์กรก าหนด โดยค านึงถึงต้นุทนในการ
ด าเนินงาน กับผลผลิตที่ได้รับ เพ่ือให้ได้ประโยชน์สูงสุด ซึ่งมีความสัมพันธ์กันระหว่างปัจจัยน าเข้า 
(Input) กับผลผลิต (Output) โดยมีกระบวนการ Process เข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งการด าเนินการต้องอยู่
บนพ้ืนฐานของความถูกต้องตามกฎ ระเบียบ และมาตรฐาน ที่ร่วมกันก าหนด เพ่ือให้การท างานมี
คุณภาพ เกิดประโยชน์ต่อสังคม เกิดผลก าไร ทันเวลา ตอบสนองต่อลูกค้าหรือผู้มารับบริการได้ตรง
ตามเป้าหมาย 



667 
 

แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผล (Evaluation) ซึ่งโดยทั่วไปมักจะหมายถึงการแสวงหา
ค าตอบในกระบวนการท างานหรือการด าเนินโครงการ ว่าสามารถบรรลุวัตถุประสงค์หลักหรือไม่ 
อย่างไร เป็นกระบวนการตรวจสอบประสิทธิภาพในการด าเนินโครงการ นักวิชาการต่างประเทศหลาย
ท่านได้ให้ความหมายของการประเมินผลที่สอดคล้องกัน คือ เป็นกระบวนการรวบรวมข้อมูล แสวงหา
ข้อมูล ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลมา
ตัดสินใจเกี่ยวกับการด าเนินโครงการว่าดีหรือไม่ดีอย่างไร ผลที่เกิดขึ้นของกิจกรรม เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ หรือความมุ่งหมายของโครงการหรือไม่ เป็นการประยุกต์ใช้กระบวนการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์อย่างเป็นระบบ ตามความเห็นของ Alkin (1972) Srufflebeam (1971) Suchman 
(1977) และ Rossi and Freeman (1982) รวมถึงเป็นการบรรยายถึงสิ่งที่มุ่งประเมินอย่างลึกซึ้ง เช่น 
บรรยายความสัมพันธ์และความสอดคล้องของสิ่งที่คาดหวัง สิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับเกณฑ์มาตรฐาน
สามารถด าเนินการได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการ ระหว่างด าเนินการ จนสิ้นสุดโครงการ (Stake, 1967) 
นอกจากนี้ Rossi and Freeman (1982) ได้ให้ความเห็นว่าการประเมินผลเพ่ือต้องการพิจารณาว่า
ปัจจัยน าเข้าได้รับการด าเนินการตามแผนที่วางไว้หรือไม่  การด าเนินโครงการก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงหรือขยายผลไปในทิศทางใด สอดคล้องกับความตั้งใจหรือไม่ ซึ่งการประเมินนั้นจะ
ครอบคลุมการประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) และการประเมินผลกระทบ (Impact 
Evaluation)  

ส าหรับนักวิชาการไทยได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความหมายของการประเมินผล ดังนี้ นิศา ชูโต 
(2538) เป็น การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความต้องการ การหา
แนวทาง วิธีการปรับปรุง แก้ไขเกี่ยวกับโครงการ เพ่ือเป็นการเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพของ
โครงการให้ดียิ่งขึ้น ถวัลย์รัฐ วรเทพพุฒิพงษ์ (2539) เห็นว่าเป็น การศึกษาว่าแผนงาน โครงการ 
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ เป็นการประเมินระหว่างการปฏิบัติตามแผนงาน โครงการ และ
ภายหลังการปฎิบัติงานเสร็จแล้ว ดังนั้นการประเมินจึงเป็นการเปรียบเทียบระหว่างผลงานกับสิ่งที่
เกิดข้ึนจริง และผลงานที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้วิจัยจึงสรุปว่า การประเมินผล คือการประเมินผลการด าเนินโครงการว่าสามารถด าเนินได้
ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ มีผลการด าเนินงานเป็นอย่างไรทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยใช้กระบวนการ
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคม ได้แก่ กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ในการหาข้อเท็จจริง
ว่าการด าเนินโครงการว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ รวมถึงการได้รับความพึงพอใจและไม่
พึงพอใจ หรือเกิดผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือไม่ อย่างไร เพ่ือน ามาสู่การก าหนดแนวทาง
แนวทาง วิธีการปรับปรุง แก้ไขเก่ียวกับโครงการในอนาคต 

จุดประสงค์การประเมินผล จาการศึกษาพบว่านักวิชาการต่างประเทศ และนักวิชาการไทยได้
กล่าวถึงวัตถุประสงค์การประเมินว่า เพ่ือประเมินผลความก้าวหน้า (Formative Evaluation) และ
ประเมินผลสรุป (Summative Evaluation) (Scriven, 1975; อ้างถึงใน สมหวัง พิธิยานุวัฒน์, 2540: 
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165) รวมถึง เพ่ือพิจาณาคุณค่าของโครงการ ช่วยให้ผู้บริหารหรือผู้ตัดสินใจมีการตัดสินใจที่ถูกต้อง 
เพ่ือใช้ในการก าหนดนโยบาย (ประชุม รอดประเสริฐ, 2539) และเพ่ือให้ทราบว่าการด าเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์หรือไม่ เป็นการช่วยกระตุ้นให้มีการเร่งรัดปรับปรุงการด าเนินงาน (ส าราญ มีแจ้ง, 2544) 
รวมถึงการหาข้อมูลต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผน ปรับปรุง การด าเนินโครงการ และหาข้อมูลที่แสดงถึง
ผลส าเร็จ หรือความล้มเหลวของโครงการ ที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (อัญชลี 
ธรรมะวิธีกุล, 2552)  

ผู้วิจัยจึงสรุปจุดประสงค์ของการประเมินว่า เป็นการประเมินผลการด าเนิน เพ่ือให้ทราบ
ข้อเท็จจริงของการด าเนินโครงการ ว่าบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ ท าให้ทราบว่าการด าเนินงานมี
ประสิทธิภาพหรือไม่ ช่วยให้เห็นจุดที่ควรน าไปปรับปรุง แก้ไขหรือขยายผลต่อ เพ่ือสนับสนุนการ
ตัดสินใจในการพัฒนาปรับปรุงโครงการหรือองค์การ โดยเป็นการประเมินโครงการทั้งระหว่าง
ด าเนินการ หลังด าเนินการโครงการ  

รูปแบบการประเมิน (Evaluation Model) จากการศึกษารูปแบบการจ าลองในการ
ประเมินผล พบว่ามีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งนักวิชาการหลายท่านได้เสนอรูปแบบการประเมินผล หรือ
แบบจ าลองการประเมินผลที่มีแนวคิด และวิธีการประเมินที่มีทั้งสอดคล้องกัน และแตกต่างกัน 
จากการศึกษารูปแบบการประเมิน สุรพล เศรษฐบุตร (2563) ได้สรุปรูปแบบการประเมินที่เป็น
พ้ืนฐานหลักที่นิยมใช้ในการประเมินซึ่งมีหลายรูปแบบ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการประเมินจุดมุ่งหมาย 
(Objectives) ประเมินกระบวนการ (Process) และผลสัมฤทธิ์ (Achievement) ได้แก่รูปแบบ Goal-
based Method รูปแบบการประเมินความก้าวหน้าของโครงการ (Formative Evaluation) เป็นการ
ประเมินตั้งแต่เริ่มต้น ระหว่างการด าเนินการ เพ่ือปรับปรุง หรือพัฒนา และการประเมินผลสรุปของ
โครงการ (Summative Evaluation) คือการประเมินหลังจากโครงการสิ้นสุด เพ่ือตัดสินคุณค่าและ
ความส าเร็จของโครงการ ได้แก่รูปแบบ Goal Free Model รวมถึงรูปแบบ CSE Mode ที่มีการ
ประเมินระบบเพ่ือก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ ประเมินผลการวางแผนโครงการ 
เพ่ือหาวิธีที่เหมาะสมในการด าเนินโครงการ ประเมินผลการปฏิบัติตามโครงการ ประเมินผลเพ่ือการ
ปรับปรุง เป็นการค้นหารูปแบบแนวทาง ข้อเสนอ เพ่ือการปรับปรุงโครงการให้มีประสิทธิภาพน ามาสู่
การตัดสินใจยุบเลิก หรือขยายผลต่อไป รวมถึงรูปแบบการประเมินของนักวิชการคนส าคัญคือ 
Srufflebeam (1971) นักวิชการที่มุ่งเน้นการประเมินเป็นกระบวนการต่อเนื่องในการหาข้อมูล 
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ เพ่ือหาทางเลือกที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจ  โดยเสนอ
รูปแบบการประเมิน “CIPP” Model ซึ่งได้รับการยอมรับในการน ามาประยุกต์ใช้กันอย่างกว้างขวาง 
เป็นกระบวนการประเมินเพ่ือหาแนวคิดการตัดสินใจ 4 แนวทาง ได้แก่ การตัดสินใจที่ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิง เมื่อได้พบข้อมูลใหม่ที่ เป็นประโยชน์ น ามาสู่การการเปลี่ยนแปลง 
การตัดสินใจเพ่ือการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกิจกรรมบางสิ่งบางอย่าง เพ่ือรักษาดุลภาพขององค์การให้  
เป็นปกติ โดยการใช้เทคนิค มาตรฐานมาช่วยแก้ไข หรือการปรับเปลี่ยนหน้าที่ การตัดสินใจเพ่ือการ
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ปรับปรุง พัฒนาให้ดีขึ้น เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล โดยมีผู้เชี่ยวชาญศึกษาแก้ไข แนะน า 
ให้ความรู้เทคนิคใหม่ ๆ เข้ามาใช้เพ่ือการเปลี่ยนแปลง และการตัดสินใจโดยน าความคิดริเริ่ม 
น ากิจกรรมใหม่ ๆ มาใช้ทดลองเพ่ือดูผลและโอกาสของการโดยเป็นการประเมินที่มีจุดเน้นของการ
ประเมิน 4 ประการ คือ 

1) การประเมินสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ของโครงการ (Context Evaluation) เป็นการประเมิน
ปัจจัยภายนอกที่มีแนวโน้มจะส่งผลต่อการด าเนินโครงการ เช่น นโยบายรัฐ สภาพทางเศรษฐกิจ 
สังคม รวมถึงแหล่งทุน  

2) การประเมินปัจจัยน าเข้าของโครงการ (Input Evaluation) เป็นการค้นหาประสิทธิภาพ
ขององค์ประกอบที่เป็นปัจจัยป้อนที่จะส่งผลต่อการด าเนินโครงการ เช่น การจัดก าลังคน ความรู้ 
ความสามารถ อุปกรณ์ เครื่องมืออ านวยความสะดวกในการด าเนินโครงการ 

3) การประเมินกระบวนการในการปฏิบัติการโครงการ (Process Evaluation) เป็นการ
ประเมินกระบวนการด าเนินโครงการว่าเป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ มีจุดแข็ง หรือจุดอ่อน
ของกระบวนการมากน้อยเพียงใด  

4) การประเมินผลที่เกิดจากโครงการ (Product Evaluation) เป็นการตรวจสอบประสิทธิผล
ของโครงการ โดยเฉพาะความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่  

การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะใช้รูปแบบการประเมิน “CIPP” ซึ่งใช้การประเมิน 4 
ปัจจัยส าคัญ ได้แก่ การประเมินสภาพแวดล้อม ประเมินปัจจัยน าเข้าของโครงการ ประเมิน
กระบวนการ และประเมินผลผลิตที่เกิดข้ึนจากโครงการ เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการ
สินเชื่อของสหกรณ์เคหสถานชุมชนป่ากล้วย จ ากัด เนื่องจากเป็นการด าเนินโครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่
อาศัยของสหกรณ์ โดยใช้สินเชื่อเพ่ือการพัฒนาเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย และ 
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาความสามารถด้านการบริหารจัดการของสหกรณ์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับปัจจัย
ภายนอก ปัจจัยน าเข้า และกระบวนการด าเนินการ  

ควำมหมำยสหกรณ์ ราชบัณฑิตยสถาน (2556) ก าหนด นิยาม ความหมาย “สหกรณ์” 
ว่าหมายถึง องค์กรทางเศรษฐกิจและสังคมที่ร่วมกันจัดตั้งขึ้นโดยการลงหุ้นร่วมกัน จัดการร่วมกันใน
การผลิต การจ าหน่าย หรือบริการตามความต้องการหรือผลประโยชน์อย่างเดียวกันของบรรดา
สมาชิก  

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2560) ได้ก าหนดความหมายของ 
สหกรณ์ ว่าหมายถึง องค์การของบรรดาบุคคล ซึ่งรวมกลุ่มกันโดยสมัครใจในการด าเนินวิสาหกิจที่
พวกเขาเป็นเจ้าของร่วมกัน และควบคุมตามหลักประชาธิปไตย เพ่ือสนองความต้องการ (อันจ าเป็น) 
และความหวังร่วมกันทางเศรษฐกิจ สังคม และ วัฒนธรรม 
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ผู้วิจัยจึงสรุปว่า สหกรณ์ นั้นหมายถึง องค์การที่เกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มคนที่มี
วัตถุประสงค์ อุดมการณ์เดียวกัน เพ่ือด าเนินการด้านเศรษฐกิจ สังคม ตามความจ าเป็นหรือความ
ต้องการเดียวกัน โดยร่วมเป็นเจ้าของ ร่วมจัดการ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมรับประโยชน์ ภายใต้
หลักการประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล เพ่ือประโยชน์สุขของบรรดาสมาชิกและสังคม  

แนวคิดหลักกำรสหกรณ์ สหกรณ์ถือก าหนดในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 2459 ในสมัยรัชกาล
ที่ 6 โดยพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” ทรงจัดตั้ง 
“สหกรณ์วังจันทร์ไม่จ ากัดสินใช้” ขึ้นเป็นแห่งแรงในจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2459 
โดยมีแนวคิดว่าสหกรณ์ส าคัญคือ สหกรณ์จะเข้ามาช่วยพัฒนาประเทศให้ประชาชนได้หลุดพ้นจาก
ความยากจนโดยเฉพาะเกษตรกรสหกรณ์ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน, 2557) 
ได้ก าหนดหลักการสหกรณ์ ที่ส าคัญ 7 ประการ ได้แก่ หลักการที่ 1 การเป็นสมาชิกโดยสมัครใจและ
เปิดกว้าง หลักการที่ 2 การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย หลักการที่ 3 การมีส่วนร่วม
ทางเศรษฐกิจของสมาชิก หลักการที่ 4 การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ หลักการที่ 5 
การศึกษา ฝึกอบรมและสารสนเทศ หลักการที่ 6 การร่วมมือระหว่างสหกรณ์ และหลักการที่ 7 
การเอ้ืออาทรต่อชุมชน 

โดยมีความหมายของ “วิธีการสหกรณ์” (Cooperative Practices) คือ การน าหลักการ
สหกรณ์มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือประโยชน์ของมวลสมาชิก
และชุมชน โดยไม่ละเลยหลักการธุกิจที่ดี ซึ่งสหกรณ์ในประเทศไทยแบ่งได้ออกเป็น 7 ประเภท ได้แก่ 
สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ประมง สหกรณ์นิคม สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์บริการ 
และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน  

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ได้น าหลักการสหกรณ์มาส่งเสริมชุมชนที่มี
ปัญหาด้านที่อยู่อาศัย ให้เกิดการรวมกลุ่มของชุมชนเพ่ือช่วยเหลือกันในด้านที่อยู่อาศัย โดยจัดตั้งเป็น 
“สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคง” (ประเภทสหกรณ์บริการ) เพ่ือแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของชุมชนให้มี
ความมั่นคง ใช้ระบบสหกรณ์บริหารจัดการชุมชน ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีความส าคัญต่อ
ประสิทธิภาพในการการด าเนินงานของสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคง ได้แก่ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
และ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม ดูแล ก ากับการบริหารงานให้เป็นไปตาม
หลักการสหกรณ์ที่ส าคัญ  

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงนั้นก็เพ่ือแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดอย่าง
เป็นระบบโดยกลไกการมีส่วนร่วมในรูปแบบสหกรณ์ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ และความพร้อมในการ
พัฒนาระบบการจัดการชุมชนผ่านขบวนการเรียนรู้ของชุมชนและท้องถิ่น รวมถึงเพ่ือให้ชุมชน
สามารถบริหารจัดการเงินเพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สหกรณ์จะเป็นแหล่งทุนของชุมชนที่จะด าเนิน
ธุรกิจที่ตอบสนองความต้องการของสมาชิกทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และ
ด้านสาธารณสุข และเพ่ือให้กิจกรรมด้านต่าง ๆ ของสหกรณ์สามารถด าเนินการได้อย่างยั่งยืน ดังนั้น 
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สหกรณ์จ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการที่ดี และด าเนินธุรกิจให้สามารถเลี้ยงตัวเองได้ รวมถึง การท า
หน้าที่ให้บริการทางการเงิน ส่งเสริมการออมทรัพย์ การสนับสนุนส่งเสริมอาชีพให้กับสมาชิก เป็นต้น  

การด าเนินกิจการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ก าหนดตัวชี้วัดระดับมาตรฐาน โดยได้
ออกเป็นประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่องการก าหนดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ฉบับลงวันที่ 23 
มิถุนายน 2553 ออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับมาตรฐานดีเลิศ, ระดับมาตรฐานดีมาก ระดับมาตรฐานดี 
ระดับไม่ผ่านมาตรฐาน โดยก าหนดวิธีการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ยึดหลักเกณฑ์ตามตัวชี้วัด 7 ข้อ 
โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) วัดผลการด าเนินงานของสหกรณ์ 2) วัดกระบวนการ
บริหารจัดการภายในสหกรณ์ โดยมีลักษณะเกณฑ์ในการประเมินทั้งสิ้น 137 ข้อ โดยมีคณะกรรมการ
พิจารณาก าหนดช่วงคะแนน 

ทฤษฎีเกี่ยวกับระบบกำรจัดกำรสหกรณ์ การด าเนินงานสหกรณ์ เป็นระบบการจัดการที่
แสดงให้เห็นกิจกรรมการปฏิบัติงานของกลุ่มบุคคล 3 ฝ่าย ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสหกรณ์ ได้แก่ 
สมาชิก คณะกรรมการด าเนินงานสหกรณ์ และฝ่ายจัดการ(ผู้จัดการ และพนักงานของสหกรณ์)  
เริ่มตั้งแต่การใช้อ านาจ หน้าที่ ในการควบคุมการจัดการของสมาชิก บุคคลทั้ง 3 ฝ่าย จึงมีบทบาท
ส าคัญที่จะท าให้สหกรณ์มีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการที่ดี สามารถสนองตอบ
ความต้องการของสมาชิกได้ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ก าหนดร่วมกัน จุฑาทิพย์ จันทรวาท (2546) 
นักสหกรณ์แห่งชาติ ได้กล่าวไว้ 

แนวคิดกำรบริหำรสินเชื่อของสหกรณ์ การบริหารสินเชื่อของสหกรณ์เป็นทั้งศาสตร์และ
ศิลป์ กล่าวคือ เป็นศาสตร์เนื่องจากต้องน าหลักเกณฑ์ทางทฤษฎีต่าง ๆ มาเป็นหลักในการพิจารณา 
เพ่ือก าหนดเป็นแนวทางในการด าเนินการ หรือใช้ประกอบการตัดสินใจ การบริหารสินเชื่ อเป็นศิลป์ 
หมายความว่า การน าเอาหลักคิด ทฤษฎีต่าง ๆ ทางสินเชื่อมาสู่การปฏิบัติ (วรรณา วงศ์สายทอง, 
2560) โดยมีหลักการบริหารทั่วไปมาใช้ในการด าเนินธุรกิจสินเชื่อของสหกรณ์ ประกอบด้วย 1) 
การวางแผน (Planning) คือ การก าหนดนโยบาย เป้าหมาย และวิธีการที่ชัดเจน 2) การจัดองค์กร 
(Organizing) คือ การจัดองค์การให้เหมาะสม กับรูปแบบการบริหารสินเชื่อตามที่ก าหนดไว้ใน
เป้าหมาย 3) การจัดก าลังคนให้เหมาะสมกับงาน (Staffing) การจัดคนให้เหมาะสมกับงาน 4) 
การก าหนดสายการบังคับบัญชา (Directing) เป็นการก าหนดความรับผิดชอบของคนในองค์การว่า
ใครขึ้นตรงต่อใคร 5) การควบคุม (Controlling) เป็นการก าหนดหน้าที่ในการควบคุมประสิทธิภาพ
ของการบริหารจัดการให้ด าเนินไปตามข้ันตอน และแผนงานที่วางไว้  

นอกจากหลักบริหารเฉพาะที่เกี่ยวกับสินเชื่อแล้ว สหกรณ์ยังน าหลักการวิเคราะห์เครดิต 
(Credit Analysis) มาใช้ในการวิ เคราะห์ฐานะทางการเงินของสมาชิก ได้แก่  Character คือ 
คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ,  Capital คือ ทุนของธุรกิจ หรือทุนของสหกรณ์ฯ Capacity คือ 
ความสามารถในการช าระหนี้สิน Collateral คือ หลักประกัน และ Condition คือ สภาวการณ์ทั่วไป 
เช่น ภาวะเศรษฐกิจ นโยบายของรัฐบาล 
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แนวคิดกำรบริหำรจัดกำรหนี้สหกรณ์ สุรศักดิ์ นาคสวัสดิ์ (2562) สหกรณ์เป็นองค์การที่ท า
หน้าที่เป็นแหล่งทุนของสมาชิก โดยมีกิจกรรมคือ การจัดหาแหล่งเงินทุนมาให้สมาชิกกู้ยืมเพ่ือแก้ไข
ปัญหาของตนเอง การจัดหาแหล่งเงินและน ามาให้สมาชิกกู้ยืมคือกระบวนการก่อตั้งหนี้ ซึ่งสหกรณ์
บริการหรือสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงก่อหนี้เพ่ือให้สมาชิกมีที่อยู่อาศัย ดังนั้น คณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ หรือฝ่ายเจ้าหน้าที่สหกรณ์จะต้องให้ความส าคัญกับการบริหารหนี้ ซึ่งจะต้องมี
เป้าหมาย 2 ประการ กล่าวคือ ต้องให้สมาชิกใช้ประโยชน์ในเงินกู้นั้นอย่างมีประสิทธิ ภาพสูงสุด 
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการก่อหนี้อย่างแท้จริง และคณะกรรมการสหกรณ์และเจ้าหน้าที่สหกรณ์
จะต้องติดตามเอาเงินกู้คืนจากสมาชิกตามระยะเวลาที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด ซึ่งการบริหารจัดหนี้ควร
มีควรมีหลักการบริหารจัดการ ดังนี้ ตรวจสอบการให้ใช้เงินกู้ยืมของสมาชิกให้ตรงตามวัตถุประสง, 
ควบคุมให้ลูกหนี้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่ท าไว้กับสหกรณ์ ,ช่วยเหลือดูแลการด าเนินงานของ
สมาชิกลูกหนี้,ตรวจสอบดูแลเอกสารส าคัญและหลักประกัน รวมถึง ก าหนดมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้
เมื่อเกิดกรณีไม่พึงประสงค ์

ธรรมำภิบำลในสหกรณ์ การบริหารจัดการองค์การสมัยใหมให้บรรลุเป้าหมาย นอกจากจะ
มุ่งประสิทธิภาพ ประสิทธิผลจาการด าเนินงานแล้ว ยังต้องให้ความส าคัญกับการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล (Good Governance) ซึ่งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนได้น ามาใช้ในการบริหารองค์กร 
เพ่ือให้เกิดระบบการบริหารจัดการที่ดี จากการศึกษาพบว่าในการด าเนินงานของสหกรณ์ได้มีการ
ประยุกต์ใช้หลักการบริหารจัดการที่ดีซึ่ง กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2561) 
ได้ให้ความหมายของธรรมาภิบาลในสหกรณ์ว่า หมายถึง การบริหารกิจการของสหกรณ์ให้เป็นไป
อย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส มีความรับผิดชอบสร้างการมีส่วนร่วม และมีการใช้กระบวนการบริหารจัดการ 
เพ่ือให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล คุ้มค่า และโดยประหยัด เป็นผล
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด หลักส าคัญของการก ากับดูแลกิจการที่ดีในสหกรณ์ หรือธรรมภิบาลในสหกรณ์ 
คือ การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในสหกรณ์ ความถูกต้องชอบธรรมโปร่งใสและตรวจสอบได้ ซึ่งการสร้าง
ธรรมภิบาลจะเกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือกันระหว่างส่วนต่าง ๆ ในการสร้างธรรมาภิบาลในส่วนของ
สหกรณ์นั้นต้องสร้างให้มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ทั่วทั้งองค์กร กล่าวคือ มีการ
ถ่วงดุลอ านาจอย่างเหมาะสม เพ่ือไม่เปิดโอกาสให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มีและใช้อ านาจเพียงฝ่ายเดียว 
ก าหนดภาระหน้าที่ชัดเจน ทั้งระดับกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ซึ่งจะท าให้สามารถประเมินผล
การท างานได้ชัดเจน และเป็นธรรม มีระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน รวมถึงการ
ก าหนดเรื่องที่เกี่ยวกับจริยธรรมหรือข้อควรและไม่ควรปฏิบัติ รวมถึงมีการรายงานที่ดีและทัน
สถานการณ์เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับรู้ 

แนวคิดสินเชื่อเพื่อกำรพัฒนำที่อยู่อำศัย สินเชื่อเพ่ือการพัฒนาของสถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน เป็นสินเชื่อที่ผ่านกระบวนการร่วมก าหนดทิศทาง แนวทางของสินเชื่ อ (เพ่ือการพัฒนา) 
กระบวนการท างานและกลไกการบริหารจัดการ โดยการมีส่วนร่วมคิดค้นจากขบวนชุมชน เพ่ือให้
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สามารถตอบสนองเจตนารมณ์การพัฒนาของชุมชน และไม่ซ้ าซ้อนกับสินเชื่อสถาบันการเงินอ่ืน ๆ  
ในระบบ เป็นสินเชื่อที่ท าให้ชุมชนสามารถเข้าถึงได้  

สินเชื่อเพ่ือการพัฒนาที่อยู่อาศัย หมายถึง สินเชื่อเพ่ือพัฒนาที่อยู่อาศัยและที่ท ากิน 
เป็นสินเชื่อที่ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยร่วมกันขององค์กรชุมชน โดยองค์กร
ชุมชนเป็นเจ้าของโครงการ เป็นผู้ด าเนินการอย่างครบวงจรตั้งแต่การจัดหาที่ดิน การพัฒนา
สาธารณูปโภค การปลูกสร้างบ้าน 

หลักการส าคัญของสินเชื่อเพ่ือการพัฒนาที่อยู่อาศัย เป็นสินเชื่อที่ให้องค์กรชุมชนกู้ยืมไป
แก้ไขปัญหา พัฒนาชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อย คนจนเมือง ให้ได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน 
เน้นการจัดการรวมของกลุ่ม/องค์กรและสมาชิกที่เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยโดยให้องค์กรชุมชนได้ใช้
สินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยต่ า มีระยะเวลาการช าระคืนสอดคล้องและเหมะสมกับความสามารถในการ
ช าระคืนของสมาชิกกลุ่ม/องค์กร และมีความยืดหยุ่นในเงื่อนไขต่าง ๆ เช่น ให้กลุ่ม/องค์กร สามารถ
บวกส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยได้ โดยมีมติร่วมกันของชุมชน เพ่ือให้กลุ่ม/องค์กร ได้น าส่วนต่างที่ได้จาก
การบริหารไปพัฒนาชุมชนและสมาชิกในด้านอ่ืน 

กลุ่มเป้าหมายในการสนับสนุนสินเชื่อ ได้แก่ องค์กรชุมชนหรือเครือข่ายองค์กรชุมชน,  
เป็นผู้เดือดร้อน ซึ่งต้องไม่ได้รับความช่วยเหลือซ้ าซ้อน รวมถึงไม่เคยได้รับความช่วยเหลือในลักษณะนี้
มาก่อน ไม่ว่าจากสถาบันหรือหน่วยงานอ่ืน มีการจัดโครงสร้างการบริหารจัดการภายในองค์กรที่
ชัดเจน และมีการจัดกลไกการท างาน เพ่ือรับผิดชอบโครงการและกิจกรรม โดยการมีส่วนร่วมจาก
สมาชิก  

เกณฑ์การสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือการพัฒนาที่อยู่อาศัย สถาบันก าหนดระเบียบการสนับสนุน
สินเชื่อเพ่ือการพัฒนาที่อยู่อาศัยและที่ท ากิน และมีการปรับปรุงมารวม 5 ครั้ง ซึ่งในช่วงปี 2546 
สถาบันสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือพัฒนาที่อยู่อาศัยในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 เนื่องจากได้รับการสนับสนุน
จากรัฐอีกร้อยละ 2 ปัจจุบันถือใช้ระเบียบว่าด้วยสินเชื่อเพ่ือพัฒนาที่อยู่อาศัยและที่ท ากิน (ฉบับที่ 4) 
ลงวันที่ 3 ตุลามคม 2559 ซึ่งก าหนดวงเงินการใช้สินเชื่อ ดังนี้ กรณีโครงการที่มีการซื้อที่ดินและปลูก
สร้างบ้านบนที่ดิน รวมถึงโครงการที่มีการสร้างที่อยู่อาศัยเป็นอาคารสูง 3 ชั้นขึ้นไป ไม่ว่าจะเป็นการ
ปลูกสร้างบนที่ดินซื้อหรือที่ดินเช่า ฯลฯ ก าหนดวงเงินไม่เกิน 360,000 บาทต่อราย ยกเว้นกรณีการ
ปลูกสร้างบ้านไม่เกิน 2 ชั้น บนที่ดินเช่า ฯลฯ ก าหนดวงเงินไม่เกิน 330 ,000 บาทต่อราย” อัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 4 ตลอดอายุสัญญา ระยะเวลาการช าระคืนไม่เกิน 20 ปี โดยมีหลักประกันคือ 
กรรมการสหกรณ์/กรรมการกลุ่ม/กรรมการกลุ่มย่อย/สมาชิกในโครงการ, อสังหาริมทรัพย์ (ที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างในโครงการกรรมสิทธิ์ของสหกรณ์หรือถือกรรมสิทธิ์ร่วมโดยสมาชิกทั้งโครงการ และ 
สิทธิการเช่า 
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งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยพบว่ามีการศึกษาที่เกี่ยวกับการประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ของสหกรณ์ในรูปแบบสหกรณ์การเกษตร และสหกรณ์เคหสถานในโครงการบ้านมั่นคง ดังนี้  

ประสพชัย พสุนนท์ และพิทักษ์ ศิริวงศ์ (2556) ศึกษาประสิทธิภาพและกุญแจแห่ง
ความส าเร็จ ในการด าเนินการสหกรณ์การเกษตร: การศึกษาเพ่ือสร้างทฤษฎีฐานราก ผลการศึกษาได้
มีการระบุความหมายของประสิทธิภาพของสหกรณ์ ไว้มี 2 ความหมาย คือ 1) ประสิทธิภาพด้าน
คุณภาพชีวิตของสมาชิก กล่าวคือ สมาชิกต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กินดีอยู่ดี หนี้สินลดลงหรือมี
หนทางในการชาระหนี้ และไม่ก่อหนี้เพ่ิม ภายใต้หลักการสมาชิกสหกรณ์คือเจ้าของ หรือหุ้นส่วนของ
สหกรณ์ที่ต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน และมีความภาคภูมิใจในการเป็นเจ้าของสหกรณ์ และ 
2) ประสิทธิภาพด้านการจัดการ ซึ่งแบ่งออกเป็น 7 ประเด็น ได้แก่ (1) ระบบการบริหารจัดการที่ดี 
มีระบบการควบคุมภายใน ข้อมูลทางการบัญชีมีความเป็นปัจจุบัน (2) ความเสียสละของบุคลากร คือ 
คณะกรรมการสหกรณ์ ฝ่ายตรวจสอบกิจการ และฝ่ายจัดการ ต้องมี (3) ความซื่อสัตย์ สุจริต มีความ
เป็นผู้น า มีความรู้และมีความสามารถในการบริหารจัดการ โดยไม่มีการแสวงหาผลประโยชน์จาก
ต าแหน่งหน้าที่ (4) สามารถพ่ึงพาตนเองและมีความยั่งยืน (5) การสร้างภาคีเครือข่ายทางสังคมในการ
เป็นพันธมิตรร่วมกัน (6) การด าเนินงานในเรื่องที่ถนัด ควรพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง 
เช่น การให้สินเชื่อ การรวมซื้อ การรวมขาย การให้บริการ เป็นต้น (7) ใช้หลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน คือ มีการวางแผนการ ด าเนินงาน มีการประชุมติดตามงานสม่ าเสมอ สมาชิกสหกรณ์มี
ส่วนร่วม และสามารถบริหารจัดการความต้องการและความสัมพันธ์กับสมาชิก 

ผลการศึกษายังชี้ให้เห็นว่าปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินงานสหกรณ์การเกษตรที่ส าคัญ 9 
ประการ ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมของสมาชิก 2) การเลียสละของกรรมการ 3) พนักงานที่ซื่อสัตย์ 4) 
ผู้ตรวจสอบกิจการที่ดี 5) การบริการที่ท่ัวถึง 6) การมีแผนธุรกิจ 7) การจัดการการเงินที่เป็นระบบ 8) 
การมีธรรมาภิบาล และ 9) ความสามารถในการใช้สารสนเทศ  

ปิยะราช เทพสุภา และสุรสิทธิ์ วชิรขจร (2560) ท าการศึกษาประเมินโครงการบ้านมั่นคง:
กรณีศึกษาชุมชนบางโปรง ต าบลบางโปรง อ.เมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยท าการศึกษาประเมิน
ด้านปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต และผลลัพธ์ รวมถึงศึกษาปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุงการด าเนินงานโครงการบ้านมั่นคง ซึ่งผลการศึกษาพบว่า การประเมินปัจจัยน าเข้าสู่
โครงการ พบว่า ปัจจัยภายในคือ สมาชิกในโครงการบ้านมั่นคงให้ความส าคัญและให้ความสนใจเข้ า
ร่วมกิจกรรมของโครงการ มีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ เนื่องจากโครงการ
เน้นการมีส่วนร่วมในการจัดท าโครงการของสมาชิก ปัจจัยภายนอก ได้แก่ เจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน (พอช.) ซึ่งพบว่าปัจจัยน าเข้ามีความเหมาะสมและเพียงพอ ต่อการด าเนินการ  
การประเมินกระบวนการด าเนินงาน พบว่า การประสานงานสามารถด าเนินงานได้อยู่ในระดับมาก 
สมาชิกส่วนใหญ่เข้าร่วมกระบวนการ 4 กระบวนส าคัญ ได้แก่ การสร้างความเข้าใจ การวางแผนงาน 
การด าเนินงานตามมติ การบริหารจัดการการออมทรัพย์ที่ตรงเวลา การประเมินผลผลิต พบว่า การมี
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ส่วนร่วมในกิจกรรมตามโครงการอยู่ในระดับมากความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับ
ความพึงใจมาก การประเมินผลลัพธ์ พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก 

จากการศึกษาพบว่าสหกรณ์มีจุดแข็ง คือ สมาชิกในโครงการมีความสามัคคีและมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมโครงการเป็นอย่างดี ใช้มติการประชุมเป็นแนวทางเพ่ือประกอบการตัดสินใจในการ
ด าเนินงานตามโครงการ และยังพบว่าการออมทรัพย์ให้ตรงต่อเวลา เป็นกติกาที่สมาชิกต้องยึดถือ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และส่งผลดีต่อการด าเนินโครงการ และมีข้อเสนอในการด าเนินโครงการ ดังนี้ 
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องควรเข้าไปเป็นพี่เลี้ยงในการด าเนินงานอย่างใกล้ชิด การสนับสนุนงบประมาณใน
การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ และควรส่งเสริม 
การบริการจัดการออมทรัพย์อย่างเป็นระบบ  

ณัฐณิชา สงชู (2552) ศึกษาปัจจัยแห่งความส าเร็จในโครงการบ้านมั่นคง ของสหกรณ์
เคหสถานเจริญชัยนิมิตรใหม่ จ ากัด กรุงเทพฯ รวมถึงปัญหา ข้อเสนอแนะของสหกรณ์  โดยศึกษา
ปัจจัยความส าเร็จใน 2 มุมมอง ได้แก่ มุมมองด้านการเงิน และมุมมองด้านกระบวนการภายใน
สหกรณ์ ผลจากการศึกษาพบว่า 1) ด้านการเงิน พบว่าสหกรณ์ มีสภาพคล่องทางการเงินสูงอย่าง
ต่อเนื่องทั้ง 3 ปี การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผลประกอบการมีก าไรจากการด าเนินงาน
ทุกปีแต่มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากสหกรณ์ด าเนินธุรกิจให้สมาชิกกู้ยืมไปปลูกสร้างบ้านอย่างเดียว 
ถึงแม้สมาชิกสามารถช าระคืนได้  แต่สหกรณ์ไม่มีธุรกิจ อ่ืนแนวโน้มรายได้จึงลดลงทุกปี  2)  
ด้านกระบวนการภายใน พบว่าสหกรณ์มีรูปแบบการบริหารจัดการที่ดี มีการจัดโครงสร้างการ
บริหารงาน แบ่งบทบาท หน้าที่ มีผู้น าที่มาจากการเลือกตั้ง มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการท างาน มีความ
เสียสละ มีลักษณะเป็นผู้น าตามธรรมชาติ มีระบบการท างานเป็นทีม ค่านิยมร่วม (Shared Values) 
มีการก าหนดกติกาในการอยู่ร่วมกันในหมู่สมาชิกสหกรณ์ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน สหกรณ์ฯ มีการบริหาร
จัดการที่ดีบนพ้ืนฐานหลักการ ค่านิยม อุดมการณ์สหกรณ์ รวมถึงบนพ้ืนฐานหลักธรรมาภิบาล  
สืบทอดประเพณีปฏิบัติของผู้ริเริ่มสหกรณ์ ซึ่งเป็นรากฐานในการสร้างคุณค่าร่วม คณะกรรมการ 
ผู้จัดการสหกรณ์ และสมาชิก  

ปัจจัยแห่งความส าเร็จของสหกรณ์ คือ สามารถด าเนินธุรกิจมีผลประกอบการเป็นไปตาม
แนวทางที่ก าหนด ได้แก่ มีสภาพคล่องทางการเงิน มีผลประกอบการก าไร สามารถตอบสนองความ
ต้องการของสมาชิกได้ ส่งผลให้สมาชิกมีความเป็นอยู่ที่ดี  

ปาจารีย์ ข าอุทก (2550) ศึกษาการบริหารจัดการด้านการเงินของสหกรณ์และกลุ่มออม
ทรัพย์ที่อยู่อาศัยในบ้านมั่นคง: กรณีศึกษาโครงการน าร่อง กรุงเทพมหานคร โดยศึกษาทางด้านการ
จัดการการเงินเพ่ือที่อยู่อาศัยในโครงการบ้านมั่นคงน าร่องจ านวน 6 โครงการ  โดยวิธีการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก ในประเด็นส าคัญ 10 ประเด็น และการวิเคราะห์งบดุลจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
ซึ่งผลการศึกษา พบว่า การบริหารจัดการของชุมชนเป็นสิ่งส าคัญที่จะแสดงให้เห็นถึงความส าเร็จใน
การด าเนินโครงการ การด าเนินงานของสหกรณ์ให้ส าเร็จบรรลุตามเป้าหมายจ าเป็นต้องมีการบริหาร
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จัดการที่ดี มีการวางแผนทางการการเงิน การจัดหาแหล่งเงิน รวมถึงการจัดสรรแหล่งเงินไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด การศึกษาใช้อัตราส่วนทางการเงินเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ 4 ด้าน ซึ่งผลการ
วิเคราะห์จากการศึกษาพบว่า 1) การวิเคราะห์ความเพียงพอของเงินทุนต่อความเสี่ยง เนื่องจากชุมชน
ที่ด าเนินโครงการบ้านเป็นชุมชนแออัด ผู้มีรายได้น้อยที่ไม่มั่นคงในการอยู่อาศัย ดังนั้น ชุมชนที่
ด าเนินงานในรูปแบบสหกรณ์ จ าเป็นต้องใช้เงินกู้เพ่ือที่อยู่อาศัยที่มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยของสหกรณ์เคหสถานทั่วประเทศ 2) การวิเคราะห์สภาพคล่อง พบว่าค่าเฉลี่ยของสภาพคล่อง
เมื่อเทียบกับสหกรณ์เคหสถานทั่วประเทศ อยู่ในระดับดีในทุกด้าน คือ อัตราส่วนเงินรับฝากต่อ
สินทรัพย์รวมและอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อสุทธิต่อสินทรัพย์รวม เนื่องจากการเติบโตของสินทรัพย์
หมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียน จากการขอใช้สินเชื่อจาก พอช. 3) การวิเคราะห์การท าก าไร พบว่า
ค่าเฉลี่ยของการท าก าไร เมื่อเทียบกับสหกรณ์เคหสถานทั่วประเทศอยู่ในระดับดี มีบางอัตราส่วนที่ไม่
สามารถน ามาวิเคราะห์ได้ ได้แก่ อัตราส่วนก าไรต่อสมาชิก อัตราส่วนเงินออมต่อสมาชิก และอัตรา
หนี้สินต่อสมาชิก ซึ่งส่วนใหญ่เงินออมและก าไรต่อสมาชิกมีมูลค่าน้อยกว่าหนี้สินต่ อสมาชิกมาก 
ซึ่งอาจเกิดความเสี่ยงหากสมาชิกไม่สามารถช าระคืนได้ และ 4) การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ 
พบว่า พบว่าค่าเฉลี่ยของความเสี่ยงด้านสินเชื่อ เมื่อเทียบกับสหกรณ์เคหสถานทั่วประเทศ อยู่ใน
ระดับไม่ดีในทุกด้าน คือ อัตราเงินทุนส ารองต่อเงินให้สินเชื่อ และอัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อ
เงินให้สินเชื่อรวม เนื่องจากเป็นเงินสินเชื่อที่สหกรณ์รับจาก พอช. และปล่อยให้สมาชิกกู้ต่อ  

ผลการวิเคราะห์ด้านการเงิน มี 2 ด้านที่อยู่ในระดับดี คือ ด้านการท าก าไร และด้านสภาพ
คล่อง เนื่องจากสหกรณ์มีรายได้จากการปล่อยสินเชื่อให้สมาชิกกู้ จึงมีรายได้ส่วนต่างสูงกว่าสหกรณ์
เคหสถานอ่ืน ๆ และอีก 2 ด้านที่อยู่ในระดับที่ไม่มี คือ ด้านความเพียงพอของเงินทุนและด้านความ
เสี่ยงด้านสินเชื่อ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการด้านการเงิน มีดังนี้1) ระยะเวลาและความ
สม่ าเสมอในการออมของสมาชิก 2) วินัยการออม ถือเป็นปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จของโครงการ 
3) ลักษณะทางกายภาพ การออมแบบบ้านให้เหมาะสมสอดคล้องกับความสามารถในการช าระคืน 
4)ความโปร่งใสของคณะกรรมการ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่ด าเนินงานตามหน้าที่  
และ 5) ผู้น าทางความคิด  

สหกรณ์เคหสถำนชุมชนป่ำกล้วยพัฒนำ จ ำกัด ตั้งอยู่ที่ 17 ถนนประชาอุทิศ ซอยประชา
อุทิศ 8/1 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มผู้เดือดร้อนเรื่องที่อยู่
อาศัยในชุมชนแออัด บุกรุกที่ดินเอกชน และผลการกระทบจากการไล่รื้อของการรถไฟแห่งประเทศ
ไทย 5 ชุมชน คือ 1) ชุมชนไทรคู่ 2) ชุมชนตลาด กม. 11 3) ชุมชนพร้อมใจ 4) ชุมชนพรรณี และ 
5) ชุมชนสวนผัก ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นสหกรณ์เคหสถาน (ประเภทสหกรณ์บริการ) เมื่อวันที่ 31 
สิงหาคม 2549 ปัจจุบันมีสมาชิกรวมทั้งสิ้น 122 ราย เป็นสมาชิกสามัญ 90 ราย สมาชิกสมทบ 32 
ราย จัดเป็นสหกรณ์ขนาดกลางตามการจัดขนาดของกรมตรวบัญชีสหกรณ์ จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น 
สมาชิกจึงได้รวมตัวกันเพ่ือแก้ไขปัญหาการถูกไล่รื้อ โดยจัดหาที่ดินแปลงใหม่ขนาดเนื้อที่ 3 ไร่ 45 
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ตารางวา อยู่ในเขตดอนเมือง และประสานให้เจ้าหน้าที่จากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) 
เข้ามาสร้างความเข้าใจและให้ค าแนะน ากับชาวบ้านในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการบ้าน
มั่นคง และจัดตั้งเป็นกลุ่มออมทรัพย์ขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือสมาชิก
ชุมชนที่เดือดร้อนจากการถูกไล่รื้อ เพ่ือหาแหล่งที่อยู่อาศัยใหม่ และเพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือให้กั บ
หน่วยงาน และภาคีต่าง ๆ ในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหา โดยได้มีกระบวนการศึกษาดูงานชุมชนน า
ร่องตามโครงการบ้านมั่นคง และประสานเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ฯ ในการสนับสนุนการสร้าง
ความเข้าใจหลักการ วิธีการ และความส าคัญของสหกรณ์ เพ่ือเตรียมจัดตั้งเป็นสหกรณ์ รวม 3 ครั้ ง 
เมื่อมีความพร้อมได้จัดตั้งเป็นสหกรณ์โดยมีการเลือกคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ จ านวนไม่เกิน 15 คน 
จากนั้นชุมชนได้เลือกคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ จ านวน 12 คน โดยมีข้อก าหนดให้สมาชิกทุกคนมีการออม
ตามหลักเกณฑ์สหกรณ์ เบื้องต้นทุกคนออมหุ้นคนละ 100 บาท และเป็นเงินออมเพ่ือที่อยู่อาศัย 500 
บาท ตามความสามารถในการช าระคืน โดยคณะกรรมการสหกรณ์ฯ ได้จัดให้มีการออมเป็นรายวัน
เพ่ือให้เงินออมรวมของทุกคนรวมกันทันแก้ไขปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย ซึ่งระหว่างการด าเนินการจัดตั้ง
สหกรณ์ ชุมชนได้มีกระบวนการในการส ารวจหาแปลงที่ดินรองรับในบริเวณใกล้กับชุมชนเดิม 
เพ่ือเสนอขอซื้อเพ่ือท าโครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการบ้านมั่นคง ต้นปี 2549 ชุมชน
ได้ประสาน พอช. เพื่อขอเสนอสินเชื่อเพ่ือซื้อที่ดินบริเวณซอยปิ่นเงิน จ านวนเนื้อที่ดิน 3 ไร่ 54 ตาราง
วา ราคาซื้อขาย 16,302,000 บาท สหกรณ์เคหสถานชุมชนป่ากล้วยพัฒนา จ ากัด ได้เสนอขอใช้
สินเชื่อจาก พอช. รวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1) เสนอสินเชื่อเพ่ือพัฒนาที่อยู่อาศัยและ
ที่ดิน ครั้งที่ 1 (28 มิ.ย.2550) วงเงินสินเชื่อซื้อที่ดิน 14,312,000 บาท อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2 
ระยะเวลาช าระคืนไม่เกิน 15 ปี โดยชุมชนสมทบ 1,990,000 บาท 2) เสนอสินเชื่อเพ่ือพัฒนาที่อยู่
อาศัยและที่ดิน ครั้งที่ 2 (25 ม.ค.2551) วงเงินสินเชื่อเพ่ือปลูกสร้างบ้าน 12,670,310 อัตราดอกเบี้ย 
ร้อยละ 2 ระยะเวลาช าระคืนไม่เกิน 15 ปี โดยชุมชนสมทบ 4,605,636 บาท  

รวมสหกรณ์ใช้สินเชื่อกับสถาบันรวม 26,982,310 บาท โดยชุมชนสมทบ 6,595,636 บาท 
ผู้รับประโยชน์ 90 ครัวเรือน ซึ่งปัจจุบันสหกรณ์ได้มีการประช าระคืนสินเชื่อได้เป็นปัจจุบัน มีภาระหนี้
คงเหลือ รวม 3 สัญญา ต้นเงินคงเหลือ ณ 30 เมษายน 2563 จ านวน 6,789,207.69 บาท ซึ่งในการ
บริหารจัดการสินเชื่อของ สหกรณ์ฯ มีระบบการบริหารจัดการ คือ สถาบันสหกรณ์กู้โดยคิดอัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี สหกรณ์น ามาบวกส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยกับสมาชิกร้อยละ 3 รวมเป็นสมาชิก
รับภาระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี ตลอดระยะสัญญากู้ ซึ่งสถาบันมีแนวคิดว่าให้สหกรณ์น าส่วน
ต่างที่ได้จากการบริหารมาจัดสรรตามเกณฑ์ที่สหกรณ์ก าหนด และน าไปพัฒนาชุมชนในด้านอ่ืน ๆ  
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5. กรอบแนวคิดกำรศึกษำ  
ผู้วิจัยใช้การศึกษาประสิทธิภาพ Effectiveness Model ซึ่งมุ่งเน้นน าผลการศึกษามาพัฒนา 

