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คำนำ
การรวบรวมและเผยแพร่ ผ ลงานของนั ก ศึ ก ษาโดยเฉพาะผลงานของนั ก ศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษาเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา เนื่องจากเป็นการกระตุ้นให้
นั กศึกษาได้ น าความรู้ ที่ศึกษามาประยุกต์ใช้ ในการทาวิจัยแล้ ว ยังกระตุ้นให้ เกิดการอภิปรายใน
ประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ที่นักศึกษาได้เรียนมา
คณะรั ฐ ประศาสนศาสตร์ เล็ งเห็ นความส าคัญของการรวบรวมและเผยแพร่ผ ลงานของ
นักศึกษา จึงได้จัดทาหนังสือรวมบทความการทาวิจัยของนักศึกษาฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ที่จะรวบรวม
ผลงานการศึกษาวิชา รศ.9000 การค้นคว้าอิสระ : การประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติ ของนักศึกษา
หลักสู ตรรัฐ ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 32 ประจาภาค 2 ปี
การศึกษา 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งมีหัวข้อการศึกษาและวิจัยที่หลากหลายและน่าสนใจ
เป็ นอย่ างยิ่ ง นอกจากนี้ คณะรั ฐประศาสนศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ที่จะเผยแพร่ของนักศึกษาในระดับ
คณะเพื่อกระตุ้นให้เกิดการอภิปรายในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ทางด้านรัฐประศาสน
ศาสตร์ และการบริ หารการพั ฒนาอันจะเป็ นประโยชน์ ต่อ การจั ด การเรี ย นการสอนของคณะและ
นักศึกษาต่อไป
เนื่องจากนักศึกษาเป็นนักวิจัยเบื้องต้น และระยะเวลาในการจัดทาโครงการศึกษาค้นคว้า
อิสระมีจากัด ผลงานของนักศึกษาอาจจะมีข้อผิดพลาดในบางจุด คณะรัฐประศาสนศาสตร์ต้องขอ
อภัยมา ณ ที่นี้ด้วย คณะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือฉบับนี้จะมีประโยชน์ต่อผู้อ่านไม่มากก็น้อย
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กำหนดกำรนำเสนอวิชำ รศ.9000 กำรค้นคว้ำอิสระ นักศึกษำหลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต
ภำคพิเศษ กรุงเทพมหำนคร รุ่นที่ 32
อำจำรย์ที่ปรึกษำ รศ.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ อำจำรย์ผู้วิพำกษ์ ผศ.ดร.พิชิต รัชตพิบุลภพ
นักศึกษำกลุ่มอำจำรย์ที่ปรึกษำ รศ.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ (ศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์)
รศ.ดร.พลอย สืบวิเศษ และ ผศ.ดร.ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์
นักศึกษำดำเนินรำยกำร นาวาอากาศเอกจินตวัฒน์ ทัพพะวัฒนะ นักศึกษำผู้นำเสนอ 15 นำที
อ.ที่ปรึกษำและผู้วิพำกษ์ 15 นำที
เวลำ
รหัสนักศึกษำ
ชื่อ-สกุล
09.00 - 09.30 น. 6110125010 1. นายธนพงษ์ ศักดิ์เสรีพงศ์
09.30 - 10.00 น.

10.00 - 10.30 น.

10.30 - 11.00 น.

11.00 - 11.30 น.
11.30 - 12.00 น.

12.00 - 13.00 น.
13.00 - 13.30 น.

13.30 - 14.00 น.

เรื่อง
แนวทางการส่งเสริมการทาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ใน
ประเทศไทย
6110125019 2. นายสัณฑวัฒน์ รับพร
การประเมินโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการเรียนรู้
สะเต็มศึกษาของโรงเรียนแกนนา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2
6110125053 3. นางสาวเจนจิรา ชูติยานันท์
ประสิทธิผลของการใช้งานระบบการตรวจราชการด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-inspection) กรณีศึกษาสานัก
ตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์สานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
6110125129 4. นางสาวปิยนุช ปาละศักดิ์
ประสิทธิผลในการนาระบบการตรวจราชการแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ มาใช้สนับสนุนการตรวจราชการของ
สานักงานผู้ตรวจราชการ กระทรวงยุติธรรม
6110125138 5. นางสาวนลินี ลอยหา
การบริหารจัดการสู่องค์การสุขภาพดี กรณีศึกษา
พนักงาน การเคหะแห่งชาติสานักงานใหญ่
6110125025 6. นายณรงค์ เมยไธสง
ปัจจัยแห่งความสาเร็จของสานักงานที่ดิน
กรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี ที่ผา่ นการรับรอง
มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก
(Government Easy Contact Center : GECC) ปี
พ.ศ. 2561-2563
พักกลางวัน
6110125026 7. นายนพัฒน์ ประเสริฐชัย
การศึกษาเปรียบเทียบความเห็นต่อสวัสดิการการ
รักษาทางทันตกรรมของผู้ใช้สิทธิส์ วัสดิการ
ประกันสังคม ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
6110125038 8. นายพิเชฐ พัลวัลย์
การศึกษาความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร
สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

ญ
เวลำ
รหัสนักศึกษำ
14.00 - 14.30 น. 6110125039 9. นายกรวิชญ์ กิติมูล

14.30 - 15.00 น. 6110125062 10. นางสาวรุ่งทิพย์ นาเมือง
15.00 - 15.30 น. 6110125079 11. ร้อยโทหญิงปวีณรัตน์
มะลิทอง
15.30 - 16.00 ย. 6110125115 12. นาวาอากาศเอกจินตวัฒน์
ทัพพะวัฒนะ
16.00 - 16.30 น. 6110125030 13. นายอารชวิน ภู่หริย์วงศ์สุข

เรื่อง
การศึกษาปัจจัยทีม่ ีผลต่อการโอนย้ายหน่วยงานของ
ข้าราชการศาลยุติธรรม กรณีศึกษา ศาลในจังหวัด
เชียงใหม่
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฎิบัติงานของ
บุคลากร สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
การศึกษาความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการ
กรมการสรรพกาลังกลาโหม
การศึกษาแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนสาหรับ
กาลังพลและครอบครัว กองบิน 46 จ.พิษณุโลก
มาตรฐานโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมยาเสพติด
อ.ธัญญบุรี จ.ปทุมธานี

อำจำรย์ที่ปรึกษำ รศ.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ อำจำรย์ผู้วิพำกษ์ ผศ.ดร.พิชิต รัชตพิบุลภพ
นักศึกษำกลุ่มอำจำรย์ที่ปรึกษำ รศ.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ (ศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์)
รศ.ดร.พลอย สืบวิเศษ และ ผศ.ดร.ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์
นักศึกษำดำเนินรำยกำร นางสาวพิมพิไล ศรีบัว นักศึกษำผู้นำเสนอ 15 นำที อ.ที่ปรึกษำและผู้วิพำกษ์ 15 นำที
เวลำ

รหัสนักศึกษำ

ชื่อ-สกุล

16.30 - 17.00 น. 6110125058 14. นางสาวชญาณิศา จิณะไชย

17.00 - 17.30 น. 6110125068 15. นางสาวภัทรนันท์ ขันเพ็ชร

17.30 - 18.00 น. 6110125074 16. นายภควี นาคจู

เรื่อง
บทบาทของผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดน่านใน
การพัฒนาขังหวัดไปสู่เมืองท่องเที่ยวสะอาดของ
อาเซียน กรณีศึกษาเทศบาลเมืองน่าน
ปัญหาและอุปสรรในการขับเคลื่อนศูนย์อานวยการ
ประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาค
เยาวชน
การดาเนินนโยบายด้านการจัดระเบียบสังคมในการ
ควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิด
ให้บริการในลักษณะ
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กำหนดกำรนำเสนอวิชำ รศ.9000 กำรค้นคว้ำอิสระ นักศึกษำหลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต
ภำคพิเศษ กรุงเทพมหำนคร รุ่นที่ 32
อำจำรย์ที่ปรึกษำประจำห้อง รศ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา อำจำรย์ผู้วิพำกษ์ อ.ดร.ชยกฤต อัศวธิตานนท์
นักศึกษำกลุ่มอำจำรย์ที่ปรึกษำ รศ.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ (ศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์)
รศ.ดร.พลอย สืบวิเศษ และ ผศ.ดร.ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์
นักศึกษำดำเนินรำยกำร นาวาอากาศเอกจินตวัฒน์ ทัพพะวัฒนะ
นักศึกษำผู้นำเสนอ 15 นำที
อ.ที่ปรึกษำและผู้วิพำกษ์ 15 นำที
เวลำ
รหัสนักศึกษำ
ชื่อ-สกุล
09.00 - 09.30 น. 6110125031 1. นางสาวพิมพิไล ศรีบัว

เรื่อง
ภูมิคุ้มกันคนไร้บ้าน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อ
ไวรัสโควิด - 19
09.30 - 10.00น. 6110125057 2. ร้อยตารวจเอกพศธน
ปัจจัยด้านภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อ
วุฒิสกุลพร
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจ
สถานีตารวจนครบาลพระโขนง
10.00 - 10.30น. 6110125078 3. ร้อยตารวจเอกวรกร
บทบาทและหน้าที่ของกองอานวยการรักษาความ
ณัฏฐมั่นคั่ง
มั่นคงภายในหลังจากยุคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
10.30 - 11.00 น. 6110125081 4. ร้อยตารวจเอกคหัฐ
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัตหิ น้าที่
บุตรเวียงพันธ์
ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของ เจ้าหน้าที่ตารวจ
กองกากับการสายตรวจ กองบัญชาการสายตรวจและ
ปฏิบัติการพิเศษ
11.00 - 11.30 น. 6110125135 5. เรือโทมงคล พวงน้อย
ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจของข้าราชการทหารเรือ
กองบัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ
12.00 - 13.00 น.
พักกลางวัน
13.00 - 13.30 น. 6110125015 7. นายสุวิทยา พาอินทร์
การประเมินผลโครงการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากภัยแล้ง
และอุทกภัยในจังหวัด(จังหวัดละ 200 ล้านบาท)
กรณีศึกษา จังหวัดอุทัยธานี
13.30 - 14.00 น. 6110125017 8. นางชัชฎาพร อานวยสุวรรณ
การศึกษาระบบบริหารจัดการด้านการเงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
(องค์การมหาชน)
14.00 - 14.30 น. 6110125060 9. ร้อยตรีหญิงสุขรินทร์ เมธยาภา แนวทางการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม นายทหาร
นักพัฒนา ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเพื่อ
สนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
14.30 - 15.00 น. 6110125096 10. นางสาวเสาวลักษณ์
การศึกษาการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ กรณีศึกษา
บริบูรณ์วิทยา
การจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม

ฏ
เวลำ
รหัสนักศึกษำ
ชื่อ-สกุล
15.00 - 15.30 น. 6110125098 11. นางสาวพัชรพร รัตนสูรย์

15.30 - 16.00 น. 6110125105

12. นายธิติพนธ์ แย้มศรี

16.00 - 16.30 น. 6110125080

13. ร้อยตารวจเอกกฤตพร
แสงสุระ

16.30 - 17.00 น. 6110125085

14. นายภรรทพล ประภาสุมณี

17.00 - 17.30 น. 6110125094

15. นางสาวกัญญาสิรี ดีแก้ว

เรื่อง
การพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ของสานักงานแขวงท่าทราย เทศบาลนคร
นนทบุรี
สมรรถนะด้านนวัตกรรมของนักประชาสัมพันธ์
กรณีศึกษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สานักงานใหญ่
แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ตารวจสายตรวจ และปฏิบัติการพิเศษ
กองบัญชาการตารวจนครบาลสานักงานตารวจ
แห่งชาติ
ความตั้งใจคงอยู่ต่อองค์การของพนักงานคดีปกครอง
กรณีศึกษาสานักงานศาลปกครองกลาง
แนวทางการพิจารณาอนุญาตในการทาบัตรประจาตัว
ประชาชนสาหรับบุคคลที่มีสญ
ั ชาติไทย กรณีศึกษา
สานักทะเบียนท้องถิ่นเขตสาทร กรุงเทพมหานคร

ฐ

กำหนดกำรนำเสนอวิชำ รศ.9000 กำรค้นคว้ำอิสระ นักศึกษำหลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต
ภำคพิเศษ กรุงเทพมหำนคร รุ่นที่ 32
อำจำรย์ที่ปรึกษำประจำห้อง รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ อำจำรย์ผู้วิพำกษ์ ผศ.ดร.อาพล นววงศ์เสถียร
นักศึกษำกลุ่มอำจำรย์ที่ปรึกษำ รศ.ดร.สุจิตรา บุณยรัตพันธุ์, รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
และ ศ.ดร.อัญชนา ณ ระนอง
นักศึกษำดำเนินรำยกำร นางสาวชุติกา เพิ่มสิน นักศึกษำผู้นำเสนอ 15 นำที อ.ที่ปรึกษำและผู้วิพำกษ์ 15 นำที
เวลำ
รหัสนักศึกษำ
ชื่อ-สกุล
09.00 - 09.30 น. 6110125073 1. นางสาวมณีรตั น์ สุราฤทธิ์
09.30 - 10.00น.

6110125111

10.00 - 10.30น.

6110125120

10.30 - 11.00 น. 6110125137
11.00 - 11.30 น. 6110125140
11.30 - 12.00 น. 6110125141
12.00 - 13.00 น.
13.00 - 13.30 น. 6110125022

13.30 - 14.00 น. 6110125048
14.00 - 14.30 น. 6110125069

14.30 - 15.00 น. 6110125109

15.00 - 15.30 น. 6110125112

เรื่อง
ความคิดเห็นต่อการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสถาบันโรคผิวหนัง
2. นายศิระภาคย์ ไพสิฐพรพล
ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจลาออก โอนย้าย ของ
บุคลากรโรงพยาบาลกลาง สานักการแพทย์
3. นางพนมวรรณ หอมสนิท
พฤติกรรมสุขภาพในเรื่องการใช้ยาปฏิชีวนะของผู้มา
รับบริการคลีนิคศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี
4. นางสาวชิดชนก สวัสดิ์รักษ์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาการสื่อสารในองค์การ
กรณีศึกษา ยริษัทไอซเบอร์เอเซียจากัด
5. นายสมพร ขุมเพชร์
สิ่งแวดล้อมทีส่ ่งผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา
6. นายอนวัทย์ ประยูร
ความคิดเห็นของนักศึกษา MPA รุ่นที่ 33 ของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ต่อคุณภาพการให้บริการ
พักกลางวัน
7. นางสาววรรณพร ผลชีวิน
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการก่อหนี้ภาคครัวเรือนของกลุ่ม
ลูกหนี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน) ปี 2562
กรณีศึกษา กลุม่ ข้าราชการครู
8. นางสาวสโรชา โชติวัฒนานนท์ หนี้สาธารณะกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ
9. นางสาวณัฏฐ์นรี ทองกลับ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการก่อหนี้ภาคครัวเรือนของกลุ่ม
ลูกหนี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน) กลุ่ม
ข้าราชการตารวจ
10. นายเลอสรรค์ วงศ์มา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการก่อหนี้ภาคครัวเรือนของกลุ่ม
ลูกหนี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน) กลุ่ม
อาชีพรัฐวิสาหกิจ
11. นายฉัตรชัย ดวงแก้ว
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการก่อหนี้ภาคครัวเรือนของกลุ่ม
ลูกหนี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน) กลุ่ม
ข้าราชการทหาร

ฑ
เวลำ
รหัสนักศึกษำ
ชื่อ-สกุล
15.30 - 16.00 น. 6110125002 12. นางสาวกมลชนก บุญอุทัย

16.00 - 16.30 น. 6110125011 13.นางสาวพรทิตา ศิริพิศ
16.30 - 17.00 น. 6110125013 14. นางสาวฐิตมิ า แสงงาม

เรื่อง
การศึกษาปัจจัยทีส่ ่งผลต่อการรับรู้ด้านการบริการ
และสิทธิประโยชน์ของกองทุนประกันสังคมของ
ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 กรณีศกึ ษาเขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
การศึกษาแนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่าย
ประจาปีของกรมการแพทย์
การศึกษาการดาเนินงานของเจ้าหน้าที่กลุ่มพลังงาน
และสิ่งแวดล้อมที่เกีย่ วข้องกับการให้ความเห็นชอบ
และการกากับดูแลผู้ตรวจและทดสอบส่วนควบและ
เครื่องอุปกรณ์ของรถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็น
เชื้อเพลิง

ฒ

กำหนดกำรนำเสนอวิชำ รศ.9000 กำรค้นคว้ำอิสระ นักศึกษำหลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต
ภำคพิเศษ กรุงเทพมหำนคร รุ่นที่ 32
อำจำรย์ที่ปรึกษำประจำห้อง รศ.ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี อำจำรย์ผู้วิพำกษ์ อ.ดร.ศาศวัต เพ่งแพ
นักศึกษำกลุ่มอำจำรย์ที่ปรึกษำ รศ.ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี, ผศ.ดร.ณัฐกริช เปาอินทร์ และ ผศ.ดร.ติญทรรศน์
ประทีปพรณรงค์
นักศึกษำดำเนินรำยกำร นายวรายุทธ แซ่โค้ว นักศึกษำผู้นำเสนอ 15 นำที อ.ที่ปรึกษำและผู้วิพำกษ์ 15 นำที
เวลำ
09.00 - 09.30 น.

รหัสนักศึกษำ
ชื่อ-สกุล
6110125018 1. นางสาวกรรณิกา ยิ้มสวัสดิ์

เรื่อง
การศึกษาปัญหาอุปสรรค และแนวทางการพัฒนาใน
การนากระบวนการ Government Innovation
Lab มาประยุกต์ใช้ในการตรวจราชการของสานัก
ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
2. นายธนาคม ทิพย์สภาพกุล
ความคิดเห็นของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการ
วางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (E-Plan)
3. นายณัฐดนัย ศรีชยุตพงศ์
แนวทางการพัฒนาระบบการประเมินการปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน กรณีศึกษา จ.ปราจีนบุรี
4. นางสาวนิสา ภู่ทอง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา องค์การ
บริหารส่วนตาบลเริงราง อ.เสาให้ จ.สระบุรี
5. นางสาวจุฑาภรณ์
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์การ
สุภัทรพาหิรผล
เพื่อมุ่งสู่ระบบราชการ 4.0 ของสานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
6. นางสาวชุติกา เพิ่มสิน
แนวทางการแก้ไขและพัฒนาวัฒนธรรมองค์การเพื่อ
เพิ่มประสิทธิผลขององค์การ กรณีศึกษา องค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองกระทุ่ม อ.ค่ายบางระจัน จ.
สิงห์บุรี
พักกลางวัน
7. ว่าที่ร้อยโทณัฐธนาธร สิงโตทอง กรณีศึกษา ปัญหาสิ่งล่วงล้าลาแม่น้าเมย- ตองยิน อ.
แม่สอด จ.ตาก กับแนวทางการแก้ไขตามประกาศ
กรมเจ้าท่า เรื่องลักษณะของอาคารและสิ่งล่วงล้าลา
แม่น้าที่พี่งอนุญาตได้ว่าด้วยกฎกระทรวงที่ 63 (พ.ศ.
2537)
8. เรืออากาศตรีหญิงพัชรี
การศึกษาและประเมินความพร้อมกองบัญชาการ
ปอประสิทธิ์
กองทัพไทย ในการพัฒนาไปสู่องค์การดิจิทัล

09.30 - 10.00น.

6110125028

10.00 - 10.30น.

6110125055

10.30 - 11.00 น.

6110125063

11.00 - 11.30 น.

6110125064

11.30 - 12.00 น.

6110125075

12.00 - 13.00 น.
13.00 - 13.30 น.

6110125132

13.30 - 14.00 น.

6110125027

ณ
เวลำ
14.00 - 14.30 น.

รหัสนักศึกษำ
ชื่อ-สกุล
6110125045 9. นางสาวขนิษฐนภา สาเร็จดี

14.30 - 15.00 น.

6110125070 10. นายชัยวัฒน์ ศรีคง

เรื่อง
ศึกษาการนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
สู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal
Management Information System : GFMISSOE) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ
ตามแนวนโยบาย Thailand 4.0 กรณีศึกษา
สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ศึกษาผลกระทบและการปรับตัวของศูนย์บริการยาน
ยนต์ FIT Auto อันเนื่องมาจากนโยบายพลังงาน
ทดแทนและเทคโนโลยีรถยนต์พลังงานไฟฟ้า

อำจำรย์ที่ปรึกษำประจำห้อง รศ.ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี อำจำรย์ผู้วิพำกษ์ อ.ดร.ศาศวัต เพ่งแพ
นักศึกษำกลุ่มอำจำรย์ที่ปรึกษำ รศ.ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี, ผศ.ดร.ณัฐกริช เปาอินทร์ และ ผศ.ดร.ติญทรรศน์
ประทีปพรณรงค์
นักศึกษำดำเนินรำยกำร นายวรายุทธ แซ่โค้ว นักศึกษำผู้นำเสนอ 15 นำที อ.ที่ปรึกษำและผู้วิพำกษ์ 15 นำที
เวลำ
15.00 - 15.30 น.

รหัสนักศึกษำ
ชื่อ-สกุล
6110125072 11. นายวรายุทธ แซ่โค้ว

15.30 - 16.00 น.

6110125090 12. เรือโทจิณณวัตร
เติมเศรษฐเจริญ

16.00 - 16.30 น.
16.30 - 17.00 น.

6110125128 13. ร้อยตารวจโทสถาพร
บุญสมบัติ
6110125131 14. ร้อยตารวจโทวิชญ์ สุภโกศล

17.00 - 17.30 น.
17.30 - 18.00 น.

6110125136 15. นางสาวยุวพร โพธิทอง
6110125143 16. นางสาวรัตติกาล ทินรอด

เรื่อง
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการนาโครงการการแก้ไข
ปัญหาช้างป่าเขาสอยดาวไปสู่การปฏิบัติ กรณีศึกษา
ประชาชนในพื้นที่ ต.ปะตง ต.ทราบขาว และ ต.ทับ
ช้าง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
การศึกษาความเป็นองค์กรสมรรถนะสูงขององค์กร
ภาครัฐ กรณีศึกษา เรือหลวงนเรศวร กองเรือฟรีเกต
ที่ 2 กองเรือยุทธการ
ปัจจัยภายนอกมีผลต่อประสิทธิภาพการทางานของ
พนักงานสอบสวนอย่างไร
แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
กรณีศึกษา เขตพื้นที่สถานีตารวจนครบาลดอนเมือง
อุปสรรคในการบูรณาการในการค้ามนุษย์
ประสิทธิภาพการเรียกเก็บหนี้ของฝ่ายงาน
Litigation บมจ. บัตรกรุงไทย กับฝ่ายงาน
Litigation ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

ด

กำหนดกำรนำเสนอวิชำ รศ.9000 กำรค้นคว้ำอิสระ นักศึกษำหลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต
ภำคพิเศษ กรุงเทพมหำนคร รุ่นที่ 32
อำจำรย์ที่ปรึกษำประจำห้อง รศ.ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน อำจำรย์ผู้วิพำกษ์ ผศ.ดร.สุนิสา ช่อแก้ว
นักศึกษำกลุ่มอำจำรย์ที่ปรึกษำ รศ.ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน และ รศ.ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์
นักศึกษำดำเนินรำยกำร นายวรายุทธ แซ่โค้ว นักศึกษำผู้นำเสนอ 15 นำที อ.ที่ปรึกษำและผู้วิพำกษ์ 15 นำที
เวลำ
09.00 - 09.30 น.

รหัสนักศึกษำ
ชื่อ-สกุล
6110125004 1. นายบดินทร์ อารีย์

เรื่อง
แนวทางการพัฒนาการพิจารณาคาร้องอุธรณ์การ
ประเมินอาการด้านพิกัดอัตราศุลกากร ตาม
พระราชบัญญัติศลุ กากร พ.ศ. 2560 ของส่วนอุทธรณ์
กองพิกัดอัตราศุลกากร กรมศุลกากร
2. นางสาวเสาวณี ระรวยรส
คุณภาพชีวิตการทางานที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข
จังหวัดชลบุรี
3. นางสาวพิมพ์วัลคุ์ เพ็ญสุภา
การศึกษาประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกรม
สรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต
พ.ศ.2560
4. นางสาวธนาภรณ์ อินขาเครือ ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการใหม่ กรมการพัฒนาชุมชน
5. นางสาวชนัญญา
ภาวะผู้นามีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการทางานของ
ลิมป์กาญจนวัฒน์
พนักงานให้บรรลุประสิทธิผล กรณีศึกษา บริษัทท
รูดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลล์ จากัด เขตพื้นที่
สมุทรปราการ
6. นางสาวพิชมณ ทิวาประโคน
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยีของ
พนักงานสังกัดฝ่ายบริหารองค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ
พักกลางวัน
7. นายพีรวิชญ์ อรุณรัตน์
ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการของ
เจ้าหน้าที่ ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด
(Bangkok Fast & Clear : BFC) กรณีศึกษา
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
8. นางสาวชื่นจิตต์ จอมคีรี
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการตาม
หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
กรณีศึกษาศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์

09.30 - 10.00น.

6110125007

10.00 - 10.30น.

6110125040

10.30 - 11.00 น.

6110125041

11.00 - 11.30 น.

6110125043

11.30 - 12.00 น.

6110125047

12.00 - 13.00 น.
13.00 - 13.30 น.

6110125049

13.30 - 14.00 น.

6110125052

ต
เวลำ
14.00 - 14.30 น.

รหัสนักศึกษำ
ชื่อ-สกุล
6110125065 9. นางสาววนิดา เชิญอักษร

14.30 - 15.00 น.

6110125005 10. นางสาวอรวรรณ กลึงเทศ

15.00 - 15.30 น.

6110125008 11. นายศตวรรษ์ กุตเสนา

15.30 - 16.00 น.

6110125086 12. นางสาวอัญชิษฐา กุสันเทียะ

เรื่อง
ปัจจัยการรับรูด้ ้านสิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทน
มีผลต่อการตัดสินใจในการยื่นขอรับเงินทดแทน
กรณีศึกษา สานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร
พื้นที่ 6
แรงจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทางานของ
บุคลากรทางการแพทย์ กรณีศึกษา โรงพยาบาลนพ
รัตนราชธานี
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มผ่ ลต่อประสิทธิภาพ
การทางานของสานักบริหารการทะเบียน กรมการ
ปกครองกระทรวงมหาดไทย
แรงจูงใจที่มีผลต่อ่ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
กรณีศึกษากรมศุลกากร (ส่วนกลาง)

อำจำรย์ที่ปรึกษำประจำห้อง รศ.ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน อำจำรย์ผู้วิพำกษ์ ผศ.ดร.สุนิสา ช่อแก้ว
นักศึกษำกลุ่มอำจำรย์ที่ปรึกษำ รศ.ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน และ รศ.ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์
นักศึกษำดำเนินรำยกำร นางสาวชนัญญา ลิมป์กาญจนวัฒน์ นักศึกษำผู้นำเสนอ 15 นำที
อ.ที่ปรึกษำและผู้วิพำกษ์ 15 นำที
เวลำ
16.00 - 16.30 น.

รหัสนักศึกษำ
ชื่อ-สกุล
6110125089 13. นายธนาณุวัฒน์ วงษ์ชาลี

16.30 - 17.00 น.

6110125091 14. พระมหาธวัฒชัย เกือมรัมย์

17.00 - 17.30 น.

6110125100 15. นางสาวธีรภรณ์ ภัทรสถิรกุล

เรื่อง
แรงจูงใจที่มีผลต่อความผูกพันองค์การ กรณีศึกษา
พนักงานสายงานบริหารและพัฒนา คุณภาพหนี้้
บริษัทอยุธยาแคปปิตอล ออโต้ลสิ จากัด (มหาชน)
การมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อการพัฒนา
ชุมชนในกรุงเทพมหานคร กรณีศกึ ษาเฉพาะชุมชน
โดยรอบวัดดาวดึงษาราม เขตบางพลัด
กรุงเทพมหานคร
คุณภาพชีวิตในการทางานที่มผี ลต่อประสิทธิภาพการ
ทางาน กรณีศึกษา หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค
สังกัดกระทรวงมหาดไทย ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

ถ

กำหนดกำรนำเสนอวิชำ รศ.9000 กำรค้นคว้ำอิสระ นักศึกษำหลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต
ภำคพิเศษ กรุงเทพมหำนคร รุ่นที่ 32
อำจำรย์ที่ปรึกษำประจำห้อง รศ.ดร.ราเชนทร์ ชินทยา อำจำรย์ผู้วิพำกษ์ อ.ดร.สุภานี นวกุล
นักศึกษำกลุ่มอำจำรย์ที่ปรึกษำ รศ.ดร.ราเชนทร์ ชินทยารังสรรค์ และ รศ.ดร.สุจิตรา บุณยรัตพันธุ์
นักศึกษำดำเนินรำยกำร นางสาวมัญชรี บุญแต่ง นักศึกษำผู้นำเสนอ 15 นำที อ.ที่ปรึกษำและผู้วิพำกษ์ 15 นำที
เวลำ
รหัสนักศึกษำ
ชื่อ-สกุล
09.00 - 09ง30 น. 6110125032 1. นางสาวสุมล ยางสูง

09.30 - 10.00น.

6110125033

10.00 - 10.30น.

6110125037

10.30 - 11.00 น.

6110125076

11.00 - 11.30 น.

6110125077

11.30 - 12.00 น.

6110125099

12.00 - 13.00 น.
13.00 - 13.30 น.