ปรับปรุง แนวทางในการพัฒนาความสามารถด้านการบริหารจัดการสินเชื่อ จึงใช้กรอบแนวคิด
การศึกษาจากตัวแบบการประเมิน System Component โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPP Model 
เป็นกรอบแนวคิดในศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินเชื่อ โดยมีกรอบแนวคิด
และตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพ ดังนี้  
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ภาพที่ 5.1 กรอบแนวคิดและตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพ 
 
 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อกำรบริหำรจัดกำรสินเชื่อของ

สหกรณ์ 

การประเมินสภาพแวดล้อม (Context Evaluation)

หมายถึง สภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง 

และสังคม ซึ่งก่อให้เกิดเงื่อนไขความจ าเป็น (Need) 

ปัญหา (Problem) และโอกาส (Opportunity) ในการ

ด าเนินงานของสหกรณ์ รวมถึง การประเมิน

วัตถุประสงค์และการด าเนินงานของสหกรณ์ ดา้นต่าง ๆ 

- ความสอดคล้อง เหมาะสมของสภาพแวดล้อมและ
วัตถุประสงค์ 

(1) วัตถุประสงค์ของการการใช้สินเชื่อของสหกรณ์ 
(2) ระเบียบ, ข้อบังคับ, เกณฑ์การสนับสนุนสินเชื่อ 
(3) สภาพเศรษฐกิจ การเงินครัวเรือนของสมาชิก 
(4) การสนับสนุนจากหนว่ยงานที่เกีย่วขอ้ง  
(5) ความต้องการและความคาดหวังของสมาชิก 

การประเมินปัจจยัเบื้องต้น (Input Evaluation) 

หมายถึง ประเมินปัจจัยที่ใช้ในการด าเนินงาน ได้แก่ 

ทรัพยากรต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการบรหิารจัดการสินเชื่อของ

สหกรณ ์

- ความเพียงพอของทรัพยากรต่างๆ ในการบริหาร
จัดการด้านสินเชื่อ ได้แก่ 

(1) ความเหมาะสม ความเพียงพอ ในการแบ่งบทบาท
หน้าที่  ระบบการท างานของกรรมการและเจ้าหน้าที่
สหกรณ์  

(2) ความเพียงพอของสินเชื่อของ พอช.  
(3) ด้านความรู้ ทักษะ ของกรรมการและฝ่ายจัดการ  
(4) ความเพียงพอของอุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคโนโลยี 

การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) 

หมายถึง การประเมินกระบวนการในการด าเนินงานของ

สหกรณ ์

- ความรวดเร็ว ถูกต้อง มีมาตรฐานในกระบวนการใน
การบริหารจัดการด้านสินเชื่อ 

(1) ด้านการอนุมัติ เบิกจ่าย สินเชื่อให้สมาชิก    
(2) ด้านการช าระคืนสินเชื่อ  
(3) ด้านการจัดท าระบบบัญชี การเงิน   
(4) ด้านการติดตามเร่งรัดหนี้สิน และแก้ไขปัญหา NPL 

รวมถึงปัญหาในภาวะวิกฤต  
(5) ด้านการบริหารความเส่ียง 

การประเมินผลผลติ (Product Evaluation) หมายถึง 

การประเมินผลที่เกดิขึ้นจากการด าเนินงาน 

ผลผลิตทางตรง 
(1) บรรลุวัตถุประสงค์การใช้สินเชื่อเพื่อตามที่เสนอ  
(2) สามารถในช าระคืนสินเชื่อได้ 
(3) สามารถจัดท างบการเงินได้ตามมาตรฐาน 
ผลผลิตทางอ้อม   
(4) การจัดสรรผลประโยชน์/สวัสดิการให้กับสมาชิก 
(5) เกิดผลการพัฒนาด้านอื่น ๆ  
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6. ระเบียบวิธีกำรวิจัย 
6.1 ประชำกรที่ท ำกำรศึกษำ 
ผู้วิจัยจึงท าการศึกษาแบบเฉพาะเจาะจง โดยท าการศึกษาสหกรณ์เคหชุมชนป่ากล้วยพัฒนา 

จ ากัด เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร จ านวนสมาชิกทั้งสิ้น 122 คน เนื่องจากเป็นสหกรณ์ที่บริหาร
จัดการโดยชุมชนที่เป็นผู้เดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นสหกรณ์ขนาดกลาง และในอดีตในช่วงปี 
2557-2559 ประสบปัญหาด้านการบริหารจัดการภายใน ซึ่งปัจจุบันสหกรณ์สามารถบริหารจัดการได้
ตามปกติ  

6.2 กำรจัดเก็บรวบรวมข้อมูล  
1) ข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์คณะกรรมการสหกรณ์ 

แบบสอบถามสมาชิกในโครงการ รวมถึง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป และการบริหาร
จัดการสินเชื่อของสหกรณ์ 

2) ข้อมูลทุติยภูมิ เก็บรวบรวมจากเอกสารรายงานต่าง ๆ ของสหกรณ์เคหสถานชุมชนป่า
กล้วยพัฒนา จ ากัด ที่ได้จัดท าขึ้น เช่น รายงานสถานะการเงินประจ าปี 2560-2562 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการข้อบังคับ ระเบียบสหกรณ์ เอกสารทางวิชาการ แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อรวมถึงการสืบค้นเพ่ิมเติมจากเวปไซต์ต่าง ๆ  

6.3 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ 
1) การสัมภาษณ์คณะกรรมการสหกรณ์ จ านวน 5 คน และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

จ านวน 2 ท่าน  
2) วิเคราะห์จากแบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการสินเชื่อ 

เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยอาศัยแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่  ประกอบด้วยค าถาม 4 
ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ 
การศึกษา อาชีพ ความเกี่ยวข้องกับสหกรณ์ สถานะการเงินในครัวเรือน สถานการณ์ออมต่อเดือน 
โดยเป็นข้อค าถามแบบเลือกรายการ (Check List) รวมจ านวน 8 ข้อ 

ส่วนที่ 2 เป็นความเห็นเกี่ยวกับความสอดดคล้อง เหมาะสม ของสภาพแวดล้อมทางด้าน
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม รวมถึงวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานด้านสินเชื่อ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานด้านสินเชื่อของสหกรณ์ รวมทั้งสิ้น 21 ข้อ 

ส่วนที่ 3 เป็นความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของทรัพยากรที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานที่เอ้ือ
ต่อการบริหารจัดการสินเชื่อของสหกรณ์ รวมทั้งสิ้น 18 ข้อ 

ส่วนที่ 4 เป็นความเห็นเกี่ยวกับความรวดเร็ว ถูกต้อง มีมาตรฐานในกระบวนการในการ
ด าเนินงานของสหกรณ์ รวมทั้งสิ้น 15 ข้อ 
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ส่วนที่ 5 เป็นความคิดเห็นเกี่ยวกับผลที่เกิดจากการบริหารจัดการของสหกรณ์ โดยมีผลผลิต
ทางตรงและผลผลิตทางอ้อม รวมทั้งสิ้น 9 ข้อ 

โดยในแต่ละข้อค าถามแบ่งความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ เห็นด้วยระดับมากที่สุด = 5 
เห็นด้วยระดับมาก = 4 เห็นด้วยระดับปานกลาง =3 เห็นด้วยน้อย= 2 และเห็นด้วยน้อยที่สุด = 1 
และมีข้อค าถามปลายเปิดส าหรับเปิดโอกาสให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงคิดเห็น จ านวน 2 ข้อ 

เกณฑ์กำรประเมินผล  
ในการประเมินผลการศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อม ปัจจัยเบื้องต้นหรือปัจจัยน าเข้า ปัจจัย

กระบวนการ และผลผลิตของการบริหารจัดการสินเชื่อ ผู้วิจัยใช้เกณฑ์ค่าคะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม
ประชากรมาพิจารณาระดับความคิดเห็น (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2540) โดยมีใช้การค านวณความกว้าง
ของอัตรภาคชั้น จากสูตร  

คะแนนสูงสุด (5) - คะแนนต่ าสุด (1) หารด้วยจ านวนช่วงชั้น ซึ่งผู้วิจัยก าหนดจ านวนช่วง
ชั้นในการหาค่าเฉลี่ยเป็น 3 ระดับ โดยหาค่าเฉลี่ยของคะแนนเกณฑ์การวัดผล ดังนี้  

= 5-1 = 1.33  
     3  
ซึ่งสามารถแปรความหมายระดับคะแนน ออกเป็น 3 ระดับ ไดค้่าเฉลี่ยดังนี้   

ค่าเฉลี่ย 1.00 - 2.33 หมายถึง ระดับต่ า 
ค่าเฉลี่ย 2.34 - 3.66 หมายถึง ระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 3.67 - 5.00 หมายถึง ระดับสูง 

6.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ 
ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยในเชิงปริมาณใช้สถิติพรรนา 

(Descriptive Statistics) โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
และค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ในการแจกแจงความถี่ในการจัดล าดับชั้น
ของข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มประชากร และหาระดับอของ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินเชื่อ จากปัจจัย 4 ปัจจัย และการแจกแจงความถี่
ในการจัดล าดับชั้นของข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม โดยใช้ โปรแกรมส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ 
(Statistic Package for Social Science: SPSS)  

ส าหรับการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) จากเอกสาร
ที่สหกรณ์ได้มีการท าขึ้น เช่น รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานการพิจารณาเงินกู้ ระเบียบ
ของสหกรณ์ และข้อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์ 
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7. ผลกำรศึกษำ 
จากผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินเชื่อเพ่ือพัฒนาที่อยู่

อาศัยของสหกรณ์ในโครงการบ้านมั่นคง: กรณีศึกษาสหกรณ์เคหสถานชุมชนป่ากล้วยพัฒนา จ ากัด 
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบด้วยผลการศึกษาใน 4 ด้าน คือ ด้านสภาพแวดล้อม  
ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการบริหาร
จัดการด้านสินเชื่อ พบว่า 

1) ลักษณะท่ัวไปของประชำกร  
ผลการสอบถามของกรรมการและสมาชิกสหกรณ์เคหสถานชุมชนป่ากล้วยพัฒนา จ ากัด 

จ านวน 122 ราย มีผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 92 ราย คิดเป็นร้อยละ 75.41 ซึ่งส่วนใหญ่พบว่าเป็น
ผู้หญิง จ านวน 57 ราย คิดเป็นร้อยละ 61.96 เป็นผู้ชาย จ านวน 35 ราย คิดเป็นร้อยละ 38.04 
ซึ่งอายุของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 40-59 ปี จ านวน 39 ราย คิดเป็นร้อยละ 42.39 
รองลงมาอยู่ในช่วงอายุ 19-39 จ านวน 28 ราย คิดเป็น 30.43 และน้อยสุดอยู่ในช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป 
จ านวน 25 ราย คิดเป็นร้อยละ 27.17 ด้านการศึกษา พบว่า สมาชิกสหกรณ์ส่วนใหญ่มีระดับ
การศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษามากที่สุด จ านวน 38 ราย คิดเป็นร้อยละ 41.30 รองลงมาคือ 
การศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 21 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.83 ระดับมัธยมศึกษา จ านวน 15 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 16.30 ระดับอาชีวะศึกษา จ านวน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.04 และต่ าที่สุดคือ 
ระดับต่ ากว่าประถมศึกษาหรือไม่ได้รับการศึกษา จ านวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.52 ในด้านอาชีพ 
สมาชิกสหกรณ์ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างมากที่สุด จ านวน 34 ราย คิดเป็นร้อยละ 36.96 รองลงมาคือ 
พนักงานบริษัท จ านวน 28 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.43 ค้าขาย จ านวน 17 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.48 
และพบว่าไม่มีอาชีพ จ านวน 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.96 ด้านความสัมพันธ์กับสหกรณ์ พบว่า 
ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกสามัญ จ านวน 65 ราย คิดเป็นร้อยละ 70.65 รองลงมาเป็นสมาชิกสมทบ 
จ านวน 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.74 และมีสถานะเป็นกรรมการ จ านวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 
7.61 ด้านสถานะการเงินในครัวเรือน พบว่าส่วนใหญ่สมาชิกมีรายได้เท่ากับรายจ่าย จ านวน 34 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 36.96 รองลงมามีรายได้น้อยกว่ารายจ่าย จ านวน 30 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.61 และ
รายได้มากกว่ารายจ่าย จ านวน 28 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.43 การออมเงิน พบว่า ส่วนใหญ่สมาชิก
สหกรณ์ไม่มีเงินออมสูงที่สุด จ านวน 57 ราย คิดเป็นร้อยละ 61.96 รองลงมามีเงินออมต่อเดือนอยู่
ระหว่าง 500-1,000 บาท จ านวน 17 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.48 มีเงินออมต่อเดือนระหว่าง 1 ,001- 
1,500 บาท จ านวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.78 และมีเงินออมมากกว่า 1 ,500 บาท จ านวน 9 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 9.78 ด้านการช าระคืน พบว่า สมาชิกสหกรณ์มีการช าระคืนสม่ าเสมอทุกเดือนมาก
ที่สุด จ านวน 88 ราย คิดเป็นร้อยละ 95.65 รองลงมามีสมาชิกขาดการช าระคืนแต่ไม่เกิน 3 เดือน 
จ านวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.35 และไม่พบสมาชิกที่ขาดการช าระคืนเกิน 3 เดือน 
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2) ผลกำรศึกษำปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรสินเชื่อของสหกรณ์ 
(1) ปัจจัยบริบท สภาพแวดล้อม: ความสอดคล้อง ความจ าเป็น ของสภาพแวดล้อม

ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง  วัตถุประสงค์การใช้สินเชื่อเพ่ือพัฒนาที่ อยู่อาศัย และ 
การสนับสนุนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

ผลการศึกษาภาพรวมปัจจัยสภาพแวดล้อมส่งผลต่อการประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการสินเชื่อในระดับค่าเฉลี่ย 3.98 จัดอยู่ในเกณฑ์ระดับสูง ซึ่งเมื่อพิจารณาบริบท สภาพแวดล้อมที่
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินเชื่อมากที่สุดใน 3 ล าดับแรก พบว่า ความสอดคล้องกับ
สภาพปัญหา ความต้องการของสมาชิก มีค่าเฉลี่ย 4.25 และรองลงมา ได้แก่ การด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ ค่าเฉลี่ย 4.24 และในล าดับที่ 3 ได้แก่ ความสามารถในการปฏิบัติตาม
ข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 4.17 ซึ่งทั้ง 3 ล าดับ จัดอยู่ในเกณฑ์ระดับสูง และพบว่า
ปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินงานด้านสินเชื่อน้อย ได้แก่ การมีผู้ทรงอิทธิพลในพ้ืนที่ มีค่าเฉลี่ย 2.87 
จัดอยู่ในระดับปานกลาง และการมีหนี้สินอ่ืน ๆ ของสมาชิก เช่น หนี้นอกระบบ มีค่าเฉลี่ย 3.37 
จัดอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง  

(2) ปัจจัยน าเข้า: ความเพียงพอของทรัพยากรที่จ าเป็นต่อการด าเนินงาน  
ผลการศึกษาภาพรวมพบว่าความเพียงพอ เหมาะสมของบุคคลากร งบประมาณ

สินเชื่อ ความรู้ ทักษะของกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ รวมถึง อุปกรณ์ เครื่องมืออ านวยความ
สะดวก มีความเพียงพอ เหมาะสม ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินเชื่อ ในระดับค่าเฉลี่ย 
4.08 จัดอยู่ในเกณฑ์ระดับสูง เมื่อพิจารณาปัจจัยน าเข้าที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สินเชื่อมากที่สุดใน 3 ล าดับแรก พบว่า ความซื่อสัตย์ สุจริตของกรรมการและเจ้าหน้าที่ มีค่าเฉลี่ย 
4.26 ล าดับรองลงมา คือ การมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมการประชุม ร่วมกิจกรรมอ่ืน ๆ ของสมาชิก 
มีค่าเฉลี่ย 4.18 และล าดับที่ 3 พบว่ามี 2 ปัจจัยได้แก่ เปิดโอกาสให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมของ
กรรมการ และความเพียงพอของเจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 4.16 ซึ่งทั้ง 3 ล าดับ
จัดอยู่ในเกณฑ์ระดับสูง และพบว่าความเพียงพอในการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการท างาน เช่น 
มีกลุ่มไลน์ในการแจ้งข้อมูลข่าวสารของสหกรณ์ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 3.87 จัดอยู่ในเกณฑ์ที่สูง 

(3) ปัจจัยกระบวนการ: ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินเชื่อกระบวนการในการ
ด าเนินงานด้านสินเชื่อ  

ผลการศึกษาพบว่า ภาพรวมกระบวนการด้านการด าเนินงานด้านสินเชื่อที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพต่อการบริหารจัดการสินเชื่อ ในระดับค่าเฉลี่ย 4.11 จัดอยู่ในเกณฑ์ระดับสูง ซึ่งเมื่อ
พิจารณากระบวนการด าเนินงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพมากที่สุดใน 3 ล าดับแรก พบว่า 
ความถูกต้อง ครบถ้วน ของกระบวนการการจัดท าค าขอกู้ หนังสือสัญญาเงินกู้ สัญญาค้ าประกัน 
มีค่าเฉลี่ย 4.25 รองลงมาได้แก่ ความสามารถในการจัดประชุมใหญ่และรับรองงบการเงินของสหกรณ์
ประจ าปี มีค่าเฉลี่ย 4.22 และการช าระคืนเงินต้น และดอกเบี้ยของสมาชิกตรงตามระยะเวลาที่
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ก าหนด มีค่าเฉลี่ย 4.21 ซ่ึงทั้ง 3 ล าดับจัดอยู่ในเกณฑ์ระดับสูง และพบว่าการด าเนินการด้าน
กฎหมายกับสมาชิกท่ีไม่ช าระคืนเป็นเวลานาน มีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ 3.78 ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์
ระดับสูง  

(4) ผลผลิต: ผลจากการบริหารจัดการสินเชื่อของสหกรณ์ 
ผลการศึกษาพบว่า ภาพรวมผลผลิตที่เกิดจากการด าเนินงานด้านสินเชื่อ มีค่าเฉลี่ย 

4.12 จัดอยู่ในเกณฑ์ระดับสูง เมื่อพิจารณาผลผลิตที่เกิดขึ้นจากปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการสินเชื่อมากที่สุด พบว่า สหกรณ์สามารถช าระคืนสินเชื่อได้ตามเงื่อนไข มีค่าเฉลี่ย 4.24 
รองลงมาได้แก่ สหกรณ์สามารถบริหารจัดการสินเชื่อได้ตรงตามวัตถุประสงค์ มีค่าเฉลี่ย 4.23 และ
ล าดับที่ 3 พบว่ามี 2 ผลผลิต ได้แก่ สหกรณ์สามารถจัดท ารายงานฐานะการเงินประจ าปีได้เป็น
ปัจจุบัน และสามารถจัดสรรผลก าไร และจ่ายปันผลให้สมาชิกได้ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 4.18 ซึ่งทั้ง 
3 ล าดับจัดอยู่ในเกณฑ์ระดับสูง  

3) ผลกำรสัมภำษณ์ควำมเห็นของคณะกรรมกำรสหกรณ์และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  
จากการสัมภาษณ์คณะกรรมการด าเนินงานของสหกรณ์เคหสถานชุมชนป่ากล้วยพัฒนา 

จ ากัด จ านวน 5 คน ได้แก่ คณะกรรมการ 3 ท่าน เจ้าหน้าที่บัญชี 1 ท่าน และอดีตกรรมการ 1 ท่าน 
พบว่า 

(1) ด้านปัจจัยสภาพแวดล้อม (ความสอดคล้อง เหมาะสม ความจ าเป็น) ที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพ 

จากการสัมภาษณ์คณะกรรมการ พบว่า สภาพเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่ออาชีพ 
รายได้ของสมาชิกสหกรณ์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการช าระคืนสินเชื่อ เห็นได้จากผลกระทบจากปัญหา
จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ท าให้กรรมการและสมาชิกได้รับผลกระทบจากการพักงาน 
ค้าขายรายได้ลดลง ไม่สามารถมาช าระคืนสินเชื่อค่าที่ดินและค่าบ้าน การด าเนินงานของ
คณะกรรมการ พบว่า คณะกรรมการและสมาชิกมีการรับรู้ข้อบังคับ ระเบียบ และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ 
ของสหกรณ์ เป็นอย่างดี สามารถปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ได้ ส าหรับการสนับสนุนการท างาน
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พบว่า การสนับ
สนับสนุนการท างานอย่างต่อเนื่องของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลต่อระบบการท างานของสหกรณ์ 
โดยเฉพาะด้านการจัดท าบัญชีสหกรณ์ ปัจจุบันพบว่า ได้รับการหนุนเสริมจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เป็นอย่างดี ในการให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ รวมถึง พบว่ามีการประสานการท างานกับหน่วยงานอ่ืน ๆ 
เช่น ส านักงานเขต ในการส่งเสริม ดูแลความเป็นอยู่ของสมาชิกในชุมชน 

ความต้องการความคาดหวังต่อสหกรณ์ พบว่า คณะกรรมการสหกรณ์คาดหวังให้
สหกรณ์มีผลก าไรในการด าเนินงาน เพ่ือน ามาพัฒนาชุมชนในด้านต่าง ๆ เช่น การจัดทุนการศึกษาให้
บุตรหลานในชุมชน และให้สหกรณ์เป็นแหล่งทุนของชุมชนต่อไปในอนาคต ถึงแม้ว่าจะช าระสินเชื่อ
กับสถาบันครบแล้ว สหกรณ์ก็จะยังคงด าเนินการต่อไป 



685 
 

(2) ด้านความเพียงพอ เหมาะสม ของทรัพยากรที่จ าเป็นต่อการบริหารงานที่ส่งผล
ต่อประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการมีการแบ่งบทบาท หน้าที่การท างานกันอย่าง ชัดเจน ปัจจุบันสหกรณ์
มีคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงสร้าง จ านวน 9 คน พบว่าท างานจริง จ านวน 5 คน โดยสหกรณ์
มีเจ้าหน้าที่บัญชีเป็นลูกจ้าง 1 คน (เป็นสมาชิกในโครงการ) เหรัญญิก 1  คน (เป็นกรรมการ) 
แยกบทบาทกันชัดเจน ซึ่งยังพบว่ากรรมการบางท่านยังไม่เข้าใจบทบาท หน้าที่ สหกรณ์มีระบบการ
ประชุมคณะกรรมการประจ าเดือนทุกเดือน และมีการประชุมพิจารณาเงินกู้ทุกเดือน โดยมีการแจ้งให้
สมาชิกรับทราบจากการปิดประกาศ คณะกรรมการท างานด้วยความตั้งใจ ใช้ใจท างาน มีความ
พยายามในการเรียนรู้ สมาชิกในโครงการมีการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน เช่น ท าบุญชุมชน 
และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยเฉพาะการช าระคืนที่ส่วนใหญ่ช าระคืนตรง 

สหกรณ์ใช้สินเชื่อเพ่ือซื้อที่ดินและปลูกสร้างบ้านกับสถาบัน รวม 16 ล้านเศษ ซึ่งใน
การด าเนินการ พบว่า สินเชื่อเพ่ือปลูกสร้างบ้านที่สมาชิกกู้ยืมไป ส่วนใหญ่สามารถด าเนินการได้ตาม
รูปแบบที่เสนอ และสมาชิกมีการสมทบในการด าเนินการบางส่วนประมาณ 120,000 -150,000 บาท
ต่อครัวเรือน สหกรณ์ได้เริ่มปล่อยกู้สามัญภายในให้สมาชิกในปี 2556 เพ่ือให้สมาชิกน าไปต่อเติมบ้าน 
ต่อยอดเรื่องอาชีพ ปัจจุบันจ านวนสมาชิกใช้บริการประมาณ 50-51 ราย ประมาณเดือนละ 10 กว่า
ราย วงเงินเงินให้กู้ 20,000-30,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 10 ต่อปี  

กรรมการกล่าวว่า ความรู้ ทักษะ มีความส าคัญโดยเฉพาะการจัดท าระบบบัญชี 
การเงิน หากขาดความรู้ ความเข้าใจจะส่งผลสหกรณ์ไม่สามารถจัดท าบัญชีได้เป็นปัจจุบัน เช่น ในช่วง
แรกของการตั้งสหกรณ์ที่ไม่สามารถปิดงบการเงินได้ เนื่องจากคณะกรรมการขาดความเข้าใจ ความรู้
ด้านการท าบัญชี สหกรณ์มีความพร้อมด้านอุปกรณ์ เครื่องมือเพียงพอต่อการบริหารงาน ได้แก่ 
คอมพิวเตอร์โต๊ะ ตู้ เก็บเอกสาร ส่วนเรื่องการน าเทคโนโลยีมาใช้ พบว่า สหกรณ์มีกลุ่มไลน์
คณะกรรมการไว้เพ่ือนัดหมาย แต่ส าหรับระบบสหกรณ์ กรรมการมองว่า การประชุมแบบเห็นหน้า
สมาชิกมีความจ าเป็น เพราะท าให้เกิดความเข้าใจกันในเรื่องที่มีการพูดุคยกันมากกว่า และในระบบ
สหกรณ์จ าเป็นต้องมีการลงมติโดยหลักประชาธิปไตย ดังนั้น การยกมือของสมาชิก จึงจ าเป็นมาก  

(3) ด้านกระบวนการในการด าเนินงานด้านสินเชื่อของสหกรณ์ (ความรวดเร็ว ความ
ถูกต้อง มีมาตรฐาน) 

การด าเนินการตามระเบียบที่ก าหนดของสมาชิก มีผลต่อการด าเนินงานของสหกรณ์ 
เนื่องจากสหกรณ์มีการติดประกาศให้สมาชิกทราบถึงวันพิจารณาเงินกู้ของกรรมการ วันส่งช าระคืน
สินเชื่อ และกติการะเบียบต่าง ๆ รวมถึงกรรมการมีระบบการตรวจสอบกันเอง ได้แก่ เหรัญญิก 
กับบัญชี จะมีการสอบทานตัวเลขและจ านวนเงินให้กันเอง มีการนับเงินสดในมือกันประจ า ขั้นตอน
ทางบัญชีท าให้สหกรณ์มีการจัดท าบัญชีตามเกณฑ์ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก าหนด และเนื่องจาก
สหกรณ์มีเจ้าหน้าที่บัญชีที่มีความรู้พ้ืนฐานด้านการจัดท าบัญชีด้วย จึงท าให้สามารถจัดท าได้ รวมถึงมี
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ระบบการติดตามแก้ไขปัญหาสมาชิกที่ขาดการช าระคืน โดยเชิญสมาชิกมาพูดคุยถึงปัญหา และ
หาทางออกร่วมกัน เช่น การการหยุดคิดค่าปรับ และส่วนที่ค้างช าระจะใช้วิธีหารเฉลี่ย 10 งวด พร้อม
ส่งงวดปัจจุบัน และมีการออกจดหมายทวงถามสมาชิกตามเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ก าหนด ท าให้
มีสมาชิกที่มีปัญหาการช าระคืนไม่มากเพียง 4-5 ราย โดยสหกรณ์ก าหนดค่าปรับส าหรับสมาชิกที่
ช าระไม่ตรงเวลาวันละ 5 บาท 

กรรมการสหกรณ์ มีความเห็นว่า ปัจจัยที่ท าให้สหกรณ์บรรลุวัตถุประสงค์ และมี
ประสิทธิภาพที่ส าคัญ ได้แก่  

(1) ความร่วมมือของสมาชิกในการปฏิบัติตามกติกา ระเบียบ รวมถึงความร่วมมือใน
การท ากิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน  

(2) ความตั้งใจความเข้มแข็งในการท างานของกรรมการมองประโยชน์ของชุมชน
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน  

(3) สมาชิกมีความเชื่อมั่นในการบริหารงานของกรรมการ  
(4) การที่สมาชิกได้รับประโยชน์จากสหกรณ์อย่างแท้จริง ตั้งแต่เรื่องที่อยู่อาศัย เรื่อง

ทุนประกอบอาชีพ เรื่องสวัสดิการต่าง ๆ ที่ได้รับจากสหกรณ์  
4) ผลกำรสัมภำษณ์ควำมเห็นเจ้ำหน้ำที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์และกรมตรวจบัญ ชี

สหกรณ์  
จากการสัมภาษณ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีช านาญการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และ 

เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ มี่ได้รับมอบหมายให้สนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้าน
การจัดท าบัญชีให้สหกรณ์เคหสถานชุมชนป่ากล้วย จ ากัด และเป็นผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ มาตั้งแต่ปี 
2557 ถึงปัจจุบัน พบว่า 

(1) บทบาท หน้าที่ในการพัฒนาหรือ สนับสนุนการท างานของสหกรณ์ 
ผู้ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ กลุ่มพัฒนาระบบการเงินและการบัญชี ส านักมาตรฐานการ

บัญชีและการสอบบัญชี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มีบทบาท หน้าที่ พัฒนาสหกรณ์เพ่ือให้สหกรณ์ต่าง ๆ 
ในความดูแลสามารถจัดท าบัญชีและงบการเงินได้ ซึ่งอีกบทบาทหน้าที่ คือ ก าหนดหลักสูตรและเป็น
วิทยากรในการอบรม พัฒนาสหกรณ์ในด้านการจัดท าบัญชีและงบการเงิน ซึ่งในปี 2562 ได้รับการ
แต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์เคหสถานชุมชนป่ากล้วย จ ากัด ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
2562 โดยได้ตรวจสอบงบการเงินประจ าปีและแสดงความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชีอย่างไม่มี
เงื่อนไข ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 

เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ มีหน้าที่ในการส่งเสริม ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือสหกรณ์
ต่าง ๆ ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ พรบ.สหรกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบต่าง ๆ ที่ กรมส่งเสริมสหร
กรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก าหนด เพ่ือน ามาสู่การปฏิบัติหรือการปรับปรุงระเบียบภายในสหร
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กรณ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่าง ๆ โดยได้รับมอบหมายให้ดูแลสหกรณ์เคหสถานชุมชนป่ากล้วย
พัฒนา จ ากัด มาตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน  

(2) ปัจจัยสภาพแวดล้อม มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินเชื่อ 
เจ้าหน้าที่ท้ัง 2 หน่วยงานได้ให้ความเห็นที่สอดคล้องกัน คือ สหกรณ์สามารถปฏิบัติ

ตามข้อบังคับ และระเบียบ รวมถึงมีความเข้าใจเป็นอย่างดี ด้านสภาพทางเศรษฐกิจ มีผลต่อการช าระ
คืนของสมาชิก เช่น สถานกาณณ์โควิด-19 สมาชิกได้รับผลกระทบด้านอาชีพ รายได้ ท าให้ไม่สามารถ
ช าระคืนสหกรณ์ได้ ซึ่งสหกรณ์ฯ ได้มีการช่วยเหลือสมาชิกโดยให้สมาชิกพักช าระคืนหนี้ และสหกรณ์
ขอพักช าระหนี้กับสถาบัน ซึ่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ มีความเห็นเพ่ิมเติมว่า ถึงแม้จะมีปัญหา
ด้านเศรษฐกิจบ้าง แต่สหกรณ์มีการช่วยเหลือสมาชิก โดยการปล่อยเงินกู้สามัญ และเงินกู้ฉุกเฉิน
ให้กับสมาชิกที่มีปัญหาด้านอาชีพ รายได้ ในวงเงินไม่มาก 20,000-30,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 
10 ต่อปี สมาชิกที่ใช้บริการประมาณ 50 คน และสมาชิกที่มีปัญหาการช าระคืนก็มีเพียง 4-5 คน 
จึงมองว่าสภาพเศรษฐกิจอาจเป็นปัญหาและส่งผลกระทบกับการบริหารจัดการสินเชื่อ แต่สหกรณ์ก็
สามารถแก้ไขปัญหาได้ การหนุนเสริมการท างานของหน่วยงาน เห็นว่าความต่อเนื่องของเจ้าหน้าที่
ส่งผลต่อการท างานของสหกรณ์ เห็นได้จากในช่วงก่อนปี 2557 ซึ่งเป็นที่คณะกรรมการยังขาดความรู้
ความเข้าใจด้านการจัดท าบัญชี ซึ่งพบว่ามีการสับเปลี่ยน โยกย้ายเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในการลง
หนุนเสริม ส่งผลให้สหกรณ์ประสบปัญหาตกค้างการปิดบัญชีเป็นเวลา 3 ปี ส าหรับสถาบันซึ่งเป็น
หน่วยงานที่สนับสนุนสินเชื่อ เห็นว่าเกณฑ์การสนับสนุนสินเชื่อของสถาบันรวมถึงเงื่อนไขต่าง ๆ เช่น 
สอดคล้องกับความสามารถของสมาชิก มีความยืดหยุ่น ท าให้สหกรณ์สามารถบริหารจัดการส่วนต่าง
จากดอกเบี้ยได้ อย่างไรก็ตาม ในการท างานขอให้สถาบันพิจารณาความพร้อมของสหกรณ์ในด้านคน
ท าบัญชีของสหกรณ์ เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นมาแก้ไขปัญหาชุมชนที่มีความ
เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย ดังนั้น ความพร้อมของคนท างานด้านบัญชี จึงค่อนข้างเป็นข้อจ ากัดของแต่
ละสหกรณ์  

(3) ปัจจัยทรัพยากรที่จ าเป็นในการด าเนินงานด้านสินเชื่อของสหกรณ์ 
สหหกรณ์ มีการจัดโครงสร้างคณะกรรมการ การแบ่งบทบาท หน้าที่ คนท างาน

ชัดเจน และส่วนใหญ่ท างานตามที่ได้มีการมอบหมาย โดยมีกรรมการที่ท างานจริงจัง ต่อเนื่อง 
ประมาณ 5 คน จาก 9 คน กรรมการมีการท างานที่เป็นระบบ เช่น ฝ่ายติดตามหนี้ ก็จะท าหน้าที่ใน
การเชิญสมาชิกที่มีปัญหาการช าระคืนมาพูดคุย ตกลงเรื่ องการช าระคืน จัดท าหนังสือติดตาม 
ทวงถาม มีการประชุมคณะกรรมการทุกเดือน และมีการปรึกษาหารือกันอย่ างต่อเนื่องรวมถึง
กรรมการมีความพยายามที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ตลอดถึงแม้ว่าจะเป็นผู้สูงอายุ 

สหกรณ์ใช้ระบบจัดจ้างผู้จัดท าบัญชีซึ่งเป็นสมาชิกที่มีความรู้ด้านการจัดท าบัญชี 
ซึ่งเป็นหัวใจในการบริหารจัดการการเงินและสินเชื่อ มีการจัดท าบัญชีตามมาตรฐาน รวมถึง กรรมการ
ต้องรู้บทบาท หน้าที่ของกรรมการ และมีความเข้าใจต่อข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ ซึ่งเป็นสิ่งที่
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จ าเป็นและส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงาน เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับสมาชิก แต่ทั้งนี้
ยังประกอบไปด้วยความตั้งใจของกรรมการในการท างานด้วย  

สหกรณ์มีความพร้อม หรือความเพียงพอของอุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ช่วยในการท างาน 
มองว่าความรู้ ความเข้าใจเรื่องระบบัญชีมีส าคัญกว่าด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ เนื่องจากหากมีเครื่องมือ 
อุปกรณ์ที่ดีแต่ไม่เข้าใจระบบบัญชีก็ไม่สามารถท าได้ แต่ในปัจจุบันซึ่งเป็นยุคเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ 
โน๊ตบุ๊ค มีส่วนส าคัญในการช่วยให้ระบบการท างานของชุมชนมีประสิทธิภาพ แต่ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่กรม
ส่งเสริมสหกรณ์พ้ืนที่ 2 มองว่าการน าโปรแกรมด้านการจัดท าบัญชีมาใช้ยังมีข้อจ ากัดในการใช้ 
เนื่องจากในทางบัญชี การจัดท าบัญชีหากมีการแก้ไขเอกสารจะต้องมีการเซ็นต์รับรองการแก้ไข 
เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริต แต่หากใช้โปรแกรมการแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ท าได้ง่ายอาจเป็นช่องว่างให้
เกิดการทุจริตได้  

(4) ปัจจัยกระบวนการในการด าเนินงานของสหกรณ์  
คณะกรรมการสหกรณ์มีขั้นตอนการด าเนินงานด้านสินเชื่อตาม ตามระเบียบ โดยมี

ระบบการประชุมเพื่อพิจารณาเงินกู้ทุกเดือน การจ่ายเงินกู้ตามระเบียบ ซึ่งสหกรณ์นี้มีการปิดประกาศ
ให้สมาชิกทราบวันพิจารณาเงินกู้ให้ วันรับช าระเงิน ท าให้สมาชิกมีการด าเนินการตามขั้นตอนที่
สหกรณ์ก าหนดได้ค่อนข้างดี เห็นได้จากคณะตรวจการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งประกอบด้วย 
หัวหน้ากลุ่มเสริมสหกรณ์ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ จากพ้ืนที่อ่ืน 3-5 คน ได้ตรวจการด าเนินงานของ
สหกรณ์ โดยตรวจเอกสารส าคัญ เช่น รายงานการประชุมคณะกรรมการ เอกสารสัญญาต่าง ๆ พบว่า 
สหกรณ์มีการด าเนินงานเป็นไปตามระเบียบ ไม่พบประเด็นปัญหาจากการด าเนินงาน นอกจากนี้
สหกรณ์ยังสามารถบริหารสินเชื่อให้มีสภาพคล่องค่อนข้างดี เห็นได้จากการปล่อยกู้สามัญและกู้ฉุกเฉิน
ให้กับสมาชิก ซึ่งมีสมาชิกใช้บริการอย่างต่อเนื่อง และการด าเนินงานของสหกรณ์มีผลก าไร สามารถ
ปันผลคืนให้สมาชิก ซึ่งสหกรณ์มีการจ่ายปันผลเป็นเงินสด และเลี้ยงข้าวสมาชิกในชุมชน รวมถึงมี
ระบบการติดตาม ทวงถามการช าระคืนจากสมาชิกตามที่เจ้าหน้าที่ได้แนะน า โดยมีการอธิบายถึง
ผลกระทบจากการไม่ช าระคืน และท าข้อตกลงในการช าระคืนใหม่ รวมถึงมีมาตรการจัดเก็บค่าปรับ
เป็นรายวัน ๆ ละ 5 บาท ส าหรับสมาชิกที่ช าระล่าช้า หรือขาดการช าระ ซึ่งเป็นผลให้สมาชิกมีการ
ช าระคืนตรงเวลา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมสหกรณ์ชุดปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ คนรุ่นใหม่มีน้อย 
ในอนาคตอาจจะประสบปัญหาขาดคนท างาน และเนื่องจากเป็นการท างานที่ไม่มีค่าตอบแทน จึงขาด
แรงจูงใจในการที่จะท าให้มีคนรุ่นใหม่เข้ามาท างาน ประกอบกับคนท างานด้านบัญชี การเงินของ
ชุมชนก็ค่อนข้างหายาก ดังนั้น จึงมองว่าความเสี่ยงของสหกรณ์คือ เรื่องคนท างาน ซึ่งหากกรรมการ
ชุดปัจจุบันหมดวาระ หรือย้ายออกนอกชุมชน สหกรณ์ก็จะประสบปัญหาในอนาคต  

(5) ระบบการท างานของกรรมการในมิติการบริหารจัดการที่ดี (ซื่อสัตย์ โปร่งใส 
การมีส่วนร่วม) พบว่าสหกรณ์มีระบบการตรวจสอบการท างานกันเอง เห็นได้จากผู้จัดท าบัญชี และ
เหรัญญิก มีการสอบทานตัวเลขทางบัญชี ว่าตรงกันหรือไม่ ซึ่งระเบียบที่ก าหนดให้สหกรณ์ถือเงินสด
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ในมือได้ไม่เกิน 5,000 บาท ต่อวัน สหกรณ์จึงมีการตรวจนับเงินสดในมืออยู่เสนอ นอกจากนี้ 
คณะกรรมการสหกรณ์ยังบท างานด้วยความ เสียสละอีกด้วย เห็นได้จากการไม่รับโบนัสกรรมการในปี
บัญชี 2562 เนื่องจากในปีดังกล่าวสหกรณ์มีผลก าไรน้อยกว่าในปีที่ผ่านมา กรรมการจึงขอรับโบนัส
เพียง 1 ใน 4 ของโบนัสที่ควรจะได้รับ โดยน าส่วนที่ไม่รับไปพิจารณาจ่ายปันผลให้สมาชิก ที่ส าคัญอีก
ประการหนึ่งคือ การเปิดโอกาสให้สมาชิกได้แสดงความคิดเห็นในกิจกรรมของสหกรณ์ เช่น เรื่องการ
ติดตั้งวงจรปิดในโครงการ การจัดระบบการจอดรถในชุมชน สมาชิกสามารถแสดงความคิดเห็นในทุก
เรื่องท่ีเกี่ยวกับชุมชนและส่วนรวม  

(6) ความเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินเชื่อของสหกรณ์ฯ 
โดยล าดับความส าคัญ ดังนี้ 

- คณะกรรมการมีความเข้าใจระบบสหกรณ์ พระราชบัญญัติสหกรณ์ ระเบียบ 
ค าแนะน านายทะเบียนสหกรณ์ ข้อบังคับชองสหกรณ์ ระเบียบของสหกรณ์ มติที่ประชุมของสหกรณ์  

- มีการประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เพ่ือให้การบริหารสหกรณ์มี
ประสิทธิภาพ เช่น การก าหนดระเบียบของสหกรณ์ การประกาศให้สมาชิกทราบในเรื่องการ
ด าเนินการของสหกรณ์ เช่น สหกรณ์ก าหนดรับช าระเงินกู้ ดอกเบี้ย หุ้น จากสมาชิกทุกอาทิตย์ต้น
เดือน เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สรุปรายการรับประจ าวันเพ่ือน าเงินเข้าธนาคาร 

- สมาชิกส่วนใหญ่ช าระหนี้ได้เป็นไปตามก าหนด เนื่องจากมีประกาศของสหกรณ์ 
เป็นผลให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 

- คณะกรรมการฯ ก าหนดระเบียบเงินกู้ สินเชื่อประเภทสามัญ และฉุกเฉิน 
เนื่องจากสหกรณ์มีสภาพคล่องที่ดี จึงน าเงินช่วยเหลือสมาชิก  

- สหกรณ์สามารถประชุมใหญ่ได้ ภายใน 150 วัน หลังสิ้นปีบัญชี 30 กันยายน 
2562 เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ ์ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563  

(7) ความเห็นเกี่ยวกับจุดอ่อน จุดแข็งในการด าเนินงานของสหกรณ์เคหสถานชุมชน
ป่ากล้วยพัฒนา จ ากัด พบว่าสหกรณ์มีจุดอ่อน ดังนี้ 

- สหกรณ์ควรสนับสนุนให้ผู้แทนของสหกรณ์เข้ารับการอบรมการจัดท าบัญชีและงบ
การเงิน เพ่ือเป็นการสลับหมุนเวียนเข้ามาปฏิบัติงานของสหกรณ์ 

- คณะกรรมการบางท่านขาดการศึกษาระเบียบ ขาดความเข้าใจต่อบทบาท หน้าที่
ของกรรมการ ระบบการบริหารงานของสหกรณ์ ท าให้การท างานไปตกอยู่กับกรรมการคนที่ท างาน 
ซึ่งท าให้คณะกรรมการท างานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ 

 
 
 
 



690 
 

(8) จุดแข็ง 
- คณะกรรมการสหกรณ์ มีการท างานด้วยความเสียสละทั้งเวลา เสียสละ

งบประมาณ เนื่องจากในการเป็นคณะกรรมการสหกรณ์จะต้องมีภารกิจในการไปประชุมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องบ่อย ซึ่งท าให้คณะกรรมการต้องหยุดงาน ซึ่งบางครั้งท าให้เสียรายได้ เนื่องจากท างาน
รับจ้าง จึงมองว่าคณะกรรมการเป็นผู้ที่ค่อนข้างเสียสละ 

- คณะกรรมการมีความเข้าใจในระบบสหกรณ์ จึงสามารถท างานได้เป็นระบบ  
- ความรู้ ทักษะในการบริหารงานของคณะกรรมการสหกรณ์ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่

บัญชีของสหกรณ์ คือ ป้าผัน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ทักษะ ด้านการบริหารการเงิน และบัญชี ท าให้ระบบ
บัญชีของสหกรณเ์ป็นระบบตามมาตรฐาน สามารถตรวจสอบได้ สร้างความเชื่อมมั่นให้กับสมาชิก 

- การให้ข้อมูล ข่าวสารของกรรมการ ได้แก่ วันรับช าระเงิน ค่าปรับที่เกิดจากการ
ช าระล่าช้า ส่งผลต่อการช าระคืนสินเชื่อที่ตรงเวลา 

- ความเชื่อมั่นในตัวกรรมการ ที่เกิดจากความสามารถในการจัดท าบัญชีและงบ
การเงินได้เป็นปัจจุบัน และสามารถน าข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการสหกรณ์ได้  

(9) ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินเชื่อของสหกรณ์ 
- การส่งเสริมให้เกิดการจัดตั้งสหกรณ์เคหสถาน เสนอให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 

พิจารณาให้ทุกสหกรณ์มีคนท าบัญชีที่ชัดเจนก่อน เนื่องจากบัญชีเป็นหัวใจส าคัญในการบริหารจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพ  

- การส่งเสริมอุดมการณ์สหกรณ์ให้กับคณะกรรมการสหกรณ์ ให้มีความเข้าใจใน
สหกรณ์ ซึ่งคนท างานต้องเสียสละ มีความซื่อสัตย์ เปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของสมาชิก และ 
ต้องสามารถตอบสนองความต้องการของสมาชิกได้ เพ่ือให้คณะกรรมการได้ยึดเป็นแนวทางการ
ท างานที่ส าคัญ  

 
8. อภิปรำยผลกำรศึกษำ 

การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการสินเชื่อของสหกรณ์เคสถานชุมชนป่ากล้วย
พัฒนา จ ากัด เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เป็นการศึกษวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยอาศัย
การเก็บรวบรวมข้อมูล จากการ สอบถามจากสมาชิกสหกรณ์ และการสัมภาษณ์คณะกรรมการ และ
ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้  

สหกรณ์เคหสถานชุมชนป่ากล้วยพัฒนา จ ากัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2549 
ซ่ึงด าเนนิงานมาเป็นระยะเวลา 13 ปี ณ วันสิ้นปีบัญชีวันที่ 30 กันยายน 2562 มีสมาชิก จ านวน 122 
คน เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 4 คน มีทุนด าเนินงานทั้งสิ้น 12,488,454.66 บาท ลดลงจากปีก่อน จ านวน 
1,688,993.29 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.91 เนื่องจากสหกรณ์ด าเนินธุรกิจด้านสินเชื่อเพียงด้านเดียว 
ซึ่งมีปริมาณธุรกิจ รวมทั้งสิ้น 2,180,612.00 บาท ดังนั้นเมื่อสหกรณ์มีการช าระคืนต้นเงินกู้กับสถาบัน 
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จึงท าให้ทุนของสหกรณ์ลดลง ส่งผลให้การด าเนินงานของสหกรณ์มีก าไรสุทธิ 349 ,982.99 บาท 
ลดลงจากปีก่อนจ านวน 53,608.16 บาท หรือลดลงร้อยละ 13.28 (รายงานผู้สอบบัญชี ส าหรับสิ้นปี
บัญชี ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562)  

1) ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรสินเชื่อของสหกรณ์  
(1) ปัจจัยบริบท สภาพแวดล้อม จากผลการศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อมทางด้าน

เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม วัตถุประสงค์ของสินเชื่อเพ่ือพัฒนาที่อยู่อาศัย และการสนับสนุนของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่าปัจจัยสภาพแวดล้อมส่งผลต่อการประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินเชื่อ
ในระดับค่าเฉลี่ย 3.98 จัดอยู่ในเกณฑ์ระดับสูง เมื่อพิจารณาปัจจัยสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพใน 3 ล าดับแรก ได้แก่ 

- ความสอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการของสมาชิก คณะกรรมการและ
สมาชิกเห็นว่าสินเชื่อเพ่ือการพัฒนาที่อยู่อาศัยของสถาบัน สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของ
สมาชิกที่เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย ซึ่งสอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์คณะกรรมการสหกรณ์ และ
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง ที่กล่าวว่า “เกณฑ์ กติกาต่าง ๆ ชุมชนสามารถเข้าถึงและสามารถปฏิบัติตามได้ 
ในส่วนกติกาการกู้ยืมชุมชนก็ค่อนข้างปฏิบัติตามได้ ” ดังนั้น เมื่อวัตถุประสงค์ของสินเชื่อสอดคล้อง
กับปัญหาของชุมชน ชุมชนสามารถน าสินเชื่อไปแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยได้ตรงกับความต้องการใน
ลักษณะของการรวมกลุ่มแก้ไขปัญหา ชุมชนจึงท าตามกติกาของสินเชื่อเพ่ือรักษาเครดิตของชุมชน 
การบริหารจัดการสินเชื่อของสหกรณ์จึงมีประสิทธิภาพ 

- การด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ พบว่าสหกรณ์ได้ด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ของสินเชื่อ กล่าวคือ น าสินเชื่อมาปล่อยกู้ให้สมาชิกเพ่ือเช่าซื้อที่ดินและปลูกสร้างบ้านได้
ครบตามจ านวนที่เสนอกับสถาบัน จ านวน 90 ครัวเรือน และสามารถปลูกสร้างบ้านได้แล้วเสร็จตาม
รูปแบบที่เสนอกับสถาบัน สอดคล้องกับแนวคิดการบริหารจัดการสินเชื่อซึ่ง สุรศักดิ์ นาคสวัสดิ์ 
(2562) ได้กล่าวไว้ว่าคณะกรรมการด าเนินงานสหกรณ์หรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จะต้องให้ความส าคัญ
กับการบริหารหนี้ กล่าวคือ ต้องให้สมาชิกใช้ประโยชน์ในเงินกู้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด คือ เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์การก่อหนี้อย่างแท้จริง ดังนั้น จะเห็นว่าสมาชิกเชื่อม่ันในการบริหารงานของสหกรณ์ 
กล่าวคือ หากสหกรณ์ไม่สามารถควบคุมให้สมาชิกสร้างบ้านได้ตามวัตถุประสงค์ที่เสนอใช้สินเชื่อกับ
สถาบัน จะท าให้สมาชิกไม่เชื่อม่ันในการบริหารงานของสหกรณ์ ซึ่งจะส่งผลต่อการช าระคืนสินเชื่อใน
ที่สุด  

- ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ ซึ่งสอดคล้องกับ
ความเห็นของเจ้าหน้าที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งเห็นตรงกันว่า
สหกรณ์มีความเข้าใจในข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ และสามารถปฏิบัติตามได้ และคณะกรรมการ
สหกรณ์ ยังเห็นว่าความร่วมมือของสมาชิกในการปฏิบัติตามระเบียบ เป็นปัจจัยที่ท าให้สหกรณ์
สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การที่สมาชิกและกรรมการสหกรณ์ มีความเข้าใจ
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ระบบสหกรณ์ และสามารถปฏิบัติการระเบียบต่าง ๆ ได้ ส่งผลถึงประสิทธิภาพในการบริหารสินเชื่อ
ของสหกรณ์ กล่าวคือ หากสหกรณ์มีข้อบังคับ ระเบียบที่รัดกุม แต่สมาชิกและกรรมการไม่สามารถ
ปฏิบัติระเบียบได้ การบริหารงานก็จะไม่มีประสิทธิภาพ 

การที่ผู้ทรงอิทธิพลในพื้นท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินเชื่อน้อยที่สุด 
ผู้วิจัยสรุปว่า เนื่องจากสมาชิกของสหกรณ์เป็นสมาชิกที่มาจากปัญหาความเดือดร้อนเดียวกัน 
มีความสัมพันธ์กันตั้งแต่กระบวนการจัดตั้งสหกรณ์ การออมทรัพย์ การท ากิจกรรมต่าง ๆ ดังนั้น 
ความขัดแย้งที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารสหกรณ์จึงอาจมีน้อย 

(2) ปัจจัยน าเข้า พบว่าในภาพรวมความเพียงพอ เหมาะสม ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการสินเชื่อ ในระดับค่าเฉลี่ย 4.08 จัดอยู่ในเกณฑ์ระดับสูง เมื่อพิจารณาปัจจัยน าเข้าที่
ส่งผลต่อประสิทธิภาพใน 3 ล าดับแรก พบว่า  

- ความซื่อสัตย์ สุจริตของกรรมการและเจ้าหน้าที่  ซึ่งสอดคล้องกับให้ความเห็นของ
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ที่ได้ให้ความเห็นว่าคณะกรรมการมีความซื่อสัตย์ ทุจริต เห็นได้จากในช่วงปีที่
สหกรณ์ไม่สามารถปิดงบการเงินได้เป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน จากการตรวจสอบเอกสารทางการเงินของ
ผู้สอบบัญชีพบว่าไม่เกิดความเสียหายทางการเงิน สอดคล้องกับความเห็นของ ปาจารีย์ ข าอุทก 
(2550) ที่พบว่าความโปร่งใสของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ที่ด าเนินงานโดยรักษานโยบาย
ของสหกรณ์ บนพ้ืนฐานของการมีคุณธรรมเป็นปัจจัยที่ส าคัญของความส าเร็จของโครงการ และ
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ประสพชัย พสุนนท์ และพิทักษ์ ศิริวงศ์ (2556) ซึ่งท าการศึกษา
ประสิทธิภาพและกุญแจแห่งความส าเร็จในการด าเนินการสหกรณ์การเกษตร พบว่าพนักงานที่
ซื่อสัตย์ การปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการที่ซื่อสัตย์ ย่อยน ามาสู่ความก้าวหน้าและเติบโตของสหกรณ์ 
ดังนั้น การรท างานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตของกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จึงเป็นปัจจัยส าคัญที่
ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงาน อีกทั้งยังสร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิก กล่าวคือ 
หากคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์มีการทุจริต สมาชิกจะไม่เชื่อในการบริหารงานของกรรมการ 
และสหกรณ์อาจไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยให้กับสมาชิก เนื่องจากบ้าน
สมาชิกอาจไม่แล้วเสร็จ และอาจไม่สามารถช าระคืนสินเชื่อสถาบันได้ตามเงื่อนไข  

- การมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมการประชุม ร่วมกิจกรรมอ่ืน ๆ ของสมาชิกซึ่ง
สอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการสหกรณ์ ซึ่งเห็นว่าสมาชิกให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของ
สหกรณ์เป็นอย่างดี โดยเฉพาะด้านการช าระคืนสินเชื่อ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ประสพชัย  
พสุนนท์ และพิทักษ์ ศิริวงศ์ (2556) ศึกษาประสิทธิภาพและกุญแจแห่งความส าเร็จในการด าเนินการ
สหกรณ์การเกษตร พบว่า การมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์จะท าให้สหกรณ์ประสบความส าเร็จได้ 
ดังนั้น การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในสหกรณ์ จะน ามาซี่งประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสินเชื่อ 
กล่าวคือ หากกรรมการสหกรณ์มีระบบการท างานที่ดีแต่สมาชิกไม่มีส่วนร่วมในการกิจการสหกรณ์ 
การบริหารจัดการสินเชื่อก็จะไม่มีประสิทธิภาพ การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็ นต่อการ
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บริหารงานสหกรณ์จะเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการและสมาชิกในการพัฒนาสหกรณ์ให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป 

- การเปิดโอกาสให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของสหกรณ์ สะท้อนให้เห็นว่า
คณะกรรมการบริหารงานตามหลักการสหกรณ์ที่ส าคัญ คือ หลักการควบคุมโดยสมาชิก คือเสียงของ
สมาชิกเป็นใหญ่ ซึ่งสอดคล้องกับธรรมาภิบาลสหกรณ์ ดังนั้น การเปิดโอกาสให้สมาชิกเข้ามามีส่วน
ร่วมในกิจกรรมของสหกรณ์ เป็นการสร้างความผูกพันธ์ ความเป็นเจ้าของร่วมในกิจการ น ามาสู่การ
บริหารงานที่มีประสิทธิภาพของสหกรณ์ และ ความเพียงพอของเจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน ซึ่งสอดคล้อง
กับความเห็นของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ และเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ที่เห็นว่าการที่ สหกรณ์มี
เจ้าหน้าที่บัญชี และผู้รับผิดชอบด้านการเงินที่แยกกันชัดเจน รวมถึงผู้จัดท าบัญชีที่มีความรู้ มีทักษะ
ด้านบัญชี เป็นหัวใจในการบริหารจัดการการเงินและสินเชื่อ ดังนั้น เจ้าหน้าที่บัญชี และผู้รับผิดชอบ
ด้านการเงินมีความส าคัญต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินเชื่อเป็นอย่างมาก กล่าวคือ 
หากสหกรณ์ไม่มีผู้รับผิดชอบด้านบัญชี การเงิน ที่ชัดเจน จะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของสมาชิก และ
หน่วยงานที่สนับสนุน  

ทั้งนี้ ความเพียงพอในการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการท างาน ซึ่งมีค่าฉลี่ยน้อย
ที่สุด สอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการสหกรณ์ ที่เห็นว่ าการใช้เทคโนโลยีเป็นเรื่องที่ดี 
แต่ส าหรับการน าโปรแกรมทางบัญชีมาใช้ ยังอาจมีช่องว่างที่ท าให้เกิดการทุจริตได้ อันเนื่องมาจาก
การแก้ไขเอกสารที่สามารถท าได้ง่าย ดังนั้น การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการสนับสนุนการท างานจะช่วย
ให้สหกรณ์มีประสิทธิภาพมากขึ้น กล่าวคือ จะช่วยให้สหกรณ์สามารถจัดท าระบบบัญชีได้รวดเร็วขึ้น 
และหากผู้จัดท ามีความเข้าใจในระบบการบันทึกโปรแกรมจะช่วยลดเรื่องเวลาในการจัดท าเอกสาร 
แต่อย่างไรก็ตามหากจะน าโปรแกรมมาใช้ อาจต้องมีการออกแบบระบบการติดตาม ตรวจสอบ 
การบันทึกบันชีให้เกิดความถูกต้อง  

(3) ปัจจัยกระบวนการด าเนินงานด้านสินเชื่อ  ภาพรวมกระบวนการด้านการ
ด าเนินงานด้านสินเชื่อส่งผลต่อประสิทธิภาพต่อการบริหารจัดการสินเชื่อ ในระดับค่าคะแนนเฉลี่ย 
4.11 จัดอยู่ในเกณฑ์ระดับสูง ซึ่งเมื่อพิจารณากระบวนการด าเนินงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพใน 3 
ล าดับแรก  

ล าดับแรก ความถูกต้อง ครบถ้วน ของกระบวนการการจัดท าค าขอกู้ หนังสือสัญญา
เงินกู้ สัญญาค้ าประกัน ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ที่ให้ความเห็นว่า
จากการการท างานที่ผ่านมาไม่พบประเด็นปัญหาในด้านการจัดท าเอกสารของสหกรณ์ ดังนั้น 
กระบวนการขั้นต้นของการใช้สินเชื่อของสมาชิก กับสหกรณ์  จึงเป็นกระบวนการที่มีความส าคัญ 
หากมีการด าเนินการได้ถูกต้อง สมาชิกก็จะเกิดความเชื่อมั่นในระบบการท างานของคณะกรรมการ 
ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสินเชื่อ  
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ล าดับที่สอง ความสามารถในการจัดประชุมใหญ่และรับรองงบการเงินของสหกรณ์
ประจ าปี ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ที่กล่าวว่าประสิทธิภาพของสหกรณ์จะ
เห็นได้จากความสามารถในการจัดประชุมใหญ่และรับรองงบการเงินของสหกรณ์ประจ าปีได้ ดั งนั้น 
การที่สหกรณ์สามารถต้องด าเนินการปิดงบการเงินน ามาสู่การจัดประชุมใหญ่และการรับรองงบ
การเงินประจ าปีได้ แสดงให้เห็นว่าสหกรณ์ว่าการบริหารงานของสหกรณ์มีประสิทธิภาพและเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก าหนด ทั้งนี้ หากสหกรณ์ ไม่สามารถจัดประชุมใหญ่และรับรอง
งบการเงินได้ แสดงว่าสหกรณ์ไม่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ  

ล าดับที่สาม การช าระคืนเงินต้น และดอกเบี้ย ของสมาชิกตรงตามระยะเวลาที่
ก าหนด สอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ และเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์  รวมถึง
ความเห็นของคณะกรรมการสหกรณ์ ที่ให้ความเห็นว่าการช าระคืนสินเชื่อของสมาชิกตรงเวลาที่
ก าหนด ส่งผลต่อประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับรายงานผู้สอบบัญชี ส าหรับสิ้นปีบัญชี ส าหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562) ซึ่งพบว่าสหกรณ์มีลูกหนี้สามารถช าระหนี้ได้ตามก าหนด ร้อยละ 
95.41 ของหนี้ถึงก าหนดช าระ ดังนั้น แสดงให้เห็นถึงความมีวินัย และรู้หน้าที่ของสมาชิกเป็นอย่างดี 
และเห็นถึงประสิทธิภาพในการท างานของคณะกรรมการในการบริหารจัดการสินเชื่อ 

การศึกษาพบว่าการด าเนินการด้านกฎหมายกับสมาชิกที่ไม่ช าระคืนเป็นเวลานาน 
ซึ่งมีค่าเฉลี่ยน้อย เนื่องจาก คณะกรรมการเห็นว่า การด าเนินการทางกฎหมายจะส่ งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการบริหารสินเชื่อ ในกรณีที่สมาชิกไม่ปฏิบัติตามกฎ กติกา ดังนั้น การแก้ไขปัญหา
ด้วยกฎหมายไม่ใช่ทางออกที่ดีในการแก้ไขปัญหา วิธีการที่แก้ปัญหา คือ การที่คณะกรรมการและ
สมาชิกได้พูดคุย หาทางออกร่วมกันจะเป็นวิธีการแก้ไขปัญหา ซึ่งสหกรณ์ใช้วิธีการนี้ กับสมาชิกที่มี
ปัญหาการช าระคืน 

(4) ผลผลิต ภาพรวมผลผลิตที่เกิดจากการด าเนินงานด้านสินเชื่อ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 
4.12 จัดอยู่ในเกณฑ์ระดับสูง ซึ่งหากพิจารณาผลผลิตที่เกิดจากการบริหารจัดการสินเชื่อของสหกรณ์
ใน 3 ล าดับแรก ได้แก่ 

- สหกรณ์สามารถช าระคืนสินเชื่อได้ตามเงื่อนไข ซึ่งปรากฎในรายงานการตรวจสอบ
บัญชี ณ สิ้นปีบัญชี 2562 ของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ว่าลูกหนี้สามารถช าระหนี้
ได้ตามก าหนด ร้อยละ 95.41 ดังนั้น การที่สมาชิกช าระคืนตรงตามเวลาเป็นผลผลิตจากการบริหาร
จัดการสินเชื่อ ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของกรรมการและสมาชิก แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการลูกหนี้ของสหกรณ์ท่ีดี 

- สหกรณ์สามารถบริหารจัดการสินเชื่อได้ตรงตามวัตถุประสงค์ ซึ่งปรากฎใน
รายงานการตรวจสอบบัญชี ณ สิ้นปีบัญชี 2562 ของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ที่รายงานว่า สหกรณ์มี
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมคงเหลือ จ านวน 101 ราย เป็นเงิน 6,842,863.63 บาท จ านวนนี้เป็นลูกหนี้เงินให้
กู้ยืมระยะยาว จ านวน 5,025,606.89 บาท ซึ่งเป็นเงินกู้ที่สหกรณ์กู้จากสถาบัน เห็นได้จากการลงเก็บ
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ข้อมูลพบว่าสหกรณ์สามารถด าเนินการให้สมาชิกปลูกสร้างบ้านได้ครบตามจ านวนที่เสนอกับสถาบัน 
ดังนั้น การบริหารจัดการสินเชื่อได้ตรงตามวัตถุประสงค์เป็นผลจากการควบคุม ดูแลสมาชิกให้ใช้
สินเชื่อตรงตามวัตถุประสงค์ จึงเป็นผลผิตที่แสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสินเชื่อ 

- สหกรณ์สามารถจัดท ารายงานฐานะการเงินประจ าปีได้เป็นปัจจุบัน ปรากฎตามผล
การรายงานผลการตรวจสอบบัญชี ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 
ที่ได้รับรองงบการเงินของสหกรณ์เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น การที่สหกรณ์มีเจ้าหน้าที่ที่จัดท าบัญชีที่ชัดเจน 
และมีความรู้ ทักษะด้านบัญชี จึงส่งผลต่อผลผลิตที่ส าคัญ คือสหกรณ์การจัดท ารายงานฐานะการเงิน
ประจ าปีได้เป็นปัจจุบัน ซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินเชื่อของสหกรณ์ 

- สามารถจัดสรรผลก าไร และจ่ายปันผลให้สมาชิกได้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการ
สัมภาษณ์คณะกรรมการสหกรณ์ ที่ให้ความเห็นว่าการที่สมาชิกเห็นประโยชน์ของสหกรณ์จากกการ
กู้ยืม การจัดสรรเงินปันผล ส่งผลให้สหกรณ์มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น การที่สมาชิก
เห็นประโยชน์ของสหกรณ์จากการได้รับการจัดสรรผลก าไร การจ่ายปันผลให้สมาชิกได้ รวมไปถึงการ
จัดสรรสวัสดิการต่าง ๆ เป็นผลผลิตที่มีความส าคัญที่แสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
สินเชื่อ และจะส่งผลต่อความยั่งยืนในการด าเนินงานในอนาคต  

อย่างไรก็ตาม ผลผลิตที่สถาบันคาดหวังจากการบริหารจัดการสินเชื่อในมิติของการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกด้านอ่ืน ๆ เช่น พัฒนาอาชีพ รายได้ให้สมาชิก แก้ปัญหาหนี้นอกระบบให้
สมาชิกได้ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ผู้วิจัยสรุปว่า เนื่องจากสมาชิกส่วนใหญ่ยังมีภาระสินเชื่อค่าที่ดินและ
บ้านจึงท าให้ความสนใจในการพัฒนาด้านอ่ืน ๆ จึงยังมีน้อย ซึ่งในอนาคตสหกรณ์อาจพิจารณาเรื่อง
การส่งเสริมการออมทรัพย์กับสมาชิก เพ่ือเป็นทุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองในอนาคต 

นอกจากปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินเชื่อที่ได้จากการศึกษา
ข้างต้น ผู้วิจัยยังพบว่าสหกรณ์มีจุดแข็งในการด าเนินงาน ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสหกรณ์ มีการปรึกษาหารือกับอดีตคณะกรรมการ ท าให้การสาน
ต่อแนวคิดในการด าเนินงานสหกรณ์ตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งมีความต่อเนื่อง  

(2) การบริหารงานของคณะกรรมการสหกรณ์เป็นการท างานด้วยใจ เสียสละทั้งใน
ด้านเวลา งบประมาณ โดยเห็นกับประโยชน์ของสมาชิก ไม่เห็นประโยชน์ส่วนตน เห็นได้จากเมื่อผล
การด าเนินงานมีผลก าไรลดลง คณะกรรมการสหกรณ์ได้เสียสละเงินโบนัสกรรมการที่ควรได้ตามการ
จัดสรร เพ่ือน าไปเพ่ิมเงินปันผลให้กับสมาชิก  

(3) การมีผู้จัดท าบัญชีที่ชัดเจน และเป็นผู้ที่มีความรู้ ทักษะโดยตรง ท าให้สหกรณ์มี
ระบบบัญชีที่เป็นมาตรฐาน และส่งผลต่อประสิทธิภาพของสหกรณ์ 

(4) การมีส่วนร่วม และการให้ความร่วมมือของสมาชิก ในด้านกิจกรรมของสหกรณ์ 
รวมถึงการช าระคืน ส าหรับจุดอ่อนในการบริหารงานของสหกรณ์ ผู้วิจัยพบว่า 
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(5) คณะกรรมการด าเนินงานสหกรณ์ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ซึ่งในการบริหาร
สหกรณ์ต่อไปในอนาคตอาจมีข้อจ ากัดในการพัฒนา เช่น การน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการท างาน  

(6) ขาดการพัฒนาคนรุ่นใหม่ในการเข้ามาท างาน เนื่องจากคนรุ่นใหม่ขาดความ
สนใจในกิจกรรมของสหกรณ์ และขาดแรงจูงใจในการเข้ามาท างาน  

(7) คณะกรรมการบางส่วนยังไม่เข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเอง ท าให้สหกรณ์
ท างานได้ไม่เต็มที่สหกรณ์ด าเนินธุรกิจด้านสินเชื่อด้านเดียว ซึ่งเมื่อสหกรณ์ช าระคืนสินเชื่อกับสถาบัน
ครบแล้วจะส่งผลให้สหกรณ์มีรายได้น้อยลง  

2) ข้อเสนอต่อแนวทำงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรสินเชื่อของสหกรณ์ 
สหกรณ์เคหสถำนชุมชนป่ำกล้วยพัฒนำ จ ำกัด 

(1) การพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการด าเนินงานในด้านบทบาท หน้าที่อย่าง
ต่อเนื่อง เนื่องจากยังพบว่ายังมีคณะกรรมการที่ยังไม่เข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเอง จึงจ าเป็นต้องมี
การพัฒนาเพ่ือให้คณะกรรมการด าเนินงานมีความเข้าใจที่ตรงกัน เพ่ือประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการ 

(2) การพัฒนาสมาชิกในคนรุ่นใหม่เพ่ือมาสานต่อแนวคิด อุดมการณ์สหกรณ์ รวมถึง
ด้านการบริหารจัดการที่ดีของสหกรณ์ เพ่ือให้สหกรณ์สามารถบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพได้อย่าง
ต่อเนื่อง 

(3) การพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์ เมื่อสหกรณ์ช าระคืนสินเชื่อของสถาบันครบแล้ว 
ส่งผลให้รายได้ของสหกรณ์ลดน้อยลง ดังนั้น สหกรณ์จึงควรคิดเรื่องที่มาของรายได้ของสหกรณ์ใน
อนาคต ซึ่งอาจพิจารณาเพ่ิมวัตถุประสงค์การกู้ยืมภายใน เช่น เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ 
ซึ่งพบว่าสมาชิกสหกรณ์ยังมีภาระหนี้สินอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงหนี้นอกระบบ  

(4) ส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก จากข้อมูลพบว่าสมาชิกส่วนใหญ่ไม่มีเงินออม
ในแต่ละเดือน หรือที่มีมีสัดส่วนที่น้อย ดังนั้น หากสมาชิกช าระหนี้ครบแล้วควรให้สมาชิกมีการออม
เพ่ือเป็นทุนของตนเอง 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
(1) สนับสนุนการอบรม การตอกย้ าอุดมการณ์สหกรณ์ ให้กับคณะกรรมการด าเนินงานของ

สหกรณ์อย่างต่อเนื่องเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการด าเนินงาน เพ่ือให้การบริหารจัดการ
สหกรณ์เป็นอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

(2) สนับสนุนการศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณะกรรมการด าเนินงาน ในด้าน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านอ่ืน ๆ จากสหกรณ์ท่ีมีการด าเนินการหรือเป็นต้นแบบที่ดี 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
คิดค้น พัฒนารูปแบบระบบบัญชีสหกรณ์เคหสถานให้สอดคล้องกับความสามารถในการ

ด าเนินงานของสหกรณ์ จะเห็นได้ว่าสมาชิกสหกรณ์ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาในชั้นประถมศึกษา 
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และคนท างานส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ แสดงให้เห็นว่าระบบบัญชีสหกรณ์เคหสถานในปัจจุบันอาจจะยัง
ไม่สอดคล้องกับความสามารถของชุมชน  

สถำบันพัฒนำองค์กรชุมชน (องค์กำรมหำชน)  
(1) สนับสนุนการอบรม พัฒนาศักยภาพผู้จัดท าบัญชีของสหกรณ์ ร่วมกับกรมตรวจบัญชี

สหกรณ์ตั้งแต่เริ่มต้นการจัดตั้งสหกรณ์ เพ่ือให้ชุมชนเข้าใจและสามารถน าไปด าเนินการได้ 
(2) ค้นหา กระตุ้น พัฒนาคนรุ่นใหม่ในชุมชนในการเข้าร่วมกิจกรรมของสหกรณ์ เพ่ือสานต่อ

การด าเนินงานของสหกรณ์ 
(3) สนับสนุนงบประมาณและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณะกรรมการด าเนินงาน ในด้าน

การพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านอ่ืน ๆ จากสหกรณ์ท่ีมีการด าเนินการหรือเป็นต้นแบบ  
(4) สนับสนุนการบริหารจัดการที่ดีของสหกรณ์ โดยจัดให้มีการติดตาม สอบทานการ

ด าเนินงานของสหกรณ์ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมจากเครือข่ายองค์กรชุมชนในโครงการบ้านมั่นคง 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การบริหารจัดการสหกรณ์มีประสิทธิภาพ 

(5) ร่วมกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์คิดค้นรูปแบบระบบบัญชีที่สอดคล้องกับความสามารถใน
การด าเนินงานของชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของผู้แทนสหกรณ์ในโครงการบ้านมั่นคง 

3) ข้อเสนอแนะในกำรรศึกษำครั้งต่อไป 
ควรท าการศึกษาการสืบทอดอุดมการณ์ในการบริหารจัดการสหกรณ์ที่มีประสิทธิภาพจากคน

รุ่นเก่าสู่คนรุ่นใหม่ และบทบาทของสหกรณ์ในอนาคตหากมีการช าระคืนสินเชื่อกับสถาบันครบแล้ว  
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คุณภำพชีวิตกำรท ำงำนที่ส่งผลตอ่ประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำน 
ของพนักงำนเทศบำลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี 

เสาวณี ระรวยรส* 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการท างาน ของพนักงาน
เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี 2) เพ่ือศึกษาประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานเทศบาล
เมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี และ 3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับคุณภาพชีวิตการท างานกับ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี ท าการศึกษาเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) โดยผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามจากผู้ปฏิบัติงานภายใน
เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี จ านวน 214 คน แล้วน ามาวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงค่าความถี่  (Frequency) และสถิติร้อยละ 
(Percentage) ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี โดยหาค่าเฉลี่ย ( ̅) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation: S.D.) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพ่ือทดสอบสมมติฐาน เปรียบเทียบ
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมือง
แสนสุข จังหวัดชลบุรี โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Correlation) 

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย สถานภาพโสด มีอายุระหว่าง 30-40 
ปี มีสถานะเป็นพนักงานจ้าง ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 
15,000-20,000 บาท มีคุณภาพชีวิตการท างาน อยู่ในระดับสูง ซึ่งมีค่าเฉลี่ยโดยรวม เท่ากับ 3.78 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .47 และมีประสิทธิผลการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับสูง  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .67 ผลการทดสอบสมมติฐานทั้ง 8 
สมมติฐาน พบว่า มีเพียงด้านค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ ที่ไม่สัมพันธ์กับประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ค ำส ำคัญ: คุณภาพชีวิตการท างาน, ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน, พนักงานเทศบาล 
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E-mail: Saowanee.rar@stu.nida.ac.th 

 



701 
 

1. บทน ำ 
ปัจจุบัน รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายในการน าพาประเทศเข้าสู่โมเดล  “ประเทศไทย 4.0” 

(Thailand 4.0) ที่มุ่งปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม”  
เมื่อบริบททางเศรษฐกิจเกิดการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละหน่วยงาน ก็ต้องมี
การปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางสังคมและทิศทางการพัฒนาประเทศตาม
นโยบายของรัฐบาลด้วยเช่นกัน เพ่ือให้หน่วยงานสามารถเติบโตได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

เมื่อพิจารณา ประกอบกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 
2564) ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ให้คนท างานในประเทศมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข สะท้อนถึงคุณภาพ
ชีวิตการท างาน (Quality of work life) ที่ต้องให้ความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะคนเป็นทรัพยากรที่
ส าคัญ “ประเทศไทย 4.0” (Thailand 4.0) จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยทรัพยากรบุคคลเป็นส าคัญ 
ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะเป็นส่วนบริหารที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด จึงมีบทบาท
ส าคัญในการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจกับการเปลี่ยนแปลงและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
เทคโนโลยีให้กับประชาชน ดังนั้น ผู้น าท้องถิ่น จึงมีบทบาทส าคัญมากในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นให้ก้าวหน้า ตลอดจนบุคลลากรของท้องถิ่นเองให้เป็นผู้มีศักยภาพสูงด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพ และสามารถพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างบรรลุเป้าหมายและมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต (ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น, 2561)  

ยุคนี้เป็นยุคของการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเกิดขึ้นในโลก ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครอง เทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีการสื่อสาร ได้เข้ามามี
บทบาทส าคัญในการใช้ชีวิต รวมถึงการท างานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น 
มนุษย์จึงต้องรู้จักปรับตัว เปลี่ยนวิธีการคิด เปลี่ยนวิถีการด าเนินชีวิต เพ่ือให้สอดคล้องไปกับยุคสมัยที่
เปลี่ยนไป ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีหน้าที่ในการบริหารงานด้านบุคลากรของหน่วยงาน 
จึงต้องเข้ามามีบทบาทส าคัญในการปรับรูปแบบการท างาน เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถก้าวทันตาม
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี พร้อมกับส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตการท างานที่ดีให้กับบุคลากร 
 เมื่อกล่าวถึง คุณภาพชีวิตการท างาน คน ถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและมีความส าคัญยิ่ง
ต่อหน่วยงาน ดังนั้น การมีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในสถานที่ท างานที่เหมาะสม เอ้ือต่อการ
ท างาน จะท าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความรู้สึกที่ดีต่องาน รู้สึกมั่นคง ท าให้เกิดความสุข เวลาปฏิบัติงาน 
โดยจะส่งผลดีทั้งต่อตัวบุคคลและหน่วยงาน ทั้งนี้ การที่จะท าให้หน่วยงานเติบโตและประสบ
ความส าเร็จ พนักงานถือเป็นกลไกส าคัญที่จะท าให้งานส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี แต่การที่จะท าให้
พนักงานทุกคนตั้งใจท างานให้ดีขึ้นนั้น ย่อมต้องมีคุณภาพชีวิตในการท างานที่ดีด้วย เพ่ือใช้เป็น
แรงจูงใจหรือแรงกระตุ้นให้พนักงานตั้งใจ ท างานมากข้ึน    
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 จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า คุณภาพชีวิตการท างานนั้น มีความส าคัญต่อหน่วยงานและตัว
ผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก การมีคุณภาพชีวิตการท างานที่ดี จะส่งผลให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล บรรลุตามเป้าหมายของหน่วยงาน ซึ่งผู้บริหารเทศบาลเมืองแสนสุข 
จังหวัดชลบุรี ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการมีคุณภาพชีวิตการท างานที่ดีของบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งท าหน้าที่หลักในการขับเคลื่อนนโยบายการบริหาร เพ่ือให้สอดคล้องตรงตามวิสัยทัศน์
ของผู้บริหาร ที่ ว่ า  “เทศบาลเมืองแสนสุข เป็นเมืองน่าอยู่  พัฒนาการเรียนรู้คู่คุณธรรม  
แหล่งท่องเที่ยวสวยงามและยั่งยืน รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจรุ่งเรือง 
ประชาชนอยู่ดีมีสุข ชุมชนเข้มแข็ง ด ารงประชาธิปไตย ภายใต้ระบบการบริการที่ทันสมัย โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล”  
 ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างาน  ที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี เพ่ือเป็นแนวทางให้กับ
ผู้บริหารและผู้ที่สนใจได้น าผลการศึกษา ไปปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ส่งเสริม
คุณภาพชีวิตการท างานของผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการท างาน ของพนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี 
2.2 เพ่ือศึกษาประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี 
2.3 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับคุณภาพชีวิตการท างาน กับประสิทธิผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี 
 

3. สมมติฐำนในกำรศึกษำ 
3.1 คุณภาพชีวิตการท างาน ด้านผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอของพนักงานเทศบาล

เมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
3.2 คุณภาพชีวิตการท างาน ด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพของพนักงาน

เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
3.3 คุณภาพชีวิตการท างาน ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคลของพนักงานเทศบาล

เมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
3.4 คุณภาพชีวิตการท างาน ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงานของพนักงานเทศบาล

เมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
3.5 คุณภาพชีวิตการท างาน ด้านการบูรณาการทางสังคมของพนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข 

จังหวัดชลบุรี มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
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3.6 คุณภาพชีวิตการท างาน ด้านธรรมนูญในองค์การของพนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข 
จังหวัดชลบุรี มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

3.7 คุณภาพชีวิตการท างาน ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับงานด้านอื่นของพนักงานเทศบาล
เมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

3.8 คุณภาพชีวิตการท างาน ด้านความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคมของพนักงานเทศบาลเมือง
แสนสุข จังหวัดชลบุรี มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

 
4. กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 

กรอบแนวคิดในการศึกษา คุณภาพชีวิตการท างานมีองค์ประกอบที่เหมือนกันบ้างแตกต่าง
กันบ้าง ตามมุมมองของนักวิชาการแต่ละท่าน ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ใช้แนวคิดของ ของ Huse 
and Cummings (อ้างอิงใน อ านวยพร สะอ้ิงทอง, 2556: 41-43) มาเป็นเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ชีวิตการท างาน ของพนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี เนื่องจากเป็นทฤษฎีที่ได้รับการ
ยอมรับ และเนื้อหาค่อนข้างครอบคลุม 

ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน คือ แนวทางเชิงเป้าหมาย (Goal Attainment) ในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี  

ผู้ศึกษาน ามาสร้างกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังนี้  
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา  
 
 
 
 

คุณภำพชีวิตกำรท ำงำน 
1. ด้านผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ  
2. ด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ  
3. ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล  
4. ด้านความก้าวหน้าและความม่ันคงในงาน  
5. ด้านการบูรณาการทางสังคม  
6. ด้านธรรมนูญในองค์การ  
7. ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับงานด้านอ่ืน  
8. ด้านความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคม 

 

ประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำน 
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5. วิธีกำรศึกษำ 
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานที่ปฏิบัติงาน

ภายในเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีจ านวนทั้งสิ้น 463 คน ได้แก่ ข้าราชการ จ านวน 109 
คน ลูกจ้างประจ า จ านวน 16 คน และพนักงานจ้าง จ านวน 338 คน (ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2563) 
ซึ่งค านวณหากลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางส าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970) 
ในการประมาณค่าสัดส่วนของประชากร และก าหนดให้สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร 
เท่ากับ 0.5 ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 5% และระดับความเชื่อมั่น 95% กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการศึกษาครั้งนี้ มีจ านวนทั้งสิ้น 214 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ผู้ปฏิบัติงานภายในเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี ซึ่งประกอบด้วย ข้าราชการ จ านวน  
109 คน ลูกจ้างประจ า จ านวน 16 คน และพนักงานจ้าง 156 คน ก่อนเก็บข้อมูลผู้ศึกษาได้ น า
แบบสอบถามดังกล่าว มาวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีการ
สัมประสิทธิ์แอลฟา ของครอนบัค (Cronbach’s Alpha) ปรากฏค่าความน่าเชื่อถือ (Reliability) 
ดังนี้ คุณภาพชีวิตการท างาน Alpha = .938 และค่าประสิทธิผลการปฏิบัติงาน Alpha = .886 
จากนั้นน าแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมทั้งหมด 214 ชุด มาท าการวิเคราะห์ประมวลผลด้วย เครื่อง
คอมพิวเตอร์ผ่านโปรแกรมส าเร็จรูป ทางสถิติส าหรับการวิจัยทางสังคม (Statistical Package to 
the Social Science หรือ SPSS) โดยใช้หลักสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ และน าเสนอ 
ผลการศึกษา ผ่านการใช้ค่าสถิติ 2 แบบ คือ สถิติ เชิงพรรณนา โดยการแจกแจงค่าความถี่  

(Frequency) สถิติร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( ̅) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation: S.D.) และสถิติเชิงอนุมาน ( Inferential Statistics) เพ่ือทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Correlation) ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ
เดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 

 
6. ผลกำรศึกษำ 

6.1 ผลกำรศึกษำข้อมูลทั่วไปของพนักงำน เทศบำลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี  
ประกอบด้วย เพศ สถานภาพ อายุ ประเภทบุคลากร ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน (รวม

เงินเดือน, ค่าล่วงเวลา) จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 214 คน มีผลการศึกษา ดังนี้  
ผลการศึกษาจ าแนกตามเพศ ของพนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี ที่ใช้ศึกษาใน

ครั้งนี้ เป็นเพศชาย จ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 61.1 และเป็นเพศหญิง จ านวน 81 คน คิดเป็น
ร้อยละ 37.9 

ผลการศึกษาจ าแนกตามสถานภาพ ของพนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี ที่ใช้
ศึกษาในครั้งนี้ จ านวนมากที่สุด คือ สถานะโสด จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 45.8 รองลงมา คือ 
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สถานะสมรส จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 39.3 รองลงมา คือ สถานะอย่าร้าง/แยกกันอยู่ จ านวน 
20 คน คิดเป็นร้อยละ 9.3 และจ านวนน้อยที่สุด คือ สถานะหม้าย จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 5.6 

ผลการศึกษาจ าแนกตามอายุ ของพนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี ที่ใช้ศึกษาใน
ครั้งนี้ จ านวนมากที่สุด คือ อายุระหว่าง 30-40 ปี จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 43 รองลงมา คือ  
มีอายุต่ ากว่า 30 ปี จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 28.5 รองลงมา คือ อายุระหว่าง 41-50 ปี จ านวน 
50 คน คิดเป็นร้อยละ 23.4 และจ านวนน้อยที่สุด คือ อายุ 51-60 ปี จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 
5.1   

ผลการศึกษาจ าแนกตามประเภทบุคลากร ของพนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี 
ที่ใช้ศึกษาในครั้งนี้ จ านวนมากที่สุด คือ พนักงานจ้าง จ านวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 72.9 รองลงมา 
คือ ข้าราชการ จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 23.4 และจ านวนน้อยที่สุด คือ ลูกจ้างประจ า จ านวน 
8 คน คิดเป็นร้อยละ 3.7 

ผลการศึกษาจ าแนกตามระดับการศึกษา ของพนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี 
ที่ใช้ศึกษาครั้งนี้ จ านวนมากที่สุด คือ ระดับปริญญาตรี จ านวน 121  คน คิดเป็นร้อยละ 56.5 
รองลงมา คือ การศึกษาต่ ากว่าระดับปริญญาตรี จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 34.1 และจ านวน
น้อยที่สุด คือระดับปริญญาโท จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 9.3 

ผลการศึกษาจ าแนกตามรายได้ต่อเดือน (รวมเงินเดือน,ค่าล่วงเวลา) ของพนักงานเทศบาล
เมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี ที่ใช้ศึกษาครั้งนี้ จ านวนมากที่สุด คือ รายได้ระหว่าง 15,000–20,000 
บาท จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 44.4 รองลงมา คือ มีรายได้ต่ ากว่า 15,000 บาท จ านวน 75 คน 
คิดเป็นร้อยละ 35 รองลงมา คือ รายได้ 25,001 ขึ้นไป จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 12.1  และ
จ านวนน้อยที่สุด คือ รายได้ระหว่าง 20,001-25,000 บาท จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 8.4  

6.2 ผลกำรศึกษำข้อมูลด้ำนคุณภำพชีวิตกำรท ำงำน 

ตารางที่ 6.1 แสดงค่าเฉลี่ย (mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คุณภาพชีวิตการท างาน  
ล ำดับ คุณภำพชีวิตกำรท ำงำน ( ̅) S.D. กำรแปลผล 

1 ด้านผลตอบแทนท่ียุติธรรมและเพียงพอ 3.43 .76 สูง 

2 ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีปลอดภัยและส่งเสรมิสุขภาพ 3.43 .76 สูง 
3 ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล 3.88 .70 สูง 
4 ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน 3.85 .88 สูง 

5 ด้านการบรูณาการทางสังคม 3.85 .62 สูง 
6 ด้านธรรมนูญในองค์การ 3.80 .65 สูง 

7 ด้านความสมดลุระหว่างชีวิตงานกับชีวิตด้านอื่น 3.52 .59 สูง 
8 ด้านความเกีย่วข้องสัมพันธ์กับสังคม 3.88 .70 สูง 

รวม 3.78 .47 สูง 
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จากตารางที่ 6.1 ผลการศึกษาคุณภาพชีวิตการท างาน ของพนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข 
จังหวัดชลบุรี จ านวน 214 คน โดยรวมอยู่ในระดับ สูง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ .47 

เมื่อเรียงตามรายด้าน ได้ดังนี้ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล
และด้านความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ .70 รองลงมา คือ ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 และมีค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .88 รองลงมา คือ ด้านการบูรณาการทางสังคม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 
และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .62 รองลงมา คือ ด้านธรรมนูญในองค์การ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.80 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .65 รองลงมา คือ ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับ
ชีวิตด้านอ่ืน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .59 รองลงมา คือ  
ด้านผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.43 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  
.76 และมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.43 
และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .76 ตามล าดับ  

6.3 ผลกำรศึกษำข้อมูลด้ำนประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำน 
ผลการศึกษาประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี 

จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 214 โดยรวมอยู่ในระดับ สูง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 มีค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ .67  

 
7. สรุปผลกำรศึกษำ  

วัตถุประสงค์ที่ 1 เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการท างาน ของพนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข 
จังหวัดชลบุรี 

สรุปผลการศึกษา คุณภาพชีวิตการท างาน ของพนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี 
พนักงานที่ปฏิบัติงานภายในเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 214 คน  
มีคุณภาพชีวิตการท างานที่ดีอยู่ในระดับสูง ซึ่งมีค่าเฉลี่ยโดยรวม เท่ากับ 3.78 และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทา่กับ .47 

วัตถุประสงค์ที่ 2 เพ่ือศึกษาประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข 
จังหวัดชลบุรี 

สรุปผลการศึกษา การศึกษาประสิทธิผลการปฏิบัติงานในครั้งนี้ ผู้ศึกษาจะใช้แนวทางเชิง
เป้าหมาย (Goal Attainment) ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี 
จากจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 214 คน ผลการศึกษาประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
เมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ .67 
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วัตถุประสงค์ที่ 3 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับคุณภาพชีวิตการท างานกับ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี 

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับคุณภาพชีวิตในการท างาน กับประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงาน ของพนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 214 คน 
สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ดังนี้ 

สมมติฐำนที่  1. คุณภาพชีวิตการท างาน ด้านผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ 
ของพนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
 ผลการศึกษา ปฏิเสธสมมติฐานที่ 1 โดยการหาค่าสหสัมพันธ์ Pearson พบว่า Significant 
level มีค่าเท่ากับ 0.41 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 (0.000<0.05) นั่นคือ คุณภาพชีวิตการท างาน  
ด้านผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ กับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมือง  
แสนสุข จังหวัดชลบุรี ไม่สัมพันธ์กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

และเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์ (r) แล้วพบว่า มีค่าเท่า 0.56 ซึ่งหมายความว่า 
คุณภาพชีวิตการท างาน ด้านผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ ไม่สัมพันธ์กับประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงาน อยู่ในระดับปานกลาง 

สมมติฐำนที่ 2. คุณภาพชีวิตการท างาน ด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ 
ของพนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

ผลการศึกษา ยอมรับสมมติฐานที่ 2 โดยการหาค่าสหสัมพันธ์ Pearson พบว่า Significant 
level มีค่าเท่ากับ 0.00 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 (0.000<0.05) นั่นคือ คุณภาพชีวิตการท างาน 
ด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ กับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
เมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี มีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 

เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์ (r) พบว่า มีค่าเท่า 0.44 ซึ่งหมายความว่า คุณภาพชีวิต
การท างาน ด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงาน อยู่ในระดับต่ า 

สมมติฐำนที่  3 . คุณภาพชีวิตการท างาน ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล 
ของพนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

ผลการศึกษา ยอมรับสมมติฐานที่ 3 โดยการหาค่าสหสัมพันธ์ Pearson พบว่า Significant 
level มีค่าเท่ากับ 0.00 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 (0.000<0.05) นั่นคือ คุณภาพชีวิตการท างาน 
ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล กับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมือ ง 
แสนสุข จังหวัดชลบุรี มีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์ (r) พบว่า มีค่าเท่า 0.56 ซึ่งหมายความว่า คุณภาพชีวิต
การท างาน ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
อยู่ในระดับปานกลาง 
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สมมติฐำนที่  4 . คุณภาพชีวิตการท างาน ด้ านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน 
ของพนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

ผลการศึกษา ยอมรับสมมติฐานที่ 4 โดยการหาค่าสหสัมพันธ์ Pearson พบว่า Significant 
level มีค่าเท่ากับ 0.00 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 (0.000<0.05) นั่นคือ คุณภาพชีวิตการท างาน 
ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน กับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมือง
แสนสุข จังหวัดชลบุรี มีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์ (r) พบว่า มีค่าเท่า 0.34 ซึ่งหมายความว่า คุณภาพชีวิต
การท างาน ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
อยู่ในระดับต่ า 

สมมติฐำนที่ 5. คุณภาพชีวิตการท างาน ด้านการบูรณาการทางสังคม ของพนักงานเทศบาล
เมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

ผลการศึกษา ยอมรับสมมติฐานที่ 5 โดยการหาค่าสหสัมพันธ์ Pearson พบว่า Significant 
level มีค่าเท่ากับ 0.00 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 (0.000<0.05) นั่นคือ คุณภาพชีวิตการท างาน 
ด้านการบูรณาการทางสังคม กับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัด
ชลบุรี มีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์ (r) พบว่า มีค่าเท่า 0.53 ซึ่งหมายความว่า คุณภาพชีวิต
การท างาน ด้านการบูรณาการทางสังคม มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับ
ปานกลาง 

สมมติฐำนที่ 6. คุณภาพชีวิตการท างาน ด้านธรรมนูญในองค์การ ของพนักงานเทศบาลเมือง
แสนสุข จังหวัดชลบุรี มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

ผลการศึกษา ยอมรับสมมติฐานที่ 6 โดยการหาค่าสหสัมพันธ์ Pearson พบว่า Significant 
level มีค่าเท่ากับ 0.00 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 (0.000<0.05) นั่นคือ คุณภาพชีวิตการท างาน 
ด้านธรรมนูญในองค์การ กับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัด
ชลบุรี มีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์ (r) พบว่า มีค่าเท่า 0.57 ซึ่งหมายความว่า คุณภาพชีวิต
การท างาน ด้านธรรมนูญในองค์การมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับปาน
กลาง 

สมมติฐำนที่ 7. คุณภาพชีวิตการท างาน ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับงานด้านอ่ืน 
ของพนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

ผลการศึกษา ยอมรับสมมติฐานที่ 7 โดยการหาค่าสหสัมพันธ์ Pearson พบว่า Significant 
level มีค่าเท่ากับ 0.00 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 (0.000<0.05) นั่นคือ คุณภาพชีวิตการท างาน 
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ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับงานด้านอ่ืน กับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมือง
แสนสุข จังหวัดชลบุรี มีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์ (r) พบว่า มีค่าเท่า 0.39 ซึ่งหมายความว่า คุณภาพชีวิต
การท างาน ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับงานด้านอ่ืน มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
อยู่ในระดับต่ า 

สมมติฐำนที่ 8. คุณภาพชีวิตการท างาน ด้านความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคม ของพนักงาน
เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

ผลการศึกษา ยอมรับสมมติฐานที่ 8 โดยการหาค่าสหสัมพันธ์ Pearson พบว่า Significant 
level มีค่าเท่ากับ 0.00 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 (0.000<0.05) นั่นคือ คุณภาพชีวิตการท างาน 
ด้านความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคม กับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข 
จังหวัดชลบุรี มีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์ (r) พบว่า มีค่าเท่า 0.72 ซึ่งหมายความว่า คุณภาพชีวิต
การท างาน ด้านความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคม มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน อยู่ใน
ระดับสูง 

สรุปผลการศึกษา คุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี 
จ านวน 214 คน มีคุณภาพชีวิตการท างาน ด้านค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ ไม่สัมพันธ์กับ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย
และส่งเสริมสุขภาพ ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงใน
งาน ด้านการบูรณาการทางสังคม ด้านธรรมนูญในองค์การ ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิต
ด้านอ่ืน ด้านความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคม สัมพันธ์กับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
8. ข้อเสนอแนะ 

การผลการศึกษาเรื่อง “คุณภาพชีวิตการท างานที่ส่งผลต่อประสิทธิผลต่อประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี” ท าให้ผู้ศึกษาทราบถึงข้อมูลพ้ืนฐาน
โดยทั่วไปของพนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข ระดับคุณภาพชีวิตการท างาน ตลอดจนประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงาน จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้  