6110125101

13.30 - 14.00 น.

6110125104

14.00 - 14.30 น.

6110125001

14.30 - 15.00 น.

6110125020

เรื่อง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยของสหกรณ์เคหสถาน
ชุมชนป่ากล้วยพัฒนา จากัด เขตดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร
2. นายรัฐพงศ์ รัฐบุตร
ผลการควบคุมฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน
ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ประจาปี 2562
3. นายอดุลย์ หลีเส็น
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้สินเชื่อโครงการธนาคาร
เพื่อประชาชนของธนาคารออมสินของกลุ่ม
ผู้ประกอบการรายย่อย กรณีศึกษา อาเภอเมือง
จังหวัดนราธิวาส
4. นางสาวอชิรญา วงศ์ศิริ
การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดาเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์สถาบันโรคผิวหนังกรมการแพทย์
5. นางสาวพรรณนภา
การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการรับและจัดเก็บ
เลาหสุวรรณรัตน์
ข้อมูลเรื่องราวร้องทุกข์ กรณีศึกษา ศูนย์ดารงธรรม
จ.สมุทรสงคราม
6. นายอาชีวะ เยี่ยมแสง
ปัจจัยความสาเร็จหมู่บา้ นเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น
เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด กรณีศึกษา บ้านวังรี
ต.เขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก
พักกลางวัน
7. นางสาวลลิตา คงสม
การบริหารจัดการกลุม่ ออมทรัพย์เพื่อการผลิต
กรณีศึกษา ตาบลบางกระบือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
8. นายยศนนท์ จอมจันทร์
ความสอดคล้องระหว่างนโยบายการพัฒนาของ
กรุงเทพมหานครกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 11
ของสหประชาชาติ
9. ร้อยตรีหญิงธันยาภรณ์
การศึกษาความพึงพอใจต่อการให้บริการของแผนก
ปาริยพันธ์
แผนโครงการและงบประมาณ กองอานวยการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
10. พันเอกปณิธาน เปมะโยธิน
ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการทางานของกาลัง
พลโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์

ท
เวลำ
15.00 - 15.30 น.

รหัสนักศึกษำ
ชื่อ-สกุล
6110125034 11. นางสาวกฤติกา ฟองจันทร์

15.30 - 16.00 น.

6110125035 12. นางสาวมัญชรี บุญแต่ง

16.00 - 16.30 น.

6110125051 13. นางสาวทิฆัมพร สังข์ประไพ

16.30 - 17.00 น.

6110125054 14. นางสาวศิโรรัตน์ คาผา

17.00 - 17.30 น.

6110125095 15. นายกัมพล พัฒนผล

17.30 - 18.00 น.

6110125102 16. นายชาญวิทย์ เนียมจีน

เรื่อง
คุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานการรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร สานักงานเลขานุการกรม กรมทางหลวง
การศึกษาปัจจัยทีม่ ีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้า
ทางานกับ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ทัศนคติของประชาชนต่อมาตรการความสาเร็จในการ
ลดการแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19 กรณีศึกษา
อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
การใช้เทคโนโลยีระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
กรณีศึกษาสานักมาตรการ สานักงาน ป.ป.ส.
การศึกษาทัศนคติของนักพัฒนาชุมชน (พัฒนากร)
ที่มีต่อหลักสูตรพัฒนากรก่อนประจาการในวิทยาลัย
การพัฒนาชุมชน

ธ

กำหนดกำรนำเสนอวิชำ รศ.9000 กำรค้นคว้ำอิสระ นักศึกษำหลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต
ภำคพิเศษ กรุงเทพมหำนคร รุ่นที่ 32
อำจำรย์ที่ปรึกษำประจำห้อง รศ.ดร.วิวัฒน์ชัยอัตถากร อำจำรย์ผู้วิพำกษ์ รศ.ดร.ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์
นักศึกษำกลุ่มอำจำรย์ที่ปรึกษำ รศ.ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร รศ.ดร.ราเชนทร์ ชินทยารังสรรค์
และ รศ.ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน
นักศึกษำดำเนินรำยกำร นายพีรวัฒน์ ขาวบริสุทธิ์ นักศึกษำผู้นำเสนอ 15 นำที อ.ที่ปรึกษำและผู้วิพำกษ์ 15
นำที
เวลำ
09.00 - 09.30 น.

รหัสนักศึกษำ
ชื่อ-สกุล
6110125006 1. นางสาวนันธิญาน์ ปานนวม

เรื่อง
ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการส่งคนไร้ที่พี่งกลับคืนสู่
ครอบครัวและชุมชน กรณีศึกษา สถานคุ้มครองคนไร้
ที่พึ่งนนทบุรี จ.นนทบุรี
2. ร้อยตารวจโทชัยวัฒน์
สาเหตุและผลกระทบของการก่อหนี้ในระบบจาก
สวนกระจ่าง
สถาบันการเงินของข้าราชการตารวจตระเวนชายแดน
ในสังกัดกองบังคับการอานวยการ กองบัญชาการ
ตารวจตระเวนชายแดน (บก.อก.บช.ตชด.)
3. นายพีรวัฒน์ ขาวบริสุทธิ์
สมรรถนะที่สาคัญของเจ้าหน้าที่อทุ ยานแห่งชาติทาง
ทะเล กรมอุทยานแห่งชาติสตั ว์ป่า และพันธุ์พีช
4. นายณัฐวุฒิ จิโน
ความพึงพอใจของตัวแทนออกของต่อการนาระบบ
บัตรคิวจ่ายภาษี กรณีศึกษา สานักงานศุลกากรตรวจ
สินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรมศุลกากร
5. นางสาวณัฐหทัย ยามาลี
พฤติกรรมและปัจจัยที่มผี ลต่อการตัดสินใจเรียนกวด
วิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
6. นายมานุพงษ์ มณีนิตย์
การเยี่ยมญาติทางไกลผ่านทางแอปพิเคชั่นไลน์
ของทัณฑสถานบาบัดพิเศษกลาง
พักกลางวัน
7. นายกิตติภักดิ์ ศิริชื่นวิจิตร
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการลดปริมาณการใช้
ถุงพลาสติกของผู้บริโภคในตลาดสดในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
8. นางสาวฝนนภา สมบูรณ์วิบลู ย์ กรณีศึกษา การยื่นฟ้องและรับส่งคาคู่ความทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) Version 3 ส่งผลต่อระสิทธิ
ภาพการทางานของทนายความ บริษัทบัตรกรุงไทย
จากัด (มหาชน)

09.30 - 10.00น.

6110125024

10.00 - 10.30น.

6110125066

10.30 - 11.00 น.

6110125071

11.00 - 11.30 น.

6110125082

11.30 - 12.00 น.

6110125107

12.00 - 13.00 น.
13.00 - 13.30 น.

6110125108

13.30 - 14.00 น.

6110125110

น
เวลำ
14.00 - 14.30 น.

รหัสนักศึกษำ
ชื่อ-สกุล
6110125119 9. นายธนกฤต ฉันทะมิตร์

14.30 - 15.00 น.

6110125130 10. นางสาวอุบลรัตน์
แก้วปราณเจริญ

15.00 - 15.30 น.

6110125087 11. นางสาวนันทพร สุวรรณผ่อง

15.30 - 16.00 น.

6110125088 12. นายฐานธิษณ์ สุรบวร

16.00 - 16.30 น.

6110125097 13. นายอิทธิพล รัตนาพิบูลมงคล

16.30 - 17.00 น.

6110125116 14. นางสาวสิรียากร
ภัทร์ธนะวัตน์

17.00 - 17.30 น.

6110125122 15. นางสาวกรชวัล มุขเจริญผล

17.30 - 18.00 น.

6110125139 16. นายกฤตภาส ทองอ่อน

เรื่อง
ความต้องการของชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน กรณีศึกษา โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเมืองสวรรคโลกของเทศบาลเมืองสวรรค
โลก จ.สุโขทัย
ศึกษาความพร้อมด้านดิจิทลั ในการนาเทคโนโลยีเข้า
มาใช้ในการปฏิบัติงานและการให้บริการแก่ผู้เสียภาษี
ของสานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 17
กรมสรรพากร
ความรับรู้และการรับรู้เกี่ยวกับโรคโควิด -19 ต่อการ
ปฏิบัติตนตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
ของประชาชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
ความพึงพอใจของประชาชนต่อนโยบายของผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร พลตารวจเอกอัศวิน
ขวัญเมือง “กทม.ก้าวสู่ปีที่ 45 ผลัดดันทันใจ
แก้ไขทันที”
ความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัตติ ามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงตามรูปแบบโคกหนองนาโมเดล
ในระดับครัวเรือนของเกษตรกร ต.บางตีนเป็ด
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
การศึกษาสมรรถนะหลักเพื่อใช้ในการพัฒนาบุคลากร
ของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กรณีศึกษา
ตาแหน่งอานวยการระดับต้น
ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้งานระบบการจัดการ
งบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting) ใน
กระบวนการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปี
ของข้าราชการสานักงบประมาณ
แนวทางการแก้ปัญหาการหริหารบุคลากรและ
คุณภาพชีวิตการทางานของข้าราชการตารวจ
ฝ่ายดนตรี กองสวัสดิการ สานักงานตารวจแห่งชาติ

บ

กำหนดกำรนำเสนอวิชำ รศ.9000 กำรค้นคว้ำอิสระ นักศึกษำหลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต
ภำคพิเศษ กรุงเทพมหำนคร รุ่นที่ 32
อำจำรย์ที่ปรึกษำประจำห้อง ศ.ดร.อุดม ทุมโฆสิต ศ.ดร.อัญชนา ณ ระนอง (13.00 -18.00 น.)
อำจำรย์ผู้วิพำกษ์ อ.ดร.ถนัด แก้วเจริญไพศาล
นักศึกษำกลุ่มอำจำรย์ที่ปรึกษำ ศ.ดร.อุดม ทุมโฆสิต ศ.ดร.อัญชนา ณ ระนอง รศ.ดร.จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์ และ
รศ.ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์
นักศึกษำดำเนินรำยกำร นายอดุลย์ คาแดง นักศึกษำผู้นำเสนอ 15 นำที อ.ที่ปรึกษำและผู้วิพำกษ์ 15 นำที
เวลำ
รหัสนักศึกษำ
ชื่อ-สกุล
09.00 – 09.30 น. 6110125003 1. นางสาวรพีพรรณ เรือนรังษี
09.30 - 10.00น.

6110125009

10.00 - 10.30น.

6110125021

10.30 - 11.00 น.

6110125046

11.00 - 11.30 น.

6110125093

11.30 - 12.00 น.

6110125123

12.00 - 13.00 น.
13.00 - 13.30 น.

6110125103

13.30 - 14.00 น.

6110125124

14.00 - 14.30 น.

6110125125

เรื่อง
ถอดบทเรียนการบริหารจัดการอตรียมความพร้อมรับ
ผู้ป่วยโคโรน่าไวรัส Covid-19 ในสถาบันโรคทรวงอก
2. นายสุเทพ ทองบุญ
การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
ให้บริการของสานักทะเบียนอาเภอนาดี จังหวัด
ปราจีนบุรี
3. นางสาวศิวาพร อึ้งอารุณยะวี การพัฒนาบุคลากรเพื่อการเป็นรัฐบาลดิจิทลั
กรณีศึกษา สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
กรุงเทพมหานคร
4. นางสาวภัทราภรณ์ ภักดี
การศึกษาปัจจัยทีส่ ่งผลต่อการจัดการความรูภ้ ายใน
องค์การ กรณีศึกษา สานักงานนโยบายและแผนการ
ขนส่งและจราจร (สนข.)
5. พระมหาทวีทรัพย์ บูรณะอุดม ปัญหาและอุปสรรคการบริหารกิจการคณะสงฆ์
ด้านการปกครอง
6. นายอดุลย์ คาแดง
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเป็นพนักงานใน
กากับของรัฐ กรณีศึกษา ข้าราชการสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
พักกลางวัน
7. นายอธิษฎ์ ใจกล้า
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มผี ลต่อความผูกพัน
องค์กรของพนักงาน บริษัท ที่โอที จากัด มหาชน
8. นางสาวณัยจันทร์ ใจกล้า
ภาวะผู้นาในการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน กรณีศึกษากรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน
9. นายจิรวัฒน์ พลับสวาท
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน กรณีศึกษากรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน

ป
เวลำ
14.30 - 15.00 น.

รหัสนักศึกษำ
ชื่อ-สกุล
6110125012 10. นายศศิณัฐ แสงภู

เรื่อง
บทบาทเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
11. นางสาววาสนา ยี่รงค์
การถ่ายโอนภารกิจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
ความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการถ่ายโอน
12. นางสาวแพรดาว
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาแผนการ
ฟูพาณิชย์พฤกษ์
ท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนตาบลเกาะเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี
13. นางสาวพรชนก เรืองอาคม
การประเมินผลโครงการระบบการแพทย์ทางไกล
(Telemedicine) ในสถานการณ์ระบาดของโรค
COVID -19 กรณีศึกษา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย
14. นางสาวจันทิมา สายสุวรรณ์ การศึกษาการดาเนินงานโครงการยกระดับมาตรฐาน
ด้านสุขาภิบาลอาหาร กรณีศึกษาเทศบาลเมืองสด
หลวง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
15. นายสิรปกรณ์ อภิชัยเมธารักษ์ การศึกษาสมรรถนะหลักเพื่อการพัฒนางานของ
บุคลากรสายสนับสนุนโรงพยาบาลตากสิน สานัก
การแพทย์ กรุงเทพมหานคร

15.00 - 15.30 น.

6110125016

15.30 - 16.00 น.

6110125127

16.00 - 16.30 น.

6110125106

16.30 - 17.00 น.

6110125113

17.00 - 17.30 น.

6110125133
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ปัจจัยที่มีผลต่อกำรใช้งำนระบบกำรจัดกำรงบประมำณอิเล็กทรอนิกส์
(e–Budgeting) ในกระบวนกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
ของข้ำรำชกำรสำนักงบประมำณ
กรชวัล มุขเจริญผล
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการใช้งานระบบการจัดการ
งบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting) ในกระบวนการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณของข้าราชการสานักงบประมาณ และเพื่อค้นหาแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการ
งบประมาณอิเ ล็ก ทรอนิก ส์ (e-Budgeting) ให้ เป็นส่ ว นหนึ่งในกระบวนการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจาปี ใช้รูปแบบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการศึกษา ค้นคว้า
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากหนังสือทางวิชาการ กฎหมายด้านการงบประมาณ เว็บไซต์ วารสาร
ทางวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) เป็นเครื่องมือในการเก็บ
ข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่างข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับตาแหน่งปฏิบัติการและชานาญการของ
สานักงบประมาณ จานวน 231 คน ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified sampling) และ
สุ่มตัวอย่างจากชั้นภูมิโดยวิธีการสุ่มแบบง่าย จากนั้นนามาประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อ
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ทางสถิ ติ โดยใช้ ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (Description Statistics) ในการหาความถี่
(Frequencies) และร้ อยละ (Percentage) และใช้ สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์ โดยใช้สถิติ 2-test
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaires) จากกลุ่มตัวอย่างข้าราชการ
สานักงบประมาณ ประเภทวิชาการระดับตาแหน่งชานาญการและปฏิบัติการ มีผู้ตอบแบบสอบถาม
จานวน 251 คน พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 23-33 ปี จบการศึกษาสูงสุดระดับ
ปริญญาโท มีประสบการณ์การทางานที่สานักงบประมาณต่ากว่า 10 ปี
ผลการศึกษาพบว่าปั จจัยการรับรู้ถึงความง่ายของการใช้งานระบบการจัดการงบประมาณ
อิเล็ กทรอนิ กส์ (e-Budgeting) และการรั บรู้ ประโยชน์ ของการใช้ งานระบบการจัดการงบประมาณ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Budgeting) มี ผ ลต่ อ การใช้ ง านระบบการจั ด การงบประมาณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(e-Budgeting) ในกระบวนการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีของข้าราชการสานักงบประมาณ
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05


นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
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คำสำคัญ: ระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิ กส์ (e-Budgeting) งบประมาณรายจ่ายประจาปี
สานักงบประมาณ
1. บทนำ
การประกาศใช้พระราชบัญญัติงบประมาณรายประจาปีให้หน่วยรับงบประมาณสามารถนา
งบประมาณไปใช้จ่ายเพื่อพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตของประชาชนหรือแก้ไขปัญหาของ
ประเทศ จาเป็นต้องผ่านกระบวนการงบประมาณ ที่ประกอบไปด้วยกระบวนการหลายขั้นตอน และ
เป็นการทางานร่ วมกันของหลายหน่วยงาน หนึ่งในกระบวนการงบประมาณที่มีความส าคัญ และ
ขั้น ตอนที่ส านั กงบประมาณมี บ ทบาทหลั กในการดาเนิ นการ คื อ ขั้ นตอนการจั ดท างบประมาณ
(Budget Formulation) ซึ่ ง หนึ่ ง ในกิ จ กรรมที่ ด าเนิ น การในขั้ น ตอนนี้ คื อ การพิ จ ารณาค าขอ
งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ข องส่ ว นราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
การพิจารณาคาขอของสานักงบประมาณจะมีการพิจารณาเป็นล าดับชั้นผ่านผู้บั งคับบัญชาแต่ล ะ
ระดั บ ประกอบด้ ว ยการพิ จ ารณางบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ร ะดั บ เจ้ า หน้ า ที่ ก ารพิ จ ารณา
งบประมาณรายจ่ายประจาปีระดับกองจัดทางบประมาณ โดยมีผู้อานวยการกองจัดทางบประมาณ
เป็นประธาน การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีระดับอนุกรรมการ โดยมีรองผู้อานวยการ
สานักงบประมาณหรือที่ปรึกษาสานักงบประมาณเป็นประธาน และการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจาปีระดับกรรมการ โดยมีผู้อานวยการสานักงบประมาณเป็นประธาน
ปั จ จุ บั น ส านั ก งบประมาณมีระบบการจัดการงบประมาณอิเล็ ก ทรอนิกส์ (e-Budgeting)
เป็นระบบประมวลผลสารสนเทศต่าง ๆ ด้านการงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณทั่วประเทศ
เพื่อใช้ประกอบการพิจารณางบประมาณ การจัดทาเอกสารร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ าย
ประจาปี เอกสารประกอบและแบบรายงานคาชี้แจงต่าง ๆ รวมทั้งมีการเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศ
อื่น ๆ ภายในสานักงบประมาณ เช่น ระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ (BB EvMIS) ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทางบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(BBL) นอกจากนั้นยังเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศภายนอกสานักงบประมาณ เช่น ระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์: GFMIS ของกรมบัญชีกลาง เพื่อมีฐานข้อมูลในการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจาปีให้หน่วยรับงบประมาณต่อไป
ระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting) มีวัตถุประสงค์เพื่อทาให้ความ
ซ้าซ้อนของข้อมูลและสารสนเทศลดลง ส่งผลให้ระยะเวลาดาเนินการ ปริมาณเอกสารลดลง รวมถึง
ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการดาเนินการลดลง อันเนื่องมาจากการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารแต่เนื่องจากในปัจจุบันการดาเนินงานของข้าราชการสานัก งบประมาณในขั้นตอนการ
พิจารณาคาของบประมาณของหน่วยงานนั้น ยังมีการใช้ระบบสารสนเทศอื่นในการจัดทาเอกสาร
ประกอบและแบบรายงานคาชี้แจงต่าง ๆ แทนการใช้ระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์
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(e-Budgeting) ทาให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศในการเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน
ของข้าราชการสานักงบประมาณได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เกิดภาระงานที่ซ้าซ้อน ไม่สามารถลด
ปริมาณเอกสาร และลดข้อผิดพลาดที่เกิดจากการดาเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ของระบบการจัดการ
งบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting) ด้วยเหตุนี้จึงจาเป็นศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการใช้งานระบบ
การจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting) ในกระบวนการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณของข้าราชการสานักงบประมาณ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของบุคลากร
รวมทั้งลดภาระงานที่มีความซ้าซ้อน
2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
2.1 เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การใช้ ง านระบบการจั ด การงบประมาณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(e-Budgeting) ในกระบวนการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณของข้าราชการ
สานักงบประมาณ
2.2 เพื่ อ ค้ น หาแนวทางการพั ฒ นาระบบ การจั ด การงบประมาณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(e-Budgeting) ให้เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปี
3. คำถำมสำหรับกำรศึกษำ
3.1 ปัจจัยใดที่มีผลต่อการใช้งานระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting)
ในกระบวนการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณของข้าราชการสานักงบประมาณ
3.2 แนวทางใดที่จะช่วยสนับสนุนให้ข้าราชการสานักงบประมาณใช้งานระบบการจัดการ
งบประมาณอิเล็กทรอนิ กส์ (e-Budgeting) ให้ เป็นส่ วนหนึ่งในกระบวนการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจาปี เพื่อลดภาระงานที่ซ้าซ้อน
4. กำรตรวจสอบหรือทบทวนวรรณกรรมหรืองำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
4.1 แนวคิดเกี่ยวกับงบประมำณ
1) กระบวนกำรงบประมำณ
กระบวนการงบประมาณ หมายถึง กระบวนการที่เป็นลาดับขั้นตอนเกี่ยวกับการกาหนดแผน
ความต้องการในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี กระบวนการงบประมาณ แบ่งออกเป็น 4
ขั้นตอน ประกอบด้วย การจัดเตรียมงบประมาณ การอนุมัติงบประมาณ การบริหารงบประมาณ และ
การติดตามประเมินผลงบประมาณ (สานักงบประมาณ สานักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2560: 1)
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(1) การจัดเตรียมงบประมาณ
กระบวนการจัดเตรียมงบประมาณ เป็นขั้นตอนเริ่มต้นของกระบวนการงบประมาณ
แบ่ ง การด าเนิ น งานออกเป็ น 2 ขั้ น ตอน คื อ การทบทวนวางแผนงบประมาณ และการจั ด ท า
งบประมาณ
การทบทวนและวางแผนงบประมาณ เป็นขั้นตอนของการทบทวนเป้าหมาย กลยุทธ์
ตัว ชี้ วัด แผนงานการดาเนิ น งานของหน่ว ยรับงบประมาณให้ ส อดคล้ อ งกับ นโยบายรัฐ บาล และ
สถานการณ์ ใ นปั จ จุ บั น นอกจากนั้ น ยั ง มี กิ จ กรรมที่ ส าคั ญ คื อ ส านั ก งบประมาณ ร่ ว มกั บ
กระทรวงการคลัง สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย เพื่อดาเนินการกาหนดนโยบายงบประมาณรายจ่ายประจาปี ประมาณการรายได้ วงเงิน
งบประมาณรายจ่าย และวิธีการเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ หรือการจัดการในกรณีที่ประมาณ
การรายได้สูงกว่าวงเงินงบประมาณ
การจั ด ท างบประมาณ เป็ น ขั้ น ตอนที่ ส าคั ญ ขั้ น ตอนหนึ่ ง ของกระบวนการ
งบประมาณ สานักงบประมาณทาหน้าที่พิจารณาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีของหน่วยรับ
งบประมาณที่ผ่ านความเห็ น ชอบจากรองนายกรัฐ มนตรีห รือรัฐ มนตรีเจ้าสั งกัดพิจารณาให้ ความ
เห็ นชอบ และส่งให้ส านั กงบประมาณพิจารณา ผ่านระบบการจัดการงบประมาณอิเล็ กทรอนิกส์
(e-Budgeting) โดยต้องคานึงถึงประมาณการรายรับและฐานะทางการคลังของประเทศ ความจาเป็น
ในการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจภายในและภายนอกประเทศ ความเป็นธรรมทางสังคม นโยบายรัฐบาลและภารกิจของ
หน่วยรับงบประมาณ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณและเกิดผล
สัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการภาครัฐ และให้สานักงบประมาณเสนอรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ที่ ผ่ า นการพิ จ ารณาแล้ ว ให้ ค ณะรั ฐ มนตรี พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบ และจั ด ท าร่ า ง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีต่อไป
(2) การอนุมัติงบประมาณ
กระบวนการอนุ มั ติ ง บประมาณเป็ น ขั้ น ตอนที่ ส ภาผู้ แ ทนราษฎร และวุ ฒิ ส ภา
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี โดยเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นหลังจาก
คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีและเอกสาร
ประกอบงบประมาณ จากนั้นสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะนาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีที่ได้รับความเห็นชอบแล้วขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลง
พระปรมาภิไธยเพื่อประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป
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(3) การบริหารงบประมาณ
กระบวนการบริหารงบประมาณเริ่มต้นเมื่อร่างพระราชบัญญั ติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา หน่วยรับงบประมาณจัดทา
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายเสนอ
ผู้อานวยการสานักงบประมาณ เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีประกาศบังคับใช้
หน่วยรับงบประมาณสามารถนางบประมาณไปใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันได้ตามแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากสานักงบประมาณ
(4) การติดตามประเมินผลงบประมาณ
การติ ดตามประเมิ นผลงบประมาณ เป็น ขั้ น ตอนของการติด ตาม ควบคุม และ
ประเมินผลงบประมาณรายจ่ายประจาปีที่ได้รับจัดสรรตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
4.2 ทฤษฎีกำรยอมรับกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
1) ทฤษฎีกำรกระทำด้วยหลักเหตุผล (Theory of Reasoned Action หรือ TRA)
เป็ น ทฤษฎี ท างจิ ต วิ ท ยาสั ง คม (Social Psychology) ที่ ถู ก พั ฒ นาขึ้ น โดย Ajzen และ
Fishbien เป็นทฤษฎีที่อธิบายพฤติกรรมของมนุษย์ด้วยหลักคิดที่ว่าการกระทาทุกอย่างของมนุษย์เกิด
จากการใช้เหตุผลและข้อมูลประกอบการตัดสินใจ Ajzen และ Fishbien อธิบายว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การแสดงพฤติ ก รรมของปั จ เจกบุ ค คล (Individual Behavior) คื อ ความตั้ ง ใจเชิ ง พฤติ ก รรม
(Behavioral Intention) ซึ่งได้รับผลกระทบมาจากทัศนคติ (Attitude) และบรรทัดฐานทางสังคม
(Subjective norm) (ณัฐกริช เปาอินทร์, 2561: 64)
2) ทฤษฎีพฤติกรรมตำมแผน (Theory of Planned Behavior หรือ TPB)
เป็นทฤษฎีทางจิตวิทยาสังคม (Social Psychology) พัฒนาขึ้นโดย Ajzen เพื่อลดข้อจากัด
จากการใช้ทฤษฎีการกระทาด้วยหลักเหตุผล (TRA) ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned
Behavior หรือ TPB) จะศึกษาพฤติกรรมของแต่ละบุคคลที่เกิดขึ้นจากความตั้งใจแสดงพฤติกรรม
(Behavioral Intention) โดยความตั้งใจแสดงพฤติกรรมนั้น ประกอบด้ว ยปั จจัยหลั ก 3 ประการ
ได้ แ ก่ ทั ศ นคติ (Attitude) และบรรทั ด ฐานทางสั ง คม (Subjective norm) และการรั บ รู้ ถึ ง การ
ควบคุมพฤติกรรมของตนเองในการแสดงพฤติกรรมใด ๆ (Perceived Behavior Control) (ฉวีสุข
สิงหะ และสุนันทา วงศ์จตุรภัทร, 2555)
การรั บ รู้ ถึ ง การควบคุ ม พฤติ ก รรมของตนเองในการแสดงพฤติ ก รรมใด ๆ (Perceived
Behavior Control) คื อ การรั บ รู้ ถึ ง ความยากหรื อ ง่า ยในการแสดงพฤติ กรรม ถ้ า บุ คคลรั บ รู้ ว่ า มี
ความสามารถที่จะแสดงพฤติกรรมในสภาการณ์นั้นได้และสามารถควบคุมให้เกิดผลลัพธ์ที่ต้องการ
บุ ค คลจะมี พ ฤติ ก รรมที่ จ ะแสดงพฤติ ก รรมนั้ น เช่ น ความรู้ ความสามารถของแต่ ล ะบุ ค คล
ความสะดวกในการใช้งาน เป็นต้น
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3) ตั ว แบบกำรยอมรั บ กำรใช้ เ ทคโนโลยี (The Technology Acceptance Model
หรือ TAM)
ได้ รั บ การพั ฒ นาขึ้ น จากจาก F.D. Davis เป็ น ตั ว แบบทางด้ า นระบบข้ อ มู ล สารสนเทศ
(Information Systems) ที่มุ่งอธิบายถึงองค์ประกอบสู่ความสาเร็จในการยอมรับ (Accept) และการ
ตั ด สิ น ใจใช้ (Use) เทคโนโลยี ใ นกลุ่ ม ผู้ ใ ช้ เ ป้ า หมาย (Target User) ตั ว แบบการยอมรั บ การใช้
เทคโนโลยี (TAM) ระบุว่าการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับและความสะดวกจากการใช้เทคโนโลยีในการ
ดาเนินการของปัจเจกบุคคล 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)
ได้ รั บ การพั ฒ นาในปี ค.ศ. 1995 โดย Taylor และ Todd ซึ่ งมี ความเห็ นว่ าตั ว แบบการ
ยอมรับการใช้เทคโนโลยี (TAM) นั้นไม่ได้รวมเอาอิทธิพลของสังคมและการควบคุมพฤติกรรมของ
ปัจเจกบุคคลในการวิเคราะห์พฤติกรรมการยอมรับเทคโนโลยีซึ่งทั้งสององค์ประกอบดังกล่าวนั้ นได้รับ
การน าไปศึ ก ษาและค้ น พบว่ า มี ก ารส่ ง ผลอย่ า งมี นั ย ยะส าคั ญ ต่ อ พฤติ ก รรมการใช้ เ ทคโนโลยี
โดยอิทธิพลของสังคม คือ บรรทัดฐานของปัจเจกบุคคล (Subject Norm) และการควบคุมพฤติกรรม
ของบุคคล คือการรับรู้ถึงการควบคุมพฤติกรรมของปัจเจกบุคคล (Perceived Behavioral Control)
Taylor และ Todd จึ ง ได้ พั ฒ นาตั ว แบบผสมระหว่ า งการยอมรั บ การใช้ เ ทคโนโลยี (TAM) และ
พฤติกรรมที่มาจากการวางแผน (Theory of Planned Behavior) ขึ้นเพื่อสนับสนุนเพิ่มพูนความรู้
ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีทั้งสาหรับผู้มีประสบการณ์การใช้งานและผู้ไม่มีประสบการณ์การใช้
งานด้วย (ณัฐกริช เปาอินทร์ , 2561: 78) โดยนาปัจจัยการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้จากการ ใช้ง าน
(Perceived Usefulness) ความง่ายในการใช้งาน (Ease of Use) จากตัว แบบการยอมรับการ
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)
เป็น ตัว แบบที ่พ ัฒ นามาจากตัว แบบ The Theory of Interpersonal Behavior ของ
Triandis โดย Thompson, Higgings และ Howell ในปีค.ศ. 1991 มุ่งศึกษาพฤติกรรมการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ของปัจ เจกบุคคล (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) ผลกระทบที่ มี ต่ อ การใช้ ง านคอมพิ ว เตอร์ (Affect toward PC Use) ปั จ จั ย ทางสั ง คมที่ ส่ ง
อิทธิพลต่อการใช้งานคอมพิวเตอร์ (Social Factor influencing PC Use) และสภาพสิ่งอานวยความ
สะดวกเพื่อการใช้งานคอมพิวเตอร์ (Facilitation Conditions for PC Use)
6) ตัวแบบแรงจูงใจ The Motivation Model (MM)
ตัว แบบแรงจู ง ใจ The Motivation Model (MM) โดย Davis, Bogozzi และ Warshaw
พัฒ นามาจากทฤษฎี ท างด้ านจิ ต วิท ยา ตั ว แบบดัง กล่ าวประกอบด้ ว ย 2 องค์ ป ระกอบ (ณัฐ กริ ช
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)
เป็น ทฤษฎีที ่ไ ด้ร ับ การพัฒ นาขึ ้น ในปี ค.ศ. 1986 โดย Bandura ซึ ่ง มีค วามเห็น ว่า
ปั จ เจกบุ ค คลมี ก ารเรี ย นรู้ ใ นระดั บ พื้ น ฐานผ่ า นทางการสั ง เกตสิ่ ง ที่ อ ยู่ ร อบตั ว โดยการเรี ย นรู้
ดั ง กล่ า วประกอบไปด้ ว ย 3 องค์ประกอบหลัก คือ ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal Factors) ปัจจัย
ทางสภาพแวดล้ อ ม (Environmental Factors) และการแสดงพฤติ ก รรม (Behavior) (ณั ฐ กริ ช
เปาอินทร์, 2561: 82)
8) ทฤษฎีกำรเผยแพร่นวัตกรรม (Diffusion of Innovations หรือ DOI)
เป็นทฤษฎีทางสังคมวิทยาที่พัฒนาขึ้นในปี ค.ศ. 1926 โดย Roger มีแนวคิดว่าปัจเจกบุคคล
มีกระบวนการยอมรับนวัตกรรมทั้งสิ้น 4 ขั้นตอน คือ ขั้นความรู้ (Knowledge) การแสวงหาความรู้
เกี่ยวกับนวัตกรรมของปั จเจกบุคคล 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) อิ ท ธิ พ ลของสั ง คม (Social Influence) และ
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สิ่งอานวยความสะดวกในการใช้งาน (Facilitating Conditions) โดยสิ่งอานวยความสะดวกในการใช้
งานเป็นปัจจัยเดียวที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อพฤติกรรมการใช้ นอกจากนั้นยังมีปัจจัยเสริมที่สนับสนุน
ปั จ จั ย หลั ก ทั้ ง 4 ประการ ได้ แ ก่ เพศ (Gender) อายุ (Age) ประสบการณ์ (Experience) และ
ความสมัค รใจในการใช้งาน (Voluntariness of Use) (ฉวีสุ ข สิ ง หะ และสุ นัน ทา วงศ์ จตุร ภัทร,
2555)
4.3 ผลงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
นพเดช พร้อมอยู่ (2558) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีระบบ
eDLTV ของบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดจันทบุรี ผลการวิจัยพบว่า ประสบการณ์ ความเกี่ยวข้อง
กับงานมีผลต่อการรับรู้ว่ามีประโยชน์ ส่วนปัจจัยการสนับสนุนขององค์การไม่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ว่ามี
ประโยชน์ นอกจากนั้นประสบการณ์ การฝึกอบรม คุณภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศล้วนมี
อิทธิพลต่อการรั บ รู้ ว่าใช้ งานง่าย การรับรู้ว่าใช้ งานง่ายหรื อเคยมีประสบการณ์การใช้งานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศนั้นมาก่อนส่งผลให้บุคลากรที่ใช้งานระบบดังกล่ าวนั้นสามารถใช้งานระบบได้
อย่ า งคล่ องแคล่ ว เพิ่มประสิ ทธิ ภ าพในการจัดการเรีย นการสอน บุคลากรผู้ ใ ช้งานจะเล็ งเห็ นถึ ง
ความสาคัญต่อการใช้ระบบ eDLTV นาไปสู่ความตั้งใจที่จะใช้งานระบบดังกล่าวต่อไป
อรวรรณ สุขยานี (2558) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องความตั้งใจในการระบบสารสนเทศการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ : การประยุกต์ใช้ตัวแบบการยอมรับ
เทคโนโลยี ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้ความง่ายในการใช้งานมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมากกว่า การรับ รู้ถึง ประโยชน์ที่ไ ด้รับ โดยความเข้า ใจในเทคโนโลยีใ ห ม่
เป็ น ปั จ จั ย ที่ส่ งผลต่อการรั บ รู้ ถึง ความง่ายในการใช้งานมากที่สุด
รุ่งทิวา เงินปัน (2560) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาการให้บริการ
ประชาชน: กรณีศึกษาระบบสารสนเทศที่ดินของกรมที่ดิน ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ใช้งานระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศที่ดินคือ การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน ทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน
ระบบสารสนเทศที่ดิน และแรงจู งใจในการใช้งานระบบสารสนเทศที่ดิน นอกจากนั้นยังมีปัจจัย
ทางอ้อมที่ส่งผลต่อการใช้งานระบบสารสนเทศที่ดิน คือ การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดินที่
เหมาะกับงาน ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์กับงานระบบสารสนเทศที่ดิน
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการยอมรับการใช้
เทคโนโลยีของปัจเจกบุคคล ผู้ศึกษาได้รวบรวมปัจจัยที่คาดว่าจะมีผลต่อการใช้งานระบบการจัดการ
งบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting) ในกระบวนการการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปี
ของข้าราชการสานักงบประมาณ โดยกาหนดตัวแปรในการศึกษา ประกอบด้วยตัวแปรอิสระและตัว
แปรตาม ซึ่งตัว แปรอิส ระ ได้แก่ การรับรู้ประโยชน์ของการใช้งานระบบการจัดการงบประมาณ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Budgeting) และการรั บ รู้ ถึ ง ความง่า ยของการใช้ ง านระบบการจัด การ
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งบประมาณอิ เล็ กทรอนิ กส์ (e-Budgeting) ส่ วนตั วแปรตามคื อ การใช้ งานการจั ดการงบประมาณ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting) ในกระบวนการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปี
จากการกาหนดตัวแปรอิสระและตัวแปรตามสามารถกาหนดเป็นกรอบแนวคิดของการศึกษา
ได้ดังภาพที่ 4.1
กำรรับรู้ถึงควำมง่ำยของกำรใช้งำน
ระบบ e-Budgeting
กำรรับรู้ประโยชน์ของกำรใช้งำน
ระบบ e-Budgeting