8.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย  
1) เทศบาลฯ ควรส่งเสริมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ เพ่ือพัฒนาความรู้ 

ความสามารถและทักษะเพ่ิมเติม อันจะมีผลต่อการขยายความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน ท าให้เกิด
ความรู้สึกมีในคุณค่าของตนเอง และความรู้สึกท้าทายกับการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลต่อเป้าหมายของ
องค์การได้ในอนาคต  
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2) ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานเทศบาลฯ อาจมีการจัดโครงการน าร่อง 
หรือการจัดท ากิจกรรมเพ่ือกระตุ้นให้พนักงานได้เข้ามามีส่วนร่วม ในการในการคิดวางแผน 
หาแนวทางในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการท างาน ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติงานภายในเทศบาลฯ 

8.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติกำร   
1) ด้านการได้รับค่าตอบแทนในการท างานที่เพียงพอและยุติธรรม พนักงานเทศบาลฯ 

ผู้บริหารควรให้ความสนใจแนวทาง การสร้างอุดมคติการมีความสุขต่อชีวิตการท างาน แม้จะมี
ค่าตอบแทนไม่มากนัก หรือจัดสวัสดิการอย่างอ่ืน ให้แก่พนักงาน 

2) ด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้มากขึ้น 
มีการตรวจสุขภาพประจ าปี และส่งเสริมให้พนักงานเทศบาลฯ ก าลังกายอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
และควรจัดให้มีสถานที่ออกก าลังมากขึ้น  

3) ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล เทศบาลฯ ควรส่งเสริมให้พนักงานเทศบาลฯ  
ทั้งข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง พัฒนาตนเองให้ตรงตามความสามารถ และควรจัดให้มี
งบประมาณพัฒนาความสามารถอย่างต่อเนื่อง และควรจัดคนท างานให้ตรงกับความสามารถ 
เหมาะสมกับความรู้และความช านาญเฉพาะบุคคล  

4) ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน เทศบาลฯ ควรออกข้อบังคับให้พนักงาน มีการ
พัฒนาตนเองอยู่เสมอ เช่น การศึกษาต่อ การเขียนผลงานทางวิชาการ ควรมีกฎระเบียบที่ชัดเจนใน
เรื่องของความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน พนักงานจ้างควรได้รับโอกาสในการเปิดสอบเพ่ือบรรจุ 
มากขึ้น  

5) ด้านการบูรณาการทางสังคม ควรส่งเสริมให้พนักงานเทศบาลฯ ได้ท างานร่วมกัน เช่น 
การปรับเปลี่ยนหมุนเวียนภาระงาน เพ่ือสร้างให้พนักงานเทศบาลฯ เกิดทักษะในการท างานหลาย
ด้าน และสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพ่ือนร่วมงาน  

6) ด้านธรรมนูญในองค์การ ควรเคารพสิทธิส่วนบุคคลของพนักงานเทศบาลฯ ในการปฏิเสธ
งานที่ไม่ตรงกับความสามารถ หรือมีภาระงานที่มากเกินไป   

7) ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับงานด้านอ่ืน ควรจัดให้มีกิจกรรมนันทนาการเพ่ือให้
บุคลากรได้มีเวลาในการพักผ่อน ได้ท ากิจกรรมการร่วมกัน และควรลดการปฏิบัติงาน นอกเวลา
ราชการ ควรปฏิบัติตามปฏิทินการศึกษาที่ได้ก าหนดไว้ เพ่ือให้พนักงานเทศบาลฯ ได้ใช้เวลากับครัว
ครัว มากยิ่งขึ้น 

8) ด้านความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคม ควรจัดให้มีกิจกรรมชุนชนสัมพันธ์ โดยการเปิด
โอกาสให้ชุมชนและพนักงานเทศบาลฯ ได้ท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน  
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8.3 ข้อเสนอแนะในกำรศึกษำครั้งต่อไป   
1) ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพประกอบด้วย เพ่ือให้ได้รายละเอียดและข้อมูลเชิงลึกมาก

ยิ่งขึ้น  
2) ควรมีการศกึษาในประเด็นอ่ืน ๆ เพ่ือให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่ครอบคลุม และสามารถ

น าผลการศึกษาไปพัฒนาต่อยอดเกี่ยวกับการพัฒนาและการจัดการในองค์กรให้มีประสิทธิผลมาก
ยิ่งขึ้น  
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กำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ 
สถำบันโรคผิวหนัง กรมกำรแพทย ์

 อชิรญา วงศ์ศิริ* 
 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ รวมถึงเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการ
ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ จ าแนกตามตัวแปรด้านปัจจัยส่วน
บุคคล และข้อเสนอแนะการส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ โดยการเก็บข้อมูลจากบุคลากรสถาบันโรคผิวหนัง 
กรมการแพทย์ จากการสุ่มตัวอย่าง จ านวน 192 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษา และเก็บ
ข้อมูล ส าหรับตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ลักษณะงานตามภารกิจ 
ระดับต าแหน่ง และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และค่า F-Test ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 

ผลจากการวิจัยพบว่า บุคลากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31-40 ปี มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มีลักษณะงานตามภารกิจ คือ ภารกิจด้านวิชาการแพทย์ เป็นผู้ปฏิบัติงาน และมี
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานมากกว่า 10 ปี บุคลากรมีระดับการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตร์สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅=3.79) โดยมีส่วนร่วมรับรู้
การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สูงที่สุด รองลงมาคือมีส่วนร่วมด าเนินการ มีส่วนร่วมแสดงความ

คิดเห็น มีส่วนร่วมติดตามประเมินผล และมีส่วนร่วมวางแผนและตัดสินใจ ตามล าดับ การศึกษา
เปรียบเทียบว่าตัวแปรด้านปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับระดับการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ พบว่า อายุที่
แตกต่างกัน มีระดับการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สถาบันโรค
ผิวหนัง กรมการแพทย์ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05ในด้านการมีส่วนร่วมแสดง
ความคิดเห็น ขณะเดียวกันลักษณะงานตามภารกิจที่แตกต่างกัน มีระดับการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ด้านการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และระดับต าแหน่งที่แตกต่างกัน มีระดับ
การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยกลุ่มตัวอย่างระดับหัวหน้างานขึ้นไป มีระดับ

                                                           
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 



714 
 

 
 

การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ใน
ภาพรวม และในทุกรายด้านสูงกว่า กลุ่มตัวอย่างระดับผู้ปฏิบัติงาน 

ทั้งนี้ ในการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของบุคลากรสถาบันโรคผิวหนัง กรมการ
แพทย์นั้น พบว่ามีข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยสรุปได้แบ่งเป็นรายด้าน ดังนี้ ด้านผู้บริหารควรก าหนด
แผนงานและก ากับติดตามแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องและได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย รวมทั้งมีการ
ถ่ายทอดผลลัพธ์จากการประชุมผู้บริหารในระดับสถาบันโรคผิวหนัง เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานและหัวหน้า
งานที่ไม่ได้อยู่ในทีมดังกล่าวได้รับทราบทิศทางและการวางแผนการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ด้วย และภาวะผู้น านั้นมีความส าคัญมากต่อการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของบุคลากร ควรมีการเพ่ิม
ช่องทางในการสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารโดยตรง ส่วนด้านการบริหารจัดการ เสนอแนะ
ให้วัดผลการปฏิบัติงานในรูปแบบที่เป็นผลลัพธ์ (outcome) ให้มากขึ้น ก าหนด Timeline ในการ
ประชุมเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ เช่น การจัดท า/ทบทวน/ปรับ แผนยุทธศาสตร์ให้ชัดเจน และสม่ าเสมอ 
รวมถึงบริหารจัดการงบประมาณ และทรัพยากรต่าง ๆ ให้เหมาะสม และเพียงพอ ทั้งนี้ควรมีการ
สื่อสารในองค์การแก่ผู้ปฏิบัติงานที่มีความชัดเจนด้วย ด้านสุดท้ายเกี่ยวกับบุคลากรนั้น ควรมีการสร้าง
แรงจูงใจในการมีส่วนร่วมให้มากขึ้น โดยอาจก าหนดให้เห็นชัดเจนว่าบุคลากรระดับปฏิบัติการในแต่
ละหน่วยงานย่อย มีบทบาทในการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ในส่วนใด และอย่างไร นอกจากนี้
ยังควรส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ในการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ อาจมีการจัดประชุม หรือ
อบรมเพ่ือให้ความรู้ สุดท้ายนี้สิ่งส าคัญที่สุด คือ การปลูกฝังให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อการมีส่วนร่วม
ในการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ที่มี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน           

ค ำส ำคัญ: การมีส่วนร่วม, การมีส่วนร่วมของบุคลากร, แผนยุทธศาสตร์ 
 

1. บทน ำ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 ก าหนดให้ภาครัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ 

20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เป็นยุทธศาสตร์ฉบับแรกของประเทศไทยซึ่งมีเป้าหมายการในการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและ
บูรณาการกัน ทั้งนี้ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติข้อที่ 6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐนั้น มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐโดยการยึด
หลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่
เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ในการก ากับหรือในการ
ให้บริการภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันมีสมรรถนะสูง ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรมในการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน
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เข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส  
(ราชกิจจานุเบกษา, 2561)  

ในการบริหารราชการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนภายใต้บริบทและสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไปของสังคมโลกและประเทศไทยนั้น ท าให้ภาครัฐจ าเป็นต้องปรับตัว ดังนั้นหน่วยงานต่าง ๆ 
ของภาครัฐต้องหันมาให้ความส าคัญกับการสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสังคมให้เข้ามามี
บทบาท หรือมีส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดินอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น หรือที่เรียกว่า “การ
บริหารราชการแบบมีส่วนร่วม” (Participatory Governance) การส่งเสริมการบริหารราชการแบบมี
ส่วนร่วมจะบรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรมนั้นต้องก าหนดรูปแบบและกระบวนการบริหารของ
หน่วยงานภาครัฐ การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของบุคลากร
ภาครัฐ โดยมีการปรับระบบและกลไกการบริหารราชการ นอกจากนี้สิ่งที่ส าคัญที่สุด คือ การพัฒนา
ศักยภาพและความพร้อมของบุคลากรภาครัฐ เพ่ือรองรับการเปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วม ถือได้ว่าเป็นการพัฒนาจากภายในภาคราชการ (Inside-out Approach) (ส านักงานคณะ
กรรมพัฒนาระบบราชการ, 2560) 

การก าหนดทิศทางการด าเนินงานขององค์การสู่เป้าหมาย เพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จและบรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์การที่ตั้งเอาไว้นั้น ต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก
ระดับในการขับเคลื่อนการด าเนินงานขององค์การให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับ
นโยบายที่ผู้บริหารขององค์การได้ก าหนดไว้ อีกทั้งยังเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารทุกระดับขององค์กรในการสื่อสารจากระดับบนลงล่าง (Top-down 
Communication) และการสื่อสารจากระดับล่างขึ้นบน (Bottom-up Communication) ไม่ว่าจะ
เป็นแพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์  นักวิชาการสาธารณสุข นักวิทยาศาสตร์
การแพทย์ เป็นต้น รวมถึงบุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือให้ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริง 
ลดความขัดแย้งและต่อต้าน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความรู้สึกการเป็นเจ้าขององค์การร่วมกัน ร่วมกัน
คิด ตัดสินใจ ด าเนินการ และร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจาก
ความขัดแย้งระหว่างบุคคล ระหว่างกลุ่ม และเกิดจากวิธีการท างาน เช่น เกิดการแบ่งกลุ่ม ไม่ให้ความ
ร่วมมือกัน มีอคติและทัศนคติที่ไม่ดีต่อกัน ขาดความมีมนุษยสัมพันธ์ ขาดภาวะผู้น า เป็นต้น สรุปได้ว่า
ปัญหาการท างานในองค์การมีสาเหตุจากคนและวิธีการท างานนั่นเอง (นงเยาว์ ญาณปัญญา, 2556)  

กระบวนการส าคัญที่ช่วยดึงศักยภาพของบุคลากรในองค์การ คือ “การสร้างการมีส่วนร่วม”
เพราะแสดงถึงบทบาทขององค์การหรือผู้น าองค์การที่เปิดโอกาสให้บุคลากรมีอ านาจในการร่วมกันคิด 
ตัดสินใจ และมีส่วนร่วมในการบริหารองค์การผ่านรูปแบบของคณะกรรมการ คณะท างาน และการ
ประชุมต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการบริหารผลลัพธ์ (Management by Objective: 
MBO) และแนวคิดการบริหารคุณภาพ (Total Quality Management: TQM) ที่เน้นการเปิดโอกาส
ให้บุคลากรทุกระดับตั้งแต่ระดับปฏิบัติจนไปถึงระดับผู้บริหารให้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนด



716 
 

 
 

เป้าหมายการด าเนินงานขององค์การ และวางแผนร่วมกัน เพ่ือให้องค์การบรรลุวิสัยทัศน์ได้ในที่สุด  
(ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา, 2550) 

ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความส าคัญของการน าข้อมูลของบุคลากรทุกระดับเป็นปัจจัย
น าเข้า เพ่ือน ามาก าหนดเป็นประเด็นในการบริหารจัดการและพัฒนาองค์การ ท าให้รับทราบ 
รับรู้ปัญหาอย่างแท้จริง และรวมไปถึงความต้องการของบุคลากร เ พ่ือจัดท าสรุปเป็นภาพรวมของ
องค์การ และน าเสนอผู้บริหารขององค์การ เพ่ือก าหนดนโยบายและสามารถตอบสนองความต้องการ
ของบุคลากร ท าให้บุคลากรในองค์การเกิดความสุขในการท างานและน าพาให้องค์การเดินหน้าไป
อย่างมีคุณภาพโดยประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สถาบันโรค
ผิวหนัง กรมการแพทย์ 

2.2 เพ่ือเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ จ าแนกตามตัวแปรด้านปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ลักษณะงานตามภารกิจ ระดับต าแหน่ง และระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 

2.3 เพ่ือเสนอแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ 
 
3. สมมติฐำนกำรวิจัย 

ตัวแปรด้านปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ลักษณะงานตามภารกิจ ระดับ
ต าแหน่ง และระยะเวลาที่ปฏิบัติงานที่แตกต่างกันส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการ
ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ที่แตกต่างกัน 
 
4. กรอบแนวคิดในงำนวิจัย 

ในการศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สถาบัน
โรคผิวหนัง กรมการแพทย์ ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าหนังสือ เอกสาร งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ต และเอกสารต่าง ๆ เพื่อสร้างกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังนี้ 

ส าหรับการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์นั้น มีขั้นตอนส าคัญอยู่ 5 ขั้นตอน ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวความคิดของ Certo และ Peter (Certo and Peter, 2011) ดังนี้ 
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1) การก าหนดทิศทาง (Direction Setting) การก าหนดทิศทางขององค์การประกอบด้วย 
การก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) หรือ กรอบในการด าเนินงานที่ชัดเจนจะช่วยให้
องค์การสามารถก าหนดทิศทางในระยะยาว บอกถึงสิ่งที่องค์การปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคต และ
พยายามบรรลุ ทั้งนี้ควรมีการก าหนดให้ชัดเจน กระชับ ตรงประเด็น และสามารถวัดได้ 

2)  การประเมินสภาพแวดล้อมองค์การ  ( Environment Scanning) การประเมิน
สภาพแวดล้อมขององค์การนั้นจะประกอบไปด้วยการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก (External 
Environmental) และสภาพแวดล้อมภายในองค์การ ( Internal Environment) โดยมีจุดประสงค์
เพ่ือให้ทราบถึง จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค 
(Threat) โดยเรียกเครื่องมือนี้ว่า SWOT Analysis ใช้เพ่ือประเมินสถานการณ์ขององค์การ ช่วยให้
ผู้บริหารสามารถระบุจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและอุปสรรคจาก
สภาพแวดล้อมภายนอกได้  

3) การก าหนดยุทธศาสตร์  (Strategy Formulation) เป็นการพัฒนาแผนระยะยาว  
โดยองค์การจะต้องก าหนด และเลือกยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุดที่เหมาะสมกับองค์การที่สุด  ในขั้นตอนนี้จะ
น าผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์มาก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) ที่ต้องให้ความ
สนใจเป็นพิเศษ และจัดล าดับความส าคัญในเชิงเร่งด่วน และความส าคัญในเชิงขนาดของผลกระทบ 
ซึ่งจะน าไปสู่การก าหนดยุทธศาสตร์ทางเลือก และแผนปฏิบัติการซึ่งสะท้อนประเด็นยุทธศาสตร์ต่อไป 

4) การด าเนินการทางยุทธศาสตร์ (Strategy Implementation) เป็นการน ายุทธศาสตร์ไป
ปฏิบัติ คือ กระบวนการที่ผู้บริหารแปลงยุทธศาสตร์และนโยบายไปสู่แผนการด าเนินงาน หรือ
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) มีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ (Key Performance Indicator, 
KPI) รวมไปถึงมีการก าหนดผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนดังกล่าวเป็นการรวบรวมทรัพยากรที่เกี่ยวข้องและ
น าไปใช้ เพ่ือให้สนับสนุนแผนงานที่แปลงมาจากยุทธศาสตร์ต่อไป โดยมีการก าหนดรายละเอียดด้าน
ต่าง ๆ เช่น ด้านงบประมาณ และวิธีการด าเนินงาน ซึ่งกระบวนการนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับการ
เปลี่ยนแปลงภายในด้านวัฒนธรรม โครงสร้าง หรือระบบต่างๆ ขององค์การ เพ่ือให้สามารถ
ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

5) การประเมินผลและการควบคุม (Evaluation and Control) การควบคุมยุทธศาสตร์เป็น
หน้าที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล การน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ เป็นการ
ตรวจสอบความก้าวหน้าของแผนงาน อันเนื่องมาจากยุทธศาสตร์เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่วางเอาไว้
อย่างต่อเนื่องและเปิดโอกาสให้มีการประเมินว่ามีความจ าเป็นต้องปรับปรุงยุทธศาสตร์หรือไม่ ทั้งนี้
มักจะเกิดข้อผิดพลาด หรือปัญหาที่ต้องปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้มั่นใจว่ายุทธศาสตร์นั้นจะส่งผลให้เกิด
การปฏิบัติงานที่ตรงตามแผนที่ได้ก าหนดไว้นั่นเอง  
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ในส่วนของตัวแปรตามซึ่งก็คือ การมีส่วนร่วมนั้นโคเฮน และ อัพฮอฟฟ์ (Cohen & Uphoff, 
1980; อ้างถึงใน ถวิลดี บุรีกุล, 2550) ได้แบ่งข้ันตอนการมีส่วนร่วมออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้  

1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) เป็นการมีส่วนร่วมที่แสดงออกด้าน
ความคิด ประเมินปัญหาหรือทางเลือกที่เป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติเพ่ือการพัฒนา บนพ้ืนฐานของ
สภาพความเป็นจริง และสาเหตุของปัญหา 

2) การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ (Implementation) เป็นการเข้าร่วมในการปฏิบัติการ 
โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

(1) การสนับสนุนทางด้านทรัพยากร (Resource Contribution) เช่น การเสียสละ
แรงกาย เงิน วัสดุอุปกรณ์ และการให้ค าแนะน าต่าง ๆ เป็นต้น 

(2) การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและประสานงาน (Administration and 
Coordination)  

(3) การมีส่วนร่วมโดยเป็นผู้ปฏิบัติ ส่วนมากมักเป็นในลักษณะถูกบังคับให้เข้าร่วม 
ซึ่งแตกต่างจากการให้ความร่วมมือตรงที่การให้ความมือนั้นจะค านึงผลประโยชน์ (Benefits) ที่จะ
ได้รับหลังเสร็จสิ้นการมีส่วนร่วมด้วย 

3) การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์  (Benefits) ได้แก่  ด้ านวัตถุ  (Material Benefits) 
ด้านสังคม (Social Benefits) และด้านบุคคล (Personal Benefits) 

4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) มีส่วนร่วมในการวัดผล รวมไปถึงวิเคราะห์
ผลการด าเนินงาน เป็นการควบคุมและตรวจสอบการด าเนินงาน รวมทั้งหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงการ
ท างานให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

นอกจากนี้จากการศึกษาเพ่ิมเติม พบว่ามีการกล่าวถึงระดับการมีส่วนร่วมโดยทั่วไปมี 5 
ระดับด้วยกัน (นรินทร์ชัย พัฒนพงศา, 2547) ได้แก่  

1) การมีส่วนร่วมเป็นผู้ให้ข้อมูล 
2) การมีส่วนร่วมรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
3) การมีส่วนร่วมตัดสินใจขึ้นอยู่กับระดับการมีส่วนได้ส่วนเสียต่อผลลัพธ์ของกิจกรรม/

โครงการ 
4) การมีส่วนร่วมท าร่วมปฏิบัติในขั้นตอนการด าเนินงานทั้งหมด 
5) การมีส่วนร่วมสนับสนุน เนื่องจากอาจไม่มีโอกาสร่วมท า แต่มีส่วนร่วมช่วยเหลือในด้าน

อ่ืน ๆ เพื่อให้งานส าเร็จ 
การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ มีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไป ในที่นี้ผู้วิจัยขอเรียกว่า 

การบริหารงานโดยยึดวัตถุประสงค์ (Management by Objective-MBO) ซึ่งเป็นวิธีการบริหาร
จัดการที่เป็นระบบโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ มีการวัดผลผลิต  (output) และผลลัพธ์ (outcome) 
ที่เกิดขึ้นจริงจากการปฏิบัติงานเป็นหลักเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
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นักวิชาการต่าง ๆ ได้ให้นิยามของการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ไว้  ได้แก่ Canadian 

International Development Agency หรือ CIDA (1999; 2000) นิยามว่า การบริหารแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ เป็นวิธีการท างานแบบทีม และใช้วิธีการมีส่วนร่วม การบริหารดังกล่าวนี้ มีลักษณะที่
ส าคัญ 6 ประการ ได้แก่ 1) การบริหารที่มีการก าหนดผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง ซึ่งต้องพิจารณาจากความ
เป็นจริง 2) มีการก าหนดผู้รับผลประโยชน์ที่ชัดเจนและผู้รับผลประโยชน์มีความต้องการที่สอดคล้อง
กัน 3) มีการติดตามความคืบหน้าของผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น 4) มีการค้นหาและจัดการกับความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้น 5) มีการเพิ่มความรู้ในเชิงทักษะด้านต่าง ๆ และ 6) มีการรายงานผลที่ได้รับจากการใช้
ทรัพยากรต่าง ๆ (อ้างจากจีระพร เรืองจิระชูพร, 2548) 

การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามแนวคิดของ ทศพร ศิริสัมพันธ์ (2543) เป็นการบริหารที่
เน้นการวางแผน การก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย รวมไปถึงการก าหนดกลยุทธ์การด าเนินงานแบบ
มีส่วนร่วม ผู้บริหารในแต่ละระดับขององค์การต้องยอมรับและค านึงถึงผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริง 
และต้องให้ความส าคัญกับการจัดวางระบบการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานและการให้ร างวัลตอบ
แทน (Performance Related Pay) ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของทิพาวดี เมฆสวรรค์ (2543) 
ที่ว่า การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์นั้นเป็นการบริหารโดยมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น หรือความสัมฤทธิ์
ผลเป็นหลัก โดยมีการใช้ระบบการประเมินผลงานที่อาศัยตัวชี้วัดเป็นตัวสะท้อนผลงานให้ออกมาเป็น
รูปธรรม เพ่ือการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น 

จากข้างต้นผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมขั้นตอน กระบวนการ และระดับการมีส่วนร่วม ซึ่งมีผู้ได้
ท าการศึกษา จ าแนกไว้อย่างมากมาย และมีความใกล้เคียงกัน อาจมีแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยในส่วน
ของการจัดล าดับ และบางข้อมูลอาจไม่มีความคล้ายคลึงกันอย่างชัดเจน แต่โดยรวมแล้วสามารถ
มองเห็นภาพรวมของกระบวนการมีส่วนร่วม ทั้งนี้ผู้วิจัยสามารถจัดกลุ่มเพ่ือก าหนด หรือระบุการมี
ส่วนร่วมที่มีความใกล้เคียงกัน 5 ระดับ ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมรับรู้ 2) การมีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็น 3) การมีส่วนร่วมวางแผนและตัดสินใจ 4) การมีส่วนร่วมด าเนินการ และ 5) การมีส่วนร่วม
ติดตามประเมินผล ทั้งนี้จากนิยามความหมายของการมีส่วนร่วม และกระบวนการมีส่วนร่วมข้างต้นที่
ได้กล่าวถึงนั้น ผู้วิจัยเห็นว่าควรเพิ่มการมีส่วนร่วมรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้เพิ่มเติมเข้ามา และอยู่ในล าดับ
แรก โดยระบุเป็น “การมีส่วนร่วมรับรู้” เนื่องจากเห็นว่าขั้นตอนดังกล่าวเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญ
มาก เนื่องจากการที่ให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่มีถูกต้อง เพียงพอ และเป็น
ข้อเท็จจริงนั้นจะท าให้การคิด และตัดสินใจเป็นไปอย่างมีคุณภาพมากขึ้น  
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  ตัวแปรอิสระ                  ตัวแปรตำม  

 
 

5. วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
รูปแบบกำรศึกษำ 
การศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นที่จะศึกษา การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการด าเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตร์สถาบันโรคผิวหนัง เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา เพ่ือหาการมีส่วนร่วมของบุ คลากร และ
ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากร โดยมีระเบียบวิธีการวิจัย ดังนี้ 

1) ประชำกรที่ใช้ในกำรศึกษำ 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรของสถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ 

ประเภทต าแหน่ง ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 389 คน 
กลุ่มตัวอย่าง และการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรสถาบัน

โรคผิวหนัง กรมการแพทย์ จ านวน 197 คน โดยใช้วิธีการก าหนดขนากลุ่มตัวอย่างตามแนวคิดของ 
Taro Yamane (Yamane, 1967) เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย โดยวิธีการจับสลาก ก าหนดค่า
ความคลาดเคลื่อนของกลุ่ม ตัวอย่างที่ร้อยละ 5 หรือมีค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95  

ทั้งนี้ใช้ข้อมูลจากสถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 เป็นฐาน
ในการค านวณ ดังนั้นจ านวนตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้จึงเท่ากับ 197 คน 

2) เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
การศึกษา “การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สถาบันโรค

ผิวหนัง กรมการแพทย์” ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ส าหรับเครื่องมือประเภทแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
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ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของบุคลากร ประกอบด้วย เพศ อายุ  ระดับ
การศึกษา ลักษณะงานตามภารกิจ ระยะเวลาปฏิบัติงาน และระดับต าแหน่ง 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ 

การศึกษาครั้งนี้ได้น าแนวคิดการมีส่วนร่วมมาใช้อ้างอิงในการศึกษา โดยแบ่งการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 1) การมีส่วนร่วมรับรู้ 2) การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
3) การมีส่วนร่วมในการวางแผนและตัดสินใจ 4) การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 5) การมีส่วนร่วมใน
การติดตามประเมินผล 

วัดผลโดยใช้แบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) อ้างอิงตามแบบของ Likert 
Scale โดยมีการก าหนดเกณฑ์การมีส่วนร่วมและให้น้ าหนักคะแนนเป็น 5 ระดับคะแนน ดังนี้ 

มีส่วนร่วมมากท่ีสุด  ระดับคะแนน  5 
มีส่วนร่วมมาก  ระดับคะแนน  4 
มีส่วนร่วมปานกลาง  ระดับคะแนน  3 
มีส่วนร่วมน้อย   ระดับคะแนน  2 
มีส่วนร่วมน้อยที่สุด  ระดับคะแนน  1 

คะแนนรวมในแต่ละข้อในทุกค าตอบ และในแต่ละส่วน มีเกณฑ์การให้คะแนนเฉลี่ย ดังนี้ 
คะแนนเฉลี่ย 4.21-5.00  หมายถึง    บุคลากรมีส่วนร่วมระดับมากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย 3.41-4.20  หมายถึง    บุคลากรมีส่วนร่วมระดับมาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.61-3.40  หมายถึง    บุคลากรมีส่วนร่วมระดับปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.81-2.60  หมายถึง    บุคลากรมีส่วนร่วมระดับน้อย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.80  หมายถึง    บุคลากรมีส่วนร่วมระดับน้อยที่สุด 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเพ่ือส่งเสริม และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ เป็นข้อค าถามแบบ
ปลายเปิด เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

3) กำรเก็บรวบรวมข้อมูลและประมวลผล 
ผู้วิจัยท าหนังสือเพ่ือขออนุญาตผู้อ านวยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคลากรสถาบันโรค

ผิวหนัง กรมการแพทย์ น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์จ านวน 197 ชุด พร้อมทั้งหนังสือขอความ
ร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม โดยชี้แจงวัตถุประสงค์ของการศึกษา วิธีการตอบแบบสอบถาม และ
แจกแบบสอบถามให้แก่บุคลากรกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเองเป็นรายบุคคล ระยะเวลาในการเก็บ
แบบสอบถามประมาณ 1 สัปดาห์ และติดตามขอรับคืนเมื่อครบตามก าหนด จากนั้นตรวจสอบความ
ถูกต้อง และความสมบูรณ์ของข้อมูลด้วยตนเอง และแยกเอาแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออก ผู้วิจัยได้
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แจกแบบสอบถามไปเป็นจ านวนทั้งหมด 197 ชุด โดยมีแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมา และมีความ
สมบูรณ์จ านวน 192 ชุด คิดเป็น 97.46 เปอร์เซ็นต ์

น ามาประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ (Statistical Package to the Social Science หรือ SPSS) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้ 
ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation หรือ S.D.) การทดสอบหาค่าที (Independent Samples t-test) และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)  
 
6. ผลกำรวิจัย 

1) ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 
ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล รายงานผลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ 

ค่าร้อยละ (Percentage) ปรากฏผลดังตารางที่ 6.1 

ตารางที่ 6.1 จ านวนและร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้ตอบแบบสอบถาม  
(N=192) 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ ำนวน ร้อยละ 

เพศ   
ชาย 31 16.1 

หญิง 161 83.9 
อำย ุ   

21-30 ปี 47 24.5 
31-40 ปี 81 42.2 
41-50 ปี 39 20.3 
51-60 ปี 25 13.0 

ระดับกำรศึกษำ   

ต่ ากว่าปริญญาตร ี 33 17.2 
ปริญญาตร ี 123 64.1 

ปริญญาโท 36 18.8 
ลักษณะงำนตำมภำรกิจ   

ภารกิจด้านวิชาการแพทย ์ 63 32.8 
ภารกิจด้านการพยาบาล 48 25.0 

ภารกิจด้านพัฒนาระบบสุขภาพ 21 10.9 
ภารกิจด้านอ านวยการ 55 28.6 
หน่วยงานท่ีขึ้นตรงกับผู้อ านวยการ 5 2.6 

ระดับต ำแหน่ง   
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ข้อมูลส่วนบุคคล จ ำนวน ร้อยละ 

ผู้ปฏิบัติงาน 145 75.5 
หัวหน้างานขึ้นไป 47 24.5 

ประสบกำรณ์ท ำงำน   
ต่ ากว่า 1 ปี 33 17.2 
1-5 ปี 53 27.6 
6-10 ปี 32 16.7 
มากกว่า 10 ปี 74 38.5 

 
จากตารางที่ 6.1 พบว่า จากจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 192 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง จ านวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 83.9 มีอายุ 31-40 ปี มากที่สุด จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 
42.2 มีระดับการศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด จ านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 64.1 ส่วนใหญ่มีลักษณะ
งานภารกิจด้านวิชาการแพทย์ จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 32.8 ส่วนใหญ่มีระดับต าแหน่งเป็น
ผู้ปฏิบัติงาน จ านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 75.5 และมีประสบการณ์ท างานมากกว่า 10 ปีมากที่สุด 
จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 38.5 

กำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์สถำบันโรคผิวหนัง 
กรมกำรแพทย์ 

การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สถาบันโรคผิวหนัง กรมการ
แพทย์ รายงานผลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ปรากฏผลดังตารางที่ 6.2  

ตารางที่ 6.2 ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการ
ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ ในภาพรวม 

กำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรฯ  ̅ S.D. ระดับ 
การมีส่วนร่วมรับรู้การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ์ 4.08 .648 มาก 
การมีส่วนร่วมแสดงความคดิเห็น 3.76 .899 มาก 
การมีส่วนร่วมวางแผนและตัดสินใจ 3.39 1.030 ปานกลาง 

การมีส่วนร่วมด าเนินการ 3.97 .751 มาก 
การมีส่วนร่วมตดิตามประเมินผล 3.74 .824 มาก 

เฉลี่ย 3.79 .718 มำก 

 
จากตารางที่ 6.2 พบว่า การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 อยู่ในระดับมาก โดยรายด้าน
การมีส่วนร่วมของบุคลากรฯ ที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด 3 อันดับ คือ การมีส่วนร่วมรับรู้การด าเนินงานตาม
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แผนยุทธศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ การมีส่วนร่วมด าเนินการ  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.76 อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 

กำรเปรียบเทียบกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์สถำบัน
โรคผิวหนัง กรมกำรแพทย์ จ ำแนกตำมตัวแปรด้ำนปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อำยุ ระดับ
กำรศึกษำ ลักษณะงำนตำมภำรกิจ ระดับต ำแหน่ง และระยะเวลำที่ปฏิบัติงำน 

เพศ การทดสอบสมมติฐานใช้การวิเคราะห์ความเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มตัวอย่าง
สองกลุ่มที่เป็นอิสระจากกัน (Independent t-test) ก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ปรากฏผลสรุปได้ว่า เพศที่แตกต่างกัน มีการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

อำยุ อายุที่แตกต่างกัน มีการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ ด้านการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สามารถแจกแจงความแตกต่างรายคู่ โดยวิธี Scheffe แล้วไม่พบความแตกต่าง
รายคู่ ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อย่างไรก็ตาม กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 21-30 
ปี มีการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สถาบันโรคผิวหนัง กรมการ
แพทย์ ด้านการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 รองลงมาคือ อายุ  
31-40 ปี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 รองลงมาคือ อายุ 41-50 ปี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 และอายุ 51-60 
ปี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 ตามล าดับ 

ระดับกำรศึกษำ ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ก าหนด
ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบว่า ค่า p-value ของการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ จ าแนกตามระดับ
การศึกษา มีค่ามากกว่า 0.05 ทั้งในภาพรวม และในทุกรายด้าน จึงสรุปได้ว่า ระดับการศึกษาที่
แตกต่างกัน มีการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สถาบันโรคผิวหนัง 
กรมการแพทย์ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ลักษณะงำนตำมภำรกิจ พบว่า การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการ
ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ จ าแนกตามลักษณะงานตาม
ภารกิจ มีค่า p-value มากกว่า 0.05 ในภาพรวม แต่มีค่าน้อยกว่า 0.05 ใน 1 รายด้าน ได้แก่ การมี
ส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น จึงสรุปได้ว่า ลักษณะงานตามภารกิจที่แตกต่างกัน มีการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ ด้านการมีส่วนร่วม
แสดงความคิดเห็น แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สามารถแจกแจงความ
แตกต่างรายคู่ โดยวิธี Scheffe ได้ว่าไม่พบความแตกต่างรายคู่ ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 อย่างไรก็ตาม กลุ่มตัวอย่างหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับผู้อ านวยการ มีการมีส่วนร่วมของ
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บุคลากรในการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ ด้านการมีส่วนร่วม
แสดงความคิดเห็น มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 รองลงมาคือ ด้านอ านวยการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.00 รองลงมาคือ ด้านการพยาบาล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79  รองลงมาคือ ด้านวิชาการแพทย์ 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 และด้านพัฒนาระบบสุขภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.41 ตามล าดับ 

ระดับต ำแหน่ง ใช้การวิเคราะห์ความเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มที่
เป็นอิสระจากกัน (Independent t-test) ก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปรากฏผล
ของการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สถาบันโรค
ผิวหนัง กรมการแพทย์ จ าแนกตามระดับต าแหน่ง ค่า p-value มีค่าน้อยกว่า 0.05 ทั้งในภาพรวม 
และในทุกรายด้าน ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ระดับต าแหน่งที่แตกต่างกัน มีการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยกลุ่มตัวอย่างระดับหัวหน้างานขึ้นไป มีการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการ
ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ในภาพรวม และในทุกรายด้านสูง
กว่า กลุ่มตัวอย่างระดับผู้ปฏิบัติงาน 

ระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำน ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 
ก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบว่าค่า p-value การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์  จ าแนกตาม
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน มีค่ามากกว่า 0.05 ทั้งในภาพรวม และในทุกรายด้าน ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า 
ประสบการณ์ท างานที่แตกต่างกัน มีการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

2) สรุปผลกำรวิจัย 
จากการวิจัยในครั้งนี้เกี่ยวกับ “การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการด าเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตร์สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์” เป็นการศึกษาวิจัยเชิงส ารวจเพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วม
ของบุคลากร และการส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาเป็นบุคลากรผู้ปฏิบัติงานใน
สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ จ านวน 192 คน ใช้เครื่องมือแบบสอบถามในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลประกอบการวิจัย โดยสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

(1) ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลำกรสถำบันโรคผิวหนัง กรมกำรแพทย์ 
จากจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 192 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 

161 คน คิดเป็นร้อยละ 83.9 มีอายุ 31-40 ปี มากที่สุด จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 42.2 มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด จ านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 64.1 ส่วนใหญ่มีลักษณะงานภารกิจ
ด้านวิชาการแพทย์ จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 32.8 ส่วนใหญ่มีระดับต าแหน่งเป็นผู้ปฏิบัติงาน 
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จ านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 75.5 และมีประสบการณ์ท างานมากกว่า 10 ปีมากที่สุด จ านวน 74 
คน คิดเป็นร้อยละ 38.5 

(2) ระดับการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สถาบันโรคผิวหนัง 
กรมการแพทย ์

จากการวิจัยพบว่า บุคลากรส่วนใหญ่มีระดับการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละ
ขั้นตอนพบว่าบุคลากรมีส่วนร่วมรับรู้การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ในระดับมาก รองลงมาคือ 
มีส่วนร่วมด าเนินการในระดับมากเช่นกัน ถัดมาคือมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและติดตาม
ประเมินผลในระดับมาก และมีส่วนร่วมวางแผนและตัดสินใจในระดับปานกลาง ตามล าดับ 

บุคลากรส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการรับรู้การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สถาบัน
โรคผิวหนัง กรมการแพทย์ เกี่ยวกับโครงสร้างองค์การ และบทบาทหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบในระดับ
มาก รวมไปถึงรับรู้วิสัยทัศน์ เข็มมุ่ง พันธกิจ ค่านิยม และเป้าประสงค์ของสถาบันโรคผิวหนัง และ
ข้อมูลที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานของตนเองจากช่องทางต่าง ๆ สะท้อนให้เห็นถึงว่าบุคลากรต่างก็
ปฏิบัติงานตามหน้าที่และบทบาทที่ตนเองได้รับมอบหมาย หรือรับผิดชอบ เพ่ือให้งานนั้นสามารถ
น าพาองค์การให้บรรลุเป้าหมายได้ หรือเป็นไปตามนโยบายการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ
สถาบันโรคผิวหนัง เช่นเดียวกับการมีส่วนร่วมด าเนินการ พบว่าบุคลากรส่วนมากมีส่วนร่วม
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และเข้าร่วมโครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผน
ยุทธศาสตร์สถาบันโรคผิวหนัง ซึ่งมีความสอดคล้องกันในส่วนของการรับรู้ข้อมูลที่มีความจ าเป็นต่อ
การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ท าให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามบทบาทและหน้าที่
ของตนเอง ในส่วนของมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นนั้น บุคลากรส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น ข้อมูลที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานของท่าน เพ่ือน าไปพัฒนาสถาบันโรคผิวหนัง 
เนื่องจากทางสถาบันโรคผิวหนังมีการจัด “โครงการพัฒนาองค์กรจากข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่” 
เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับที่ปฏิบัติงานได้แสดงความคิดเห็นในด้านต่าง ๆ เพ่ือ
น ามาใช้ในการพัฒนาองค์กรได้ ท าให้ผู้บริหารมีข้อมูลการป้อนกลับ (feedback) เพ่ือน ามาใช้
พิจารณาประกอบการตัดสินใจในการก าหนดนโยบายการด าเนินงานขององค์การได้ นอกจากนี้การมี
ส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลของบุคลากรส่วนใหญ่เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของตนเองตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย แสดงว่าบุคลากรส่วนใหญ่มีความตระหนัก
ถึงความส าคัญของการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง ซึ่งมีความสอดคล้องกันกับการที่บุคลากรมีส่วนร่วมใน
การวางแผนและตัดสินใจเกี่ยวกับการปรับปรุงข้อมูลที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานของตน เพ่ือน าไป
พัฒนาสถาบันโรคผิวหนังและจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันโรคผิวหนังอยู่ในระดับมาก 

(3) ปัจจัยส่วนบุคคลกับการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ 
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การศึกษาเปรียบเทียบว่าตัวแปรด้านปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับระดับ
การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ 
พบว่า อายุที่แตกต่างกัน มีระดับการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในด้านการมี
ส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ขณะเดียวกันลักษณะงานตามภารกิจที่แตกต่างกัน มีระดับการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรในการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ด้านการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และระดับต าแหน่งที่
แตกต่างกัน มีระดับการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สถาบันโรค
ผิวหนัง กรมการแพทย์ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยกลุ่มตัวอย่างระดับ
หัวหน้างานขึ้นไป มีระดับการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สถาบันโรค
ผิวหนัง กรมการแพทย์ในภาพรวม และในทุกรายด้านสูงกว่า กลุ่มตัวอย่างระดับผู้ปฏิบัติงาน 

ทั้งนี้ในการส่งเสริม และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของบุคลากรสถาบันโรคผิวหนัง กรมการ
แพทย์นั้น พบว่ามีข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยสรุปได้แบ่งเป็นรายด้าน ดังนี้ ด้านผู้บริหารควรก าหนด
แผนงานและก ากับติดตามแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องและได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย รวมทั้งมีการ
ถ่ายทอดผลลัพธ์จากการประชุมผู้บริหารในระดับสถาบันโรคผิวหนัง เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานและหัวหน้า
งานที่ไม่ได้อยู่ในทีมดังกล่าวได้รับทราบทิศทางและการวางแผนการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ด้วย และภาวะผู้น านั้นมีความส าคัญมากต่อการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของบุคลากร ควรมีการเพ่ิม
ช่องทางในการสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารโดยตรง ส่วนด้านการบริหารจัดการ เสนอแนะ
ให้วัดผลการปฏิบัติงานในรูปแบบที่เป็นผลลัพธ์ (outcome) ให้มากขึ้น ก าหนด Timeline ในการ
ประชุมเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ เช่น การจัดท า/ทบทวน/ปรับ แผนยุทธศาสตร์ให้ชัดเจน และสม่ าเสมอ 
รวมถึงบริหารจัดการงบประมาณ และทรัพยากรต่าง ๆ ให้เหมาะสม และเพียงพอ ทั้งนี้ควรมีการ
สื่อสารในองค์การแก่ผู้ปฏิบัติงานที่มีความชัดเจนด้วย ด้านสุดท้ายเกี่ยวกับบุคลากรนั้น ควรมีการสร้าง
แรงจูงใจในการมีส่วนร่วมให้มากขึ้น โดยอาจก าหนดให้เห็นชัดเจนว่าบุคลากรระดับปฏิบัติการในแต่
ละหน่วยงานย่อย มีบทบาทในการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ในส่วนใด และอย่างไร นอกจากนี้
ยังควรส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ในการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ อาจมีการจัดประชุม หรือ
อบรมเพ่ือให้ความรู้ สุดท้ายนี้สิ่งส าคัญที่สุด คือ การปลูกฝังให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อการมีส่วนร่วม
ในการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ที่มี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน           
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อกำรเลอืกใช้สินเชื่อโครงกำรธนำคำรเพื่อประชำชนของ
ธนำคำรออมสิน กรณศีึกษำ อ ำเภอเมืองนรำธิวำส จังหวัดนรำธิวำส 

อดุลย์ หลีเส็น* 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาคุณภาพการบริการ ความแตกต่างของปัจจัย
ส่วนบุคคลและความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการกับการเลือกใช้สินเชื่อโครงการธนาคารเพ่ือ
ประชาชน ประชากร ได้แก่ ประชาชนอ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส จ านวน 398 คน  
เครื่องมือวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง
สถิติ ประกอบด้วย สถิติพรรณนา (ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ส่วนสถิติที่
ใช้ทดสอบสมมติฐาน คือ ค่าสถิติ Independent-Samples t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวน 
(Analysis of Variance: ANOVA) และทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีทดสอบแบบเชฟเฟ่ 
(Scheffe’s Method) และค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ เ พียร์สัน (Pearson Product-Moment 
Correlation Coefficient)  

ผลการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของธนาคารออมสินใน
อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม คิดเป็นระดับมากทุกด้าน ส่วนระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเลือกใช้สินเชื่อโครงการธนาคารเพ่ือประชาชน มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม คิดเป็น
ระดับมากทุกด้าน  

การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ยกเว้น ระดับการศึกษา คือ เพศ อายุ อาชีพ 
รายได้ และระยะเวลาที่ติดต่อกับธนาคาร มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้สินเชื่อโครงการธนาคารเพ่ือ
ประชาชน สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ คุณภาพการบริการของธนาคารออมสิน ทุกด้าน คือ 
ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ (tangibility) ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ (reliability) ด้านการ
ตอบสนองต่อลูกค้า (responsiveness) ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า (assurance) และด้านการ
รู้จักและเข้าใจลูกค้า (empathy) เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้สินเชื่อโครงการธนาคารเพ่ือ
ประชาชน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ค ำส ำคัญ: การเลือกใช้สินเชื่อ, โครงการธนาคารเพ่ือประชาชน, ธนาคารออมสิน  
 
 

                                                           
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์   
118 หมู่ 3 ถนนเสรไีทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
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1. บทน ำ 
ประเทศไทยได้ก้าวสู่กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจและสภาพ

สังคมแปรเปลี่ยนตามไปด้วย การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในการด าเนินการเพ่ือให้
เติบโตทางธุรกิจ จ าเป็นต้องมีเงินทุนในการด าเนินการ ทั้งนี้แหล่งเงินทุนที่ส าคัญ คือ สินเชื่อจาก
สถาบันการเงินต่าง ๆ ทั้งนี้ในปัจจุบันสถาบันการเงินมีการปล่อยสินเชื่อให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
โดยธนาคารแห่งประเทศไทย ระบุว่า ผลการด าเนินงานของระบบธนาคารพาณิชย์ไตรมาส 1 ปี 2562 
ในด้านสินเชื่อในภาพรวมของระบบธนาคารพาณิชย์ขยายตัวชะลอลงจากร้อยละ 6.0 ในไตรมาสก่อน 
มาอยู่ที่ร้อยละ 5.6 แต่สินเชื่อธุรกิจ (ร้อยละ 65.3 ของสินเชื่อรวม) กลับขยายตัวร้อยละ 3.4 แสดงถึง 
สินเชื่อธุรกิจยังขยายตัวดี (ธนาคารแห่งประเทศไทย , 2562) ซึ่งธนาคารพาณิชย์ (Commercial 
Bank) ถือเป็นธุรกิจบริการประเภทหนึ่ง ซึ่งเป็นสถาบันการเงินที่มีบทบาทส าคัญในระบบการเงินและ
เศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากท าหน้าที่เป็นตัวกลางในการระดมเงินทุนจากผู้ที่มีเงินทุนไปยังผู้ที่ขาด
แคลนเงินทุน ซึ่งจะส่งผลต่อเสถียรภาพทางการเงิน และการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (ธปท.) อนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์สามารถประกอบธุรกิจต่าง ๆ ให้แก่ลูกค้าไม่ว่าจะเป็น
ประชาชนทั่วไป บริษัท ห้างร้าน หรือหน่วยงานราชการได้ เช่น การรับฝากเงิน การช าระเงินและโอน
เงิน การให้สินเชื่อ การซื้อขายตั๋วแลกเงิน การซื้อขายเงินตราต่างประเทศ เป็นต้น (ศูนย์คุ้มครอง
ผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2557)  