กำรใช้งำนระบบ e-Budgeting
ในกระบวนกำรพิจำรณำ
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี

ภาพที่ 4.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา
5. ระเบียบหรือวิธีกำรทำวิจัยหรือกำรศึกษำ
รูปแบบวิธีการวิจัย เชิงปริมาณ (Quantitative Research) ขอบเขตด้านประชากรและ
กลุ่ม ตัว อย่า ง ประชากรที่ใ ช้ใ นการศึก ษา คือ ข้า ราชการสานัก งบประมาณ ประเภทวิช าการ
ระดับ ตาแหน่ง ชานาญการและปฏิบัติก าร แบ่ง เป็น ระดับ ชานาญการ จานวน 297 คน ระดับ
ปฏิบัติก าร จานวน 251 คน รวมทั้ง สิ้น จานวน 548 คน ใช้สูตรการคานวณขนาดตัวอย่างของ
Yamane โดยกาหนดให้มีความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างร้อยละ 5 ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน
231 คน ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Sampling) และสุ่มตัวอย่างจากชั้นภูมิโดย
วิธีการสุ่มแบบง่าย ได้จานวนกลุ่มตัวอย่างระดับชานาญการ จานวน 133 คน และระดับปฏิบัติการ
จานวน 98 คน รวมทั้งสิ้น จานวน 231 คน การศึกษาในครั้งนี้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaires)
เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล จากนั้นนาข้อมูลที่ได้มาทาการประมวลผลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป
SPSS โดยใช้หลักสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ และนาเสนอผลการศึกษาผ่านการใช้ค่าสถิติ
2 แบบ คื อ สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (Description Statistics) ในการหาความถี่ (Frequencies) และ
ร้อยละ (Percentage) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบ
วัตถุประสงค์ โดยสถิติ 2-test โดยกาหนดค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ไว้ที่ระดับ
0.05
6. ผลกำรศึกษำ
จากการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการใช้งานระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์
(e-Budgeting) ในกระบวนการพิ จ ารณางบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ข องข้ า ราชการส านั ก
งบประมาณ จากการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaires) มีผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน
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251 คน แบ่งเป็น ระดับชานาญการ จานวน 146 คน และระดับปฏิบัติการ จานวน 105 คน แบ่งผล
การวิเคราะห์ ดังนี้
6.1 ปัจจัยส่วนบุคคล
ผู้ ศึ ก ษาได้ เ ก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากข้ า ราชการส านั ก งบประมาณ ประเภทวิ ช าการระดั บ
ตาแหน่ งช านาญการและปฏิบัติการ จานวน 251 คน พบว่า กลุ่มตัว อย่างส่ วนใหญ่ เป็นเพศหญิง
ร้อยละ 59.4 เพศชาย ร้อยละ 40.6 ส่วนใหญ่มีอายุ 23-33 ปี ร้อยละ 29.9 รองลงมาคือ อายุ 34-44 ปี
และอายุ 45-54 ปี ร้ อ ยละ 24.7 และน้ อ ยที่ สุ ด คื อ อายุ น้ อ ยกว่ า 23 ปี ร้ อ ยละ 4.4 ส่ ว นใหญ่
มีตาแหน่งระดับปฏิบัติการ ร้อยละ 58.2 และระดับชานาญการ ร้อยละ 41.8 ส่วนใหญ่มีอายุงาน ต่ากว่า
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 กำรรั บรู้ ถึ งควำมง่ำ ยของกำรใช้ งำนระบบกำรจัดกำรงบประมำณอิ เ ล็กทรอนิก ส์
(e-Budgeting)
ผลการถามคาถามด้านการรับรู้ถึงความง่ายของการใช้งานระบบการจัดการงบประมาณ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting) สรุปได้ว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าระบบสารสนเทศของสานัก
งบประมาณไม่มีความง่ายต่อการใช้งาน (เห็นด้วยน้อยที่สุดและเห็นน้อย) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า กลุ ่ม ตัว อย่า งตอบว่า ระบบการจัดการงบประมาณอิเล็ กทรอนิกส์ (e-Budgeting) ที่ใช้อยู่
สามารถใช้งานได้สะดวกน้อยกว่าการใช้งานด้วยโปรแกรมอื่น ๆ เช่น Microsoft Office ร้อยละ 73.3
รองลงมาตอบว่าระบบสารสนเทศการงบประมาณที่ท่านใช้อยู่มีขั้นตอนการใช้งานที่ยุ่งยากซับซ้อน
ร้อยละ 72.1 และเห็นว่าการประมวลผลรายงานด้วยระบบสารสนเทศการงบประมาณไม่สามารถทา
ได้โดยง่ายน้อยที่สุด ร้อยละ 55.4
6.3 กำรรั บ รู้ ป ระโยชน์ ข องกำรใช้ ง ำนระบบกำรจั ด กำรงบประมำณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(e-Budgeting)
ผลการถามค าถามด้ านการรั บ รู้ ป ระโยชน์ ของการใช้ ง านระบบการจั ด การงบประมาณ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting) ในกระบวนการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีของข้าราชการ
สานักงบประมาณ สรุปได้ว่ากลุ่ มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการใช้ระบบการจัดการงบประมาณ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting) ในกระบวนการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปี (เห็นด้วยน้อย
ที่สุดและเห็นด้วยน้อย) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การใช้งานระบบสารสนเทศการงบประมาณ
ไม่ช่วยลดภาระงานมากที่สุด ร้อยละ 73.7 รองลงมาคือ การใช้งานระบบสารสนเทศการงบประมาณ
ไม่ช่วยลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน และการใช้งานระบบสารสนเทศการงบประมาณไม่ช่วยลดความ
ผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 69.7 น้อยที่สุดคือ การใช้งานระบบสารสนเทศการงบประมาณไม่
ช่ ว ยลดระยะเวลาในการรั บ ส่ ง ข้ อ มู ล ระหว่ า งหน่ ว ยงานภายใน การใช้ ง านระบบสารสนเทศ
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การงบประมาณไม่ช่วยลดความผิดพลาดในการรับส่งข้อมูลระหว่างหน่วยงาน และการใช้งานระบบ
สารสนเทศการงบประมาณไม่ช่วยลดความผิดพลาดในการรับส่งข้อมูลภายในหน่วยงาน ร้อยละ 55.8
6.4 กำรใช้งำนระบบกำรจัดกำรงบประมำณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting) ในกระบวนกำร
พิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
ผลการถามคาถามด้านการใช้งานระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting)
ในกระบวนการพิจารณางบประมาณ สรุปได้ว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้โปรแกรม Microsoft Excel
ในการพิจ ารณาทุกกิจ กรรมของการพิจารณางบประมาณ ตอบว่าใช้ม ากที่สุ ดในในการวิเคราะห์
งบประมาณ ร้อยละ 90 รองลงมาใช้ในการจัดทารายงานประกอบการพิจารณางบประมาณ ร้อยละ
75.7 และใช้ในการปรับปรุงข้อมูลการพิจารณางบประมาณให้เป็นปัจจุบัน
6.5 ปัจจัยที่มีผลต่อกำรใช้งำนระบบกำรจัดกำรงบประมำณอิเล็กทรอนิกส์ (e–Budgeting)
ในกระบวนกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีของข้ำรำชกำรสำนักงบประมำณ
ในส่วนนี้จะเป็นการนาเสนอเพื่อตอบวัตถุประสงค์ คือ เพื่อทราบปัจจัยที่มีผลต่อการใช้งาน
ระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting) สถิติที่ใช้ได้แก่ 2-test
ตัวแปรที่นามาหาความสัมพันธ์ได้แก่ ตัวแปรการรับรู้ถึงความง่ายของการใช้งานระบบการ
จัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting) และตัวแปรการรับรู้ประโยชน์ของการใช้งานระบบ
การจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting) ในกระบวนการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจาปีของข้าราชการสานักงบประมาณได้ผลการทดสอบดังนี้
1) ปั จ จั ย การรั บ รู้ ค วามง่ า ยของการใช้ งานระบบการจั ด การงบประมาณอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
(e-Budgeting) กั บ การใช้ ง านระบบการจั ด การงบประมาณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ( e-Budgeting)
ในกระบวนการการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีของข้าราชการสานักงบประมาณ
พบว่า การรับรู้ความง่ายของการใช้งานการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting)
มีผ ลต่ อการใช้ ง านระบบการจั ด การงบประมาณอิ เ ล็ กทรอนิก ส์ (e-Budgeting) ในกระบวนการ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีของข้าราชการสานักงบประมาณ เมื่อทดสอบด้วย 2-test
พบว่า มีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 แสดงว่า การรับรู้ความง่ายของการใช้งานระบบการจัดการ
งบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting) มีผล มีอิทธิพล มีความสัมพันธ์ต่อการใช้งานระบบการ
จั ดการงบประมาณอิเ ล็ กทรอนิ กส์ (e-Budgeting) ในกระบวนการพิจารณางบประมาณรายจ่า ย
ประจาปีของข้าราชการสานักงบประมาณ ดังตารางที่ 6.1
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ตารางที่ 6.1 ร้ อ ยละการใช้ ง านระบบการจั ด การงบประมาณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ( e-Budgeting)
ในกระบวนการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีจาแนกตามการรับรู้ถึงความง่าย
ของการใช้งานระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting)
กำรรับรู้ถึงควำมง่ำยของกำรใช้งำน
กำรจัดกำรงบประมำณ
อิเล็กทรอนิกส์ (e–Budgeting)
เห็นด้วยน้อยที่สุด
เห็นด้วยน้อย
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมากที่สุด
รวม

กำรใช้งำนระบบ e-Budgeting ในกระบวนกำร
พิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
ไม่ใช้งำนระบบ
ใช้งำนระบบ
100.0
99.2
0.8
81.3
18.8
90.0
10.0
992.8 (233)
30.7 (77)
2 = 86.455, df = 6, p = 0.00

รวม

100.0 (19)
100.0 (132)
100.0 (80)
100.0 (20)
100.0 (251)

2) การรับรู้ประโยชน์ในการใช้งานระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting)
กับการใช้งานระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting) ในกระบวนการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจาปีของข้าราชการสานักงบประมาณ
พบว่ า การรั บ รู้ ป ระโยชน์ ข องการใช้ ง านระบบการจั ด การงบประมาณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(e-Budgeting) มี ผ ลต่ อ การใช้ ง านระบบการจั ด การงบประมาณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Budgeting)
ในกระบวนการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีของข้าราชการสานักงบประมาณ เมื่อ ทดสอบ
ด้วย 2-test พบว่า มีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 แสดงว่าการรับรู้ประโยชน์ ของการใช้งาน
ระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting) มีผล มีอิทธิพล มีความสัมพันธ์ต่อการใช้
งานระบบการจั ด การงบประมาณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Budgeting) ในกระบวนการการพิ จ ารณา
งบประมาณรายจ่ายประจาปีของข้าราชการสานักงบประมาณ ดังตารางที่ 6.2
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ตารางที่ 6.2 ร้ อ ยละการใช้ ง านระบบการจั ด การงบประมาณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Budgeting)
ในกระบวนการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีจาแนกตามการรับรู้ประโยชน์
ของการใช้งานระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting)
กำรรับรู้ประโยชน์ของกำรใช้งำน
ระบบกำรจัดกำรงบประมำณ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting)
เห็นด้วยน้อยที่สุด
เห็นด้วยน้อย
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยมากที่สุด
รวม

กำรใช้งำนระบบ e-Budgeting ในกระบวนกำร
พิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
ไม่ใช้งำนระบบ
ใช้งำนระบบ
100.0
99.2
0.8
85.7
14.3
77.8
22.2
90.0 (226)
7.2 (18)
2
 = 55.340, df=6, p=0.00

รวม

100.0 (23)
100.0 (124)
100.0 (77)
100.0 (27)
100.0 (251)

ผลการทดสอบระบุ ว่าการรับรู้ ถึงความง่ายของการใช้งานระบบการจัดการงบประมาณ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Budgeting) มี ผ ลต่ อ การใช้ ง านระบบการจั ด การงบประมาณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(e-Budgeting) ในกระบวนการพิ จ ารณางบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ข องข้ า ราชการส านั ก
งบประมาณ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และการรับรู้ประโยชน์ของการใช้งานระบบการ
จัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting) มีผลต่อการใช้งานระบบการจัดการงบประมาณ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting) ในกระบวนการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีของข้าราชการ
สานักงบประมาณ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
7. สรุปผลกำรศึกษำ
จากการศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การใช้ ง านระบบการจั ด การงบประมาณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(e-Budgeting) ในกระบวนการพิ จ ารณางบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ข องข้ า ราชการส านั ก
งบประมาณ พบว่าตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ต่อการใช้งานระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์
(e-Budgeting) ในกระบวนการการพิจ ารณางบประมาณรายจ่า ยประจ าปีข องข้ าราชการส านั ก
งบประมาณ ได้แ ก่ การรั บ รู้ ค วามง่า ยในการใช้งานระบบการจั ดการงบประมาณอิเล็ กทรอนิก ส์
(e-Budgeting) และการรับรู้ประโยชน์ของการใช้งานระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์
(e-Budgeting)
7.1 อภิปรำยผลกำรศึกษำ
การรับรู้ถึงความง่ายของการใช้งานระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting)
มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมการใช้ ง านระบบการจั ด การงบประมาณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Budgeting)
ในกระบวนการการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีของข้าราชการสานักงบประมาณ ระบบการ
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จัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting) ในปัจจุบันมีขั้นตอนการทางานที่ซับซ้อน ไม่ช่วยลด
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และยากต่อการทาความเข้าใจ สอดคล้องกับงานวิจัยของอรวรรณ สุขยานี
(2558) ได้ทาการศึกษาความตั้งใจในการใช้ระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลของบุคลากร
สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ : การประยุกต์ใช้ตัวแบบการยอมรับการใช้เทคโนโลยี พบว่า
การรับรู้ถึงความยากง่ายในการใช้งาน มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้ระบบซึ่งส่วนใหญ่เป็นอิทธิพล
ทางตรง ส่วนน้อยที่เป็นอิทธิพลทางอ้อม ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้งานระบบ โดยผ่าน
การรับรู้ถึงความยากง่ายในการใช้งานมากที่สุด คือ ความเข้าใจในเทคโนโลยีใหม่
การรับรู้ประโยชน์ของการใช้งานระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting)
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้ง านระบบการจัด การงบประมาณอิเ ล็ก ทรอนิก ส์ (e-Budgeting)
ซึ่งเป็นความคาดหวังของข้าราชการผู้ที่ใช้งานระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting)
จะส่งผลต่ อ การพั ฒ นาผลการปฏิ บั ติ ง าน เกิ ด ความสะดวกรวดเร็ ว ในการปฏิ บั ติ ง านสอดคล้ อ ง
กั บ งานวิ จ ั ย ของวริ ษ ฐา สุ ริ ย ไพฑู ร ย์ (2560: 74) ได้ ท าการศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของการรั บ รู้ ค วามมี
ประโยชน์และความง่ายในการใช้งานที่ส่งผลต่อทัศนคติและความตั้งใจซื้อสินค้าแฟชั่นของผู้บริโภค
ผ่านระบบพาณิชย์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ พบว่าการรับรู้ความมีประโยชน์ในการซื้อสินค้าผ่านระบบ
พาณิชย์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าผ่านระบบพาณิชย์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่
กล่าวคือ ระบบพาณิชย์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ทาให้ซื้อสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง รองลงมาคือ ระบบ
พาณิชย์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ทาให้สามารถซื้อสินค้าได้เร็วยิ่งขึ้น
การรับรู้ถึงความง่ายและประโยชน์ ในการใช้งานของระบบ จะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการ
ยอมรั บ เทคโนโลยี เป็ น ปั จ จั ย ที่ส่ งผลต่ อการใช้ งานระบบการจัด การงบประมาณอิ เล็ กทรอนิก ส์
(e-Budgeting) ในกระบวนการการพิจ ารณางบประมาณรายจ่า ยประจ าปีข องข้ าราชการส านั ก
งบประมาณ เมื่อผู้ใช้งานระบบรับรู้ว่าการใช้เทคโนโลยีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทางานมากขึ้น
ลดภาระงาน ทางานได้รวดเร็วและได้ผลลัพธ์การทางานตามที่ต้องการ และเมื่อเทคโนโลยีมีขั้นตอน
การใช้งานที่ชัดเจน เข้าใจง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน สอดคล้ องกับงานวิจัยของ ภัทราวดี ทองมาลา
(2558) ได้ทาการศึกษาการยอมรับระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ของเจ้าหน้าที่
พัสดุของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พบว่าการรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้งานมีความความสัมพันธ์กับ
การรับรู้ว่ามีประโยชน์ การรับรู้ว่าง่ายมีความสัมพั นธ์กับการใช้งานส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรม
การยอมรับระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) การรับรู้ว่ามีประโยชน์มีความสัมพันธ์
กับความตั้งใจในการใช้งานระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) และยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ นพเดช อยู่พร้อม (2558) ได้ทาการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีระบบ
eDLTV ของบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดจันทบุรี พบว่าการรับรู้ว่าใช้งานง่ายมีอิทธิพลต่อการรับรู้
ว่ามี ป ระโยชน์ การที่ค รู มี ป ระสบการณ์ จากการที่ เคยใช้งานระบบ e-Learning มาก่อ นหรือ เคย
ฝึกอบรมมาก่อนจะมีความง่ายต่อ การใช้งานนั้น และการรับรู้ว่ามีประโยชน์มีอิทธิพลต่อความตั้งใจที่
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จะใช้งานระบบ eDLTV เมื่อบุคลากรเล็งเห็นความสาคัญ eDLTV ต่อการเรียนการสอน สามารถช่วย
ให้บุคลากรมีความพร้อมในการสอนมากขึ้นและแก้ไขข้อบกพร่องในการสอนได้
7.2 ข้อเสนอแนะ
1) ควรมีการปรับปรุงระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting) ให้มีความ
ง่ายต่อการใช้งาน มีขั้นตอนการทางานที่ไม่ซับซ้อน รวมถึงการประมวลผลเอกสารประกอบการ
พิจารณาหรือแบบรายงานต่าง ๆ สามารถทาได้โดยสะดวกรวดเร็ว
2) ควรมี ก ารปรั บ ปรุ ง ระบบการจั ด การงบประมาณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ( e-Budgeting)
ให้เหมาะสมกับลักษณะงานของส านักงบประมาณ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานระบบได้แสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting) ที่พึงปรารถนา ซึ่งระบบที่
มีความสอดคล้องกับงานที่ทาอยู่จะส่งผลต่อการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ ว่าสามารถช่วย
ลดภาระงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน
3) ควรมี ก ารอบรมบุ ค ลากรในการใช้ ง านระบบการจั ด การงบประมาณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(e-Budgeting) เนื่องจากอิทธิพลจากการฝึกอบรมส่งผลให้ผู้ใช้งานระบบเกิดการรับรู้การใช้งานง่าย
ของระบบ สามารถใช้งานได้สะดวกรวดเร็วขึ้น รวมทั้งสามารถนาไปสอนเพื่อนร่วมงานได้
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https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parbudget/download/article/1 m
anual.pdf
สุ จิ ตรา บุ ณ ยรั ตพั น ธุ์. (2562). ระเบียบวิ ธีวิจัย ส าหรับรัฐ ประศาสนศาสตร์. กรุ งเทพมหานคร:
สานักพิมพ์เสมาธรรม.
อรวรรณ สุขยานี. (2558). ความตั้งใจในการใช้ระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
บุคลากรสภาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์: การประยุกต์ใช้ตัวแบบการยอมรับเทคโนโลยี.
สานักวิจัยสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์.
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กำรศึกษำปัญหำอุปสรรค และแนวทำงกำรพัฒนำในกำรนำกระบวนกำร
Government Innovation Lab มำประยุกต์ใช้ในกำรตรวจรำชกำรของ
สำนักงำนปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
กรรณิกา ยิ้มสวัสดิ์*
บทคัดย่อ
บทความนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาข้ อ จ ากั ด หรื อ ปั ญ หาอุ ป สรรคในการน าแนวคิ ด
Government Innovation Lab มาใช้ในตรวจราชการของสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี และ
จั ดทาข้อเสนอแนะในการน าแนวคิ ด Government Innovation Lab มาใช้ในตรวจราชการของ
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาทบทวนเอกสารคาสั่ง ระเบียบกฎหมาย
รายงานผลการตรวจราชการ ตาราทางวิช า งานวิจัย บทความ ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตที่เกี่ยวกับ
Government Innovation Lab ประกอบกับการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ รวม 7 คน ผลการวิจัย
พบว่า การนากระบวนการ Government Innovation Lab มาใช้ในตรวจราชการของสานักงานปลัด
สานักนายกรัฐมนตรีมีข้อจากัดหรือปัญหาอุป สรรคทั้งในด้านเทคนิค ด้านทักษะ ความรู้ ของผู้ตรวจ
ราชการและผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ ด้านการประสานงาน ด้านความต่อเนื่องในการขับเคลื่อนประเด็น
ในพื้นที่ และด้านกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอให้สานักตรวจราชการให้
ความสาคัญในการพัฒนาความรู้ ความสามารถทั้งระดับผู้ตรวจราชการและผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ
รวมถึงเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานตรวจราชการ และนาเทคโนโลยีมาสนับสนุนในการดาเนินการ โดยการ
จัดทาฐานข้อมูลและระบบการส่งต่อเรื่อง ทั้งนี้ ผู้บริหารควรให้ความสาคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดผล
สาเร็จ
คำสำคัญ: ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ, กระบวนการคิดเชิงออกแบบ
1. บทนำ
ปัจจุบั นภาครัฐ ซึ่งเป็ นกลไกส าคัญในการบริหารราชการแผ่นดินอยู่ในบริบทของโลกแห่ ง
การเปลี่ ย นแปลง ทาให้ เ กิดความท้าทายและจาเป็ นต้องมีก ารตอบสนองอย่า งรวดเร็ ว ทันการณ์
ภาครัฐจึงจาเป็นต้องปรับตัวหาวิธีการบริหารจัดการภาครัฐใหม่ เพื่อเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
และการแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน รวมถึงความ
*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
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คาดหวังของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของทางราชการที่จะต้องเป็น ไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว
ซึ่งการสร้างนวัตกรรมภาครัฐ (Public Innovation) เป็นวิธีการหนึ่งที่ทาให้ภาครัฐสามารถปรับตัวทัน
ต่ อ ความเปลี่ ย นแปลงและความก้ า วหน้ า ของโลก และช่ ว ยให้ ภ าครั ฐ มี ก ลไกที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
นอกจากนี้ยั งช่วยตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อการบริการ
ภาครัฐที่สูงขึ้น
ภาครัฐหลายประเทศได้ทดลองสร้างนวัตกรรมภาครัฐ ผ่านรูปแบบห้องปฏิบัติการนวัตกรรม
ภาครั ฐ (Government Innovation Lab: Gov Lab) เป็ น การปรั บ กระบวนการทางความคิ ด
(mindset) ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ โดยประยุกต์ใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design
Thinking) ที่เน้นผู้ใช้บริการเป็นสาคัญ ให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางและเป็นผู้ร่วมคิดค้น สร้างสรรค์
(Co-creation) และความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อคิดค้นและสร้างร่วมกัน ผ่านกระบวนการทดสอบ
หรือทดลองในห้องปฏิบัติการออกแบบ ซึ่งช่วยทาให้เกิดนวัตกรรมภาครัฐหลายรูปแบบทั้ง นวัตกรรม
บริ การ นวัตกรรมการส่ งมอบบริ การ นวัตกรรมการบริห ารหรือองค์การ นวัตกรรมทางความคิด
นวัตกรรมเชิงนโยบาย และนวัตกรรมเชิงระบบถือว่าเป็นการยกระดับการพัฒนางานภาครัฐ การสร้าง
นวัตกรรมทาให้เกิดคุณค่าต่อสาธารณะ เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้รับบริการได้มีส่วนเข้ามาร่วมในการ
คิดและพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ ทาให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกจุด ลดความเสี่ยงจาก
ความผิดพลาด ทาให้ครอบคลุมทุกมิติมากขึ้น เพื่อให้สามารถตอบสนองความคาดหวังของประชาชน
และแก้ไขปัญหาการบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐลดปัญหาความซ้าซ้อนความสิ้นเปลืองทรัพยากร
ในการบริหารงาน ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนานวัตกรรมของภาครั ฐ ที่หลายประเทศนามาประยุกต์ใช้
และประสบความสาเร็จอย่างมาก เช่น เดนมาร์ก ฟินแลนด์ อังกฤษ เป็นต้น
สาหรั บ ประเทศไทยมีการนาการบริห ารจัดการรูป แบบห้ องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ
มาประยุกต์ใช้ภายใต้บริบทเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของประเทศ โดยเริ่มเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560
นางเฮเลน คลาร์ ก ผู้ บ ริ ห ารสู งสุ ด โครงการพัฒ นาแห่ ง สหประชาชาติ (UNDP) เข้ าเยี่ยมคารวะ
นายกรัฐมนตรี ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ทาเนียบรัฐบาล โดย UNDP แสดงเจตจานงที่จะใช้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางในการประสานการพัฒนาสู่ประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค พร้อมทั้งเสนอแนวคิดการพัฒนาผ่าน
กลไก Government Lab มาริเริ่มใช้ในประเทศไทย สอดคล้องกับแนวคิดการขับเคลื่อนประเทศด้วย
PM Labs ของรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี (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 การสารวจอนาคต
2) Policy Lab การริเริ่มและทดสอบนโยบาย 3) Government Lab การออกแบบนวัตกรรมภาครัฐ
และ 4) PMDU การติดตามนโยบายสาคัญ ที่ต่างมุ่งเน้นอาศัยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design