ธนาคารออมสิน มีสถานะรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง เป็นธนาคารเพ่ือลูกค้ารายย่อย 
เน้นการให้สินเชื่อเพ่ือพัฒนาชนบท พัฒนาผู้ประกอบการรายย่อย โดยมีรูปแบบของสินเชื่อและชนิ ด
การฝากเงินรายย่อยมากมาย อีกทั้งยังสร้างเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่มชุมชน โครงการธนาคารเพ่ือ
ประชาชน โดยให้สินเชื่อระยะสั้น แก่ผู้ประกอบการรายย่อย (ให้ประชาชนมาเป็นหนี้ในระบบ  
ที่สามารถตรวจสอบได้ และการเก็บดอกเบี้ยตามความเป็นจริง) เป็นช่องทางการรับและจ่ายเงินกู้ 
จากโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง อีกทั้งยังลงทุนในการพัฒนาประเทศ ของหน่วยงาน
รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ให้บริการรูปแบบเงินฝากที่หลากหลาย เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย รวมทั้งมี
การให้บริการตามหลักศาสนาอิสลาม ปัจจุบันมีจ านวนสาขาท้ังหมด 1,507 แห่งทั่วประเทศ (ธนาคาร
ออมสิน, 2562) รวมถึงการให้บริการสินเชื่อแก่ประชาชน 

ทั้งนี้ ธนาคารออมสิน มีบริการสินเชื่อบุคคลหลายประเภท โดยที่สินเชื่อโครงการธนาคาร
ประชาชน เป็นโครงการตามนโยบายภาครัฐ เพ่ือเป็นเงินทุนหรือเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบ
อาชีพ หรือเป็นค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นต่อการด ารงชีพ หรือช าระหนี้อ่ืน ๆ สินเชื่อที่สนับสนุนให้ประชาชน
ประกอบอาชีพ หรือมีธุรกิจขนาดย่อมเป็นของตัวเอง โดยให้สินเชื่อเพ่ือเป็นเงินทุนหรือ ใช้ในการ
หมุนเวียนในการใช้จ่ายและช าระหนี้ต่าง ๆ โดยระบุคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ดังนี้ เป็นผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย บริการ และผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค
เพ่ือจ าหน่าย หรือเป็นผู้มีรายได้ประจ า เช่น ข้าราชการ ทหาร ต ารวจ ลูกจ้างของหน่วยงานราชการ 
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รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชน ที่มีเงินเดือนประจ า หรือเป็นผู้ที่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพใด ๆ ที่มีความ
ตั้งใจจะประกอบอาชีพอิสระรายย่อย มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเงินทุน หมุนเวียนในการประกอบอาชีพ 
เป็นค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นต่อการด ารงชีพ ช าระหนี้สินอ่ืน ๆ และต้องไม่น าไปปิดบัญชีเดิมที่เป็นหนี้ที่ไม่
ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ของธนาคาร ทั้งนี้ต้องไม่น าเงินกู้บางส่วนจากการกู้ในครั้งนี้ ไปลงทุนในสลาก
ออมสินแล้วน ามาเป็นหลักประกันเงินกู้ ในคราวเดียวกัน โดยให้กู้ ได้ตามความจ าเป็นและ
ความสามารถในการช าระหนี้ ไม่เกินรายละ 200,000 บาท  

ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้สินเชื่อโครงการธนาคาร
เพ่ือประชาชนของธนาคารออมสินของประชาชน ในอ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เพ่ือให้ได้ข้อมูล
ความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคล ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า และก าหนด
กลุ่มเป้าหมายได้ตรงจุด การพัฒนาคุณภาพการบริการของธนาคาร การแก้ไขข้อบกพร่องของปัญหา 
รวมถึงสามารถใช้เป็นข้อมูลในการสนับสนุนการก าหนดกลยุทธ์ การท างานให้มีประสิทธิภาพ และ
ปรับปรุงข้อบกพร่องต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล สามารถรักษาฐานผู้ใช้บริการเดิมให้ใช้บริการอย่างยาวนานต่อเนื่อง และเพ่ิมผู้ใช้บริการ
ใหม่ให้มาใช้บริการเพ่ิมขึ้น ซึ่งแนวทางการพัฒนาการให้บริการ จะท าให้ประชาชนทั้ง ในอ าเภอเมือง 
จังหวัดนราธิวาส และประชาชนทั่วไป เกิดความประทับใจในการโครงการฯของธนาคารฯ มากยิ่งขึ้น
ต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

2.1 เพ่ือศึกษาคุณภาพการบริการของธนาคารออมสิน ในอ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
เพ่ือน าข้อมูลมาวางแผนปรับปรุงรูปแบบการให้บริการตลอดจนระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพ
เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากยิ่งข้ึน 

2.2 เพ่ือศึกษาความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการเลือกใช้สินเชื่อโครงการ
ธนาคารเพ่ือประชาชนของธนาคารออมสิน ในอ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เพ่ือน ามาวางแผน
ก าหนดกลุ่มเป้าหมายตามความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลได้ตรงจุด 

2.3 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการกับการเลือกใช้สินเชื่อโครงการ
ธนาคารเพ่ือประชาชนของธนาคารออมสิน ในอ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  เพ่ือน ามาข้อมูลในการ
สนับสนุนการก าหนดกลยุทธ์ การท างานให้มีประสิทธิภาพ และปรับปรุงข้อบกพร่องต่าง ๆ 
เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สามารถรักษาฐาน
ผู้ใช้บริการเดิมให้ใช้บริการอย่างยาวนานต่อเนื่อง และเพ่ิมผู้ใช้บริการใหม่ให้มาใช้บริการเพิ่มขึ้น 
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3. ค ำถำมกำรศึกษำ 
มีปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อการเลือกใช้สินเชื่อโครงการธนาคารเพ่ือประชาชนของธนาคารออม

สิน ในอ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
 
4. กำรทบทวนวรรณกรรม และกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ  

4.1 กำรทบทวนวรรณกรรม  
1) แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกำรบริกำร 
ในการศึกษาเกี่ยวกับการบริการ มีนักวิชาการหลายท่าน ได้ให้ความหมายการบริการไว้

หลากหลาย เช่น นักวิชาการไทย คือ ฉัตรยาพร เสมอใจ (2556) ได้ให้ความหมายว่า การบริการ 
หมายถึง กิจกรรม ประโยชน์หรือความพอใจซึ่งได้เสนอเพ่ือขาย หรือกิจกรรมที่จัดขึ้นรวมกับรายการ
สินค้า โดยทั่วไปแล้ว บริการไม่ต้องเก่ียวข้องกับสินค้าเท่านั้น แต่บริการจะมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
แลกเปลี่ยนความต้องการใช้การฝึกอบรมผู้บริโภคให้รู้จักวิธีใช้ เป็นต้น ในขณะที่ นักวิชาการ
ต่างประเทศ คือ Kotler (2003) กล่าวว่า การบริการ หมายถึง กิจกรรมใด ๆ หรือการปฏิบัติที่กลุ่ม
หรือคณะใดคณะหนึ่งสามารถเสนอสิ่งส าคัญที่มองไม่เห็นเป็นตัวเป็นตนและไม่มีผลในการเป็นเจ้าของ
ผลผลิตของบริการ อาจเป็นหรือไม่เป็นผลิตภัณฑ์ก็ได้ 

ดังนั้น จากความหมายดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่า การบริการ หมายถึง งาน กิจกรรม หรือ
การปฏิบัติที่ท าเพ่ือผู้อื่น ท าแล้วผู้อ่ืนได้รับประโยชน์และความพึงพอใจและผู้กระทาต้องมีความสุขใน
งานนั้น ๆ ด้วย 

ในการวัดคุณภาพการให้บริการ Parasuraman (1988) ได้ให้ความหมายของคุณภาพบริการ 
ว่าหมายถึง ความแตกต่างระหว่างความคาดหวังของลูกค้าที่มีต่อการบริการและการรับรู้ที่มีต่อการ
บริการจริง โดยได้สร้างเครื่องมือ ที่เรียกว่า SERVQUAL โดยก าหนดมิติคุณภาพการบริการออกเป็น 5 
มิติ ได้แก ่

(1) ด้านการสัมผัสและรับรู้ได้ทางกายภาพของปัจจัยการบริการ (Tangibility) 
(2) ด้านความเชื่อถือได้ของคุณลักษณะหรือมาตรฐานการบริการ (Reliability) 
(3) ด้านการตอบสนองความต้องการของลูกค้า (Responsiveness) 
(4) ด้านความรู้ความสามารถท่ีจะนาไปสู่ความเชื่อมั่นและน่าเชื่อถือ (Assurance) 
(5) ด้านความเอาใจใส่ต่อลูกค้า (Empathy) 

2) สินเชื่อโครงกำรธนำคำรประชำชน 
สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เป็นโครงการภาครัฐ เพ่ือสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนใน

การประกอบอาชีพ หรือเป็นค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นต่อการด ารงชีพ หรือช าระหนี้อ่ืน ๆ เป็นสินเชื่อที่
สนับสนุนให้ประชาชนประกอบอาชีพ หรือมีธุรกิจขนาดย่อมเป็นของตัวเอง โดยให้สินเชื่อเพ่ือเป็น
เงินทุนหรือ ใช้ในการหมุนเวียนในการใช้จ่ายและช าระหนี้ต่าง ๆ โดยให้สินเชื่อเพ่ือเป็นเงินทุนหรือ  
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ใช้ในการหมุนเวียนในการใช้จ่ายและช าระหนี้ต่าง ๆ โดยระบุคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการอย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังนี้ เป็นผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย บริการ และผลิตสินค้า
อุปโภคบริโภคเพ่ือจ าหน่าย หรือเป็นผู้มีรายได้ประจ า เช่น ข้าราชการ ทหาร ต ารวจ ลูกจ้างของ
หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชน ที่มีเงินเดือนประจ า หรือเป็นผู้ที่ยังไม่ได้ประกอบ
อาชีพใด ๆ ที่มีความตั้งใจจะประกอบอาชีพอิสระรายย่อย มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเงินทุน หมุนเวียนใน
การประกอบอาชีพ เป็นค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นต่อการด ารงชีพ ช าระหนี้สินอ่ืน ๆ และต้องไม่น าไปปิดบัญชี
เดิมที่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ของธนาคาร ทั้งนี้ต้องไม่น าเงินกู้บางส่วนจากการกู้ในครั้งนี้ 
ไปลงทุนในสลากออมสินแล้วน ามาเป็นหลักประกันเงินกู้ในคราวเดียวกัน โดยให้กู้ได้ตามความจ าเป็น
และความสามารถในการช าระหนี้ ไม่เกินรายละ 200,000 บาท  

แนวทางการด าเนินงานสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนยึดหลักการประสานงานและการ
ด าเนินงานไปพร้อม ๆ กัน ได้แก่ การสร้างวินัยการออมส่งเสริมให้ประชาชนรักการออม ให้มีการออม
ทรัพย์อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง มีวินัยทางการเงิน ส่งเสริมด้านความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่าง
ลูกค้าและเจ้าหน้าที่ของธนาคาร โดยมีการลงพ้ืนที่ไปพบปะลูกค้าถึงสถานที่ประกอบการ ส่งเสริมด้าน
แหล่งเงินทุนเพ่ือขยายโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้อย่างทั่วถึง  
โดยส่งเสริมผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อยให้มีเงินทุนประกอบอาชีพในวงเงิน ที่เพียงพอต่อความ
จ าเป็น (ธนาคารออมสิน, 2558: 15)  

ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของธนาคารออมสิน (GSB) ที่ยึดมั่นในหลักการว่า “เศรษฐกิจจะ
มั่นคง ถ้าประชาชนมีอาชีพ” ดังนั้นธนาคารออมสิน จึงให้บริการ สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน 
เพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ ส าหรับประชาชนทั่วไป ตลอดจนเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ใช้ชีวิต และช าระหนี้สินอ่ืน ๆ ตามความจ าเป็น วงเงินกู้สูงสุด 200,000 บาท ผ่อนช าระนานสูงสุด 8 
ปี โดยไม่จ ากัดหลักทรัพย์ค้ าประกัน (ธนาคารออมสิน, 2559)  

3) งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
สัจจา ศิริวาจา (2558) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการให้สินเชื่อของธนาคาร

ออมสินสาขาในสังกัดเขตชลบุรี 3 พบว่า ความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการสินเชื่อของธนาคาร
ออมสิน สาขาในสังกัดเขตชลบุรี 3 โดยรวมระดับความพึงพอใจในการบริการอยู่ในระดับสูง ผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า ด้านปัจจัยบุคคล คือ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน และปัจจัยองค์ด้านกร คือ ประเภทสินเชื่อที่ใช้บริการ วงเงินที่ได้รับอนุมัติ ระยะเวลาในการ
กู้ยืม (ตามสัญญากู้) และหลักทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกันที่แตกต่างกันไม่ท าให้ความพึงพอใจในการ
บริการของผู้ใช้บริการสินเชื่อของธนาคารออมสิน สาขาในสังกัดเขตชลบุรี 3 แตกต่างกัน 

ชนัญชิดา สังข์ทอง (2559) ได้ศึกษาคุณภาพการให้บริการสินเชื่อธนาคารประชาชนของ
ธนาคารออมสิน สาขาบางละมุง อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษา พบว่า คุณภาพการ
ให้บริการสินเชื่อธนาคารประชาชนของธนาคารออมสิน สาขาบางละมุง อ าเภอบางละมุง จังหวัด
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ชลบุรี พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด ผลการเปรียบเทียบคุณภาพการให้บริการสินเชื่อธนาคารประชาชน
พบว่า เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือนต่างกันมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการ
ให้บริการสินเชื่อธนาคารประชาชนของธนาคารออมสิน ไม่แตกต่างกัน ส่วนผู้ ใช้บริการที่มีอาชีพ
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการสินเชื่อธนาคารประชาชนของธนาคารออมสิน สาขา
บางละมุง อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

พิมลรัตน์ โปร่งแก้วงาม (2559) ได้ศึกษาอิทธิพลของการสื่อสารการตลาดต่อการใช้สินเชื่อ
โครงการธนาคารประชาชน ธนาคารออมสิน ผลการวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคัญกับสื่อการตลาด 3 อันดับแรก คือ ทางด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ด้านสื่อตัว
บุคคล และด้านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
สถานภาพที่ต่างกันได้รับอิทธิพลจากสื่อที่ต่างกัน ส่วนรายได้ที่ต่างกัน พบว่า การสื่อสารการตลาดทุก
ด้านไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้สินเชื่อ นอกจากนี้การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) 
สื่อการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ 3 อันดับแรก คือ การตลาดทางตรง สื่อสิ่งพิมพ์ และ 
การส่งเสริมการขาย 

4.2 กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ (Conceptual Framework) 

                 ตัวแปรต้น           ตัวแปรตำม 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อาย ุ
- ระดับการศึกษา 
- อาชีพ 
- รายได ้
- ระยะเวลาที่ตดิต่อกับธนาคาร 

กำรเลือกใช้สนิเชื่อโครงกำร
ธนำคำร 

เพ่ือประชำชนของธนำคำรออมสนิ   
ในอ ำเภอเมือง  

จังหวัดนรำธิวำส 
 

 

คุณภำพกำรบริกำร 
- ความเป็นรูปธรรมของบริการ (tangibility) 
- ความเชื่อถือไว้วางใจได้ (reliability) 
- การตอบสนองต่อลูกค้า (responsiveness) 
- การให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า (assurance) 
- การรู้จักและเข้าใจลูกค้า (empathy)  
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5. ระเบียบวิธีกำรศึกษำและเก็บข้อมูล 
เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

5.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
ประชำกร คือ ประชาชนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎรของอ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัด

นราธิวาส จ านวน 83,777 คน (ส านักทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง, 2563) 
กลุ่มตัวอย่ำง ก าหนดกลุ่มตัวอย่างจาก การค านวณโดยสูตรของ Taro Yamane ก าหนดค่า 

ความคลาดเคลื่อนที่ 0.05 หรือ ความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 ได้จ านวนตัวอย่าง 398 คน 

5.2 เครื่องมือในกำรวิจัย  
ใช้แบบสอบถามซึ่งสร้างขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วยประเด็นค าถาม 

คือ แบบสอบถามส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง  ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check- List) แบบสอบถามตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของธนาคาร
ออมสิน และแบบสอบถามตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกใช้สินเชื่อโครงการธนาคารเพ่ือ
ประชาชน ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน ประมาณค่า (Rating Scale)  

5.3 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์  
แบบสอบถามส่วนที่ 1 ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check- List) ใช้

สถิติ เชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) น ามาแจกแจงความถี่ และสรุปเป็นค่ าร้อยละ 
(Percentage) แบบสอบถามส่วนที่ 2 และ 3 ใช้การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ซึ่งได้สร้างแบบสอบถามจัดระดับความคิดเห็น จ าแนกตามระดับมากน้อย 
จากระดับน้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุดรวม 5 ระดับ การทดสอบสมมติฐาน 
ใช้ค่าสถิติ t-test ส าหรับการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของตัวแปรต้น ที่จ าแนกออกเป็นสองกลุ่ม  
และ ค่าสถิติ F-test โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เพ่ือใช้ทดสอบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มตั้งแต่ 3 กลุ่ม และทดสอบรายคู่ (multiple comparison) 
โดยวิธี เชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson‘s 
Correlation Coefficient)   

   
6. ผลกำรศึกษำ  

น าเสนอการสรุปผลการวิจัยที่ส าคัญตามล าดับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 

6.1 ข้อมูลทั่วไปของประชำชนในอ ำเภอเมือง จังหวัดนรำธิวำส ผู้ตอบแบบสอบถำม 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 66.58 และเป็นเพศหญิง คิดเป็น

ร้อยละ 33.42 มีอายุอยู่ในช่วงอายุ 36-45 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.19 มีระดับการศึกษาขั้นสูงสุด 
มัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ 34.42 มีอาชีพ ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 40.45 



736 
 

 
 

มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน น้อยกว่า 20,001 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.93 และมีระยะเวลาที่ติดต่อกับ
ธนาคาร 2-3 ปี คิดเป็นร้อยละ 45.73 ของผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 

6.2 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภำพกำรบริกำรของธนำคำรออมสินในอ ำเภอเมืองนรำธิวำส 
จังหวัดนรำธิวำส 

1) ควำมเป็นรูปธรรมของบริกำร (tangibility) 
พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของธนาคารออมสินในอ าเภอเมือง

นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ (tangibility) มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 
3.88 คิดเป็นระดับมาก โดยเรื่องที่ค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ พนักงานบริการด้วยความสุภาพอ่อน
น้อม มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.96 คิดเป็นระดับมาก รองลงมา ระยะเวลาให้บริการอยู่ในกรอบที่ก าหนด 
มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.89 คิดเป็นระดับมาก และเรื่อง มีวัสดุ อุปกรณ์พร้อมส าหรับการให้บริการลูกค้า 
มีค่าคะแนนเฉลี่ย น้อยที่สุด คือ 3.82 คิดเป็นระดับมาก 

2) ควำมเชื่อถือไว้วำงใจได้ (reliability) 
พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของธนาคารออมสินในอ าเภอเมือ ง

นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ (reliability) มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 3.88 
คิดเป็นระดับมาก โดยเรื่องท่ีค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด พนักงานกระตือรือล้นในการให้ความช่วยเหลือ
ลูกค้าอย่างเต็มใจ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.11 คิดเป็นระดับมาก รองลงมา คือ พนักงานเข้าใจความ
ต้องการของลูกค้า มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.04 คิดเป็นระดับมาก และเรื่อง สามารถให้บริการได้ตรงกับ
สัญญาที่ให้ไว้กับลูกค้า มีค่าคะแนนเฉลี่ย น้อยที่สุด คือ 3.62 คิดเป็นระดับมาก 

3) กำรตอบสนองต่อลูกค้ำ (responsiveness) 
พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของธนาคารออมสินในอ าเภอเมือง

นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า (responsiveness) มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 
3.92 คิดเป็นระดับมาก โดยเรื่องที่ค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ พนักงานมีความรอบรู้ในบริการและ
สามารถตอบค าถามลูกค้าได้เป็นอย่างดี มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.12 คิดเป็นระดับมาก รองลงมา คือ 
ลูกค้าได้รับความสะดวกจากการใช้บริการ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.91 คิดเป็นระดับมาก และเรื่อง 
ความสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าอยู่ในระดับสูง มีค่าคะแนนเฉลี่ย น้อยที่สุด คือ 3.82 
คิดเป็นระดับปานกลาง  

4) กำรให้ควำมเชื่อม่ันต่อลูกค้ำ (assurance) 
พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของธนาคารออมสินในอ าเภอเมือง

นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า (assurance) มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 
3.57 คิดเป็นระดับมาก โดยเรื่องท่ีค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ พฤติกรรมของพนักงานสามารถสร้าง
ความเชื่อมั่นในการให้บริการ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.87 คิดเป็นระดับมาก รองลงมา คือ พนักงาน
บริการด้วยความสุภาพและมีมารยาท ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.60 คิดเป็นระดับมาก และเรื่องการให้บริการ
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เน้นเรื่องความปลอดภัยและมีความน่าเชื่อถือ มีค่าคะแนนเฉลี่ย น้อยที่สุด คือ 3.29 คิดเป็นระดับ 
ปานกลาง  

5) กำรรู้จักและเข้ำใจลูกค้ำ (empathy)  
พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของธนาคารออมสินในอ าเภอเมือง

นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า (empathy) มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 3.60 
คิดเป็นระดับมาก โดยเรื่องที่ค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ มีการแจ้งข้อมูลข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของ
ธนาคารอย่างสม่ าเสมอ ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.83 คิดเป็นระดับมาก รองลงมา คือ เวลาในการเปิด
ให้บริการให้ความสะดวกแก่ลูกค้า ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.72 คิดเป็นระดับมาก และเรื่องพนักงาน
ให้บริการด้วยความสนใจและเอาใจใส่ลูกค้าแต่ละคนเป็นอย่างดี ค่าคะแนนเฉลี่ย น้อยที่สุด คือ 3.27 
คิดเป็นระดับปานกลาง  

6.3 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรเลือกใช้สินเชื่อโครงกำรธนำคำรเพื่อประชำชนของธนำคำร
ออมสิน   

พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับเลือกใช้สินเชื่อโครงการธนาคารเพ่ือประชาชนของ
ประชาชนในอ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ผู้ตอบแบบสอบถาม มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 3.86 คิดเป็น
ระดับมาก โดยเรื่องที่ค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ การให้บริการที่ดีของพนักงาน มีค่าคะแนนเฉลี่ย 
4.48 คิดเป็นระดับมากที่สุด รองลงมา คือ เรื่องความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อกับธนาคารมีค่า
คะแนนเฉลี่ย 4.34 คิดเป็นระดับมากที่สุด และเรื่องระยะเวลาการผ่อนช าระ มีค่าคะแนนเฉลี่ย  
น้อยที่สุด คือ 3.19 คิดเป็นระดับปานกลาง  

6.4 กำรทดสอบสมมุติฐำน 
สมมติฐำนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชน มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้สินเชื่อโครงการ

ธนาคารเพ่ือประชาชน 
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชน คือ เพศ อายุ อาชีพ 

รายได้ และระยะเวลาที่ติดต่อกับธนาคาร มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้สินเชื่อโครงการธนาคารเพ่ือ
ประชาชน สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ยกเว้นระดับการศึกษาที่ไม่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้สินเชื่อ
โครงการธนาคารเพ่ือประชาชน ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

สมมติฐำนที่ 2 คุณภาพการบริการของธนาคารออมสิน เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้
สินเชื่อโครงการธนาคารเพ่ือประชาชน  

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่า คุณภาพการบริการของธนาคารออมสิน ทุกด้าน คือ 
ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ (tangibility) ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ (reliability) ด้านการ
ตอบสนองต่อลูกค้า (responsiveness) ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า (assurance) และด้านการ
รู้จักและเข้าใจลูกค้า (empathy) เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้สินเชื่อโครงการธนาคารเพ่ือ
ประชาชน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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7. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
7.1 บทสรุป 
ผลการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของธนาคารออมสินใน

อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม คิดเป็นระดับมากทุกด้าน ส่วนระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเลือกใช้สินเชื่อโครงการธนาคารเพ่ือประชาชน มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม คิดเป็น
ระดับมากทุกด้าน  

การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ยกเว้น ระดับการศึกษา คือ เพศ อายุ อาชีพ 
รายได้ และระยะเวลาที่ติดต่อกับธนาคาร มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้สินเชื่อโครงการธนาคารเพ่ือ
ประชาชน สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้  

แสดงว่า ปัจจัยส่วนบุคคล คือ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ และระยะเวลาที่ติดต่อกับธนาคาร 
สามารถส่งผลถึงการเลือกใช้สินเชื่อโครงการธนาคารเพ่ือประชาชน ดังนั้นจึงควรให้ความส าคัญกับ
ปัจจัยส่วนบุคคล เช่น การพิจารณาช่วงอายุ รายได้ หรือ อาชีพ ที่ให้ความสนใจหรือเลือกใช้สินเชื่อฯ 
เพ่ือน าเป็นแนวทางในการสร้างความเข้าใจในความต้องการในการเลือกใช้สินเชื่อของลูกค้าให้มากขึ้น  

ส่วนการทดสอบสมมติฐาน ด้านคุณภาพการบริการของธนาคารออมสินในอ าเภอเมือง
นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส  พบว่า คุณภาพการบริการทุกด้าน คือ ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ 
(tangibility) ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ (reliability) ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า (responsiveness) 
ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า (assurance) และด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า (empathy) 
เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้สินเชื่อโครงการธนาคารเพ่ือประชาชน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

แสดงว่า ประชาชนในอ าเภอเมืองนราธิวาส ได้ให้ความส าคัญกับคุณภาพการบริการของ
ธนาคารฯ หรือคุณภาพการบริการสามารถส่งผลถึงการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อ ดังนั้นจึงควรให้
ความส าคัญในการพัฒนาปรับปรุงระบบการให้บริการในด้านต่าง ๆ ให้มากขึ้น โดยการ รักษาระดับ
คุณภาพการบริการที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูง ให้คงไว้ เช่น พนักงานบริการด้วยความสุภาพอ่อนน้อม 
หรือ พนักงานกระตือรือร้นในการให้ความช่วยเหลือลูกค้าอย่างเต็มใจ เป็นต้น ในขณะเดียวกันควร
พัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพการบริการที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อย เช่น การให้บริการเน้นเรื่องความ
ปลอดภัยและมีความน่าเชื่อถือ หรือ ความสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าอยู่ในระดับสูง 
ให้ดีขึ้นกว่าเดิม  

7.2 ข้อเสนอแนะ 
1) ข้อเสนอแนะท่ัวไป 

(1) จากผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของธนาคารออมสิน ในอ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ในด้านความ
เชื่อถือไว้วางใจได้ (reliability) เรื่อง พนักงานกระตือรือร้นในการให้ความช่วยเหลือลูกค้าอย่างเต็มใจ 
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มีค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด ดังนั้นธนาคารธนาคารออมสิน ในอ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส จึงควรให้
ความส าคัญ เพ่ือรักษาคุณภาพการบริการ ด้านนี้ไว้ 

(2) จากผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชน คือ เพศ อายุ อาชีพ 
รายได้ และระยะเวลาที่ติดต่อกับธนาคาร มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้สินเชื่อโครงการธนาคารเพ่ือ
ประชาชน สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ดังนั้นธนาคารธนาคารออมสิน ในอ าเภอเมือง จังหวัด
นราธิวาส จึงควรให้ความส าคัญกับปัจจัยส่วนบุคคล โดยใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุของลูกค้า 
ที่สนใจเลือกใช้สินเชื่อโครงการธนาคารเพ่ือประชาชน มาเป็นข้อมูลเพ่ือหาแนวทางในการสร้างความ
เข้าใจแก่ลูกค้ารายอ่ืน ๆ ในเรื่องการเลือกใช้สินเชื่อ ทั้งนี้เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าให้มากขึ้น  

(3) จากผลการศึกษา พบว่า คุณภาพการบริการของธนาคารออมสิน ทุกด้าน 
เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้สินเชื่อโครงการธนาคารเพ่ือประชาชน ดังนั้นจึงควรให้ความส าคัญใน
การพัฒนาปรับปรุงระบบการให้บริการในด้านต่าง ๆ ให้มากขึ้น ดังนั้นธนาคารธนาคารออมสิน ใน
อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส จึงควรให้ความส าคัญในการพัฒนาปรับปรุงระบบการให้บริการในด้าน
ต่าง ๆ ให้มากขึ้น โดยการ รักษาระดับคุณภาพการบริการที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูง ให้คงไว้ เช่น 
พนักงานบริการด้วยความสุภาพอ่อนน้อม เป็นต้น ในขณะเดียวกันควรพัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพ
การบริการที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อย เช่น การให้บริการเน้นเรื่องความปลอดภัยและมีความน่าเชื่อถือ 
ให้สามารถบริการได้ดีขึ้นมากกว่าเดิม เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตรงจุด 

2) ข้อเสนอแนะเชิงวิชำกำร 
(1) ควรมีการศึกษาวิจัยเจาะลึกถึง ปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชน ในแต่ละปัจจัยว่า 

มีเหตุผลเชิงลึกอะไรบ้างที่ส่งผลต่อการเลือกใช้สินเชื่อโครงการธนาคารเพ่ือประชาชน   
(2) ควรมีการศึกษาวิจัยแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริการในด้านต่าง ๆ 

ที่สามารถส่งผลต่อการเลือกใช้สินเชื่อโครงการธนาคารเพ่ือประชาชน   
(3) ควรท าการศึกษาวิจัยถึงความต้องการของประชาชนเกี่ยวกับสินเชื่อโครงการ

ธนาคารเพ่ือประชาชน ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างครอบคลุม 
(4) ควรท าการศึกษาวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้สินเชื่อโครงการธนาคารเพ่ือ

ประชาชนของธนาคารออมสิน ในพ้ืนที่รับผิดชอบต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพ่ือน าเสนอเป็นภาพรวมต่อไป  
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ปัจจัยควำมส ำเร็จหมู่บำ้นเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข ”  
ดีเด่นระดับจังหวัด: กรณีศึกษำ บ้ำนวังรี ต ำบลเขำพระ อ ำเภอเมืองนครนำยก 

จังหวัดนครนำยก 

อาชีวะ เยี่ยมแสง* 
 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์และส่งผลต่อความส าเร็จในการ
เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด กรณีศึกษา บ้านวังรี ต าบลเขา
พระ อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก โดยแบ่งผู้ให้ข้อมูลเป็น 1) ผู้น าชุมชน ประกอบด้วย 
ผู้น าท้องที่ ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าท้องถิ่น ได้แก่ สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล
เขาพระ 2) หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ พัฒนาการอ าเภอเมืองนครนายก พัฒนากรผู้ประสานงานประจ า
ต าบลเขาพระ ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอเมืองจังหวัดนครนายก 3) ตัวแทนชาวบ้านในชุมชน 
เป็นวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูล โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก 

ผลการศึกษาพบว่า บ้านวังรี หมู่ที่  12 ต าบลเขาพระ อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก เป็นหมู่บ้านที่ประสบความส าเร็จในการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตทุกครัวเรือน โดยแบ่งปัจจัยที่ส่ งผลให้ประสบความส าเร็จได้เป็น 1) 
ปัจจัยด้านผู้น าชุมชน ซึ่งผู้น าชุมชนทุกคนมีความศรัทธาในหลักค าสอนและแนวคิด รวมถึงหลักทรง
งานของในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นอย่างมาก โดยทุกคนมีเป้าหมายที่ชัดเจนในทางเดียวกันคือการพัฒนา
หมู่บ้านให้มีความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ และลดการพึ่งพาจากภายนอก ด้วยการน้อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตและการพัฒนาหมู่บ้าน เริ่มจากการน าแนวคิดว่า การจะ
พัฒนาหมู่บ้านให้ประสบความส าเร็จ จะต้องเริ่มจากตัวผู้น าก่อน ซึ่งผู้น ามีบทบาทอย่างมากในการ
ขับเคลื่อนเป็นแบบอย่างให้แก่คนในชุมชน ซึ่งเมื่อท าจนเป็นที่ประจักษ์แก่คนในชุมชน จนคนในชุมชน
เห็นถึงความส าคัญและประโยชน์ รวมถึงความเป็นได้ในการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต แล้วท าให้คุณภาพชีวิตดีขึ้ น จึงเป็นแรงกระตุ้นให้คนในชุมชน 
เริ่มเรียนรู้ และรับเอาแนวคิดมาใช้ จนถึงปัจจุบันครบทั้ง  138 ครัวเรือน 2) ปัจจัยคนในชุมชน 
มีแนวความคิดไปในทางเดียวกันกับผู้น าชุมชน ที่มีความศรัทธาในค าสอนและแนวคิดของในหลวง
รัชกาลที่ 9 ซึ่งเห็นจากผู้น าได้ลงมือท าและเห็นผล ความรักสามัคคีในชุมชน โดยพบว่าภูมิสังคมของ
คนในชุมชน เป็นคนที่ย้ายถิ่นฐานจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเชื้อสายลาวเวียง ใช้ภาษาอีสานเป็น
ภาษาถิ่นในการสื่อสาร รวมทั้งมีประเพณีวัฒนธรรมเดียวกัน ท าให้เกิดความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอัน

                                                           
* นักศึกษาคณะรัฐประศษสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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เดียวกัน ช่วยเหลือพ่ึงพาอาศัยกัน และมีความเคารพในตัวผู้น าชุมชนสูง 3) ปัจจัยด้านทุนชมชน 
บ้านวังรีมีทุนทั้งที่เป็นเงินตรา ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ซ่ึงแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเงินทุน
ของคนในชุมชน โดยเกิดจากการรวมตัวของคนในชุมชนฝากเงินอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้สมาชิกกู้ยืม
เป็นทุนในการประกอบอาชีพ หรือเมื่อมีความจ าเป็นเดือดร้อน ทุนมนุษย์ ได้แก่ ผู้น าชุมชน ปราชญ์
ชาวบ้าน ที่ผ่านการฝึกอบรมจนมีความรู้ความสามารถระดับที่ถ่ายทอดความรู้ได้ ทุนทางสังคม ได้แก่ 
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจากที่เป็นคนไทย มีเชื้อสายลาวเวียง ท าให้มีวัฒนธรรม ประเพณี
เหมือนกัน โดยคนในชุมชนนับถือศาสนาพุทธทุกครัวเรือน และมีวัดเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ได้แก่ 
วัดบ้านวังรี ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่บ้านวังรี รวมทั้งมีการรวมกลุ่มอาชีพในการผลิตสินค้าชุมชนเพ่ือจ าหน่าย 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ที่ดูแลด้านสุขภาพแก่คนในชุมชน ทุนทางกายภาพ ได้แก่ 
ถนนที่ใช้ในการคมนาคมขนส่ง ระบบประปา ไฟฟ้า ที่มีใช้ทุกครัวเรือน และทุนธรรมชาติ  เนื่องด้วย
สภาพพ้ืนที่ของหมู่บ้านเป็นที่เนินสูง อยู่ในหุบเขา มีอ่างเก็บน้ าอ่างเก็บน้ าทรายทอง ประกอบกับ 
สภาพดินที่อุดมสมบูรณ์ท าให้เหมาะส าหรับการปลูกไม้ผลต่าง ๆ ให้ผลผลิตดีมีให้กินทุกฤดูกาล เช่น 
ทุเรียน มะยงชิด มะปราง ลองกอง รวมทั้งยังมี หอยหวาน ที่อาศัยอยู่บนเขา เป็นอาหารถิ่นต าบลเขา
พระที่มีให้กิน ในช่วงหน้าฝนเพียงปีละ 1 ครั้ง บ้านวังรียังเป็นสถานที่ที่สภาพอากาศดี มีวิวทิวทัศน์ที่
สวยงาม และท่ีส าคัญอยู่ใกล้กรุงเทพมหานครฯ ท าให้มีนักท่องเที่ยวมาพักผ่อนในรีสอร์ทที่มีอยู่หลาย
แห่งในบริเวณต าบลเขาพระ สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้คนในชุมชน เกิดจากการขายสินค้าและบริการ
จากชุมชน และสุดท้ายปัจจัยที่ 4) ปัจจัยด้านภาคีเครือข่ายการพัฒนา ซึ่งมีในส่วนของเอกชนที่
สนับสนุน ได้แก่ วังรีรีสอร์ท และรีสอร์ทอ่ืน ๆ ในต าบลเขาพระ ที่ ให้การสนับสนุนการใช้สถานที่การ
อบรม สัมมนา การสร้างงานสร้างรายได้แก่คนในชุมชน ทั้งการจ้างงาน และการสนับสนุนการ
จ าหน่ายสินค้าของชุมชน นอกจากนี้ภาคีเครือข่ายการพัฒนามีทั้งส่วนราชการจากการสนับสนุนใน
หลายภาคส่วนที่ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ ส านักงานพัฒนาชุมชน 
ส านักงานเกษตร ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส านักงาน
วัฒนธรรม ฯลฯ ที่ให้สนับสนุนทั้งความรู้ การฝึกอบรมเพ่ิมทักษะ สนับสนุนอุปกรณ์ งบประมาณใน
รูปแบบโครงการต่าง ๆ ซึ่งทุกปัจจัยมีส่วนในการหนุนเสริมและเป็นจุดเด่น ส่งผลให้ ให้การพัฒนา
หมู่บ้านประสบความส าเร็จ ในการพัฒนาหมู่บ้าน และมีระดับความสุขมวลรวมของหมู่บ้านและชุมชน 
(Gross Village Happiness: GVH) ในระดับสูง จนได้รับเลือกเข้าประกวด และได้รับรางวัลเป็น
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่ เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด ในปี พ.ศ. 2562 โดยได้รับ
พระราชทานรางวัลเชิดชูเกียรติ จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ในปี พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของคนในชุมชนที่ได้น้อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต จนเป็นที่ประจักษ์ 

ค ำส ำคัญ: หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง   
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1. บทน ำ 
จากอดีตที่ผ่านมาของการพัฒนาประเทศ มีการมุ่งเน้นเพียงด้านการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นหลัก            

จะเห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ปี พ.ศ.  2504-2509 ที่มีชื่อว่า 
“แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ” ซึ่งต่อมาในฉบับที่ 2 มีการเพ่ิมเติมจากชื่อเดิมเป็น “แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ” จะเห็นได้ว่ามีการเพ่ิมความส าคัญในมิติของของสังคมเพ่ิมลงไปชื่อ 
ซึ่งภายหลังก็ได้ใช้เป็นชื่อนี้ จนถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564)  

พัฒนาการของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่น่าสนใจคือ ฉบับที่ 9 ปี พ.ศ. 
2545-2549 ที่มีการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชริในพระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาความยากจน
และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนส่วนใหญ่ในประเทศให้เกิด การพัฒนาที่ยั่งยืนและความเป็นอยู่ดีมี
สุขของคนไทยเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและสร้างคุณค่าที่ดีในสังคมไทยบนพ้ืนฐานของการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของความเป็นไทย ซึ่งหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ยังได้บรรจุอยู่
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจนถึงฉบับปัจจุบัน (ฉบับที่  12 พ.ศ. 2560-2564) 
ซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564) ได้จัดท าในช่วงเวลาของการ
ปฏิรูปประเทศท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงใกล้ชิดติดกันมาก
ขึ้น โดยได้น้อมน าหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญาในการพัฒนาประเทศ 
ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9-11 เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้
อย่างมั่นคง เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนา
ประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน (ส านักนายกรัฐมนตรี, 2559) 

แนวทางการพัฒนาประเทศไทยในปัจจุบันนั้นมิได้มุ่งเน้นผลทางเศรษฐกิจเพียงด้านเดียว 
หากยังเน้นถึงการพัฒนาด้านสังคมและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ควบคู่กันเสมอ การน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาใช้นั้นเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยลดผลกระทบ รวมถึง
สามารถแก้ปัญหา จากกระแสโลกต่าง ๆ ทั้งกระแสโลกาภิวัฒน์ กระแสบริโภคนิยม ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงมิติทางสังคมในด้านต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว  

แนวทางการพัฒนาหมู่บ้านทั่วไป มักเน้นที่โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคเป็นส าคัญ ซึ่งมัก                           
เป็นโครงการที่ต้องใช้การลงทุนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนมาอุดหนุน สนับสนุน โดยชุมชนท า
ได้เพียงแค่รองบประมาณ ความช่วยเหลือ ซึ่งการรอการสนับสนุนเพียงอย่างเดียวนั้น ขาดการพ่ึงพา
ตนเอง ขาดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาของชุมชน ส่งผลให้การพัฒนาไม่ยั่งยืน  

กรมการพัฒนาชุมชน มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมความรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ ซึ่งได้น้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นกรอบความคิดและแนวทางในการขับเคลื่อน พัฒนาคุณภาพในการด าเนินชีวิต 
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ทั้งในระดับบุคคล ระดับครัวเรือน ระดับหมู่บ้าน ทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี 2549 และมีการวัดความสุขมวล
รวมของหมู่บ้านและชุมชน (Gross Village Happiness: GVH) เป็นไปตามวิสัยทัศน์การพัฒนา
ประเทศ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (กรมการพัฒนาชุมชน, 2560: 67)  

บ้านวังรี ต าบลเขาพระ อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก เป็นหนึ่งหมู่บ้านในจังหวัด
นครนายกที่ประสบความส าเร็จในการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงจนเป็นที่ประจักษ์ และ
ได้รับคัดเลือกเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด รับรางวัลเชิดชู
เกียรติ จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ในปี 2562 

จากความส าเร็จดังกล่าวท าให้ บ้านวังรี ต าบลเขาพระ อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัด
นครนายก เป็นตัวอย่างหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ซึ่งนอกจากจะเป็นหมู่บ้านที่มีความความ
เข้มแข็ง ยังมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ กระบวนการพัฒนา ที่องค์กร หน่วยงาน หรือชุมชนต่าง ๆ  
ต่างสนใจและมาดูงานศึกษาแนวทางการพัฒนาของหมู่บ้านแห่งนี้ 

ดังนั้นเพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนายกระดับเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนที่หมู่บ้านอื่น ๆ  
โดยน าปัจจัยความส าเร็จในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ของบ้านวังรี มาศึกษาเพ่ือเป็น
แนวทางในการพัฒนาจึงน าไปสู่การศึกษาวิจัย “วิจัยปัจจัยความส าเร็จหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
“อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด กรณีศึกษาบ้านวังรี ต าบลเขาพระ อ าเภอเมืองนครนายก 
จังหวัดนครนายก”  
 
2. วัตถุประสงค์กำรศึกษำ  

เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์และส่งผลต่อความส าเร็จในการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด ของบ้านวังรี หมู่ที่ 12 ต าบลเขาพระ อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครนายก 

 
3. ทบทวนวรรณกรรมหรืองำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ควำมเป็นมำของหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  
“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ทรงมี

พระราชด ารัสชี้แนะแนวทางการด าเนินชีวิตแก่ผสกนิกรชาวไทย มานับตั้งแต่ พ.ศ. 2517 เพ่ือใช้เป็น
แนวทางการด ารงชีวิตโดยยึดหลักความพอเหมาะพอดี  ความมีเหตุผล และความไม่ประมาท 
ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงถือปฏิบัติด้วยพระองค์เองมาอย่างต่อเนื่ อง
ยาวนาน และได้ทรงเตือนล่วงหน้าให้มีความระมัดระวังในการพัฒนาประเทศให้มีความสมดุลทั้งด้าน
เศรษฐกิจและสังคม ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ ด้วยการพัฒนาอย่าง “เป็นล าดับขั้น” โดยได้ทรงมี 
ปฐมพระราชด ารัสว่าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ความว่า.. 
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“การพัฒนาประเทศนั้นจ าเป็น ต้องท าตามล าดับขั้นเริ่มด้วยการสร้างพ้ืนฐาน คือความมีกินมี
ใช้ของประชาชนก่อนด้วย วิธีการที่ประหยัดระมัดระวัง แต่ถูกต้อง ตามหลักวิชาเมื่อพ้ืนฐานเกิดขึ้น
มั่นคงพอควรแล้ว จึงค่อยสร้างเสริมความเจริญขั้นสูงขึ้น ตามล าดับต่อไป… ด้วยความรอบคอบ
ระมัดระวัง และประหยัดนั้นก็เพ่ือป้องกันความผิดพลาด ล้มเหลวและเพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จได้ 
แน่นอนบริบูรณ์...” 

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช                                   
พระราชทานแก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ 19 กรกฎาคม 2517 

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัส เรื่องความพอมีพอกิน ซึ่งถือเป็นรากฐาน
ส าคัญ ของ “เศรษฐกิจพอเพียง” แม้จะมีการพูดถึงถึงแนวคิดที่ว่าอย่างกว้างขวางใน 31 ปี แต่หลัง
การน ามา ประยุกต์ ใช้  แผนท านุบ ารุ งส่ งเสริมศาสนาและจริยธรรมแห่งชาติที่จัดท าโดย
คณะอนุกรรมการส่งเสริม ศาสนาและจริยธรรม ในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติได้ สนับสนุนให้
ประชาชนใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้ (ส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ, 2544) 

1) ส่งเสริมให้ประชาชนใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชี. ตน ระดับบุคคล ครอบครัว 
ชุมชน จนถึงระดับชาติ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล เศรษฐกิจพอเพียง
และชีวิตที่พอเพียงเกิดได้เพราะใจที่พอเพียง 

2) เศรษฐกิจพอเพียงระดับบุคคล คือ ความสามารถในการด ารงชีวิตได้อย่างไม่ เดือดร้อน 
ก าหนดความเป็นอยู่อย่างประมาณตน ตามฐานะ ตามอัตภาพ ที่ส าคัญ คือ ไม่หลงใหลไปตามกระแส
ของวัตถุนิยม มีอิสรภาพ เสรีภาพ ไม่พันธนาการอยู่กับสิ่งใด 

3) เศรษฐกิจพอเพียงระดับครอบครัว คือ การพอมี พอกิน ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่ฝืดเคืองนัก 
4) เศรษฐกิจพอเพียงระดับชุมชน คือ การที่ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถพ่ึงตนเองได้ 

ประชาชน มีการรวมกลุ่มในด้านเศรษฐกิจ เช่น สหกรณ์ กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ กลุ่มอาชีพต่าง ๆ 
มีการ พัฒนาชุมชนอย่างสมดุล และผสมผสานทั้งทางด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจและด้านจิตใจ 

5) เศรษฐกิจพอเพียงระดับชาติ จะต้องมีการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทาง
สายกลาง จะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎีและนัก
ธุรกิจทุกระดับให้มีจิตส านึกในความซื่อสัตย์ สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วย
ความอดทน ความเพียร มีสติปัญญา ความรอบคอบ เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงอย่าง รวดเร็ว และกว้างขวางทั้งด้านวัตถุและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 

6) ใช้ศาสนธรรมสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสร้างระบบภูมิคุ้มกันในตัวดีพอสมควร 
ต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน โดยเป็นผู้มีสติมั่นคงและ
ปัญญาทีเ่ฉียบแหลมอยู่เสมอ เพ่ือให้เป็นผู้ไม่ประมาทในที่ท้ังปวง 

7) ส่งเสริมเกษตรตามทฤษฎีใหม่ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยการแบ่งใช้ที่ดิน 
อย่างจ ากัด หรือแบ่งเป็นสัดส่วน เพ่ือใช้ขุดสระเก็บกักน้ า ปลูกข้าว ปลูกผักผลไม้ ไม้ยืนต้น เป็นต้น 



746 
 

 
 

8) ส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น และรายจ่ายน้อยลง การเพ่ิมรายได้อาจท า ได้ 
โดยการส่งเสริมอาชีพหลัก อาชีพรอง อาชีพเสริม โดยการใช้เทคโนโลยีพ้ืนฐานหรือเทคโนโลยีที่
เหมาะสม การลดรายจ่ายอาจท าได้โดยการลด ละ เลิก อบายมุข 

“...การที่จะท าโครงการอะไรจะต้องท าด้วย ความรอบคอบ และอย่าตาโตเกินไป..แต่ข้อ
ส าคัญ ที่อยากจะพูดถึง คือ ถ้าเราท าโครงการที่เหมาะสม ขนาดที่เหมาะสมอาจจะไม่ดูหรูหรา แต่จะ
ไม่ล้ม หรือถ้ามีอันเป็นไป ก็ไม่เสียมาก... มาเร็ว ๆ นี้ โครงการต่าง ๆ โรงงานเกิดขึ้นมามาก จนกระทั่ง 
คนนึกว่าประเทศไทยนี้ จะเป็นเสือตัวเล็ก ๆ แล้ว ก็เป็นเสือตัวโตขึ้นเราไปเห่อว่าจะเป็นเสือ... การจะ
เป็นเสือนั้นไม่ส าคัญ ส าคัญอยู่ที่เรามีเศรษฐกิจ แบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกินนั้นหมายความว่า 
อุ้มชูตัวเองได้ ให้มีพอเพียงกับตัวเอง...” 

พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 4 ธันวาคม 2550 

 

ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง “ค าว่าพอเพียง มีความหมายกว้างออกไปอีก ไม่ได้
หมายถึง การมีพอส าหรับใช้ของตัวเอง มีความหมายว่า “พอมีพอกิน” วันนั้น ได้พูดถึงว่าเรา ควรจะ
ปฏิบัติให้ พอมีพอกิน พอมีนี้ก็แปลว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเอง ถ้าแต่ละคนมี พอมีพอกิน ก็ใช้ได้ 
ยิ่งถ้าประเทศมี พอมีพอกินก็ยิ่งดีพอเพียงหมายความว่ามีกินมี อยู่ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่หรูหราก็ได้แต่ว่า
พอเพียงก็คือพอเท่า นั้นเอง คนเราถ้าพอในความต้องการมันก็จะมีความโลภน้อย ก็จะเบียดเบียนคน
อ่ืนน้อย พอเพียงนี้อาจจะ มีมาก อาจจะมีของหรูหราก็ได้แต่ว่าต้องไม่เบียดเบียนคนอ่ืน ต้องให้
พอประมาณ พูดจาก็พอเพียง ท าอะไรก็พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง ฉะนั้นความพอเพียงนี้ก็ แปลว่า
ความพอประมาณและความมีเหตุผล...”  

พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
5 ธันวาคม พ.ศ.2541 ณ พระต าหนักจิตรลดารโหฐาน (กรมการปกครอง, 2542: 1)  

 

จากกระแส พระราชด าริเศรษฐกิจ พอเพียง ก่อให้เกิดการระดมความคิดในวงกว้างจากทุก
ฝ่าย อาทิ นักวิชาการข้าราชการ ปราชญ์นักคิดทั้ง ระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน โดยน้อมน าเอากระแสพระราชด าริมาปฏิบัติและ วิธีการที่จะผลักดันให้บังเกิดผลส าเร็จ 
(กรมการพัฒนาชุมชน, 2562: 5) 

ส านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (2550: 31) ได้กล่าวถึงความหมาย ของปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงไว้ว่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวการด ารงอยู่ และปฏิบัติตน
ของ ประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการ พัฒนาและ
บริหาร ประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือให้ ก้าวทันต่อยุค
โลกาภิวัฒน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความ จ าเป็นที่ต้องมี
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี พอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้ง ภายนอกและ
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ภายใน ทั้งนี้ จะต้อง อาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งใน การน า
วิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการ วางแผนและการด าเนินงานทุกขั้นตอน และขณะเดียวกั นจะต้อง
เสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ
ให้มีส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความ อดทน 
ความเพียร มีสติปัญญาและความรอบคอบ เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรั บการเปลี่ยนแปลง   
อย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็น
อย่างดี 

สรุปได้ว่า เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การด าเนินกิจกรรมในชีวิต ในทางสายกลาง ด้วยความ
ไม่ประมาท มีเหตุผล และการวางแผนพร้อมรับกับสถานการณ์ต่าง ๆ โดยมีการใช้ความรู้ และ
คุณธรรมตามหลักค าสอนในศาสนาควบคู่กัน โดยเน้นการพ่ึงพาตนเอง เพ่ือความสมดุลและยั่งยืน 

กรอบแนวคิดปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
อยู่ภายใต้กรอบแนวคิด “3 ห่วง 2 เงื่อนไข” กล่ าวคือ 3 ห่วง ประกอบไปด้วย 

ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว โดยอยู่ ภายใต้ 2 เงื่อนไข คือ การมี
ความรู้และคุณธรรม น าไปสู่การพัฒนาที่สมดุล พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง ทั้งทางด้าน เศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม สามารถด าเนินกิจกรรมด้านต่าง ๆ อย่างสมดุล สามารถ จ าแนกได้ 
ดังนี้ 

 

ภาพที ่3.1 แสดงกรอบแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ที่มา: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง (2551: 3) 
 

ควำมพอเพียงจะประกอบด้วย 3 คุณลักษณะ ดังนี้ 
ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกิน  ไปโดยไม่เบียดเบียน

ตนเองและผู้อ่ืน เช่น การผลิตและการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ 
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ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่าง
มีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท า
นั้น ๆ อย่างรอบคอบ 

การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง
ด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดโดยค านึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้ง
ใกล้และไกล 

เงื่อนไข การตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น ต้องอาศัยทั้ง
ความรู้ และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน กล่าวคือ 

เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านความ
รอบคอบที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผน และความ
ระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 

เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความ
ซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 

ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี (2550: 11) กล่าวถึง การประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กับพฤติกรรมของบุคคลว่า พฤติกรรมอย่างเดียวกันถ้าท าภายใต้เงื่อนไขเดียวกันอาจมีความพอเพียง 
แต่ถ้า ท าภายใต้อีกเงื่อนไขที่แตกต่างกันอาจไม่เพียงพอ การจะท าความเข้าใจจึงไม่ สามารถประเมิน
เพียงการ มองพฤติกรรมปลายทางได้ แต่ควรมองถึงปลายทางที่ตัดสินใจภายใต้ เงื่อนไขและใน
สภาพแวดล้อม ในขณะนั้น ด้วยว่าเป็นตามองค์ประกอบของความพอเพียงหรือไม่ พฤติกรรมนั้นมี
ความเสี่ยงเพียงใด และสามารถน าไปสู่การพัฒนา ที่มั่นคงหรือยั่งยืนหรือไม่ ดังนั้น การน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงมี ประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้ 

ความเข้าใจผิดคิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องของภาคเกษตรเท่านั้น ปรัชญานี้ ไม่สามารถ
ใช้ได้กับการบริหารในภาคอ่ืน ๆ เช่น ภาคธุรกิจเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ เหตุที่คนจ านวน มากคิดว่า
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องของภาคเกษตรก็เนื่องจากว่าความสนใจในการประยุกต์ใช้ ในระยะแรกได้
เริ่มต้นอย่าง จริงจังในภาคเกษตรกรรมก่อน เนื่องจากภาคเกษตรยังขาด ความสามารถในการพัฒนา 
และขาดหลักการ บริหารอย่างสูง นอกจากนี้  ภาคเกษตรยังเป็นภาคที่ ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ
ด้วย เมื่อเป็นเช่นนี้คน ส่วนใหญ่จึงเข้าใจว่า เศรษฐกิจพอเพียงไม่มี ความเกี่ยวข้องกับสังคมเมืองหรือ
ภาคการเกษตรที่อาศัย เทคโนโลยีชั้นสูง แท้จริงแล้วการมี พฤติกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสามารถน าไปใช้ในการ พัฒนาและบริหารใน ทุกภาค ส่วนและทุกสาขาอาชีพได้เป็นอย่างดี 
ไม่จ าเป็นจะต้องเป็นในภาค เกษตรกรรมเท่านั้น 
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ควำมเป็นมำของหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2549-2551 
จากภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการมหาดไทย กรมการ

พัฒนา ชุมชนมีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมและ
พัฒนา เศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ โดยสนับสนุนให้มีการจัดท าและใช้
ประโยชน์จากข้อมูล สารสนเทศ ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย จัดท ายุทธศาสตร์ชุมชน ตลอดจนการฝึกอบรม
และพัฒนาบุคลากรที่ เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาชุมชน ได้ก าหนดหน้าที่ ประการหนึ่งในการพัฒนา
ระบบและกลไกในการส่งเสริม กระบวนการเรียนรู้  การจัดการความรู้ การอาชีพ การออมและการ
บริหารจัดการเงินทุนของชุมชนเพื่อ เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน ผู้น าชุมชน องค์การชุมชน
และเครือข่ายองค์การชุมชน บริหาร จัดการให้ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

จากภารกิจข้างต้น กระทรวงมหาดไทยจึงไว้วางใจมอบหมายภารกิจให้กรมการพัฒนาชุมชน 
เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องจากกระบวนการพัฒนาชุมชน 
มีความสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือปฏิบัติงานตามหลัก ความพอประมาณ 
ความมี เหตุผลสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี ด้วยการใช้ความรู้ ความชอบธรรมและคุณธรรม ท าให้ชุมชน
พ่ึงตนเองบนความ พอเพียง โดยบูรณาการการท างานร่วมกันในทุกกรมและรัฐวิสาหกิจ โดยเฉพาะ 
กรมการปกครอง และ กรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น (กรมการพัฒนาชุมชน, 2562 :12) 

กรอบแนวคิดในกำรขับเคลื่อนปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
จากภารกิจของกรมฯ และภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทย กรมฯ จึงได้น้อม

น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาขยายผลในกระบวนการท างาน โดยยึดเป็นแนวทางการใน
ด าเนินตามภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมและพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ กรมการพัฒนาชุมชนจึงเริ่มด าเนินการพัฒนา
หมู่บ้าน ทั่วประเทศ จ านวน 74,435 หมู่บ้าน (ข้อมูลจ านวนหมู่บ้าน ตามประกาศกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2544) โดยส่งเสริมให้หมู่บ้าน/ชุมชนเดินตามรอยเท้าพ่อสู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจ 
พอเพียงด้วยหลักการมีส่วนร่วมเปิดโอกาสให้ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นผู้ด าเนินการพัฒนาเพ่ือ 
ตนเอง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน และสอดคล้องตามแนวคิดประชาชนเป็น 
ศูนย์กลางผ่านการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง โดยมีรูปธรรมของความพอเพียงตามเกณฑ์ 5 ด้าน 
1) การลดรายจ่าย 2) การเพ่ิมรายได้ 3) การออม 4) การเรียนรู้ 5) การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและใช้ 
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และ 5) ด้านการเอ้ืออารีต่อกัน ซึ่งมีรายละเอียดตามตารางดังนี้ 
(กรมการพัฒนาชุมชน, 2562 :12) 

“ความอยู่เย็น เป็นสุข” หมายถึง “สภาวะที่คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
ทั้งจิต กาย ปัญญา ที่เชื่อมโยงกับ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นองค์รวมและสัมพันธ์กัน
ได้ถูกต้องดีงาม น าไปสู่การอยู่ร่วมกัน อย่างสันติระหว่างคนกับคน และระหว่างคนกับธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม” 
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4. วิธีกำรศึกษำ 
การศึกษาเรื่อง ปัจจัยความส าเร็จหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับ

จังหวัด กรณีศึกษา บ้านวังรี ต าบลเขาพระ อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ ผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยบุคคลที่มีส่ วนเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนและ
พัฒนาหมู่บ้านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง 3 กลุ่ม 
1) ผู้น าชุมชน จ านวน 5 คน ได้แก่ ผู้น าท้องที่ คือ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และ ผู้น าท้องถิ่น คือ 
สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ กลุ่มที่ สองคือหน่วยงานภาครัฐ จ านวน 3 คน ได้แก่ 
พัฒนาการอ าเภอเมืองนครนายก พัฒนากรผู้ประสานงานประจ าต าบลเขาพระ ส านักงานพัฒนา
ชุมชนอ าเภอเมืองจังหวัดนครนายก ปลัดอ าเภอเมืองนครนายก และสุดท้ายคือ ตัวแทนชาวบ้านใน
ชุมชน จ านวน 3 คน ในการวิจัยครั้งนี้ใช้การเก็บข้อมูล โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก โดยแนวทางการ
สัมภาษณ์ ใช้ทั้งวิธีการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและการสังเกตการแบบไม่มีส่วนร่วม  
 
5. ผลกำรศึกษำ 

ปัจจัยความส าเร็จหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่ เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด 
กรณีศึกษา บ้านวังรี ต าบลเขาพระ อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก แบ่งเป็น 

1) ปัจจัยด้ำนผู้น ำชุมชน  
ผู้น าชุมชนทั้งผู้น าท้องที่ ผู้น าท้องถิ่น บ้านวังรี หมู่ที่ 12 ต าบลเขาพระ อ าเภอเมือง จังหวัด

นครนายก นั้น ล้วนมีเป้าหมายที่ชัดเจนในทางเดียวกันคือการพัฒนาหมู่บ้านให้มีความเข้มแข็ง พ่ึงพา
ตนเองได้ และลดการพ่ึงพาจากภายนอก ซึ่งผู้น ามีบทบาทอย่างมากในการขับเคลื่อนให้คนในชุมชน 
น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต โดยผู้น าชุมมีแนวความคิดว่า การ
จะพัฒนาหมู่บ้านให้ประสบความส าเร็จ จะต้องเริ่มจากตัวผู้น าก่อน ซึ่งเมื่อเป็นที่ประจักษ์แก่คนใน
ชุมชน จนเห็นถึงประโยชน์และความเป็นได้ในการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินชีวิต แล้วท าให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น  

ซึ่งผู้น าชุมชนบ้านวังรีเป็นภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ตามแนวคิดของ Burns (1978) รวมทั้ง 
Bass & Avolio (1994) และ Bass (1997) ได้ระบุว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง คือ การที่ผู้น าใช้
ความรู้ ความสามารถของผู้ตาม เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาผู้ตาม ท าให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่าง
สองฝ่าย และท าให้เกิดค่านิยม เชิงจริยธรรมโดยผ่านองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ ดังนี้ การมีอิทธิพล
อย่างมีอุดมการณ์ (Idealized Influence) คือการที่ผู้น าเป็นแบบอย่างให้กับผู้ตามหรือเป็นโมเดล
ส าหรับผู้ตาม ผู้น าจะเป็นที่ยกย่องเป็นที่ไวว้างใจแก่ผู้ตาม การกระตุ้นทางปัญญา ( Intellectual 
Stimulation) คือ การสร้างมุมมองใหม่ ๆ และหนทางใหม่ ๆ และส่งเสริมให้เกิดความคิดและ
หลักการใหม่ ๆ การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ( Individualized Consideration) คือการ
พิจารณาถึงความต้องการความสามารถ สิ่งจูง ของบุคคล โดยการฟังอย่างตั้งใจ เน้นการพัฒนาด้วย
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การ ให้ค าแนะน า การสอน การโค้ชและการสร้างแรงบันดาลใจ ( Inspirational Motivation)คือการ
น าวิสัยทัศน์ไปสู่อนาคต สร้างความท้าทายให้กับผู้ตามด้วยมาตรฐานที่สูงขึ้น สร้างความกล้าให้กับ 
ผู้ตาม เพื่อตอบสนองสิ่งที่กล่าวมา และหาความต้องการหากจะท าให้เป้าหมายส าเร็จ รวมเป็น 4 ส่วน
ส าคัญ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้แก่คน ในองค์การ (บุญชนะ เมฆโต, 2560: 39) 

จึงเป็นแรงกระตุ้นให้คนในชุมชน เริ่มเรียนรู้ และรับเอาแนวคิดมาใช้ จนครบทั้ง 138 
ครัวเรือน โดยจุดเริ่มต้นที่ผู้น าชุมชน ได้ริเริ่มน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินชีวิตและอยากจะถ่ายทอด ให้แก่คนในชุมชน เกิดจากการอยากจะให้ภาพ
บรรยากาศเดิมในสมัยที่ ปู่ ย่า ตา ยาย ใช้ชีวิตด ารงชีพด้วยการพ่ึงพาอาศัยกัน มีความโอบอ้อมอารี 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเช่นเดิมแต่ละครัวเรือนจะปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ มีเหลือกินก็จะแบ่งปัน 
รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนผลผลิต ในชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้โดยไม่ต้องซื้อหาจากภายนอก 
แต่เนื่องด้วยความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางสังคม และสภาพเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมา 
ท าให้เกิดปัญหาอย่างมากมายโดยเฉพาะการด ารงชีวิต การใช้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในอดีต 
เศรษฐกิจแย่ลง ต้นทุนการประกอบอาชีพสูงขึ้น รายได้ลดลง ซึ่งสวนทางกับรายได้ ไม่เพียงพอต่อการ
ใช้ในชีวิตประจ าวัน นอกจากนี้ประกอบกับกระแสบริโภคนิยมท าให้แต่ละครัวเรือนใช้จ่ายเกินตัว ไม่มี
การออมเพ่ือใช้ในยามจ าเป็น จนเกิดปัญหาหนี้สิน ทั้งหนี้นอกระบบและในระบบ และจุดเริ่มต้นอีก
ส่วนหนึ่งมาจากหมู่บ้านข้างเคียง คือ บ้านกุดตะเคียน หมู่ที่ 8 ต าบลเขาพระ จังหวัดนครนายก 
ได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจมาใช้เป็นแนวทางการพัฒนาหมู่บ้าน และได้เข้าประกวดหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งผู้น าชุมชน และคนในชุมชนได้เข้าร่วม ในกิจกรรมดังกล่าว และคิดว่าหมู่บ้าน
ของเองก็สามารถ น าแนวทางนี้มาพัฒนาได้เช่นกัน ซึ่งผู้น าชุมชนได้ใช้เวทีประชาคม ในการถ่ายทอด          
และเผยแพร่แนวความคิด หลักการเนินชีวิต ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สอดแทรกใน
วาระการประชุม รวมทั้งรับนโยบาย และโครงการที่สนับสนุนจากส่วนงานต่าง ๆ ในเรื่องของการ
ขับเคลื่อนหมู่บ้านตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนอย่างจริงจัง และที่ส าคัญ
ผู้น าชุมชนได้เริ่มลงมือท าด้วยตนเองเพ่ือเป็นต้นแบบแก่คนในชุมชน นอกจากนี้ผู้น าชุมชนยังมีความ
จริงใจ ซื่อสัตย์สุจริต จิตใจโอบอ้อมอารี มักแบ่งปัน และให้ความช่วยเหลือคนในชุมชน รวมทั้งชุมชน
ข้างเคียง ทั้งสิ่งของและองค์ความรู้อยู่เสมอ จึงเป็นที่รักของคนในต าบล รวมถึงส่วนส่วนราชการทั้ง
ระดับอ าเภอ และระดับจังหวัด ผู้น าชุมชนก็ให้ความร่วมมือ อ านวยความสะดวก ในด้านความรู้ผู้น า
ชุมชน มีความรู้ในด้านต่าง ๆ ในระดับที่ถ่ายทอดได้ ทั้งแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตร
ทฤษฎีใหม่ ท าปุ๋ยชีวภาพ การแปรรูปอาหาร ซึ่งผู้น าชุมชนแต่ละท่านก็มีความถนัดที่แตกต่างกัน
ออกไป แต่สามารถ ถ่ายทอดความรู้ที่สั่งสมมา แก่ผู้ที่สนใจ ซึ่งภายในชุมชนเองก็มีฐานการเรียนรู้ที่
สามารถต้อนรับคณะดูงานเพ่ือศึกษาความรู้จากสถานที่จริงในชุมชน  

 
 



752 
 

 
 

2) ปัจจัยด้ำนคนในชุมชน 
คนในชุมชนบ้านวังรี มีจุดแข็งที่ส าคัญในการพัฒนาอีกประการหนึ่งคือ ความรักสามัคคีใน

ชุมชน โดยพบว่าภูมิสังคมของคนในชุมชน เป็นคนที่ย้ายถิ่นฐานจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเชื้อ
สายลาวเวียงใช้ภาษาอีสานเป็นภาษาถ่ินในการสื่อสาร รวมทั้งมีประเพณีวัฒนธรรมเดียวกัน ท าให้เกิด
ความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ช่วยเหลือพ่ึงพาอาศัยกัน และมีความเคารพในตัวผู้น าชุมชน 
ซึ่งบทบาทส าคัญของคนในชุมชนในการขับเคลื่อน คือ การมีส่วนร่วมในชุมชน ในการด าเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ ในหมู่บ้านจะได้รับจากคนในชุมชนเป็นอย่างดี 

ซึ่งการมีส่วนร่วม (participation) เป็นผลมาจากการเห็นพ้องกันในเรื่องของความ ต้องการ
และทิศทางของการเปลี่ยนแปลงและความเห็นพ้องต้องกัน จะต้องมีมากจนเกิด ความคิดริเริ่ม
โครงการเพ่ือการปฏิบัติ เหตุผลเบื้องแรก ของการที่มีคนมารวมกันได้ควร จะต้องมีการตระหนักว่า
ปฏิบัติการทิ้งหมดหรือการกระท าทั้งหมด ที่ท าโดยกลุ่มหรือใน นามกลุ่มนั้น กระท าฝานองค์การ 
(organization) ดังนั้นองค์การจะต้องเป็นเสมือนตัวน าให้บรรลุถึงความเปลี่ยนแปลงได้ (ยุพาพร 
รูปงาม, 2545: 5) 

นอกจากนี้ความหมายการมีส่วนร่วมยังสรุปความหมายได้ว่า การเกี่ยวข้องทางด้านจิตใจและ
อารมณ์ของ บุคคลหนึ่งใน สถานการณ์กลุ่ม ซึ่งผลของการเกี่ยวข้องดังกล่าวเป็นเหตุเร้าใจให้กระท า
การให้บรรลุ จุดมุ่งหมายของกลุ่มนั้น กับทั้งท าให้เกิดความส่วนร่วมรับผิดชอบกับกลุ่มดังกล่าวด้วย 
(นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์, 2527: 183) 

ดังเห็นจากตัวอย่างจากพิธีส าคัญทางศาสนา งานประเพณีประจ าปี งานจิตอาสาพัฒนา
หมู่บ้านที่คนในชุมชนจะมีส่วนร่วม และให้ความส าคัญ ในกิจกรรมของชุมชนเป็นอย่างดี และหลังจาก
การร่วมมือร่วมใจกันน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตมาใช้ ท าให้
ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในชุมชนมากขึ้น รวมทั้งลดความขัดแย้งในชุมชน 
เห็นได้จากการร่วมกันตั้งแปลงผักชุมชน ที่ใช้ที่สาธารณะ ร่วมกันปลูก ร่วมกันดูแล ร่วมกันกิน ร่วมกัน
แบ่งปัน ซึ่งนอกจะเป็นการลดรายจ่ายแล้ว ยังเป็นการสร้างความสามัคคีในชุมชน และยังเป็นการได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่งแต่ละครัวเรือนมีความความถนัด ความรู้ด้านการเกษตรที่แตกต่าง
กัน สามารถ น ามาประยุกต์ใช้ได้ในแปลงผักชุมชน และยังมีอีกหลายโครงการ เช่น การแปรรูปกาบ
หมาก ที่เดิมจะกาบหมากเหลือทิ้งเป็นจ านวนมาก คนในชุมชนก็ได้จัดตั้งกลุ่มแปรรูปกาบหมากเป็น
จาน ที่สามารถย่อยสลายได้ นอกจะจะเป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้แล้ว  ยังเป็นการรักษา
สิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่งด้วย  

3) ปัจจัยด้ำนทุนชุมชน 
บ้านวังรีมีทุนทั้งที่เป็นเงินตรา ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ซึ่งแก้ไขปัญหาการขาด

แคลนเงินทุนของคนในชุมชน โดยเกิดจากการรวมตัวของคนในชุมชนฝากเงินอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้
สมาชิกกู้ยืมเป็นทุนในการประกอบอาชีพ หรือ เมื่อมีความจ าเป็นเดือดร้อน ท าให้เกิดกลุ่มอาชีพ 
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ต่าง ๆ ในชุมชน เช่น กลุ่มท าขนมไทย กลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์  กลุ่มเลี้ยงปลา กลุ่มเลี้ยงไก่ 
กลุ่มแปรรูปปลาร้า แปรรูปกาบหมาก เป็นต้น ซึ่งเป็นกลุ่มที่ตั้งขึ้นจากความถนัดและใช้เวลาว่าง 
โดยการน าวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนมาแปรรูป เพ่ือเพ่ิมรายได้ ทุนมนุษย์  ได้แก่ ผู้น าชุมชน ปราชญ์
ชาวบ้าน ที่ผ่านการฝึกอบรมจนมีความรู้ความสามารถระดับที่ถ่ายทอดความรู้ได้ ทุนทางสังคม ได้แก่ 
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจากที่เป็นคนไทยมีเชื้อสายลาวเวียง ท าให้มีวัฒนธรรม ประเพณี
เหมือนกัน โดยคนในชุมชนนับถือศาสนาพุทธทุกครัวเรือน และมีวัดเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ได้แก่วัด
บ้านวังรี ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่บ้านวังรี เป็นจุดศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน ซึ่งมีกิจกรรมทางศาสนาต่าง ๆ 
เช่น การท าบุญตักบาตร การเข้าวัดพัฒนาจิตที่วัดทุกวันพระ การท าบุญวันเข้าพรรษา ประเพณีวัน
สงกรานต์ การรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ และวันสารทลาว รวมทั้งมีการรวมกลุ่มอาชีพในการผลิตสินค้า
ชุมชนเพ่ือจ าหน่าย อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ที่ดูแลด้านสุขภาพแก่คนในชุมชน ทุนทาง
กายภาพ ได้แก่ ถนนที่ใช้ในการคมนาคมขนส่ง ระบบประปา ไฟฟ้า ที่มีใช้ทุกครัวเรือน และ  
ทุนธรรมชาติ เนื่องด้วยสภาพพ้ืนที่ของหมู่บ้านเป็นที่เนินสูง อยู่ในหุบเขา มีอ่างเก็บน้ าอ่างเก็บน้ า
ทรายทอง ประกอบกับสภาพดินที่ อุดมสมบูรณ์ทาให้การเหมาะส าหรับการปลูกไม้ผลต่าง ๆ 
ให้ผลผลิตดีมีให้กินทุกฤดูกาล เช่นทุเรียน มะยงชิด มะปราง ลองกอง รวมทั้งยังมี หอยหวาน ที่อาศัย
อยู่บนเขา เป็นอาหารถิ่นที่มีให้กินที่บ้านเขาพระเพียงปีละ 1 ครั้ง บ้านวังรียังเป็นสถานที่ที่สภาพ
อากาศดี มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม และท่ีส าคัญอยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร ท าให้มีนักท่องเที่ยวพักผ่อนในรี
สอร์ทที่มีอยู่หลายแห่งในบริเวณต าบลเขาพระ สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ คนในชุมชน เกิดจากการ
ขายสินค้าและบริการจากชุมชน  

4) ปัจจัยด้ำนภำคีกำรพัฒนำ 
ภาคีการพัฒนาในส่วนของเอกชนที่สนับสนุน ได้แก่ วังรีรีสอร์ท และรีสอร์ทอ่ืน ๆ ในต าบล

เขาพระ ที่ให้การสนับสนุนการใช้สถานที่การอบรม สัมมนา การสร้างงานสร้างรายได้แก่คนในชุมชน 
ทั้งการจ้างงาน และการสนับสนุนการจ าหน่ายสินค้าของชุมชน นอกจากนี้ภาคีเครือข่ายการพัฒนามี
ทั้งส่วนส่วนราชการในการสนับสนุนในหลายภาคส่วนที่ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ได้แก่ ส านักงานพัฒนาชุมชน ที่เป็นเหมือนพ่ีเลี้ยงในการให้ค าปรึกษาแนวทางการขับเคลื่อน รวมทั้ง
สนับสนุนการประกอบอาชีพ การแปรรูปเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ การรับรองกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต 
จัดหาวิทยากรให้ความรู้อบรมปราชญ์ชุมชน เพ่ือให้ชุมชนเข้มแข็งและพ่ึงพาตนเองได้ นอกจากนี้ยังมี 
ส านักงานเกษตร ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส านักงาน
วัฒนธรรม ฯลฯ ที่ให้สนับสนุนทั้งความรู้ การฝึกอบรมเพ่ิมทักษะ สนับสนุนอุปกรณ์ งบประมาณใน
รูปแบบโครงการต่าง ๆ จังหวัดนครนายกยังเป็นที่ตั้งของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รวมทั้ง
เป็นแปลงสาธิตเกษตรของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของบ้านวังรี ซึ่งคนในชุมชนร่วมกันดูแล โดยผลิตส่งจ าหน่ายโครงการหลวงที่
จังหวัดสระบุรี ท าให้หน่วยงานทางการทหาร กอ.รมน. เข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนการพัฒนา
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หมู่บ้าน ในการพัฒนาหมู่บ้านตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง การปรับปรุงและพัฒนาพ้ืนที่ เมล็ดพันธุ์
พืช การให้ความรู้ แก่คนในชุมชน 

จากปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นทั้งปัจจัยด้านผู้น า ปัจจัยด้านคนในชุมชน ปัจจัยด้านคนในชุมชน 
จนมาถึงปัจจัยด้านสุดท้ายคือภาคีเครือข่ายการพัฒนา ทุกปัจจัยมีส่วนในการช่วยหนุนเสริมซึ่งกัน  
และกัน ซึ่งทุกปัจจัยหากน ามาวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (3 ห่วง 
2 เงื่อนไข) ได้ดังนี้ 

ห่วงที่ 1 คือ พอประมาณ หมายถึง พอประมาณในทุกอย่าง ความพอดีไม่มากหรือว่าน้อย
จนเกินไปโดยต้องไม่เบียดเบียนตนเอง หรือผู้อ่ืนให้เดือดร้อน จากการที่คนในชุมชนมีความต้องการ
ร่วมกันที่ต้องการจะลดการพ่ึงพิงจากภายนอก ซึ่งเริ่มจากการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้  ในครัวเรือน 
มีการส่งเสริมและมีการขยายผลไปสู่แปลงผักชุมชน เพ่ือที่คนในชุมชนสามารถ ร่วมกันปลูก ร่วมกัน
ดูแล ร่วมกันกิน ร่วมกันแบ่งปันกัน ซึ่งนอกจะเป็นการลดรายจ่ายแล้ว ยังเป็นการสร้างความสามัคคีใน
ชุมชน และช่วยเหลือครัวเรือนที่ล าบาก ซึ่งเป็นการปลูกฝังแนวความคิดเรื่องของการแบ่งปัน และ
ช่วยเหลือกันในชุมชน ซึ่งจากเดิมมีการใช้สารเคมีท าให้ต้นทุนสูงหลังจากแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับปราชญ์
ชุมชน เรียนรู้การท าปุ๋ยอินทรี ปุ๋ยฮอร์โมนไข่ ไว้ใช้ในครัวเรือน ท าให้ลดรายจ่าย และเป็นการจัดการ
ขยะเปียกอีกด้วย มีการส่งเสริมอาชีพกันในชุมชน ในรูปแบบการรวมกลุ่มการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน 
โดยคนในชุมชน เพ่ือคนในชุมชน เกิดเงินหมุนเวียนในชุมชน นอกจากนี้ยังมีการจัดท าบัญชีครัวเรือน
ในชุมชน และออมเงินกับกลุ่มทรัพย์เพ่ือการผลิต ท าให้ทราบถึงรายจ่ายสิ้นเปลือง และประมาณการ
ค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ รวมถึงสัดส่วนที่ต้องใช้ในการออม ซึ่งเป็นการวางแผนการใช้จ่าย 

ห่วงที่ 2 คือ มีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้อง
เป็นไปอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
จากการกระท านั้น ๆ อย่างรอบคอบ จากการรวมกลุ่มอาชีพนั้นเกิดจากการน าวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชน 
มาคิดต่อยอด เพ่ือเพ่ิมมูลค่า เช่น ในชุมชนมีมีกลุ่มเลี้ยงปลา เพ่ือเป็นการต่อยอดจึงตั้งกลุ่มเพ่ือการ
แปรรูปปลาขึ้น หรือ จากที่มนชุมชนมีกาบหมากเหลือทิ้งเป็นจ านวนมา จึงรวมกลุ่มเพ่ือแปรรูปจาก
กาบหมากที่ไม่มีมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ได้ในชุมชน ซึ่งผลที่เกิดขึ้นเป็นการสร้างอาชีพและ
เพ่ิมรายได้ให้แก่คนในชุมชน แสดงให้เห็นถึงความรู้จักตนเองของคนในชุมชน และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
ให้เกิดประโยชน์ และมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในรูปแบบของการจัดเวทีประชาคม 
ที่ให้คนในชุมชน สะท้อนปัญหาความต้องการของตนเอง และร่วมกันคิด ร่วมกันหาทางแก้ไข และ
วางแผนการแก้ไขปัญหา โดยน าข้อมูลต่าง ๆ ในชุมชนมาวิเคราะห์ เช่น ปัญหาภัยแล้งในทุกปี 
จึงร่วมกันหาแนวทางได้ข้อสรุปว่าจะด าเนินการท าฝายมีชีวิต โดยอาศัยแรงจากคนในชุมชน และขอ
งบสนับสนุนจากส่วนราชการเฉพาะค่าวัสดุ เกิดการมีส่วนร่วม และรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ น าไปสู่
ความยั่งยืน นอกจากนี้ยังชุมชนยังมีศูนย์เรียนรู้ชุมชน เพื่อถ่ายทอดแก่คณะดูงานและผู้ที่สนใจ ทั้งด้าน
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน งานประดิษฐ์ ฯลฯ 



755 
 

 
 

ห่วงที่ 3 คือ มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงด้านการต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล จากปัจจัยคนในชุมชน และ ปัจจัยด้านผู้น าชุมชนมีการวางแผนใน
การสร้างความมั่นคงทางอาหาร เพ่ือเตรียมพร้อมเมื่อมีสถานการณ์ ขาดแคลน ดังเห็นได้จากวิกฤติโค
วิด-19 ซึ่งผลกระทบที่เห็นได้ชัดคือมีการกักตุนอาหาร ท าให้สินค้าเพ่ือการบริโภคราคาสูง ซึ่งการปลูก
ผักเพ่ือบริโภค หรือ แปลงผักชุมชน สามารถบรรเทาปัญหาได้ เนื่องจากสามารถด ารงชีวิต หรือแม้ถูก
เลิกจ้าง หรือไม่มาสามารถประกอบอาชีพ ก็ยังมีวัตถุดิบในการประกอบอาหารเพ่ือบริโภค นอกจากนี้
ยังมีปัจจัยด้านทุนชุมชน ที่มีกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ที่เกิดจากเก็บออมของคนในชุมชน เพ่ือให้
สมาชิกสามารถกู้เงินใช้ในยามฉุกเฉิน หรือ ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการต่อยอดอาชีพ ซึ่งถือเป็นเป็น
การเตรียมความพร้อม เตรียมการรับมือล่วงหน้ากับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด 

2 เงื่อนไข ตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ 
เงื่อนไขที่ 1 เงื่อนไขความรู้ คือ มีความรอบรู้เกี่ยวกับ วิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบ

ด้าน ความรอบคอบที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการ วางแผน 
และความระมัดระวังในขั้นตอนปฏิบัติ คุณธรรมประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต ตรงกับปัจจัยด้านผู้น า
ชุมชน และปัจจัยด้านคนในชุมชน ซึ่งชุมชนมีกระบวนการเรียนรู้ชุมชน ซึ่งเกิดเป็นกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ในเวทีประชาคม ด้วยความรู้ ทักษะที่สามารถถ่ายทอดแก่คนใน
ชุมชน ที่ได้จากการเรียนรู้ การอบรมหลักสูตรต่าง ๆ และน าความรู้ความรู้ความสามารถที่มีมา
แลกเปลี่ยนกัน 

เงื่อนไขที่ 2 เงื่อนไขคุณธรรม คือ มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตและ 
มีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต คนในชุมชนร่วมกันจัดตั้งกลุ่มอาชีพ ที่ต้อง
อาศัยคุณธรรมในการน ากลุ่มเพ่ือให้ มีวัฒนธรรมอันดี นอกจากนี้ยังมีการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี
อันดีงาม โดยใช้วัดเป็นศูนย์กลางในการด าเนินกิจกรรม เกิดเป็นความรักความสามัคคีในชุมชน  
 
6. สรุปผลกำรศึกษำ  

ผลการศึกษาปัจจัยความส าเร็จหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับ
จังหวัด: กรณีศึกษา บ้านวังรี ต าบลเขาพระ อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก พบว่า
พัฒนาการความเปลี่ยนแปลงของหมู่บ้าน เริ่มจากสมัยก่อนที่บรรพบุรุษได้อพยพถิ่นฐานมาได้ใช้ชีวิต
ตามเป็นวิถีเกษตร แบ่งปัน พ่ึงพาอาศัยกัน จากความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางสังคม และ
สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันท าให้เกิดปัญหาอย่างมากมายโดยเฉพาะการด ารงชีวิต ก ารใช้ชีวิต
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในอดีต เศรษฐกิจแย่ลง ต้นทุนการประกอบอาชีพสูงขึ้น รายได้ลดลง ซึ่งสวน
ทางกับรายได้ ไม่เพียงพอต่อการใช้ในชีวิตประจ าวัน นอกจากนี้ประกอบกับกระแสบริโภคนิยมท าให้
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ใช้จ่ายเกินตัว ไม่มีการออมเพ่ือใช้ในยามจ าเป็น จนเกิดปัญหาหนี้สิน ทั้งหนี้นอกระบบและในระบบ 
ท าให้ผู้น าชุมชนเริ่มมีความคิดที่อยากจะให้ชุมชนมีความเป็นอยู่ความรักความสามัคคี แบบเดิมในอดีต
กลับมา จนถึงทุกวันนี้ได้กลายเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของจังหวัดนครนายก ที่น้อมน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต รวมถึงเป็นแนวทางการพัฒนาหมู่บ้าน 
ซึ่งปัจจัยที่ส าคัญที่สุดในการขับเคลื่อนหมู่บ้าน คือปัจจัย ผู้น าชุมชนที่เป็นต้นแบบ ริเริ่มน้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตเกิดจากอยากจะให้ภาพบรรยากาศ
เดิมในสมัยก่อน ที่ชุมชนมีการพ่ึงพาอาศัยกันมีความโดอบอ้อมอารี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ผักเช่น 
เดิมแต่ละครัวเรือนจะปลูกสวนครัวรั้วกินได้แบ่งปันแลกเปลี่ยนกัน ในชุมชนโดยไม่ต้องซื้อหาจาก
ภายนอก ซึ่งเมื่อสิ่งที่ผู้น้ าชุมชนได้ท าให้เห็นจนเป็นที่ประจักษ์ ถึงประโยชน์ต่าง ๆ จนท าให้คนใน
ชุมชน เริ่มให้ความสนใจและน าแนวทางไปต่อยอดการพัฒนา จนในปัจจุบัน เกิดเป็นกลุ่มทุน 
กลุ่มอาชีพ ซึ่งส่งเสริมและพ่ึงพาอาศัยกัน โดยปัจจัยคนในชุมชนเป็นปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการ
พัฒนา จากความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนที่อยากจะพ่ึงพาตนเอง ซึ่งแนวทางตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ตอบโจทก์ความต้องการของคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี ท าให้คนในชุมชน 
ลดรายจ่าย จากการท าบัญชีครัวเรือน การน าหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไงมาใช้ นอกจากนี้ยังสร้างอาชีพ 
สร้างรายให้คนในชุมชน และในส่วนของปัจจัยเครือข่ายการพัฒนาก็ช่วยส่งเสริม ในด้านวิชาการ 
ความรู้ รวมถึงโครงการงบประมาณเพ่ือกระตุ้น และสร้างความเข้าใจ ให้แก่ชุมชนจนเป็นผลส าเร็จใน
ปัจจุบัน   
 
7. ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลการวิจัยที่เกิดขึ้นในลักษณะเดียงกัน กับพ้ืนที่อ่ืน ๆ ทั้งใน
จังหวัดใกล้ เคียง หรือ ภูมิภาคอ่ืน ๆ เพ่ือให้เห็นถึงความแตกต่างของปัจจัย ของบริบทสังคม 
สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน 

2. มีการจัดพิมพ์ เพ่ือเผยแพร่ ให้เห็นถึงปัจจัยความส าเร็จ ของบ้านวังรี ต าบลเขาพระ 
อ าเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้านอ่ืน ๆ ที่ต้องการน้อม
น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาหมู่บ้าน  
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ควำมรู้ควำมเข้ำใจและกำรปฏิบัติตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงตำม
รูปแบบโคกหนองนำโมเดล ในระดับครัวเรือนของเกษตรกร ต ำบลบำงตีนเป็ด 

อ ำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรำ 

อิทธิพล รัตนาพิบูลมงคล* 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตาม
รูปแบบโคกหนองนาโมเดล ในระดับครัวเรือนของเกษตรกร ต าบลบางตีนเป็ด อ าเภอเมือง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของครัวเรือนเกษตรกรในต าบลบางตีนเป็ด อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 
2) เพ่ือศึกษาระดับการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบโคกหนองนาโมเดล
ของครัวเรือนเกษตรกรในต าบลบางตีนเป็ด อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา และ 3) เพ่ือ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการปฏิบัติ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบโคกหนองนาโมเดลของครัวเรือนเกษตรกรในต าบล
บางตีนเป็ด อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 69.30 รองลงมา คือ มีความรู้ความเข้าใจในหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในระดับกลาง คิดเป็นร้อยละ 28.07 และ มีความรู้ความเข้าใจใน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับต่ า คิดเป็นร้อยละ 2.63 โดยมีคะแนนสูงสุด 30 คะแนน 
คะแนนต่ าสุด 4 คะแนน คะแนนเฉลี่ย 24 คะแนน ( ̅=24, S.D.=3.60) เกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง มีการ
ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรูปแบบโคกหนองนาโมเดลโดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับปานกลาง ( ̅=3.22, S.D.=0.40) ผลความสัมพันธ์ระหว่าง ความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรูปแบบโคกหนองนา
โมเดล ของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรูปแบบโคกหนองนา
โมเดล ในภาพรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 อยู่ในระดับมีความสัมพันธ์กันปานกลาง 
(r=0.33) ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรมีแนวทางในการส่งเสริมให้ประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกร
ในต าบลบางตีนเป็ดมีการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรูปแบบโคกหนองนา
โมเดลให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยการบรรจุนโยบาย หรือแผนงานที่ช่วยส่งเสริมให้การปฏิบัติเกิด
                                                           
* นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
E-mail: kubindi_it@hotmail.com 
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เป็นรูปธรรม เช่น จัดท าแปลงสาธิตตัวอย่าง หรือจุดสาธิตการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา โคกหนอง
นาโมเดล ไว้เป็นตัวอย่างในพ้ืนที่ต าบลบางตีนเป็ด เพ่ือให้เกษตรกรได้เห็นตัวอย่างจริงในพ้ืนที่และ
สามารถน ากลับไปประยุกต์ใช้ในที่ดินของตนเองได้ 

ค ำส ำคัญ: ความรู้ความเข้าใจ, หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, โคกหนองนาโมเดล  
 
1. บทน ำ 

ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ า จากการเปลี่ยนแปลง ผันผวนจาก
ภาวะเศรษฐกิจโลก ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัฒน์ และปัญหาของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ที่มีสาเหตุหลักจากการท าลายทรัพยากรธรรมชาติของมนุษย์ ท าให้เกิดปรากฎการณ์ต่าง  ๆ 
ทางธรรมชาติที่ถือเป็นภัยคุกคามของประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกร ไม่ว่าจะเป็นความแห้งแล้ง 
น้ าท่วม โรคระบาดศัตรูพืช และอ่ืน ๆ โดยเฉพาะจังหวัดฉะเชิงเทราที่เกษตรกร มักประสบปัญหาภัย
แล้ง และน้ าเค็มรุกล้ าเข้าพ้ืนที่  ถึงแม้ว่าที่ผ่านมา ประเทศไทยจะมีการรับมือกับปัญหาภัยแล้งใน
หลากหลายรูปแบบ เช่น การสร้างอ่างเก็บน้ า การสร้างเขื่อน การจัดท าระบบชลประทาน แต่ก็ยังไม่
สามารถแก้ไขปัญหาได้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ โดยเฉพาะพ้ืนที่ที่อยู่นอกเขตชลประทาน ก็ยังคงต้อง
ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ าอยู่เป็นประจ าในทุก ๆ ปี 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงถือเป็นแนวทางการด าเนินชีวิต ที่สามารถรับมือกับสภาพการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้อย่างดี โดยเฉพาะสภาพการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ ที่เกษตรกรมักประสบ
เจอเป็นประจ า แต่อย่างไรก็ตาม การจะน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการด าเนิน
ชีวิตให้เกิดผลเป็นรูปธรรมได้นั้น เกษตรกร อาจพิจารณาน าแนวทางการปรับประยุกต์ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ ซึ่งได้ด าเนินการอย่างรูปธรรม 
ในรูปแบบของบันได 9 ขั้น สู่ความยั่ งยืนตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ซึ่งประกอบด้วย ขั้นที่ 1 พอกิน ขั้นที่ 2 พอใช้ ขั้นที่ 3 พออยู่ ขั้นที่ 4 พอร่มเย็น ขั้นที่ 5 บุญ ขั้นที่ 6 
ทาน ขั้นที่ 7 เก็บรักษา ขั้นที่ 8 ขาย ขั้นที่ 9 กองก าลังเกษตรโยธิน พร้อมทั้งพิจารณาในการท า
การเกษตรตามรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการแก้ไขปัญหาเรื่องการจัดการน้ า 
ที่สถาบันเศรษฐกิจพอเพียงและมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ ได้น้อมน าพระราชด ารัสในพระบาทสมเด็จ 
พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้บริหารจัดการน้ า และพ้ืนที่การเกษตร โดยมีการผสมผสานกับภูมิปัญญาพ้ืนบ้านให้
สอดคล้องกัน โดยแบ่ ง พ้ืนที่ เป็นสัดส่ วน 30 : 30 : 30 : 10 ดั งนี้  30% ส าหรับแหล่ งน้ า 
โดยการขุดบ่อท าหนองและคลองไส้ไก่ 30% ส าหรับท านา ปลูกข้าว 30% ส าหรับท าโคกหรือป่า 
ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ก็คือปลูกไม้ใช้สอย ไม้กินได้และไม้เศรษฐกิจ เพ่ือให้ได้ประโยชน์ 
คือ มีกิน มีอยู่ มีใช้ มีความสมบูรณ์ และความร่มเย็น และ 10% ส าหรับที่อยู่อาศัย และเลี้ยงสัตว์ 
หากเกษตรกรมีการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยน าแนวทางการประยุกต์ใช้
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เศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบบันได 9 ขั้น สู่ความยั่งยืน และโคก หนอง นาโมเดลมาปรับใช้ ก็จะส่งผล
ให้มีการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะช่วยให้
เกษตรกรมีความเข้มแข็งสามารถพ่ึงพาตนเองได้ และมีการพัฒนาชีวิตที่มีความยั่งยืน 

จังหวัดฉะเชิงเทรา ถือเป็นจังหวัด ที่มีพ้ืนฐานทางด้านเกษตรกรรม มีพ้ืนที่การเกษตรคิดเป็น 
2 ใน 3 ของจังหวัด แบ่งเป็น 2 เขต ได้แก่ เขตพ้ืนที่ชลประทาน และเขตพ้ืนที่ไร่/สวน มีจ านวน
ครัวเรือนเกษตรทั้งหมด 64,237 ครัวเรือน มีพ้ืนที่เพาะปลูกพืชทั้งหมด 2,005,447.25 ไร่ (ข้อมูล
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 2560) โดยเฉพาะต าบลบางตีนเป็ด อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งมีหมู่บ้านจ านวน 13 หมู่บ้าน ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 60 ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมโดยอาศัยน้ าฝนเป็นหลัก และมีพ้ืนที่การเกษตร 4,141.56 ไร่ โดยองค์การบริหารส่วน
ต าบลบางตีนเป็ดมีส่วนในการส่งเสริมวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีโครงการ
สนับสนุนการด าเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงหมู่ที่ 7 ต าบลบางตีนเป็ด โครงการฝึกอาชีพให้แก่
ประชาชนต าบลบางตีนเป็ด โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพการเกษตรแก่ประชาชน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 องค์การ
บริหารส่วนต าบลบางตีนเป็ด) ซึ่งพ้ืนที่นี้ถือว่าเป็นพ้ืนที่ที่สามารถน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม
รูปแบบโคกหนองนาโมเดลไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้โดยตรง รวมทั้งในเขตพ้ืนที่มีการจัดตั้ง
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ด้วย และมีประชาชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมจ านวนหนึ่งได้เริ่มท า
การเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรมด้วยรูปแบบโคกหนองนาโมเดล 
ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีความตระหนักถึงความส าคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิต อีกทั้งประชาชนในพ้ืนที่อีกบางส่วนที่ไม่ได้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยตรงก็เริ่มที่จะ
พยายามน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตให้เกิดเป็นรูปธรรมด้วย 
รูปแบบโคกหนองนาโมเดลบ้างแล้ว แต่อย่างไรก็ตามก็ยังไม่มีข้อมูลที่จะบ่งชี้ให้เห็นว่าประชาชน
โดยเฉพาะเกษตรกรในพ้ืนที่มีความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากน้อยเพียงใด  
และความรู้ความเข้าใจดังกล่าวจะมีความสัมพันธ์ที่จะส่งผลให้เกิดการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดผลเป็นรูปธรรมด้วยรูปแบบโคกหนองนาโมเดลได้หรือไม่อย่างไร จึงเห็นควรที่
จะศึกษาความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรูปแบบโคก
หนองนาโมเดล ในระดับครัวเรือน ของเกษตรกร ต าบลบางตีนเป็ด อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
เพ่ือผลมาประกอบเป็นข้อมูลส าหรับน าไปพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในเขตพ้ืนที่
ต าบลบางตีนเป็ดให้มีความอยู่ดีกินดี พร้อมทั้งเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้เกษตรกรได้ด าเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีความถูกต้องเหมาะสมกับสภาพ
พ้ืนที่ เกิดผลสัมฤทธิ์ ตรงตามแนวพระราชด าริ ของพระบาทสมเด็จ พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร ที่เคยได้พระราชทานไว้ส าหรับเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตของประชาชน ซึ่งมีพระ
ราชประสงค์ให้ประชาชน ด าเนินชีวิตอย่างพอเพียง พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันต่อกระแสการ
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เปลี่ยนแปลงภายใต้โลกาภิวัฒน์ และน าไปสู่การพัฒนาเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง สามารถพ่ึงพา  
ตนเองได้ และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป  
 