19

Thinking) มาใช้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมงานบริการภาครัฐอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นแนวคิดที่มีความ
สอดคล้องกับ “ศาสตร์พระราชา” หรือหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุ ล ยเดช คื อ “เข้ า ใจ เข้ า ถึ ง พั ฒ นา” โดยส านั ก งาน ก.พ.ร. เป็ น หน่ ว ยงานริ เ ริ่ ม โครงการ
ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ หรือ Government Innovation Lab (Gov Lab) ร่วมกับสานักงาน
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Program: UNDP) เพื่อพัฒนา
ระบบบริการภาครัฐและการทางานของข้าราชการไทย โดยสานักงาน ก.พ.ร. ดาเนินโครงการร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการออกแบบนวัตกรรมภาครัฐ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้าง
วัฒนธรรมการทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชน เพื่อพัฒนางานภาครัฐและสังคม
อย่ า งยั่ ง ยื น ดั ง นั้ น การขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ น โครงการห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารนวั ต กรรมภาครั ฐ หรื อ
Government Innovation Lab (Gov Lab) จึงเป็นกลไกสาคัญในการพัฒนาระบบราชการไทยให้
สามารถรับมือกับความท้าทาย และการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอนาคต ตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งในการ
คิดค้นนโยบาย และบริการสาธารณะซึ่งสามารถตอบสนองกับสภาพปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริง นอกจากนั้น Innovation ยังเป็นปัจจัยสาคัญที่จะสร้างระบบราชการ 4.0
ที่ภาครัฐต้องเปิดกว้างและเชื่อมโยงกันทุกภาคส่วน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีขีดสมรรถนะสูงและ
ทันสมัย เพื่อรองรับนโยบายรัฐบาลภายใต้การนาของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา Thailand 4.0
ที่เน้นการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ในการนี้ การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรีมีบทบาทสาคัญในการลง
พื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายสาคัญของรัฐบาลและพัฒนาในพื้นที่ให้เกิดผลสาเร็จ รวมทั้งแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจ
ราชการ พ.ศ. 2548 คือ การมุ่งหวังให้ การตรวจราชการเป็นมาตรการสาคัญประการหนึ่งในการ
บริหารราชการแผ่นดินที่จะทาให้การปฏิบัติราชการหรือการจัดทาภารกิจของหน่วยงานของรัฐเป็นไป
ตามเป้าหมายและแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ อันเกิดจากการดาเนินการดังกล่าว เพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน และสอดคล้องกับวัตถุป ระสงค์การตรวจราชการคือ เพื่อรับฟังทุกข์สุข
ความคิดเห็น และความต้องการของเจ้าหน้าที่และประชาชน โดยนายกรัฐมนตรีได้มีคาสั่ง 343/2561
เรื่อง การตรวจราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี และ
คาสั่ง 361/2562 เรื่อง การตรวจราชการประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของผู้ตรวจราชการสานัก
นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรีร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวง หรือ
ผู้ตรวจราชการกรมที่เกี่ยวข้องดาเนินการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ
โดยมุ่ง เน้ น แก้ ไขปั ญ หาให้ ไ ด้ข้ อยุ ติห รื อได้รั บการบรรเทา ใน 2 ประเด็น คื อ 1) การแก้ไ ขความ
เดือดร้อนหรือข้อร้องเรี ยนของประชานหรือกรณีอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และ 2) การตรวจ
ติดตามแก้ไขปัญหาและผลักดันการดาเนินโครงการ/มาตรการสาคัญตามแผนพัฒนาภาค ในการนี้
ปลั ด ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี จึ ง มี ข้ อ สั่ ง การให้ ผู้ ต รวจราชการส านั ก นา ยกรั ฐ มนตรี น าแนวคิ ด
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Government Innovation Lab มาประยุ ก ต์ใ ช้ ในการตรวจราชการครั้ง แรกตั้ง แต่ปี พ.ศ. 2562
โดยการขับเคลื่อนประเด็นปัญหาหรือการพัฒนาที่สาคัญในพื้นที่ มีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนหรือข้อร้องเรียนของประชาน รวมถึงบรรเทาหรือยุติข้อจากัดในการดาเนินโครงการสาคัญ
ในแต่ละภาค ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวพบว่ามีปัญหาอุปสรรคหรือข้อจากัดที่ควรพัฒนาปรับปรุง
แก้ไขให้ดีขึ้นเพื่อทาให้ผลการตรวจราชการมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัญหา
อุปสรรคในการนาแนวคิด Government Innovation Lab มาใช้ในตรวจราชการของสานักงานปลัด
ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี และจั ด ท าข้ อ เสนอแนะเพื่ อ เป็ น แนวทางในการพั ฒ นาการน าแนวคิ ด
Government Innovation Lab มาใช้ในตรวจราชการของสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารราชแผ่นดินและประชาชนต่อไป
2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย
ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์หลัก 2 ประการ ดังนี้
2.1 เพื่ อ ศึ ก ษาข้ อ จ ากั ด หรื อ ปั ญ หาอุ ป สรรคในการน ากระบวนการ Government
Innovation Lab มาใช้ในตรวจราชการของสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
2.2 เพื่อจัดทาข้อเสนอแนะในการนากระบวนการ Government Innovation Lab มาใช้ใน
ตรวจราชการของสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
3. สมมุติฐำนกำรวิจัย
3.1. การนากระบวนการ Government Innovation Lab มาใช้ในตรวจราชการของผู้ตรวจ
ราชการสานักนายกรัฐมนตรีพบปัญหาอุปสรรค ดังนี้
1) ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรีขาดความรู้ ความเข้าใจในหลักการของห้องปฏิบัติการ
นวัตกรรมภาครัฐ (Government Innovation Lab)
2) มีข้อจากัดในเรื่องทรัพยากรในการดาเนินการทั้งเวลา บุคลากรและงบประมาณ
3) ขาดความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.2 ข้ อ เสนอแนะเพื่ อ เป็ น แนวทางในการพั ฒ นาการน ากระบวนการ Government
Innovation Lab มาใช้ในตรวจราชการของสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ดังนี้
1) ควรนาเทคโนโลยีมาสนับสนุนในการดาเนินการ
2) ควรจัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ตรวจราชการและผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ
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4. ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรม
รัฐบาลภายใต้การนาของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้ความสาคัญกับ “นวัตกรรม”
ในการขับ เคลื่ อนประเทศทั้งในระยะสั้ นและระยะยาว ตั้ งแต่รัฐ ธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 ยุทธศาสตร์ช าติ 20 ปี (2561-2580) รวมไปถึงการมีวิสั ยทัศน์เชิงนโยบายการ
พัฒ นาเศรษฐกิจ ของประเทศหรื อ โมเดลพัฒ นาเศรษฐกิจของประเทศ Thailand 4.0 ที่เน้นการ
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนทาให้ภาครัฐหรือระบบ
ราชการจาเป็นต้องมีการปรับตัวให้เป็นระบบราชการ 4.0 นอกจากนี้ยังกาหนดในแผนปฏิรูปประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และแผนต่าง ๆ อีกด้วย
คาว่ า “นวัตกรรม (Innovation)” มีองค์กรด้านนวัตกรรมและนักวิช าการให้ ความหมาย
มากมาย สรุปได้ดังนี้
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ. 2554 ได้ให้ความหมาย นวัตกรรม คือ การกระทา
หรือสิ่งที่ทาขึ้นใหม่หรือแปลกจากเดิมซึ่งอาจจะเป็นความคิด วิธีการ หรืออุปกรณ์ เป็นต้น. (ป. นวตา
+ ส. กรฺม; อ. Innovation) ซึ่งคาว่า นวัตกรรม นั้น เป็นศัพท์ที่ พลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่น
นราธิปพงศ์ประพันธ์ ทรงบัญญัติขึ้นให้ตรงกับศัพท์ภาษาอังกฤษว่า innovation ซึ่งนวัตกรรมเกิดจาก
การนาคาว่า นวตา แปลว่า ความใหม่ กับคาว่า กรฺม ซึ่งแปลว่า การกระทา มาเข้าสมาสกัน แล้วใช้ใน
ความหมายว่า การซ่อมใหม่ การซ่อมแซม
พระราชกฤษฎี ก า จั ด ตั้ ง ส านั ก งานนวั ต กรรมแห่ ง ชาติ (องค์ ก ารมหาชน) พ.ศ. 2552
ได้บัญญัติคาว่า นวัตกรรม หมายถึง สิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ ความรู้ และความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโย
ชนต่อเศรษฐกิจ และสังคม และหมายความรวมถึงสิ่ งที่เกิดขึ้นจากความสามารถในการใช้ความรู้
ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะ และประสบการณทางเทคโนโลยีหรือการจัดการมาพัฒนาให้เกิดผลิตภัณฑ์
หรือกระบวนการผลิต หรือบริการใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด ตลอดจนการปรับปรุง
เทคโนโลยี การแพร่กระจายเทคโนโลยี การออกแบบผลิตภัณฑ์ และการฝึกอบรมที่นามาใช้ เพื่อเพิ่ม
มู ล ค่ า ทางเศรษฐกิ จ และก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชนสาธารณะในรู ป แบบของการเกิ ด ธุ ร กิ จ การลงทุ น
ผู้ประกอบการ หรือตลาดใหม่หรือรายได้แหล่งใหม่ รวมทั้งการจ้างงานใหม่
สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ได้กาหนดความหมาย นวัตกรรม คือ “สิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้
ความรู้ และความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม” นวัตกรรมนับเป็นกระบวนการ
ที่เกิดจากการน าความรู้ และความคิดสร้างสรรค์มาผนวกกับความสามารถในการบริ ห ารจัดการ
เพื่อสร้างให้เกิดเป็นธุรกิจนวัตกรรมหรือธุรกิจใหม่ อันจะนาไปสู่การลงทุนใหม่ที่ ส่งผลต่อการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
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นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการให้ความหมายนวัตกรรมไว้มากมาย ซึ่งสามารถสรุปองค์ประกอบที่
เป็นมิติสาคัญของนวัตกรรมได้ 3 ประการ คือ ความใหม่ (Newness) การใช้ความรู้และความคิด
สร้างสรรค์ (Knowledge and Creativity Idea) และก่อให้เกิดประโยชน์ (Benefits) ในเชิงเศรษฐกิจ
และสังคม
แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมภำครัฐ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้ให้ความหมาย นวัตกรรมภาครัฐ
คือ การพัฒนาบริการภาครัฐที่เกิดจากการใช้ความรู้ ทักษะประสบการณ์ และความคิดสร้างสรรค์ใน
การพั ฒ นา เพื่ อสร้ า งการเปลี่ ย นแปลงและก่อ ให้ เกิ ดคุ ณค่ าต่ อสาธารณะ (Public Values) หรื อ
ประโยชน์ ใ นเชิ ง เศรษฐกิ จ และสั ง คม ซึ่ ง สามารถพั ฒ นาให้ เ ป็ น นโยบายใหม่ บริ ก ารใหม่ และ
กระบวนการใหม่ หรือ ผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยนวัตกรรมภาครัฐนั้นมีหลายประเภททั้ง นวัตกรรมบริการ
(Service Innovation) นวัตกรรมการส่งมอบบริการ (Service Delivery Innovation) นวัตกรรมการ
บริ ห าร/องค์ ก าร (Administrative or Organizational Innovation) นวั ต กรรมทางความคิ ด