2. ค ำถำมกำรวิจัย 

2.1 ระดับความรู้ความเข้าใจของครัวเรือนเกษตรกรในพ้ืนที่ต าบลบางตีนเป็ด อ าเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทราอยู่ในระดับใด 

2.2 ครัวเรือนเกษตรกรในต าบลบางตีนเป็ด อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา มีการ
ปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบโคกหนองนาโมเดลอยู่ในระดับใด 

2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการ
ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบโคกหนองนาโมเดลเป็นอย่างไร 
 
3. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

3.1 เพ่ือศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือน
เกษตรกรในต าบลบางตีนเป็ด อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา  

3.2 เพ่ือศึกษาระดับการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบโคกหนอง
นาโมเดลของครัวเรือนเกษตรกรในต าบลบางตีนเป็ด อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา  

3.3 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบโคกหนองนาโมเดลของครัวเรือน
เกษตรกรในต าบลบางตีนเป็ด อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
4. ทบทวนวรรณกรรม 

การศึกษาเรื่องความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตาม
รูปแบบโคกหนองนาโมเดล ในระดับครัวเรือนของเกษตรกร ต าบลบางตีนเป็ด อ าเภอเมือง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยได้ท าการรวบรวมและ
น าเสนอแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามประเด็นดังต่อไปนี้ 

4.1 แนวคิดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามความหมายที่นักวิชาการหลายและหน่วยงานได้ให้

ความหมายไว้ เช่น จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ให้ความหมายของ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไว้ว่า 
เป็นแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ซึ่งก็เท่ากับเป็นการพัฒนาคนนั้นเอง 
ให้ประชาชนสามารถท าหน้าที่เป็นทุนมนุษย์ที่มีคุณภาพของประเทศ (ณัฎฐพงศ์ ทองภักดี , 2554: 
301) และ ปรียานุช พิบูลสราวุธ ได้ให้ความหมายที่สอดคล้องกัน คือ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นหลักคิด หลักในการปฏิบัติตนอย่างพอประมาณมีเหตุผล มีความรอบคอบ ไม่ประมาท 
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เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงภายใต้
โลกาภิวัฒน์ ณัฎฐพงศ์ ทองภักดี, 2554: 78) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ยึด
หลักทางสายกลาง ที่ชี้ แนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติของประชาชนในทุกระดับให้ด าเนิน 
ไปในทางสายกลาง มีความพอเพียง และมีความพร้อมที่จะจัดการต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 
โดยค านึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผลและการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนการใช้ความรู้ 
ความรอบคอบ และคุณธรรมประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการกระท าต่าง  ๆ 
ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ที่ไม่มากและไม่น้อยจนเกินไป ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน 
เช่น การผลิตและการบริโภคท่ีพอประมาณ ความมีเหตุผล หมายถึง การใช้หลักเหตุผลในการตัดสินใจ
เรื่องต่าง โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบ 
การมีภูมิคุ้มกันที่ดี หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
รอบตัว ปัจจัยเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้นั้น จะต้องอาศัยความรู้และคุณธรรมเป็นเงื่อนไขพ้ืนฐาน กล่าวคือ 
เงื่อนไขความรู้ หมายถึง ความรอบคอบ และความระมัดระวังในการด าเนินชีวิตและการประกอบ 
การงาน ส่วนเงื่อนไขคุณธรรม คือ การยึดถือคุณธรรมต่าง ๆ อาทิ ความซื่อสัตย์ สุจริต ความอดทน 
ความเพียร การมุ่งต่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง (ส านักงาน กปร., 2559: 19-21) 

จากความหมายที่นักวิชาการกล่าวได้กล่าวไว้ข้างต้น ให้ความหมายที่สอดคล้องและเชื่อมโยง
กัน สรุปได้ว่า เศรษฐกิจพอเพียง คือ หลักคิดท่ีชี้ถึงแนวทางด าเนินชิวิตในทางสายกลาง สามารถพ่ึงพา
ตนเองได้ ซึ่งจะต้องประกอบไปด้วยคุณลักษณะสามประการ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล 
และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี และ 2 เงื่อนไข คือ ความรู้ และคุณธรรม 

4.2 ทฤษฎีบันได 9 ขั้นสู่ควำมพอเพียง 
ทฤษฎีบันได 9 ขั้นสู่การพ่ึงตนเอง เป็นการปรับประยุกต์หลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

สู่การปฏิบัติ ของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ ซึ่งได้ด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ในรูปแบบของบันได 
9 ขั้น สู่ความยั่งยืนตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้เกษตรกรน้อมน าไปปฏิบัติ
ในการด ารงชีวิต โดยเน้นเศรษฐกิจพอเพียงขั้นพ้ืนฐานก่อน (พอกิน พออยู่ พอใช้ พอร่มเย็น) จึงค่อย
พัฒนาไปสู่ขั้นก้าวหน้า (บุญ ทาน เก็บ ขาย) เพ่ือสร้างความมั่นคงไปสู่ เศรษฐกิจพอเพียงระดับที่ใหญ่ขึ้น 
ดังพระราช-ด ารัสของพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จ พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร เพ่ือเป็นหลักในการท้างานให้ส าเร็จ ทฤษฎีบันได 9 ขั้น สู่ความพอเพียง” ได้แบ่ง
ออกเป็น 2 ระดับ คือ ขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด้วย พอกิน พอใช้ พออยู่ พอร่มเย็น และขั้นก้าวหน้า 
ประกอบด้วย บุญ ทาน เก็บรักษา ขาย กองก าลังเกษตรโยธิน ซึ่งเกษตรกรจะต้องท าขั้นพ้ืนฐานให้
มั่นคงก่อน ค่อยพัฒนาไปในขั้นก้าวหน้า (ชัยรัตน์ และพัชรี, 2561) 
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4.3 กำรปฏิบัติตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงตำมรูปแบบโคกหนองนำโมเดล 
สถาบันเศรษฐกิจพอเพียงและมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ ได้น้อมน าพระราชด ารัสใน

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ส าหรับเรื่องบริหารจัดการน้ า และพ้ืนที่การเกษตร ในลักษณะ
เป็นรูปแบบที่เรียกว่า “โคก หนอง นา โมเดล” ซึ่งเป็นการจัดการพ้ืนที่ซึ่งเหมาะกับพ้ืนที่การเกษตร 
ซึ่งเป็นการผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพ้ืนบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติใน
พ้ืนที่นั้น ๆ โดยแบ่งพ้ืนที่เป็นสัดส่วน 30 : 30 : 30 : 10 ดังนี้  

- 30% ส าหรับ แหล่งน้ า โดยการขุดบ่อท าหนองน้ าและคลองไส้ไก่  
- 30% ส าหรับ ท านา ปลูกข้าว 
- 30% ส าหรับ ท าโคกหรือป่า ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ก็คือ ปลูกไม้ใช้

สอย ไม้กินได้และไม้เศรษฐกิจ เพ่ือให้ได้ประโยชน์ คือ  
(1) พอกิน คือ มีผัก มีอาหารไว้กิน  
(2) พออยู่ คือ สามารถตัดไม้ไปสร้างบ้าน ท าท่ีอยู่ได้  
(3)  พอใช้  คือ มี ไว้ ใช้สอยในครั ว เรือน ใช้ เป็นยาและสมุนไพร ใช้ เป็นฟืน  

เป็นเครื่องมือใช้ สอยในบ้าน  
(4) พอร่มเย็น มีความสมบูรณ์ และความร่มเย็น  
- 10% ส าหรับที่อยู่อาศัย คอกสัตว์ถนนในแปลง เป็นต้น 

โคกหนองนาโมเดล มีองค์ประกอบ ดังนี้ 
1) โคก: พื้นที่สูง 
  - ดินที่ขุดท าหนองน้ านั้นให้น ามาท าโคก บนโคกปลูก “ป่า 3อย่าง ประโยชน์ 4 

อย่าง” ตามแนวทางพระราชด าริ 
 - ปลูกพืช ผัก สวนครัว เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ท าให้พออยู่ พอกิน พอใช้ 

พอร่มเย็น เป็นเศรษฐกิจพอเพียงขั้นพ้ืนฐาน ก่อนเข้าสู่ขั้นก้าวหน้า คือ ท าบุญ ท าทาน เก็บรักษา 
ค้าขาย และเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย 

- ปลูกท่ีอยู่อาศัยให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ 
  2) หนอง: หนองน้ ำหรือแหล่งน้ ำ 

- ขุดหนองเพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ยามหน้าแล้งหรือจ าเป็น และเป็นที่รับน้ ายามน้ าท่วม 
(หลุมขนมครก) 

- ขุด “คลองไส้ไก่” หรือคลองระบายน้ ารอบพ้ืนที่ตามภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยขุดให้
คดเค้ียวไปตามพ้ืนที่เพ่ือให้น้ ากระจายเต็มพ้ืนที่เพ่ิมความชุ่มชื้น ลดพลังงานในการรดน้ าต้นไม้ 

- ท า ฝายทดน้ า เพื่อเก็บน้ าเข้าไว้ในพ้ืนที่ให้มากที่สุด โดยเฉพาะเมื่อพ้ืนที่โดยรอบไม่
มีการกักเก็บน้ า น้ าจะหลากลงมายังหนองน้ า และคลองไส้ไก่ ให้ท าฝายทดน้ าเก็บไว้ใช้ยามหน้าแล้ง 
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- พัฒนาแหล่งน้ าในพ้ืนที่ ทั้งการขุดลอก หนอง คู คลอง เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ยาม
หน้าแล้ง และเพ่ิมการระบายน้ ายามน้ าหลาก 
  3) นำ: 

- พ้ืนที่นานั้นให้ปลูกข้าวอินทรีย์พ้ืนบ้าน โดยเริ่มจากการฟ้ืนฟูดิน ด้วยการท าเกษตร
อินทรีย์ยั่งยืน คืนชีวิตเล็ก ๆ หรือจุลินทรีย์กลับคืนแผ่นดินใช้การควบคุมปริมาณน้ าในนาเพ่ือคุมหญ้า 
ท าให้ปลอดสารเคมีได้ ปลอดภัยทั้งคนปลูก คนกิน 

- ยกคันนาให้มีความสูงและกว้าง เพื่อใช้เป็นที่รับน้ ายามน้ าท่วม ปลูกพืชอาหารตาม
คันนาแนวทางการจัดพื้นที่สู่ โคก หนอง นา โมเดล 

เริ่มต้นจากยกหัวคันนาให้สูงและใหญ่ (กว้างไม่น้อยกว่า 1 เมตร และสูงไม่น้อยกว่า 1 เมตร) 
เพ่ือเป็นเสมือนเขื่อนดินขนาดเล็กกักเก็บน้ าไว้และป้องกันคันนาพังในกรณีที่น้ าหลาก การขุดหนองน้ า 
ควรให้โค้งเลียนแบบธรรมชาติ มีระดับความลึกหลายระดับเพ่ือเป็นที่อยู่อาศัยของปลาแต่ละชนิด 
ขุด คลองไส้ไก่เลาะเลี้ยวไปทั่วพ้ืนที่เพ่ิมความชุ่มชื้น หรือหากว่า พ้ืนที่ไหนอยู่ใกล้ล้าห้วย ล าธาร 
ก็สามารถ กั้นฝายไว้เพิ่มยามน้ าหลากมา เพื่อช่วยชะลอน้ าแล้วยังจะท าให้มีน้ าไว้ยามหน้าแล้ง ดินที่ได้
จากการขุดหนองและคลองไส้ไก่ให้น้ ามาถมเป็นโคกเพ่ิมพ้ืนที่ปลูกต้นไม้ และสามารถท าได้ด้วยตัวเอง
หรือการช่วยเหลือกันเป็นเครือข่าย และพอเริ่มมีน้ าก็สามารถสร้างป่าไว้บนโคก บนเขา บนที่สูง หรือ
รอบ ๆ บ้าน ซึ่งป่าจะช่วยเพ่ิมความชุ่มชื้นและกักเก็บน้ าไว้ใต้ดิน สามารถเก็บน้ าได้มากกว่าบนดิน
หลายเท่า และหาก ชาวบ้านช่วยกันเก็บน้ าให้ได้ 10% ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าก็สามารถหยุดท่วม หยุดแล้งได้ 

หลักการส าคัญในการออกแบบพ้ืนที่จะมีการพิจารณาตามหลักภูมิสังคม คือ มีปัจจัยหลักที่  
ส าคัญของการออกแบบพื้นที่ ภูมิ คือ สภาพทางกายภาพ เช่น สภาพดิน น้ า ลม ไฟ สังคม วัฒนธรรม 
ความเชื่อ ภูมิปัญญาดั้งเดิมที่อยู่ในพื้นท่ีนั้น ซึ่งในการออกแบบจะให้ความส าคัญกับ “สังคม” มากกว่า 
“ภูมิ” คือต้องออกแบบตามสังคมและวัฒนธรรมของคนที่อยู่ แม้ว่าภูมิประเทศจะเหมือนกันก็ตาม 
หาก สังคมต่างกันการออกแบบก็จะต่างกันออกไปมีหลักพิจารณา ดังนี้  
  1) ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยต่อปีท่ีตกในพื้นที่  
  2) ความสูงต่ าของพ้ืนที่และทิศทางการไหลของน้ าในแปลง  
  3) การวางองค์ประกอบของพ้ืนที่ ประกอบด้วย 

- น้ า: สระน้ า ควรวางในต าแหน่งที่ลมร้อนพัดผ่าน (จากทิศ ตะวันตกเฉียงใต้ไป 
ตะวันออกเฉียงเหนือ) และขุดเลียนแบบธรรมชาติ  

- ดิน: ต าแหน่งโคก คือ ดินที่ขุดหนองน้ ามาปรับเป็นโคก ควรวาง ในต าแหน่งทาง
ทิศตะวันตก  

- ลม: การออกแบบบ้านให้มีช่องลม และควรวางต าแหน่งบ้านให้ ขวางทางลมหนาว  
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- ไฟ: ส ารวจทิศทางแสงในการวางต าแหน่ง เช่น บ้านให้หน้าต่าง บ้านรับแสงตอน
เช้า การวางต าแหน่งให้เงาต้นไม้บังแดดในยามบ่าย การวางต าแหน่งแปลงนาให้วางใน  แนวทิศ
ตะวันออก-ตะวันตก เป็นต้น  

- คอกสัตว์: ไม่ควรวางในต าแหน่งที่พัดพากลิ่นเข้าบ้าน  
- คน: การออกแบบควรให้เหมาะสมกับฐานะและก าลังของ เจ้าของที่ดิน (ส านักงาน

การปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ส านักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน, 2562) 

4.4 แนวคิดเกี่ยวกับควำมรู้ควำมเข้ำใจและกำรวัดควำมรู้ 
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
อดุลย์ จาตุรงคกุล (2541: 185-189; อ้างถึงใน ชนาทิป อ่อนหวาน , 2553: 41) กล่าวว่า 

ความรู้ หมายถึง ข่าวสารที่เก็บไว้ในความทรงจ า ส่วนหนึ่งของข่าวสารทั้งหมดเกี่ยวข้องกับหน้าที่ของ
ผู้บริโภคในตลาดเรียกว่า ความรู้เกี่ยวกับผู้บริโภค (Consumer Knowledge) ซึ่งอาจจะศึกษาได้โดย
การตอบค าถาม ดังนี้คือ ผู้บริโภครู้อะไร ความรู้จัดระเบียบอยู่ในความทรงจ าในรูปใด และจะวัด
ความรู้ได้อย่างไร และบุญชม ศรีสะอาด (2527: 20; อ้างถึงใน ชนาทิป อ่อนหวาน, 2553: 41) กล่าวว่า 
ความรู้ คือ ความสามารถของสมองในอันที่จะทรงไว้ซึ่งเรื่องราวต่าง ๆ ที่บุคคลได้รับเข้าไว้ในสมอง 
การวัดว่าบุคคลมีความสามารถในการจ าเรื่องราวต่าง  ๆ ได้มากน้อยเพียงใดนั้น วัดได้จาก
ความสามารถในการระลึกออกของบุคคลนั้น 

ไพศาล หวังพานิช (2526: 105; อ้างถึงใน ชนาทิป อ่อนหวาน, 2553: 41) ได้ให้ความหมาย
ของความเข้าใจ ว่าหมายถึง ความสามารถในการน าความรู้ความเข้าใจ ไปดัดแปลงปรับปรุงเพ่ือให้
สามารถจับใจความ อธิบาย หรือ เปรียบเทียบ ย่นย่อเรื่องราว ความคิดเห็นข้อเท็จจริงต่าง  ๆ ทั้งยัง
สามารถอธิบายและเปรียบเทียบสิ่งที่มีลักษณะและสภาพคล้ายคลึงเป็นท านองเดียวกับของเดิมได้ 
บุคคลที่มีความเข้าใจในสิ่งใดจะสามารถแปลความหมาย ตีความ หรือขยายความเกี่ยวกับสิ่งนั้นได้ 
และบลูม และคณะ (Bloom others, 1956: 271; อ้างถึงใน ชนาทิป อ่อนหวาน , 2553: 41-42) 
กล่าวว่า ความเข้าใจ หมายถึง ความสามารถในการที่คนขยายความรู้ความจ าให้ไกลออกไปจากเดิม
อย่างสมเหตุสมผล แยกเป็น 3 ขั้นที่ส าคัญ คือ การแปลความหมายของค า ข้อความ สัญลักษณ์ใน
แง่มุมใหม่ตามเนื้อเรื่องและหลักวิชาการนั้น ๆ การตีความโดยเอาความหมายจากการแปลทั้งหมดมา
รวมกันแล้วสรุปหรือขยายความนั้นตามแนวใหม่ และทัศนะใหม่ มุมมองใหม่ เพ่ือให้กว้างไกลออกไป
จากข้อเท็จจริง โดยจะต้องให้ข้อมูลหรือแนวโน้มอย่างเพียงพอ 

จากความหมายของความรู้และความเข้าใจที่กล่าวมาข้างต้นพอจะสรุปได้ว่า ความรู้ความ
เข้าใจ หมายถึง การสะสมประสบการณ์ ความทรงจ า ข้อมูลต่าง  ๆ ที่บุคคลได้เก็บไว้ในสมอง 
โดยสามารถน าออกมาใช้ได้ในการให้ข้อมูล อธิบายหรือความสามารถในการแปลความหมาย 
ซึ่งสามารถวัดความรู้ความเข้าใจได้จากการระลึก 
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กำรวัดควำมรู้ 
กิติมา ปรีดีดิลก (2520; อ้างถึงใน ชนาทิป อ่อนหวาน, 2553: 42-43) เครื่องมือที่ใช้ในการ

วัดความรู้มีหลายชนิด แต่ละชนิดมีความเหมาะสมกับการวัดความรู้ตามคุณลักษณะซึ่งแตกต่างกัน
ออกไป เครื่องมือที่ใช้วัดความรู้ที่นิยมใช้วัดกันมาก คือ แบบทดสอบ แบบทดสอบถือว่าเป็นสิ่งเร้า 
เมื่อน าไปเร้าผู้ถูกสอบ ให้แสดงอาการตอบสนองออกมาด้ วยพฤติกรรมบางอย่าง เช่น การพูด 
การเขียน การท าท่าทาง ฯลฯ เพ่ือให้สามารถสังเกตเห็นหรือสามารถนับจ านวนปริมาณได้ เพ่ือน าไป
แทนอันดับหรือคุณลักษณะของบุคคลนั้น รูปแบบของข้อสอบหรือแบบทดสอบมี 3 ลักษณะ 

1) ข้อสอบปากเปล่า เป็นการทดสอบด้วยวาจา หรือค าพูดระหว่างผู้ท าการสอบกับผู้ถูกสอบ
โดยตรงหรือบางครั้งเรียกว่า “การสัมภาษณ์” 

2) แบบสอบข้อเขียน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ 
- แบบความเรียง เป็นแบบที่ต้องการให้ผู้อธิบาย บรรยาย ประพันธ์ หรือวิจารณ์

เรื่องราวที่เกี่ยวกับความรู้นั้น 
 - แบบจ ากัด ค าตอบเป็นข้อสอบที่ให้ผู้สอบพิจารณาเปรียบเทียบ ตัดสินข้อความ

หรือรายละเอียดต่าง ๆ ซึ่งมีอยู่ 4 แบบ คือ แบบถูก ผิด แบบจ าคู่ และแบบเลือกตอบ 
 3) ข้อสอบภาคปฏิบัติ เป็นข้อสอบที่ไม่ต้องการให้ผู้ถูกสอบตอบสนองออกมาด้วยค าพูดหรือ

เขียนเครื่องหมายใดๆ แต่มุ่งให้แสดงพฤติกรรมด้วยการกระท าจริง 
รัตติกรณ์ จงวิศาล (2535: 51; อ้างถึงใน ชนาทิป อ่อนหวาน , 2553: 43) การวัดความรู้ 

ความสามารถในการระลึก (Recall) เรื่องราวข้อเท็จจริงหรือประสบการณ์ต่าง ๆ หรือเป็นการวัดการ
ระลึก ประสบการณ์เดิมที่บุคคลได้รับจากค าสอนการบอกกล่าว การฝึกฝนของผู้สอนรวมทั้งต าราจาก
สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ด้วยค าถามวัดความรู้แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ 

1) ถามความรู้ในเนื้อเรื่อง เป็นการถามรายละเอียดของเนื้อหา ข้อเท็จจริงต่างๆของเรื่องราว
ทั้งหลาย ประกอบด้วยค าถามประเภทต่าง ๆ เช่น ศัพท์และนิยาม กฎและความจริงหรือรายละเอียด
เนื้อหาต่าง ๆ 

2) ความรู้ในวิธีการ เป็นการถามวิธีปฏิบัติต่าง ๆ แบบแผน ประเพณี ขั้นตอนการปฏิบัติ
ทั้งหลาย เช่น ถามระเบียบแบบแผน ล าดับขั้นและแนวโน้ม การจัดประเภทและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ 

3) ถามความรู้รวบยอดเป็นการถามความสามารถในการจดจ าข้อสรุปหรือหลักการของ 
เรื่องที่เกิดจากการผสมผสานหาลักษณะ เพ่ือรวบรวมและย่นย่อลงมาเป็นหลักหรือหัวใจของเนื้อหา
นั้น ๆ 

จากที่กล่าวมาข้าวต้นอาจสรุปได้ว่า ในการสร้างเครื่องมือวัดความรู้ความเข้าใจจะต้อง
ค านึงถึงความสอดคล้องกับนิยาม ซึ่งในที่นี้คือนิยามความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยรูปแบบเครื่องมือที่ใช้วัดมีทั้งแบบปรนัยและอัตนัย โดยผู้วิจัยสนใจที่จะใช้แบบสอบถามที่
มีลักษณะเป็นปรนัยแบบเลือกตอบ (Multiple Choice) มาเป็นเครื่องมือในการวัดความรู้ความเข้าใจ 
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จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้ก าหนดตัวแปรใน
การศึกษา ซึ่งประกอบด้วยตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม โดยตัวแปรอิสระ ได้แก่ คุณลักษณะส่วน
บุคคล (เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ย/เดือน พ้ืนที่ท าการเกษตร) ความรู้ความเข้าใจปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงครอบคุลมเนื้อหาประกอบด้วยความหมายของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง คุณลักษณะ 3 ประการ และเงื่อนไข 2 ประการ ของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
ทฤษฎีบันได 9 ขั้น สู่ความพอเพียง ตัวแปรตามได้แก่ การปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดเป็นรูปธรรม ตามรูปแบบของโคก
หนองนาโมเดล 

จากตัวแปรอิสระและตัวแปรตามที่ได้จากการศึกษา สามารถก าหนดเป็นกรอบแนวคิดใน
การศึกษาได้ดังภาพที่ 4.1 

            ตัวแปรอิสระ          ตัวแปรตำม 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
5. วิธีกำรวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ครัวเรือนเกษตรกรในเขตต าบลบางตีนเป็ด อ าเภอ
เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา จากจ านวนครัวเรือนเกษตรกร 532 ครัวเรือน โดยใช้วิธีการ
ค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของ ทาโร่ ยามาเน่ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และมีค่าความคลาดเคลื่อน
ไม่เกิน 5% เมื่อค านวณแล้วได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างส าหรับการศึกษาเป็น จ านวน 228 ครัวเรือน 
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยส่งแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างตอบตามข้อเท็จจริง โดยผู้ศึกษาแจก
แบบสอบถามด้วยตนเองและน าแบบสอบถามที่ได้รับคืน มาตรวจความถูกต้องสมบูรณ์ในการตอบ

คุณลักษณะส่วนบุคคล 

1.เพศ 
2.อาย ุ
3.ระดับการศึกษา 
4.รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
5. พื้นที่ท าการเกษตร 

ควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
- ความหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- คุณลักษณะ 3 ประการ และเง่ือนไข 2 ประการ ของหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- ทฤษฎีบันได 9 ขั้น สู่ความพอเพียง 

กำรปฏิบัติตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดเป็นรูปธรรม
ตำมรูปแบบโคกหนองนำโมเดลของ
ครัวเรือนเกษตรกร ต ำบลบำงตีนเป็ด 

อ ำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรำ 
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แบบสอบถาม จากนั้นน าข้อมูลไปประมวลผลผ่านโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS และน าเสนอผลการศึกษา
โดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( ̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การแจกแจงความถี่ 
(Frequency) การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วย t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
ด้วย (One-way ANOVA) การวิเคราะห์ความแตกต่างของตัวแปรผ่าน LSD และการหาค่าความ
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการปฏิบัติตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบโคกหนองนาโมเดลของครัวเรือนเกษตรกร ต าบลบางตีนเป็ด 
อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยใช้การวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร
สัน (Pearson’s product moment correlation) 

 
6. ผลกำรศึกษำ 

การศึกษาความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตาม
รูปแบบโคกหนองนาโมเดล ในระดับครัวเรือนของเกษตรกร ต าบลบางตีนเป็ด อ าเภอเมือง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ผลการศึกษาได้น าเสนอในรูปตารางประกอบการอธิบาย ซึ่งแบ่งผลการศึกษาและ
วิเคราะห์ข้อมูลเป็น 5 ส่วน โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคล 

คุณลักษณะส่วนบุคคล จ ำนวน(คน) ร้อยละ 
1. เพศ   

ชาย 154 67.5 
หญิง        74 32.5 

2. อำย ุ   
ต่ ากว่า 40 ป ี 28 12.3 

40-50 ปี 88 38.6 
51-60 ปี 53 23.2 
61 ปี ข้ึนไป 59 25.9 
3. ระดับกำรศึกษำ   
ต่ ากว่าประถมศึกษา 17 7.5 

ประถมศึกษา 111 48.7 
มัธยมศึกษา/ปวช./หรือเทียบเท่า 64 28.1 

ปวส./อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 24 10.5 
ปริญญาตรี 8 3.5 
สูงกว่าปริญญาตรี 4 1.8 
4. รำยได้เฉลี่ย/เดือน   
ต่ ากว่า 10,000 บาท 56 24.6 
10,001-15,000 บาท 84 36.8 
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คุณลักษณะส่วนบุคคล จ ำนวน(คน) ร้อยละ 

15,001-20,000 บาท 56 24.6 
20,001 บาทขึ้นไป 32 14 

5. พ้ืนที่ท ำกำรเกษตร   
น้อยกว่า 5 ไร่ 21 9.2 
5-10 ไร่ 66 28.9 

11-15 ไร่ 63 27.6 
16-20 ไร่ 38 16.7 

มากกว่า 20 ไร่ 40 17.5 
รวม 228 100 

 
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 67.5 มีอายุระหว่าง 

40-50 ปี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 38.6 รองลงมาคืออายุ 61 ปี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 25.9 มีระดับ
การศึกษา ประถมศึกษา มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 48.7 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษา/ปวช./หรือ
เทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 28.1 มีรายได้เฉลี่ย/เดือน 10 ,001-15,000 บาท มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
36.8 รองลงมาคือ 15,001-20,000 บาท และต่ ากว่า 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.6 และมีพ้ืนที่
ท าการเกษตร 5-10 ไร่ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 28.9 รองลงมาคือ มากกว่า 20 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 
17.5 

ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร
ต าบลบางตีนเป็ด อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ระดับควำมรู้ควำมเข้ำใจ คะแนน จ ำนวน ร้อยละ 
ระดับต่ า (<ร้อยละ50) 0-14 6 2.63 
ระดับปานกลาง(ระหว่างร้อยละ 50-79) 15-23 64 28.07 
ระดับสูง (> ร้อยละ 80) 24-30 158 69.30 
คะแนนต่ าสุด 4 สูงสุด 30   

 ̅ = 24.00 SD = 3.60   

 
ผลการศึกษา พบว่า เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 69.30 รองลงมา คือ ความรู้ ความเข้าใจระดับ 
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 28.07 และความรู้ความเข้าใจระดับต่ า คิดเป็นร้อยละ 2.63 และมีค่าเฉลี่ย
ของคะแนน 24 คะแนน ( ̅=24, S.D.=3.60)  

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรูปแบบโคก
หนองนาโมเดลของเกษตรกรต าบลบางตีนเป็ด อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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กำรปฏิบัติตำมหลักปรัชญำของ

เศรษฐกิจพอเพียงตำมรูปแบบโคก
หนองนำโมเดล 

ระดับกำรปฏิบัต ิ

 ̅ S.D. ระดับ อันดับ 
มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยท่ีสุด 

(1) ท่านมีการแบ่งพื้นที่ออกเป็น
สัดส่วนในอัตรา 30 : 30 : 30 : 10 
ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ 

2 
(0.9) 

42 
(18.4) 

131 
(57.5) 

35 
(15.4) 

18 
(7.9) 

2.89 0.82 ปานกลาง 30 

( 2 )  ท่ า น มี ก า ร ท า เ ก ษต ร แ บ บ
ผสมผสานในพื้นที่ของตนเอง เช่น 
ปลูกผักสวนครัว ปลูกพืชสมุนไพร  
เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 

9 
(3.9) 

94 
(41.2) 

91 
(39.9) 

22 
(9.6) 

12 
(5.3) 

3.29 0.89 ปานกลาง 6 

(3) ท่านได้ค านวณและออกแบบ
พื้ นที่ ใ ห้ มี น้ า ใช้ เพี ยงพอส าหรั บ
การเกษตร อุปโภค และบริโภคตลอด
ทั้งปี 

11 
(4.8) 

97 
(42.5) 

74 
(32.5) 

35 
(15.4) 

11 
(4.8) 

3.27 0.94 ปานกลาง 9 

(4) แหล่งน้ าในพื้นที่ของท่านมีการ
วางต าแหน่งตามลมร้อนพัดผ่าน 

28 
(12.3) 

78 
(34.2) 

67 
(29.4) 

20 
(8.8) 

35 
(15.4) 

3.19 1.22 ปานกลาง 21 

(5) ท่านมีการขุดหนองโดยเลียนแบบ
ตามธรรมชาติเพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ยาม
หน้าแล้งหรือจ าเป็น และเป็นที่รับน้ า
ยามน้ าท่วม 

29 
(12.7) 

64 
(28.1) 

72 
(31.6) 

25 
(11) 

38 
(16.7) 

3.09 1.25 ปานกลาง 29 

(6) ท่านน าดินที่ได้จากขุดหนองมาท า
เป็นโคก 

32 
(14) 

65 
(28.5) 

68 
(29.8) 

31 
(13.6) 

32 
(14) 

3.15 1.23 ปานกลาง 24 

(7) บนโคกมีการปลูกป่า 3 อย่าง 
ประโยชน์ 4 อย่างตามแนวทาง
พระราชด าริ 

41 
(18) 

48 
(21.1) 

82 
(36) 

30 
(13.2) 

27 
(11.8) 

3.20 1.22 ปานกลาง 
20 

(8) ท่านได้ขุดคลองไส้ไก่หรือคลอง
ระบายน้ าตามภูมิ ปัญญาชาวบ้าน
รอบพื้นที่ท าการเกษตร 

27 
(11.8) 

75 
(32.9) 

68 
(29.8) 

38 
(16.7) 

20 
(8.8) 

3.22 1.12 ปานกลาง 
16 

(9) ท่ า น มี ก า ร ท า น า ใ น พื้ น ที่
การเกษตรของท่าน 

25 
(11) 

69 
(30.3) 

77 
(33.8) 

36 
(15.8) 

21 
(9.2) 

3.18 1.11 ปานกลาง 
22 

(10) ท่านมีการยกคันนาให้สูงและ
กว้างเพื่อใช้เป็นพื้นที่รับน้ ายามน้ า
ท่วม และมีการปลูกอาหารตามคันนา 

26 
(11.4) 

61 
(26.8) 

91 
(39.9) 

20 
(8.8) 

30 
(13.2) 

3.14 1.15 ปานกลาง 
26 

(11) ท่านมีการสร้างฝายทดน้ าขนาด
เล็กในพื้นที่เพื่อเก็บน้ าเข้าไว้ในพื้นที่
ให้มากที่สุด 

35 
(15.4) 

71 
(31.1) 

62 
(27.2) 

33 
(14.5) 

27 
(11.8) 

3.24 1.22 ปานกลาง 
13 

(12) ท่านออกแบบที่อ ยู่อาศัยโดย
การค านึงถึงสภาพภูมิประเทศและ
สภาพภูมิอากาศในพื้นที่ 

27 
(11.8) 

69 
(30.3) 

69 
(30.3) 

33 
(14.5) 

30 
(13.2) 

3.13 1.19 ปานกลาง 
27 

(13) ท่านปลูกไม้ขนาดใหญ่ในพื้นที่
ของท่านเพื่อให้ร่มเงาแก่ที่อยู่อาศัย
ของตนเอง 

31 
(13.6) 

78 
(34.2) 

58 
(25.4) 

37 
(16.2) 

24 
(10.5) 

3.24 1.19 ปานกลาง 
13 

(14) ท่านท าการเกษตรโดยปราศจาก
การใช้สารเคมีทุกชนิด 

34 
(14.9) 

80 
(35.1) 

61 
(26.8) 

25 
(11) 

28 
(12.3) 

3.29 1.21 ปานกลาง 
6 

(15) ท่านน าทรัพยากรธรรมชาติใน 36 74 60 25 33 3.24 1.26 ปานกลาง 13 
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กำรปฏิบัติตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงตำมรูปแบบโคก

หนองนำโมเดล 

ระดับกำรปฏิบัต ิ

 ̅ S.D. ระดับ อันดับ 
มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยท่ีสุด 

พื้นที่ของตนเองมาต่อยอดให้เกิด
ประโยชน์อย่างสูงสุด เช่น การน า
หยวกกล้วยมาใช้เป็นส่วนผสมของ
อาหารไก่ การน ามูลสัตว์มาท าเป็น
ปุ๋ยอินทรีย์ เป็นต้น 

(15.8) (32.5) (26.3) (11) (14.5) 

(16) ท่านมีการเรียนรู้และน าภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ในการ
ท าการเกษตร 

22 
(9.6) 

76 
(33.3) 

76 
(33.3) 

29 
(12.7) 

25 
(11) 

3.18 1.12 ปานกลาง 
22 

(5) ท่านมีการขุดหนองโดยเลียนแบบ
ตามธรรมชาติเพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ยาม
หน้าแล้งหรือจ าเป็น และเป็นที่รับน้ า
ยามน้ าท่วม 

29 
(12.7) 

64 
(28.1) 

72 
(31.6) 

25 
(11) 

38 
(16.7) 

3.09 1.25 ปานกลาง 29 

(17)  ใ น พื้ น ที่ ข อ งท่ า น มี “ หลุ ม
พอเพียง” โดยปลูกทุกอย่างในหลุม
เดียว ลดภาระการรดน้ าปลูกซ้ า 

36 
(15.8) 

69 
(30.3) 

72 
(31.6) 

30 
(13.2) 

21 
(9.2) 

3.30 1.16 ปานกลาง 
4 

(18) ท่านมีการเพาะช าพืชผักชนิด
ต่าง ๆ ด้วยตนเองเพื่อให้มีผลผลิต
มากขึ้น 

31 
(13.6) 

67 
(29.4) 

76 
(33.3) 

36 
(15.8) 

18 
(7.9) 

3.25 1.12 ปานกลาง 
11 

(19) ท่านมีการเตรียมและส ารอง 
“พัน ธุ์ พื ช”  ไ ว้ ส าหรั บ เ ป็นพัน ธุ์
เพาะปลูกในปีต่อไป 

29 
(12.7) 

69 
(30.3) 

74 
(32.5) 

35 
(15.4) 

21 
(9.2) 

3.22 1.13 ปานกลาง 
16 

(20) ท่านมีการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรของตนเอง เพื่อเก็บไว้
ส าหรับบริโภคในอนาคต เช่น พริก
แห้ง ปลาแห้ง เป็นต้น 

30 
(13.2) 

82 
(36) 

59 
(25.9) 

28 
(12.3) 

29 
(12.7) 

3.25 1.21 ปานกลาง 

11 

(21)  ท่ า น ด า ร ง ชี วิ ต ด้ ว ยค ว า ม
ขยันหมั่นเพียร ประหยัด ซ่ือสัตย์ 
สุจริตต่อตนเองและผู้อื่น 

47 
(20.6) 

64 
(28.1) 

74 
(32.5) 

26 
(11.4) 

17 
(7.5) 

3.43 1.15 มาก 
1 

(22) ท่านมีการจัดท าบัญชีรายรับ-
รายจ่ายอย่างสม่ าเสมอ 

29 
(12.7) 

63 
(27.6) 

75 
(32.9) 

30 
(13.2) 

31 
(13.6) 

3.13 1.20 ปานกลาง 
27 

(23) ท่านมีการออมเงินไว้ใช้ส าหรับ
ยามฉุกเฉิน 

29 
(12.7) 

75 
(32.9) 

78 
(34.2) 

24 
(10.5) 

22 
(9.6) 

3.29 1.11 ปานกลาง 
6 

(24) ท่านแบ่งปันผลผลิตให้แก่ผู้อื่น
และผู้ยากไร้ 

34 
(14.9) 

61 
(26.8) 

76 
(33.3) 

34 
(14.9) 

23 
(10.1) 

3.21 1.17 ปานกลาง 
18 

(25)  ท่ านแ บ่ ง ปันความรู้ ที่ เ ป็ น
ประโยชน์ส าหรับการท าการเกษตร
ให้กับคนในชุมชน 

30 
(13.2) 

55 
(24.1) 

85 
(37.3) 

35 
(15.4) 

23 
(10.1) 

3.15 1.14 ปานกลาง 
24 

(26) ท่านอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม
ส่วนรวมหรือร่วมกิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน์ เช่น การเก็บขยะ การ
ด านา เป็นต้น 

31 
(13.6) 

71 
(31.1) 

78 
(34.2) 

33 
(14.5) 

15 
(6.6) 

3.31 1.08 ปานกลาง 

3 

( 27)  ท่ า น แ ป ร รู ป ผ ล ผ ลิ ต ท า ง
การเกษตรซ่ึงเป็นการเพิ่มมูลค่าให้
สินค้า และน าไปจ าหน่ายสู่ตลาด 

31 
(13.6) 

72 
(31.6) 

60 
(26.3) 

45 
(19.7) 

20 
(8.8) 

3.21 1.16 ปานกลาง 
18 
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กำรปฏิบัติตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงตำมรูปแบบโคก

หนองนำโมเดล 

ระดับกำรปฏิบัต ิ

 ̅ S.D. ระดับ อันดับ 
มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยท่ีสุด 

(28) ท่ า นมี ก า ร ร วมก ลุ่ ม  ส ร้ า ง
เครือข่ายในหมู่บ้านของตนเองเพื่อ
การท าการเกษตรชุมชนอย่างย่ังยืน 

28 
(12.3) 

81 
(35.5) 

73 
(32) 

24 
(10.5) 

22 
(9.6) 

3.30 1.11 ปานกลาง 
4 

(29) ท่านมีการรวมกลุ่ม ท ากิจกรรม
ที่เป็นการส่งเสริมและขยายผลให้
ชุมชนข้างเคียงด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

37 
(16.2) 

76 
(33.3) 

67 
(29.4) 

24 
(10.5) 

24 
(10.5) 

3.34 1.18 ปานกลาง 2 

(30)  ท่ าน เข้ า รั บการอบรมและ
แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ ในเรื่องของ
การท าเกษตรตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงอยู่เสมอ 

29 
(12.7) 

74 
(32.5) 

74 
(32.5) 

31 
(13.6) 

20 
(8.8) 

3.27 1.12 ปานกลาง 9 

รวม      3.22 0.40 ปำนกลำง  

 
ผลการศึกษา พบว่า ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพียงตามรูปแบบโคกหนองนาโมเดลของเกษตรกร ต าบลบางตีนเป็ด อ าเภอเมือง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา พบว่า มีการปฏิบัติ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( ̅=3.22) 

ส่วนที่ 4 ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรูปแบบ
โคกหนองนาโมเดล ของเกษตรกรต าบลบางตีนเป็ด อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา จ าแนกตามเพศ 
อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ย/เดือน และพ้ืนที่ท าการเกษตร 

กำรปฏิบัติตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงตำมรูปแบบโคกหนองนำโมเดล 

เพศ N Mean S.D. t P 

ภำพรวม ชาย 154 3.22 0.35 -.021* 0.98 
หญิง 74 3.22 0.48 

* นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกร ในต าบลบางตีนเป็ด ที่มีเพศต่างกัน มีการปฏิบัติตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจตามรูปแบบโคกหนองนาโมเดลโดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05  
กำรปฏิบัติตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกจิพอเพียงตำม
รูปแบบโคกหนองนำโมเดล 

แหล่งควำม
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ภำพรวม ระหว่างกลุ่ม 0.445 3 0.14 0.92 0.43 
ภายในกลุ่ม 36.03 224 0.16   

รวม 36.48 227    
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ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกร ในต าบลบางตีนเป็ด ที่มีอายุต่างกัน มีการปฏิบัติตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจตามรูปแบบโคกหนองนาโมเดลโดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน  
กำรปฏิบัติตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกจิพอเพียงตำม
รูปแบบโคกหนองนำโมเดล 

แหล่งควำม
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ภำพรวม ระหว่างกลุ่ม 2.32 5 0.46 3.01* 0.01 

ภายในกลุ่ม 34.16 222 0.15   
รวม 36.48 227    

* นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรในต าบลบางตีนเป็ด ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีการปฏิบัติ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรูปแบบโคกหนองนาโมเดล โดยภาพรวม แตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้น จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ด้วยวิธี LSD 
ระดับกำรศึกษำ  ̅ ต่ ำกว่ำ

ประถมศึกษำ 
ประถมศึกษำ มัธยมศึกษำ/

ปวช./หรือ
เทียบเท่ำ 

ปวส./
อนุปริญญำ

หรือ
เทียบเท่ำ 

ปริญญำตร ี สูงกว่ำ
ปริญญำตร ี

3.11 3.26 3.17 3.07 3.58 3.44 

ต่ ากว่าประถมศึกษา 3.11 - -0.15 -0.06 0.03 -0.47* -0.32 

ประถมศึกษา 3.26  - 0.08 0.18* -0.32* -0.17 

มัธยมศึกษา/ปวช./
หรือเทียบเท่า 

3.17   - 0.10 -0.41* -0.26 

ปวส./อนุปริญญา
หรือเทียบเท่า 

3.07    - -0.51* -0.36 

ปริญญาตรี 3.58     - 0.14 

สูงกว่าปริญญาตรี 3.44      - 

 
ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกร ในต าบลบางตีนเป็ด ที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีการ

ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรูปแบบโคกหนองนาโมเดล ในภาพรวม สูงกว่า 
เกษตรกรที่มีระดับการศึกษา ต่ ากว่าประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา/ปวช./หรือเทียบเท่า 
ปวส./อนุปริญญา หรือเทียบเท่า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

 

 

 



774 
 

 
 

กำรปฏิบัติตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกจิพอเพียงตำม
รูปแบบโคกหนองนำโมเดล 

แหล่งควำม
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ภำพรวม ระหว่างกลุ่ม 0.32 3 0.10 0.66 0.57 
ภายในกลุ่ม 36.16 224 0.16   

รวม 36.48 227    

* นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกร ในต าบลบางตีนเป็ด ที่มีรายได้เฉลี่ย/เดือนต่างกัน มีการปฏิบัติ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจตามรูปแบบโคกหนองนาโมเดลโดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน 
กำรปฏิบัติตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกจิพอเพียงตำม
รูปแบบโคกหนองนำโมเดล 

แหล่งควำม
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ภำพรวม ระหว่างกลุ่ม 1.89 4 0.47 3.04* 0.01 

ภายในกลุ่ม 34.59 223 0.15   
รวม 36.48 227    

* นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

ผลการศึกษา พบว่า เกษตรกรในต าบลบางตีนเป็ด ที่มีพ้ืนที่ท าการเกษตรต่างกัน มีการ
ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรูปแบบโคกหนองนาโมเดล โดยภาพรวม แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้น จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ด้วยวิธี 
LSD 

พ้ืนที่ท ำกำรเกษตร  ̅ น้อยกวำ่  
5 ไร่ 

5-10 ไร่ 11-15 ไร่ 16-20 ไร่ มำกกว่ำ 20 
ไร่ 

3.24 3.14 3.14 3.34 3.33 
น้อยกว่า 5 ไร่ 3.24 - 0.09 0.09 -0.10 -0.09 

5-10 ไร่ 3.14  - 0.00 -0.19* -0.19* 
11-15 ไร่ 3.14   - -0.20* -0.19* 

16-20 ไร่ 3.34    - 0.00 
มากกว่า 20 ไร่ 3.33     - 

 
ผลการศึกษา พบว่า เกษตรกรในต าบลบางตีนเป็ด มีพ้ืนที่ท าการเกษตร 16-20 ไร่ และ

มากกว่า 20 ไร่ มีการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรูปแบบโคกหนองนาโมเดล ใน
ภาพรวม สูงกว่า เกษตรกรที่มีพ้ืนที่ท าการเกษตร 5-10 ไร่ พ้ืนที่ท าการเกษตร 11-15 ไร่ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ส่วนที่ 5 ผลวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรูปแบบโคกหนองนาโมเดลของ
เกษตรกร ต าบลบางตีนเป็ด อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

กำรปฏิบัติตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกจิ

พอเพียงตำมรูปแบบโคก
หนองนำโมเดล 

ค่ำสัมประสิทธิส์หสัมพนัธ์ (r) Sig. แปลผล 
0.33** 0.00 ความสัมพันธ์ระดับ 

ปานกลาง 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
  

ผลการศึกษา พบว่า ความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรูปแบบโคกหนองนาโมเดลของ
เกษตรกร ต าบลบางตีนเป็ด อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ในภาพรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 อยู่ในระดับมีความสัมพันธ์กันปานกลาง (r=0.33) 

 
7. อภิปรำยผล 

ความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรูปแบบโคก
หนองนาโมเดล ในระดับครัวเรือนของเกษตรกร ต าบลบางตีนเป็ด อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้ 

ความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของเกษตรกร  ต าบลบางตีนเป็ด 
อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา อยู่ในระดับสูง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ขันทอง นีระมนต์ (2551) 
ที่พบว่า ความรู้ความเข้าใจแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้น าชุมชนและกรรมการกองทุน
หมู่บ้านกลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดี และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เดชา กลิ่นจันทร์ 
(2549) ที่พบว่า ระดับการรับรู้ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในจังหวัด
นครราชสีมา อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุคนธ์ เหลืองอิงคะสุต (2551) ที่พบว่า 
ประชาชนในเขตพ้ืนที่ ต าบลหนองไผ่ อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีความรู้ความเข้าใจในปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริของประชาชนอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
จิรายุ รัตนบวร และอดุลยเดช ตันแก้ว (2552) ที่พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี  
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีอยู่ ในระดับมาก แต่ ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของสุวิทย์ 
จันทร์สงเคราะห์ (2553) ที่พบว่า ประชาชน ของต าบลไผ่รอบ อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 
ส่วนใหญ่มีความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับปานกลาง เท่านั้น  
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การปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรูปแบบโคกหนองนาโมเดลของ
เกษตรกร ต าบลบางตีนเป็ด อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ งานวิจัยของ เดชา กลิ่นจันทร์ (2549) ที่พบว่า ระดับการน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของเกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมา ไปปฏิบัติ อยู่ในระดับปานกลาง และสอดคล้องกับ
งานวิจัย ของสุคนธ์ เหลืองอิงคะสุต (2551) ที่พบว่า ประชาชนในเขตพ้ืนที่ ต าบลหนองไผ่ อ าเภอ
เมือง จังหวัดอุดรธานี การศึกษาการบันทึกบัญชีครัวเรือนในภาพรวมอยู่ในระดับบางครั้ง แต่ไม่
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทิฐิตา เพชรรัตน์ (2551) ที่พบว่า หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านใหม่ 
ริมเมย หมู่ที่ 10 ต าบลแม่กาษา อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ส่วนใหญ่ยังไม่น าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต เนื่องจากไม่เข้าใจวิธีการน าไปปฏิบัติ  และไม่สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ชมัยภรณ์ ศรีสมัย (2551) ที่พบว่า การมีส่วนร่วมของผู้น าชุมชนในการขับเคลื่อนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดยะลา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

ความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการปฏิบัติ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรูปแบบโคกหนองนาโมเดลของเกษตรกร ต าบลบาง
ตีนเป็ด อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ในภาพรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 อยู่ใน
ระดับมีความสัมพันธ์กันปานกลาง (r=0.33) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุคนธ์ เหลืองอิงคะสุต 
(2551) ที่พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชด าริกับการบันทึกบัญชีครัวเรือนของประชาชน โดยภาพรวม มีความสัมพันธ์ทางบวก และ 
มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.16 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ เดชา กลิ่นจันทร์ (2549) ที่พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการรับรู้และระดับ  
การน าไปปฏิบัติตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์ไปในทิศทาง
เดียวกัน 

 
8. ข้อเสนอแนะจำกผลวิจัย 

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง ความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงตามรูปแบบโคกหนองนาโมเดลในระดับครัวเรือนของเกษตรกร ต าบลบางตีนเป็ด อ าเภอ
เมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

8.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย 
ผลการวิจัยพบว่า เกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง เกือบร้อยละ 70 มีความรู้ความเข้าใจในหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สูง แต่อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนั้น ยังอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ใกล้ชิดกับ
พ้ืนที่ เช่น องค์การบริหารส่วนต าบลบางตีนเป็ด ส านักงานเกษตรต าบล ควรมีนโยบาย ที่เป็นไปใน
ลักษณะของการบูรณาการร่วมกัน เพ่ือให้การด าเนินงานในเรื่องของการส่งเสริม สนับสนุน การท า
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เกษตรที่เป็นไปตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นรูปธรรมตามแบบของโคกหนองนาโมเดล 
ให้แก่เกษตรกรในต าบลบางตีนเป็ด ให้สามารถด าเนินไปอย่างมีเอกภาพ และมีความต่อเนื่องเชื่อมโยง 
สอดคล้องกัน เนื่องจากทราบว่าเกษตรกรในพ้ืนที่มักประสบปัญหาเกี่ยวกับน้ าเค็ม อาจท าให้การท า
การเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรูปแบบโคกหนองนาโมเดล ซึ่งจ าเป็นต้องใช้
เวลาและความเพียรพยายามนั้น ไม่ประสบความส าเร็จเป็นรูปธรรมเท่าที่ควร 

ผลการวิจัยพบว่า ความรู้ความเข้าใจมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการปฏิบัติตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงตามรูปแบบโคกหนองนาโมเดล อยู่ในระดับปานกลางเท่านั้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
ถึงแม้เกษตรกรมีความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สูง แต่การปฏิบัติก็ยังไม่เกิดเป็น
รูปธรรม ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ต าบลบางตีนเป็ด อาจต้องบรรจุนโยบาย หรือแผนงาน ที่
ช่วยให้การปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรูปแบบโคกหนองนาโมเดลเกิดเป็น
รูปธรรม เช่น จัดท าแปลงสาธิต หรือจุดสาธิตการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา โคกหนองนาโมเดล 
ไว้เป็นตัวอย่างในพ้ืนที่ต าบลบางตีนเป็ด เพ่ือให้เกษตรกรได้เห็นตัวอย่างจริงในพ้ืนที่และสามารถน า
กลับไปประยุกต์ใช้ในที่ดินของตนเองได้ 

8.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติกำร 
ผลการวิจัยพบว่า การปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรูปแบบโคกหนองนา

โมเดล ของเกษตรกรต าบลบางตีนเป็ด อยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติในระดับที่
สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมกันลงพ้ืนที่อย่างสม่ าเสมอ และต่อเนื่อง เพ่ือจะได้
ทราบถึงสาเหตุของปัญหาหรืออุปสรรค ข้อจ ากัด ของเกษตรกรในพ้ืนที่ ว่าประสบปัญหาประการใดที่
ท าให้ไม่สามารถท าการเกษตรตามรูปแบบโคกหนองนาโมเดลได้ ซึ่งหากได้รับข้อมูลดังกล่าวแล้ว 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะสามารถน าข้อมูลที่ได้รับมานั้น ไปประกอบเป็นข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์ 
และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิผลและเกิดผลสัมฤทธิ์ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ ต้องส่งเสริม หรือจัดให้มีเกษตรกรตัวอย่างเกี่ยวกับการท า
การเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรูปแบบโคกหนองนาโมเดล ที่สามารถเป็นผู้น า
ของเกษตรกรในพื้นที่ได้ และหากมีเกษตรกรตัวอย่างแล้ว จะต้องส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มกันอย่าง
เข้มแข็งของเกษตรกร ที่เป็นไปในรูปแบบของกลุ่ม หรือชมรมที่เก่ียวกับการท าเกษตรตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงตามรูปแบบโคกหนองนาโมเดล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้อง ลงพ้ืนที่ให้
ค าแนะน า และคอยเป็นที่ปรึกษาให้กับกลุ่มเกษตรกรอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งและ  
มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

8.3 ข้อเสนอแนะเชิงวิชำกำร 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษาความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกร และอยู่ในระดับครัวเรือนเพียงเท่านั้น ดังนั้น 
เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับ ทุกภาคส่วน มีการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
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การด าเนินชีวิตให้เกิดเป็นรูปธรรม ควรจะต้องศึกษาความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของประชาชนในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็น ระดับครัวเรือน ระดับกลุ่ม 
ชุมชน ระดับประเทศ และประชาชนในหลาย ๆ สาขาอาชีพ ไม่ว่าจะเป็น ผู้ประกอบธุรกิจ ข้าราชการ 
เป็นต้น 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษาที่ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงปริมาณเท่านั้ น 
ดังนั้น เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ และมีความละเอียดในเชิงลึกมายิ่งขึ้น ควรด าเนินการศึกษาโดยการ
เก็บข้อมูลทั้งเชิงปริมาณควบคู่กันไปกับการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ 
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ศึกษำควำมพร้อมด้ำนดิจิทัลในกำรน ำเทคโนโลยีเข้ำมำใช้ในกำรปฏบิัติงำน
และกำรให้บริกำรแก่ผู้เสียภำษีของส ำนักงำนสรรพำกรพ้ืนที่ 

กรุงเทพมหำนคร 17 กรมสรรพำกร  

อุบลรัตน์ แก้วปราณเจริญ** 
 

บทคัดย่อ 

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกมีแนวโน้มการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างรวดเร็ว 
ท าให้องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชนปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินการและเร่งน า
เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนองค์กร องค์กรภาครัฐบาลซึ่งเป็นแกน
หลักในการพัฒนาประเทศ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาการบริหารงานภาครัฐ โดยการน า
เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้อย่างเต็มรูปแบบ การศึกษาความพร้อมด้านดิจิทัลในการน าเทคโนโลยีเข้า
มาใช้ในการปฏิบัติงานและการให้บริการแก่ผู้เสียภาษีของส านักงานสรรพากรพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
17 กรมสรรพากร ศึกษาข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม มีกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 111 คน น าข้อมูลมา
วิเคราะห์ทางสถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ย อีกท้ังยังมีค าถามเพ่ือรับฟังปัญหา อุปสรรค ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพ่ือใช้
ในการปรับปรุงและพัฒนา  

ผลการศึกษาระดับความพร้อมทั้ง 7 ด้าน พบว่า ระดับความพร้อมด้านดิจิทัลในการน า
เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานและการให้บริการแก่ผู้เสียภาษีของส านักงานสรรพากรพ้ืนที่

กรุงเทพมหานคร 17 กรมสรรพากร โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก ( ̅=3.551, S.D.=0.678) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามี 2 ด้าน ที่มีระดับความพร้อมอยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านการ

สื่อสารโทรคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยี ( ̅=3.218, S.D.=0.784) และด้านการ

สนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐที่ก ากับดูแล ( ̅=3.290, S.D.=0.779) โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เสนอ
ปัญหาและอุปสรรค คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่และสามารถใช้การได้มีไม่เพียงพอกับจ านวน
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานและไม่สามารถรองรับโปรแกรมหรือระบบงานใหม่ ๆ ได้ และมีข้อคิดเห็น คือ 
การจัดให้มีการอบรม ให้ความรู้ด้านเทคโนโลยี ระบบงานกับเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ที่ทันสมัย สามารถ
อ านวยความสะดวกให้กับผู้เสียภาษีได้อย่างถูกต้อง 

 
 

                                                           
*นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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เมื่อน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลเห็นควรก าหนดให้มีการจัดท าระบบประเมินความพร้อมด้าน
ดิจิทัลในการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานจากหน่วยปฏิบัติโดยตรง ก าหนดให้หน่วยปฏิบัติ
จัดท าแผนการปฏิบัติงานด้านดิจิทัลและการน าเทคโนโลยี เข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานเสนอ
กรมสรรพากร พร้อมระบุถึงปัจจัยสนับสนุนที่จ าเป็นต้องใช้เพ่ือให้กรมสรรพากรพิจารณาถึงความ
จ าเป็นเร่งด่วนในการจัดสรรทรัพยากร และควรมีการปรับเปลี่ยนวิธีในการในการจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์ส านักงานที่สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี จากการจัดซื้อจัดจ้าง
มาเป็นการเช่า เพ่ือที่จะสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายและคุณสมบัติต่าง ๆ ของอุปกรณ์ส านักงานหรือ
เครื่องคอมพิวเตอร์ ได้ง่ายยิ่งขึ้น 

ค ำส ำคัญ: ความพร้อม, ดิจิทัล, เทคโนโลยี 
 
1. บทน ำ 

จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันที่มีแนวโน้มการพัฒนาด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อพฤติกรรมของคนในสังคมท าให้องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐบาลและ
ภาคเอกชนปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินการและเร่งน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเป็นเครื่องมือส าคัญใน
การขับเคลื่อนองค์กร 

องค์กรภาครัฐบาลซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาประเทศ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องมีการพัฒนาการบริหารงานภาครัฐ เพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินการ ส่งเสริมให้เกิดการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน จัดระบบองค์กรให้มีความทันสมัย เปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกัน โดยการน า
เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้อย่างเต็มรูปแบบ  

กรมสรรพากร ซึ่งเป็นหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรที่ส าคัญของประเทศไทย มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือที่จะน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในการบริหารงานของหน่วยงานและการให้บริการ 
เพ่ือช่วยอ านวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว เพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ลดขั้นตอน ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน รวมถึงเพ่ือให้สามารถให้บริการแก่ผู้เสีย
ภาษีได้อย่างสะดวก รวดเร็ว  

ส านักสรรพากรพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 17 เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกรมสรรพากร พ้ืนที่
รับผิดชอบเขตบางนา กรุงเทพมหานคร มีส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขาในสังกัด 1 แห่ง คือ 
ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขาบางนา ที่ตั้งส านักงานตั้งอยู่ เลขที่ 1858/53-56 อาคารอินเตอร์ลิงค์ 
ทาวเวอร์ ชั้น 10 และ 12 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 
มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการวางแผนการปฏิบัติงานและประเมินผล เพ่ือให้การบริหาร
การจัดเก็บภาษีอากรเป็นไปตามเป้าหมายของกรมสรรพากร ก ากับดูแลผู้เสียภาษีรายที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ ด าเนินการเกี่ยวกับการเร่งรัดภาษีอากรค้างและด าเนินคดีแก่ผู้เสียภาษี ตอบข้อหารือทาง
ภาษีอากร พิจารณาการคืนภาษีอากร ปฏิบัติงานด้านกรรมวิธีภาษีอากร รวมถึงควบคุมการปฏิบัติงาน
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ของส านักงานสรรพากรพ้ืนที่สาขา มีข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างปฏิบัติ จ านวนทั้งสิ้น 
153 คน และมีจ านวนผู้ประกอบการในการก ากับดูแล จ านวน 21,389 ราย (ส่วนวางแผนและ
ประเมินผล ส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 17, 2563: 2-3) 

จากจ านวนผู้ประกอบการที่มีจ านวนมากและมีพ้ืนที่รับผิดชอบที่กว้าง ในขณะที่มีเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานจ านวนเพียง 153 คน การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้จึงถือเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะช่วยให้
การบริหารการด าเนินการ การให้บริการแก่ผู้เสียภาษีและหน่วยงานภายนอก มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ประชาชนได้รับการบริการที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม จึงต้องมีการเตรียมความ
พร้อมขององค์กรเพ่ือรองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น การประเมินความพร้อมขององค์กรในด้าน
ต่าง ๆ ที่เอ้ือต่อการน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานจึงถือเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง 
ที่จะช่วยส่งเสริมให้การปฏิบัติงานราบรื่ น ประสบความส าเร็จ ลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบและวิธีการด าเนินการขององค์กร ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ผลักดันให้องค์กรก้าวไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลได้อย่างสมบูรณ์ 
 
2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

2.1 เพ่ือศึกษาความพร้อม ในการน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานและการ
ให้บริการแก่ผู้เสียภาษีของส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 17 กรมสรรพากร 

2.2 เพ่ือทราบถึงปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการแก่ผู้ เสียภาษีของส านักงานสรรพากรพ้ืนที่ก รุงเทพมหานคร 17 
กรมสรรพากร 

 
3. ขอบเขตกำรศึกษำ 

ศึกษาความพร้อมด้านดิจิทัลในการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานและการให้บริการ
แก่ผู้เสียภาษีของส านักงานสรรพากรพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 17 กรมสรรพากร ประกอบด้วย 7 ด้าน 
คือ 1) ด้านการสื่อสารโทรคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยี 2) ด้านระบบรักษา
ความปลอดภัยและระเบียบ แนวปฏิบัติ และกฎหมาย 3) ด้านซอฟต์แวร์ระบบและซอฟต์แวร์
ประยุกต์ใช้งาน 4) ด้านทรัพยากรมนุษย์ 5) ด้านนโยบายและวิสัยทัศน์องค์กร 6) ด้านสังคมและ
วัฒนธรรมองค์กร 7) ด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐที่ก ากับดูแล 

โดยศึกษาจากข้อมูลเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในส านักงานสรรพากรพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 17 
กรมสรรพากร 
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4. กำรทบทวนวรรณกรรม 

Good (Good, 2490: 472; อ้างถึงใน นิตยา ปินตาวงค์, 2560: 15) ให้ความหมายของค าว่า 
ความพร้อม หมายถึง ความเต็มใจ ความต้องการ ความสามารถที่จะกระท ากิจกรรม ที่เกิดจาก
ลักษณะทางวุฒิภาวะ ประสบการณ์และอารมณ์ ความพร้อมจึงเป็นการพัฒนาให้มีความสามารถท า
กิจกรรมนั้น ๆ ตามที่ต้องการ 

Weiner (Weiner, 2552; อ้างถึงใน ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, 2561: 79) ให้ความหมาย
ว่าความพร้อมขององค์การให้การเปลี่ยนแปลง หมายถึง การที่สมาชิกขององค์การต้องการเข้าร่วมใน
การเปลี่ยนแปลง โดยมีพันธะผูกพัน (Commitment) และความเชื่อร่วมกันในความสามารถของ
ส่วนรวมในการเปลี่ยนแปลง (Change efficacy) ความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสมาชิกใน
องค์การว่าให้คุณค่าของการเปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงใด (Change Valence) และสมาชิกประเมิน
ปัจจัยเกี่ยวกับความสามารถในการเปลี่ยนแปลงอย่างไร (ความต้องการในด้านงาน ความพร้อมของ
ทรัพยากร และปัจจัยสถานการณ์) หากความพร้อมขององค์การมีมาก สมาชิกองค์การมีแนวโน้มจะ
ริเริ่มการเปลี่ยนแปลง เพิ่มความพยายาม แสดงความมุ่งมั่นและให้ความร่วมมือมากขึ้น อันมีผลท าให้
การน าแผนการเปลี่ยนแปลงไปปฏิบัติมีโอกาสส าเร็จมากข้ึน  

ส าหรับประเทศไทยนั้นส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล, 2562) 
ได้มีการก าหนดกรอบการส ารวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล ประจ าปี 2562 ซึ่งประกอบด้วย 6 
เสาหลัก คือ 1) แนวนโยบายและหลักปฏิบัติ (Policies/Practices) 2) ศักยภาพเจ้าหน้าที่ภาครัฐด้าน
ดิจิทัล (Digital Capabilities) 3) บริการภาครัฐ (Public Services) 4) การบริหารจัดการรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (Smart Back Office) 5) โครงสร้างพ้ืนฐานความมั่นคงปลอดภัยและประสิทธิภาพ 
(Secure and Efficient Infrastructure) 6) เทคโนโลยีดิจิทัลและการน าไปใช้ (Digital Technological 
Practices) 

ศิริลักษณ์ โรจนกิจอ านวย และคณะ (ศิริลักษณ์ โรจนกิจอ านวย และคณะ,2559) ยังได้
ศึกษาเพ่ือก าหนดกรอบการประเมินความพร้อมอิเล็กทรอนิกส์ ในระดับองค์กรออกเป็น 7 
องค์ประกอบ คือ 1) ความพร้อมด้านการสื่อสารโทรคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเทคนิค 
2) ความพร้อมขององค์ประกอบด้านระบบการรักษาความปลอดภัย 3) ความพร้อมด้านซอฟต์แวร์
ระบบและซอฟต์แวร์ประยุกต์ใช้งาน 4) ความพร้อมด้านบุคลากร 5) ความพร้อมด้านนโยบายองค์กร 
6) ความพร้อมด้านการศึกษา และ 7) การสนับสนุนจากภาครัฐ 

Economist Intelligence Unit (EIU) (Economist Intelligence Unit, 2552) ได้ก าหนด
ดัชนีชี้วัดความพร้อมด้านเทคโนโลยี ซึ่งประกอบด้วย 6 องค์ประกอบหลัก ดังนี้ 1) การเชื่อมต่อ
เครือข่ายและโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี 2) การยอมรับและน าเทคโนโลยีมาใช้ของภาคธุรกิจ
และผู้บริ โภค 3) สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 4) สภาพแวดล้อมด้านสังคมและวัฒนธรรม 5) 
สภาพแวดล้อมทางกฎหมาย 6) นโยบายและวิสัยทัศน์ของรัฐบาล 
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จากการทบทวนวรรณกรรม สามารถจัดกลุ่มองค์ประกอบของความพร้อมด้านดิจิทัลในการ
น าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานและการให้บริการที่เหมาะสมกับองค์กรเป็น 7 องค์ประกอบ 
คือ 1) ความพร้อมด้านการสื่อสารโทรคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยี 2) ความ
พร้อมด้านระบบรักษาความปลอดภัยและระเบียบ แนวปฏิบัติ และกฎหมาย 3) ความพร้อมด้าน
ซอฟต์แวร์ระบบและซอฟต์แวร์ประยุกต์ใช้งาน 4) ความพร้อมด้านทรัพยากรมนุษย์ 5) ความพร้อม
ด้านนโยบายและวิสัยทัศน์องค์กร 6) ความพร้อมด้านสังคมและวัฒนธรรมองค์กร 7) ความพร้อมด้าน
การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐที่ก ากับดูแล 
 
5. วิธีกำรศึกษำ 

ก าหนดจ านวนของขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการศึกษาตามสูตรของ Taro Yamane 
(Yamane, 1967; อ้างถึงใน สุจิตรา บุญยรัตพันธ์, 2556: 176) 

ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม โดยแบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ที่ตอบแบบสอบถาม จ านวน 6 ข้อ  
ส่วนที่ 2 ความพร้อมด้านดิจิทัลในการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานและการ

ให้บริการแก่ผู้เสียภาษีของส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 17 กรมสรรพากร ได้แก่ 
1) ความพร้อมด้านการสื่อสารโทรคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยี จ านวน 

4 ข้อ 
2) ความพร้อมด้านระบบรักษาความปลอดภัยและระเบียบ แนวปฏิบัติ และกฎหมาย จ านวน 

4 ข้อ 
3) ความพร้อมด้านซอฟต์แวร์ระบบและซอฟต์แวร์ประยุกต์ใช้งาน จ านวน 8 ข้อ 
4) ความพร้อมด้านทรัพยากรมนุษย์ จ านวน 9 ข้อ 
5) ความพร้อมด้านนโยบายและวิสัยทัศน์องค์กร จ านวน 3 ข้อ 
6) ความพร้อมด้านสังคมและวัฒนธรรมองค์กร จ านวน 3 ข้อ 
7) ความพร้อมด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐที่ก ากับดูแล จ านวน 3 ข้อ 
ลักษณะค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธีของ

ลิเคอร์ท (Likert) อ้างถึงใน (บุญชม ศรีสะอาด, 2553: 72) 
ส่วนที่ 3 แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับ ปัญหาและอุปสรรคในการน า

เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานและการให้บริการแก่ผู้เสียภาษีของส านักงานสรรพากรพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร 17 กรมสรรพากร ลักษณะค าถามเป็นแบบปลายเปิด เพ่ือจะได้น าความคิดเห็นมา
ประกอบในการพิจารณาปรับปรุง แก้ไข 
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ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1) ข้อมูลแบบสอบถามส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ที่ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูล 

คือ จ านวน และค่าร้อยละ (Percentage) 
2) ข้อมูลแบบสอบถามส่วนที่ 2 เป็นการวัดระดับความพร้อมด้านดิจิทัลในการน าเทคโนโลยี

เข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานและการให้บริการแก่ผู้เสียภาษี น าข้อมูลจากแบบสอบถามมาหาค่าเฉลี่ย 
(�̅�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

เกณฑ์ในการแปลผลคะแนนระดับความพร้อมด้านดิจิทัลในการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการแก่ผู้ เสียภาษีของส านักงานสรรพากรพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 17 
กรมสรรพากร ผู้วิจัยได้น าค่าเฉลี่ยแต่ละแบบวัด มาแบ่งการแปลผลออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

ตารางที่ 5.1 เกณฑ์การวัดระดับความพร้อม 
ระดับควำมพร้อม ค่ำเฉลี่ย 

มีความพร้อมมากที่สุด 4.21 – 5.00 
มีความพร้อมมาก 3.41 – 4.20 
มีความพร้อมปานกลาง 2.61 – 3.40 
มีความพร้อมน้อย 1.81 – 2.60 
มีความพร้อมน้อยท่ีสุด 1.00 – 1.80 

 
3) ข้อมูลแบบสอบถามส่วนที่ 3 เป็นค าถามปลายเปิด เพ่ือรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 

ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานและการให้บริการแก่ผู้เสีย
ภาษ ีใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ด้วยวิธีการจ าแนกและจัดระบบข้อมูล (Typology 
Analysis and Taxonomy Analysis) น าเสนอข้อมูลที่ได้และน ามาจ าแนก จัดหมวดหมู่ออกเป็น
ระบบ 
 
6. ผลกำรศึกษำ 

6.1 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ำรวจ 
เก็บข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 111 คน แบ่งออกเป็น 6 ตัวแปร ได้แก่ เพศ อายุ 

อายุราชการ คุณวุฒิการศึกษา ต าแหน่งและระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา (Descriptive 
Statistic) ได้แก่ จ านวนและร้อยละ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจแสดงได้ตามตารางที่ 6.1 
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ตารางที่ 6.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ 
ข้อมูลทั่วไป จ ำนวน (คน) ร้อยละ 

1. เพศ   

ผู้ชาย 12 10.588 
ผู้หญิง 99 89.412 

2. อำย ุ   

ต่ ากว่า 30 ปี 14 12.941 
30-40 ปี 30 27.059 
40-50 ปี 44 40.000 
50 ปี ข้ึนไป 22 20.000 

3. อำยุรำชกำร   
น้อยกว่า 5 ปี 27 24.706 

5 - 10 ปี 7 5.882 
10 - 20 ปี 43 38.824 
มากกว่า 20 ปี 34 30.588 

4. คุณวุฒิกำรศกึษำ   
ต่ ากว่าปริญญาตร ี 7 5.882 

ปริญญาตร ี 72 64.706 
ปริญญาโท 33 29.412 

สูงกว่าปริญญาโท 0 0.000 
5.  ต ำแหน่ง   

นักตรวจสอบภาษ ี 29 25.882 
นักวิชาการสรรพากร 29 25.882 

นักวิชาการภาษ ี 5 4.706 
นิติกร 5 4.706 
อื่น ๆ 43 38.824 

6. ระดับ   
ช านาญการพิเศษ 7 5.882 

ช านาญการ 48 43.529 
ปฏิบัติการ 12 10.588 

ช านาญงาน 21 18.824 
ปฏิบัติงาน 14 12.941 
อื่น ๆ 9 8.235 
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6.2 ผลกำรวิเครำะห์ควำมพร้อมด้ำนดิจิทัลในกำรน ำเทคโนโลยีเข้ำมำใช้ในกำรปฏิบัติงำน
และกำรให้บริกำรแก่ผู้เสียภำษี การวิเคราะห์ระดับความพร้อมด้านดิจิทัลในการน าเทคโนโลยีเข้ามา
ใช้ในการปฏิบัติงานและการให้บริการแก่ผู้เสียภาษี ของส านักงานสรรากรพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 17 
กรมสรรพากร นั้นได้แบ่งคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างระดับความพร้อมออกเป็น 5 ระดับ คือ 
มีความพร้อมมากที่สุด มีความพร้อมมาก มีความพร้อมปานกลาง มีความพร้อมน้อย และมีความ
พร้อมน้อยที่สุด โดยแบ่งผลการวิเคราะห์ระดับความพร้อมออกเป็น 7 ด้าน ดังนี้ 

1) ระดับความพร้อมด้านการสื่อสารโทรคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยี 
พบว่าระดับความพร้อมด้านการสื่อสารโทรคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยี ของ

ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 17 กรมสรรพากร โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( ̅= 
3.218, S.D.=0.784) เมื่อพิจารณาย่อยเป็นรายข้อทั้ง 4 ข้อ พบว่าส่วนมากมีความพร้อมที่ระดับปาน
กลาง ข้อที่มีความพร้อมน้อยที่สุด คือ หน่วยงานมีการจัดสรรงบประมาณด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่

เหมาะสม ( ̅=2.929, S.D.=0.842) มีเพียง 1 ข้อ ที่พบว่ามีความพร้อมระดับมาก คือ หน่วยงานมี

การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันที่มีมาตรฐาน ถูกต้องและปลอดภัย ( ̅=3.718, S.D.=0.629) 
2) ระดับความพร้อมด้านระบบรักษาความปลอดภัยและระเบียบ แนวปฏิบัติและกฎหมาย 

พบว่าระดับความพร้อมด้านระบบรักษาความปลอดภัยและระเบียบ แนวปฏิบัติและกฎหมาย ของ
ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 17 กรมสรรพากร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

( =̅3.744, S.D.=0.577) เมื่อพิจารณาย่อยเป็นรายข้อท้ัง 4 ข้อ พบว่าทุกข้อมีความพร้อมที่ระดับมาก 
ข้อที่มีความพร้อมมากที่สุด คือ หน่วยงานมีระบบรักษาความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ( IT 

Security) ที่มีมาตรฐาน ( ̅=3.800, S.D.=0.613) และข้อที่มีความพร้อมน้อยที่สุด คือ หน่วยงาน
ของท่าน มีระเบียบ แนวปฏิบัติและกฎหมายที่เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  

( =̅3.706, S.D.=0.574) 
3) ระดับความพร้อมด้านซอฟต์แวร์ระบบและซอฟต์แวร์ประยุกต์ใช้งาน พบว่าระดับความ

พร้อมด้านซอฟต์แวร์ระบบและซอฟต์แวร์ประยุกต์ ใช้ งาน ของส านักงานสรรพากรพ้ืนที่

กรุงเทพมหานคร 17 กรมสรรพากร โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก ( ̅=3.644, S.D.=0.667) 
เมื่อพิจารณาย่อยเป็นรายข้อทั้ง 8 ข้อ พบว่าทุกข้อมีความพร้อมที่ระดับมาก ข้อที่มีความพร้อมมาก
ที่สุด คือ หน่วยงานมีระบบงานที่รองรับกับสถานการณ์ไม่ปกติที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน 

ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เช่น สถานการณ์โรคระบาด Covid-19 เป็นต้น ( ̅=3.824, S.D. 
=0.560) และข้อที่มีความพร้อมน้อยที่สุด คือ ระบบงานของหน่วยงานท่าน มีการปรับปรุงฐานข้อมูล

ให้เป็นปัจจุบันและพร้อมใช้งาน ( =̅3.576, S.D.=0.777)  
4) ระดับความพร้อมด้านทรัพยากรมนุษย์ พบว่าระดับความพร้อมด้านทรัพยากรมนุษย์ของ

ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 17 กรมสรรพากร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

( ̅=3.437, S.D.=0.714) เมื่อพิจารณาย่อยเป็นรายข้อทั้ง 9 ข้อ พบว่ามีความพร้อมที่ระดับมาก 
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จ านวน 5 ข้อ ข้อที่มีความพร้อมมากที่สุด คือ ท่านสามารถใช้งานอินเตอร์เน็ต ( Internet) และ

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ได้เป็นอย่างดี ( ̅=4.035, S.D.=0.680) และพบว่ามีความพร้อม
ระดับปานกลาง จ านวน 4 ข้อ ข้อที่มีความพร้อมน้อยที่สุด คือ หน่วยงานมีต าแหน่งส าหรับเจ้าหน้าที่

ให้บริการและดูแลด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเพียงพอ ( =̅2.871, S.D.=0.897)   
5) ระดับความพร้อมด้านนโยบายและวิสัยทัศน์องค์กร พบว่าระดับความพร้อมด้านนโยบาย

และวิสัยทัศน์องค์กร ของส านักงานสรรพากรพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 17 กรมสรรพากร โดยภาพรวม

อยู่ในระดับมาก ( ̅=3.831, S.D.=0.609) เมื่อพิจารณาย่อยเป็นรายข้อทั้ง 3 ข้อ พบว่าทุกข้อมีความ
พร้อมที่ระดับมาก ข้อที่มีความพร้อมมากที่สุด คือ ผู้บริหารระดับสูง ผู้น าหน่วยงาน รวมถึงผู้บริหาร
ระดับกลาง มีวิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ

โลก ( =̅3.965, S.D.=0.566) และข้อที่มีความพร้อมน้อยที่สุด คือ ผู้บริหารหรือผู้น าหน่วยงานมีการ
เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิด ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการ

ด าเนินการโดยการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ ( =̅3.671, S.D.=0.679) 
6) ระดับความพร้อมด้านสังคมและวัฒนธรรมองค์กร พบว่าระดับความพร้อมด้านสังคมและ

วัฒนธรรมองค์กร ของส านักงานสรรพากรพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 17 กรมสรรพากร โดยภาพรวมอยู่

ในระดับมาก ( ̅=3.694, S.D.=0.616) เมื่อพิจารณาย่อยเป็นรายข้อทั้ง 3 ข้อ พบว่าทุกข้อมีความ
พร้อมที่ระดับมาก ข้อที่มีความพร้อมมากที่สุด คือ หน่วยงานของท่านมีการสื่อสารเพ่ือให้มีการ

ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล ( ̅=3.729, S.D.=0.625) และข้อที่มีความพร้อม
น้อยที่สุด คือ หน่วยงานของท่านมีการสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ การเปลี่ยนแปลงการ

ด าเนินการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ( =̅3.635, S.D.=0.614) 
7) ระดับความพร้อมด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐที่ก ากับดูแล พบว่าระดับความ

พร้อมด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐที่ก ากับดูแล ของส านักงานสรรพากรพ้ืนที่

กรุงเทพมหานคร 17 กรมสรรพากร โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( ̅=3.290, S.D.=0.779) 
เมื่อพิจารณาย่อยเป็นรายข้อทั้ง 3 ข้อ พบว่าส่วนมากมีความพร้อมที่ระดับปานกลาง ข้อที่มีความ
พร้อมน้อยที่สุด คือ มีการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานของท่าน ที่รองรับการพัฒนาด้านเทคโนโลยี

ดิจิทัล ( ̅=3.059, S.D.=0.864) มีเพียง 1 ข้อ ที่พบว่ามีความพร้อมระดับมาก คือ หน่วยงานที่ก ากับ
ดูแลสร้างตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานท่าน สอดคล้อง สนับสนุนการพัฒนาด้านเทคโนโลยี

ดิจิทัล ( =̅3.412, S.D.=0.729) 
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6.3 ผลกำรวิเครำะห์ปัญหำ อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

ตารางที่ 6.2 ประเด็นปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน
และการให้บริการแก่ผู้เสียภาษี 

ประเด็นวิเครำะห์ ควำมคิดเห็นผู้ตอบแบบส ำรวจ จ ำนวน (คน) 

ปัญหำ อุปสรรค 
ในการน าเทคโนโลยี

เข้ามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานและการ
ให้บริการแก่ผูเ้สยี

ภาษี 

เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่และสามารถใช้การได้มีไม่เพียงพอกับจ านวน
เจ้าหน้าท่ีที่ปฏิบัติงาน 

22 

เครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าล้าสมัยไม่สามารถรองรับโปรแกรมหรือ
ระบบงานใหม่ ๆ ได้ ประมวลผลช้า 

20 

ขาดอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ที่มีความเช่ียวชาญด้านคอมพิวเตอร์ประจ า
ส านักงาน 

2 

อุปกรณ์ส านักงานไม่เพียงพอหรือต้องรอการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งใช้เวลานาน 1 
การใช้งานระบบงานยังมีความยุ่งยากซับซ้อน  1 

เจ้าหน้าท่ีที่ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ในการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ช่วยเอื้อ
ประโยชน์ในการท างาน 

1 

ซอฟแวร์บางระบบไม่มีการอัพเดทให้ทันสมัย ไม่สามารถใช้กับเครื่อง
คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ ๆ ได้ 

1 

รวม 48 

ข้อเสนอแนะ 
ในการน าเทคโนโลยี

เข้ามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานและการ
ให้บริการแก่ผูเ้สยี

ภาษี 

จัดให้มีการอบรม ให้ความรู้ด้านเทคโนโลยี ระบบงานกับเจ้าหน้าที่ให้มี
ความรู้ที่ทันสมัย สามารถอ านวยความสะดวกให้กับผู้เสียภาษีได้อย่าง
ถูกต้อง 

5 

ควรมีการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีศักยภาพให้เพียงพอกับจ านวน
เจ้าหน้าท่ี เพื่อให้สามารถรองรับกับระบบงานและเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ 

2 

ในการน าระบบงานใหม่ ๆ เข้ามาใช้ ควรมีการก าหนดข้อกฎหมาย 
ระเบียบ แนวปฏิบัติที่ชัดเจนและสอดคล้องกัน เพื่อลดความซ้ าซ้อน 

1 

ควรใช้วิธีการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จากบริษัทเอกชน  แทนการจัดซื้อ
จัดจ้าง เพราะในการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จะมีการเปลี่ยนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ใหม่ตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง ดีกว่าการจัดซื้อเองแล้ว
ต้องทนใช้เทคโนโลยีที่ล้าสมัยกว่าจะมีจัดซื้อเครื่องใหม่มาทดแทน 

1 

รวม 9 

 
จากตารางที่ 6.2 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง ทั้งหมดจ านวน 111 คน มีเจ้าหน้าที่เสนอปัญหา

และอุปสรรค จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 43.243 ของจ านวนประชากรกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
โดยปัญหาและอุปสรรคที่ประชากรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เสนอมี 2 ประเด็น โดยประชากรกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 22 คน หรือร้อยละ 45.830 ของจ านวนผู้เสนอปัญหาและอุปสรรคทั้งหมด ระบุว่า
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่และสามารถใช้การได้มีไม่เพียงพอกับจ านวนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน และ
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ประชากรกล่มตัวอย่าง จ านวน 20 คนหรือร้อยละ 41.600 ของจ านวนผู้เสนอปัญหาและอุปสรรค
ทั้งหมด ระบุว่าเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าล้าสมัยไม่สามารถรองรับโปรแกรมหรือระบบงานใหม่  ๆ ได้ 
และประมวลผลช้า และประชากรกลุ่มตัวอย่างเสนอประเด็นข้อเสนอแนะ ทั้งหมดจ านวน 9 คน 
หรือคิดเป็นร้อยละ 8.108 ของประชากรกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด โดยประเด็นที่มีผู้เสนอมากที่สุด คือ 
เสนอให้จัดการอบรม ให้ความรู้ด้านเทคโนโลยี ระบบงานกับเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ที่ทันสมัย สามารถ
อ านวยความสะดวกให้กับผู้เสียภาษีได้อย่างถูกต้อง มีผู้เสนอจ านวน 5 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 
55.500 ของจ านวนผู้เสนอข้อเสนอแนะทั้งหมด 
 
7. สรุปผลกำรศึกษำ 

7.1 ผลการศึกษาเชิงปริมาณ พบว่า ระดับความพร้อมด้านดิจิทัลในการน าเทคโนโลยีเข้ามา
ใช้ในการปฏิบัติงานและการให้บริการแก่ผู้เสียภาษีของส านักงานสรรพากรพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 17 

กรมสรรพากร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅=3.551, S.D.=0.678) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทั้ง 7 
ด้านพบว่ามี 5 ด้าน ที่มีระดับความพร้อมอยู่ในระดับมาก ซึ่งด้านที่มีความพร้อมมากที่สุด คือ 

ด้านนโยบายและวิสัยทัศน์องค์กร ( ̅=3.831, S.D.=0.609) และพบว่ามี 2 ด้าน ที่มีระดับความพร้อม
อยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านที่มีระดับความพร้อมน้อยที่สุด คือ ด้านการสื่อสารโทรคมนาคมและ

โครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยี ( ̅=3.218, S.D.=0.784) โดยมีรายละเอียดเรียงตามล าดับ
ระดับความพร้อมดังตารางที่ 7.1 

ตารางที่ 7.1 ล าดับระดับความพร้อมด้านดิจิทัลในการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ของส านักงานสรรพากร
พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 17 กรมสรรพากร 

ล ำดับระดับควำมพร้อมด้ำนดิจิทัลในกำรน ำเทคโนโลยีเข้ำมำใช้
ของส ำนกังำนสรรพำกรพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร 17 กรมสรรพำกร 

ค่ำเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน  

ระดับควำม
พร้อม 

1. ด้านนโยบายและวสิัยทัศน์องค์กร 3.831 0.609 มาก 
2. ด้านระบบรักษาความปลอดภยั ระเบียบ แนวปฏิบัติและกฎหมาย 3.744 0.577 มาก 

3. ด้านสังคมและวัฒนธรรมองค์กร 3.694 0.616 มาก 
4. ด้านซอฟต์แวร์ระบบและซอฟตแ์วร์ประยุกต์ใช้งาน 3.644 0.667 มาก 

5. ด้านทรัพยากรมนุษย ์ 3.437 0.714 มาก 
6. ด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐที่ก ากับดูแล 3.290 0.779 ปานกลาง 

7. ด้านการสื่อสารโทรคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี 3.218 0.784 ปานกลาง 
รวม 3.551 0.678 มำก 

  
7.2 วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคในการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานและการ

ให้บริการแก่ผู้เสียภาษี ผู้ตอบแบบส ารวจระบุถึงปัญหาและอุปสรรคในการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ใน
การปฏิบัติงานและการให้บริการแก่ผู้เสียภาษี แบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ 
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1) ด้านการสื่อสารโทรคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยี โดยผู้ตอบแบบ
ส ารวจระบุว่าในปัจจุบันส านักงานยังขาดแคลนอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ส านักงานต่าง ๆ ที่ช่วยสนับสนุนในการปฏิบัติงาน รวมทั้งอุปกรณ์ที่มีใช้อยู่ใน
ปัจจุบันบางส่วนขาดประสิทธิภาพ อายุการใช้งานนาน ท าให้ไม่สามารถรองรับกับเทคโนโลยีหรือ
ซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ในปัจจุบันได้ เกิดปัญหาการปฏิบัติงานล่าช้า ขาดประสิทธิภาพ 

2) ด้านทรัพยากรมนุษย์ โดยผู้ตอบแบบส ารวจระบุว่าการที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงที่
รวดเร็วเป็นผลให้เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีที่เพียงพอ อีกทั้งส านักงาน
ไม่มีการจัดสรรอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานประจ า หากเกิด
ปัญหาด้านซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์จะส่งผลกระทบท าให้การปฏิบัติงานล่าช้า 

7.3 วิเคราะห์ข้อเสนอแนะในการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานและการให้บริการ
แก่ผู้เสียภาษี ผู้ตอบแบบส ารวจระบุข้อเสนอแนะในการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานและ
การให้บริการแก่ผู้เสียภาษี แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ 

1) ด้านการสื่อสารโทรคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยี  โดยผู้ตอบแบบ
ส ารวจระบุว่า ในการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้ในส านักงานควรใช้วิธีการท าสัญญาเช่าใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์แทนการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือที่จะสามารถมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีศักยภาพใช้ได้อย่าง
เพียงพอกับจ านวนเจ้าหน้าที่ และควรมีการส ารวจและจัดสรรอุปกรณ์ส านักงานอ่ืนๆ ให้เพียงพอ
เพียงพอและทันสมัยให้แก่เจ้าหน้าที่เพ่ืออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 

2) ด้านทรัพยากรมนุษย์ โดยผู้ตอบแบบส ารวจระบุว่า ควรมีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ในการ
น าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอและทั่วถึง เพ่ือที่เจ้าหน้าที่จะสามารถใช้งาน
ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่ได้อย่างเต็มศักยภาพ รวมทั้งสามารถให้ความรู้ ตอบค าถามและข้อ
สงสัยให้แก่ผู้เสียภาษีได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง 

3) ด้านระบบรักษาความปลอดภัยและระเบียบ แนวปฏิบัติและกฎหมาย โดยผู้ตอบแบบ
ส ารวจระบุว่า ควรมีการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับน าระบบงาน
ต่าง ๆ เข้ามาใช้ เพ่ือเป็นการลดความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และลดภาระของผู้เสียภาษี 
 
8. ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยพบว่าระดับความพร้อมด้านดิจิทัลในการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการแก่ผู้ เสียภาษีของส านักงานสรรพากรพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 17 
กรมสรรพากร ในภาพมีความพร้อมอยู่ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามี 2 ด้าน 
ที่มีระดับความพร้อมอยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐที่ก ากับดูแล 
และด้านการสื่อสารโทรคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี  ดังนั้น จึงจ าเป็นที่จะต้องให้
ความส าคัญกับแนวทางการพัฒนาระดับความพร้อมด้านดิจิทัลในการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการ
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ปฏิบัติงานและการให้บริการแก่ผู้ เสียภาษีของส านักงานสรรพากรพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 17 
กรมสรรพากร 2 ด้าน โดยมีแนวทางในการทางการพัฒนาระดับความพร้อม ดังต่อไปนี้ 

1) ด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐที่ก ากับดูแล 
(1) ควรก าหนดให้มีการจัดท าระบบประเมินความพร้อมด้านดิจิทัลในการน า

เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติ โดยตรงจากผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือทราบถึงระดับ
ความพร้อมด้านต่าง ๆ ที่มีความจ าเป็น รวมทั้งช่วยให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะได้
อย่างรวดเร็ว สามารถเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในยุค
ปัจจุบัน และเพ่ิมศักยภาพในการด าเนินงานจัดเก็บและตรวจสอบภาษีอากรได้อย่างเป็นรูปธรรม 

(2) ก าหนดให้หน่วยปฏิบัติจัดท าแผนการปฏิบัติงานด้านดิจิทัลและการน าเทคโนโลยี
เข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานเสนอกรมสรรพากร พร้อมระบุถึงปัจจัยสนับสนุนที่จ าเป็นต้องใช้ เพ่ือให้
กรมสรรพากรพิจารณาถึงความจ าเป็นเร่งด่วนในการจัดสรรทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพียงพอ ทั่วถึงและตรงกับความต้องการของหน่วยปฏิบัติ 

2) ด้านการสื่อสารโทรคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี 
จากการส ารวจเครื่องคอมพิวเตอร์ของส านักงานสรรพากรพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 17  

(ส่วนบริหารงานทั่วไป ส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 17,2563) ตารางที่ 8.1 

ตารางที่ 8.1 จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ส านักงานสรรพากรพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 17  
หน่วยงำน จ ำนวน

เจ้ำหน้ำที่ท่ี
ปฏิบัติงำน 

จ ำนวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ ำนวนเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ 

ที่ขำด 
อำยุกำร 
ใช้งำน 

ไม่เกิน 5 ปี 

อำยุกำร 
ใช้งำน  
5-10 ปี 

อำยุกำร 
ใช้งำน 

10 ปีขึน้ไป 

รวม 

สท.กทม.17 153 19 85 27 131 22 

   
พบว่ามีจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอกับจ านวนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน โดยมีเครื่อง

คอมพิวเตอร์ที่ยังขาด จ านวน 22 เครื่อง มีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการน าเครื่องคอมพิวเตอร์
ส่วนตัวและรับบริจาคจากภาคเอกชนมาใช้ก่อนเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานและให้บริการผู้เสียภาษีได้
อย่างต่อเนื่อง 

อีกท้ัง เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ จ านวน 85 เครื่องหรือร้อยละ 64.885 ของจ านวนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ตามทะเบียนพัสดุ มีอายุการใช้งาน 5-10 ปี และยังมีเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 27 
เครื่องหรือร้อยละ 20.610 ของจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ตามทะเบียนพัสดุ ที่มีอายุการใช้งาน
มากกว่า 10 ปี โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอายุการใช้งานนานที่สุด คือ อายุการใช้งาน 15 ปี “ตามกฎ
ของมัวร์หรือ Moore’s Law กล่าวถึง ความก้าวหน้าของการพัฒนา Memory Chips ว่าจะมีการ
พัฒนาขีดความสามารถของ Microprocessor Computer Chips ให้มีสมรรถนะสูงขึ้นเป็น 2 เท่าใน
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ทุก ๆ 18 ถึง 24 เดือน (Gordon Earle Moore, 1929; อ้างถึงใน สมบัติ กุสุมาวลี, 2555: 82)” 
ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอายุการการใช้งานที่นานจะส่งผลให้ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์
ลดลง ไม่สามารถรองรับกับเทคโนโลยีหรือซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ในปัจจุบันได้ เกิดปัญหาการปฏิบัติงาน
ล่าช้า ขาดประสิทธิภาพ   

จึงควรเปลี่ยนวิธีในการในการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ส านักงานที่สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี จากการจัดซื้อจัดจ้างมาเป็นการเช่าแทน ซึ่งจะมีข้อดี คือ 

1) องค์กรสามารถควบคุมและลดค่าใช้จ่ายได้ เนื่องจากในการเช่าไม่จ าเป็นต้องจ่ายเงินใน
ครั้งเดียวเป็นจ านวนมากเหมือนการจัดซื้อจัดจ้าง  

2) การเช่าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากหากเครื่องคอมพิวเตอร์มีปัญหาหรือขัดข้อง เพราะบริษัท
ผู้ให้บริการจะมีบริการหลังการเช่าที่ครอบคลุมถึงการบ ารุงรักษา รวมถึงเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ทันทีโดย
ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่ม เมื่อบริษัทผู้ให้บริการไม่สามารถซ่อมแซมหรือแก้ไขปัญหาได้ 

3) องค์กรสามารถเพ่ิมคุณลักษณะ ศักยภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เช่าได้ เพียงเพ่ิมค่าใช้จ่าย
ในการเช่าก็จะสามารถได้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ตรงตามความต้องการหรือสามารถลดคุณลักษณะ 
ศักยภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เช่าลงได้เพ่ือเป็นการลดค่าใช้จ่ายและให้เหมาะสมกับการใช้งาน เป็นต้น 
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