(Conceptual Innovation) นวัตกรรมเชิงระบบ (Systemic Innovation) และนวัตกรรมเชิงนโยบาย
(Policy Innovation) เป็นต้น
ที่ผ่ านมารั ฐ บาลพยายามขับเคลื่ อนนวัตกรรมภาครัฐ อย่างเป็นรูปธรรม โดยการประชุ ม
หลักสูตรการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์สาหรับปลัดกระทรวงและอธิบดี (ป.ย.ป. 1) เมื่อ
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 มีประเด็นในการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Strategic Thinking Session)
2 ประเด็น คือ การพัฒนาและเตรียมคนสู่ศตวรรษที่ 21 โดยมีกระทรวงแรงงานเป็นเจ้าภาพหลัก
และการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าภาพ
หลัก ซึ่งกาหนดให้มีกลุ่มย่อยเพื่อผลักดันด้านนวัตกรรมภาครัฐ โดยมีสานักงาน ก.พ.ร. เป็นหน่วยงาน
หลักร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ต่อมามีการกล่าวถึงแนวคิดการขับเคลื่อนประเทศด้วย Prime Minister Labs (PM Labs)
ในการประชุมเปิดหลักสูตรการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ
และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 ซึ่งรัฐมนตรีประจาสานัก
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) การสารวจอนาคต (Future Lab) 2)
การริเริ่มและทดสอบนโยบาย (Policy Lab) 3) การออกแบบนวัตกรรมภาครัฐ (Government Lab)
มีส านั กงานคณะกรรมการพัฒ นาระบบราชการ หรื อ ก.พ.ร. เป็น เจ้า ภาพ ห้ อ งทดลองดังกล่ า ว
จะออกแบบบริ ก ารภาครั ฐ โดยใช้ Design Thinking เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพในการให้ บ ริ ก ารให้ มี
ประสิทธิภาพสูงและตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยการยึดหลักการความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง และเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนร่วมกันเข้ามามีส่วนออกแบบรูปแบบ
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การให้บริการ ผลักดันนวัตกรรมและบริการภาครัฐใหม่ ๆ ตลอดจนถึงร่วมขับเคลื่อนและขยายผลให้มี
การนาไปใช้ต่อไป และสุดท้ายการติดตามนโยบายสาคัญ (PMDU)
และมีการเสนอให้มีการริเริ่มใช้แนวคิดการพัฒนาประเทศผ่านกลไกห้องปฏิบัติการนวัตกรรม
ภาครัฐ โดยผู้บริ หารสูงสุดของส านักงานโครงการพัฒนาแห่ งสหประชาชาติ (นางเฮเลน คลาร์ก)
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 ซึ่งสานักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติแสดงเจตจานงที่จะใช้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการประสานการพัฒนาสู่ประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค และได้เสนอที่จะนา
แนวคิดดังกล่าวมาริเริ่มใช้ในประเทศไทย ซึ่งดาเนินการสาเร็จมาหลายประเทศแล้ว
ต่อมาในการอบรมหลักสูตรการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ (ป.ย.ป. 1) กลุ่มย่อย
ด้านนวัตกรรมภาครัฐ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 มีมติกาหนดกรอบการดาเนินงานของการส่งเสริม
นวั ต กรรมภาครั ฐ โดยเน้ น 4 ประเด็ น ได้ แ ก่ (1) นวั ต กรรมเชิ ง นโยบาย (policy innovation)
(2) นวั ต กรรมด้ า นกระบวนการท างาน (process innovation) (3) นวั ต กรรมบริ ก าร (services
innovation) และ (4) การปรั บเปลี่ ยนกระบวนการทางความคิ ด (mindset) ของข้าราชการ โดยน า
แนวคิ ด ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารนวั ต กรรมภาครั ฐ (Government Innovation Lab) สร้ า งบริ บ ทแวดล้ อ ม
(Ecosystem) ให้ เกื้อหนุ นต่อการพัฒนานวัตกรรมภาครัฐได้อย่างยั่งยืน (หน่วยงานหลั ก: สานักงาน
ก.พ.ร.)
แนวคิดห้องปฏิบัติกำรนวัตกรรมภำครัฐ (Government Innovation Lab) หรือเรียก
สั้น ๆ ว่ำ Gov Lab
ส านั กงาน ก.พ.ร. ได้ให้ ความหมายว่า ห้ องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ (Government
Innovation Lab) เป็นการนาแนวคิดเชิงออกแบบ (design thinking) ที่เน้นผู้ใช้บริการเป็นสาคัญ
(user or human-centered design) มาประยุกต์ใช้ในการทางาน และอาศัยการพลังความร่วมมือ
(collaboration) กับทุกภาคส่วน เพื่อคิดค้นและสร้างนวัตกรรมร่วมกัน โดยผ่านกระบวนการทดสอบ
และทดลองในห้ องปฏิบั ติการออกแบบ (Design Lab) ซึ่งจะช่วยก่อให้เกิดนวัตกรรมด้านการวาง
นโยบายสาธารณะและการส่งมอบบริการให้แก่ประชาชน นอกจากนี้ศูนย์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาระบบ
ราชการไทย ได้ให้ความหมายห้ องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ (Government Innovation Lab:
Gov Lab) คือ แนวคิดใหม่ที่เปิดพื้นที่ให้ประชาชนผู้รับบริการ (User) มาร่วมคิดออกแบบสร้างสรรค์
(Design Thinking) และทดลอง/ขยายผลระบบการให้บริการแบบใหม่กับภาครัฐ (Co-Creation)
กล่าวได้ว่า ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ (Government Innovation Lab: Gov Lab)
เปรียบเสมือนเป็นห้อง Lab ขนาดใหญ่ของภาครัฐที่เปิดพื้นที่ให้ภาครัฐได้ลองผิดลองถูก (Trial and
Error) เพื่อทดลองออกแบบนโยบาย (Policymaking) และแนวทางการนานโยบายไปปฏิบัติ (Policy
Implementation) ลดความเสี่ยงของการดาเนินการโครงการขนาดใหญ่ (Mega Project) โดยเปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน รวมทั้งผู้ให้บริการ
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ผู้รับบริการ ตลอดจนนักวิชาการ เข้ามาทางานร่วมกัน ร่วมคิด ร่วมออกแบบ รวมทั้งร่วมกันสร้าง
ผลงานในการพัฒนานวัตกรรมภาครัฐ ทาให้ต้นแบบนวัตกรรมภาครัฐที่พัฒนาขึ้นมานั้นเกิดขึ้นจาก
ความต้องการของประชาชน จึงสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง
โดย ก.พ.ร. ได้สรุปหลักการสาคัญในการจัดตั้งห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐหรือทีมนวัต
กร ดังนี้
1) การยึ ดความต้องการของประชาชนเป็น ศูนย์กลางและมุ่งมั่น ที่จะสร้างประโยชน์แ ก่
ประชาชนอย่างแท้จริง (Citizen-Centered and Impact-Driven)
2) การสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้ง (Deep Under-standing)
3) การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Creative Problem Solving)
4) การทดลองเพื่อการเรียนรู้จากความสาเร็จและ ความล้ มเหลว (Experimenting and
Learning) from Both Successes and Failures)
5) เน้นความร่วมมือ (Collaborative) กับผู้คน และภาคส่วนที่หลากหลายและการทางาน
ร่วมกันอย่างเท่าเทียม (Equality)
6) เปิดรับความหลากหลาย (Embrace Diversity)
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารนวั ต กรรมภาครั ฐ (Government Innovation Lab) เป็ น แนวคิ ด ที่ ห ลาย
ประเทศนามาประยุกต์เพื่อรับมือกับความท้าทายที่แตกต่างกันไป ตามบริบททางสังคมและเศรษฐกิจ
และประสบความสาเร็จแล้วในหลายประเทศ ซึ่งแต่ละประเทศต่างมีรูปแบบ รวมทั้งวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น
Mind Lab ของประเทศเดนมาร์ก เป็นองค์กรนวัตกรรมข้ามหน่วยงานของภาครัฐโดยอยู่
ภายใต้ห ลายหน่ ว ยงาน มีหน้ าที่ในการสร้างสรรค์วิธีแก้ไขปัญหา ค้นหาทางออก และคาตอบใน
ประเด็นด้านธุรกิจ ด้านดิจิทัล ด้านการศึกษา และด้านการจ้างงาน ให้กับผู้กาหนดนโยบาย และ
คนทางาน ที่ไม่ใช่แค่การแก้ปัญหางานประจาวันของกระทรวงเท่านั้น มีจุดเด่นคือ การส่งเสริมให้
องค์กรภาครัฐปรับตัวและพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว โดยช่วงแรกจัดทาเวิร์กช็อปหลายครั้ง เพื่อชี้แจงให้
หน่ วยงานภายในกระทรวง ตลอดจนองค์กรทั้งในและนอกเห็ นว่า การพัฒนานโยบายให้ประสบ
ความสาเร็จนั้น มีวิธีที่มากกว่าการอ่าน การเขียนรายงาน และการจัดประชุม พร้อมกับได้ริเริ่มการ
ฝึกหัดการบริหารโครงการแบบใหม่ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder)
การเก็บข้อมูล การตั้งวัตถุประสงค์ และกระบวนการดาเนินงาน ซึ่งช่วยทาให้เกิดการปรับทัศนคติและ
วัฒนธรรมภายในกระทรวง ซึ่งเป็นขั้นแรกในการเข้าถึงกลุ่มคนที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นใน
ระดับประเทศได้
ขั้นตอน Mind Lab จึงเริ่มต้นจากการเฝ้าสังเกตกลุ่มกลุ่มเป้าหมายเพื่อทาความเข้าใจบริบท
ของปัญหา และทาให้ได้คาตอบที่ตรงกับสถานการณ์มากกว่าการสัมภาษณ์จากห้องประชุม ที่มักมีข้อ
แตกต่างในเวลาที่ลงมือปฏิบัติจริง หลังจากนั้นจึงนามาวิเคราะห์ และได้ข้อสรุปเป็นการสร้างเครือข่าย
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กลุ่มแรงงานต่างชาติทักษะสูงอย่างเป็นทางการแห่งแรกของเดนมาร์ก โดยมีลักษณะเป็นเครือข่าย
สังคมที่มีเว็บไซต์แจ้งข่าวการจัดกิจกรรมของเครือข่ายในพื้นที่ต่าง ๆ รวมถึงยังมีการให้ความรู้เกี่ยวกับ
องค์กร วัฒนธรรมเดนมาร์ก ตลาดแรงงาน และระบบภาษี เครือข่ายและเว็บไซต์นี้ดาเนินการร่วมกัน
ระหว่ า งกระทรวงเศรษฐกิ จ และธุ ร กิ จ (Ministry of Economic and Business Affairs) สมาคม
อุตสาหกรรม (Danish Industry) ไปรษณีย์โคเปนฮาเกน (The Copenhagen Post) สมาคมธนาคาร
เดนมาร์ก (Danish Banker Association) และสนับสนุนเงินทุนโดยบริษัทขนาดใหญ่
Helsinki Design Lab ของฟินแลนด์ ซึ่งเป็นกลุ่มงานที่จัดตั้งเพื่อกระตุ้นให้ภาครัฐนากลยุทธ์
ทางการออกแบบ (Strategic Design) ไปใช้ในการตั ดสิ นและจัด ทาบริก ารแก่ ประชาชน ช่ว ยให้
ภาครัฐคิดค้นเครื่องมือในการดาเนินนโยบายที่แตกต่างกั นออกไปตามแต่ละหัวข้อ เช่น นโยบายการ
พัฒ นาผู้ ป ระกอบการในฟิน แลนด์ที่ส นใจอยากทาธุรกิจด้านอาหาร จึงได้ดาเนินโครงการ Open
Kitchen ที่เป็นการจาลองร้านอาหารจริงขึ้นมา และเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการตลอดระยะเวลา
3 สัปดาห์ ตั้งแต่วางแนวคิดร้าน โดยใช้สภาพแวดล้อมจริงทั้งสถานที่และบุคลากรที่จะต้องเจอในการ
ทาธุรกิจจริง เพื่อกาหนดเมนูอาหาร ทารายการไวน์ ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความสะอาดและ
สุขอนามัย ทดลองทาอาหารเย็น ไปจนกระทั่งเปิดร้าน แม้ปัจจุบัน Helsinki Design Lab ปิดตัวลง
แล้ ว แต่เว็บ ไซต์ของโครงการยั งคงเผยแพร่สิ่ งพิ มพ์ ต่าง ๆ เกี่ ยวกับโครงการ เพื่อ ประโยชน์ทาง
การศึกษาและการนาไปปรับใช้ต่อไป
UK Policy Lab ของสหราชอาณาจักร มุ่งเน้นการนานวัตกรรมมาใช้ในการวางนโยบายที่
ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
PS21 ของประเทศสิงคโปร์มุ่งเน้นนวัตกรรมในการพัฒนาประสิทธิภาพของภาครัฐในการ
ยกระดับ งานบริ การประชาชน เป็นต้น โดยนาข้อคิดเห็ นของข้าราชการและบุคลากรของรัฐ ไป
พัฒ นาการบริ การสาธารณะ มีจุ ดเด่นคือการเปลี่ ยนวัฒ นธรรมองค์กรของรัฐ ให้ เอื้อต่อการสร้า ง
นวัตกรรมบริการสาธารณะ
LabGob ของประเทศชิลี มีทีมงานที่ประกอบด้วยหลากหลายความเชี่ยวชาญที่ทาโครงงาน
นวัตกรรมร่วมกับกระทรวงต่าง ๆ เพื่อจัดการกับปัญหาหรือนโยบายเฉพาะ พยายามแก้ไขปัญหา
สังคมหลายด้าน ทั้งด้านสุขภาพ พลังงาน และอื่น ๆ
นอกจากนี้ ยังมี PolicyLab ของอังกฤษ DesignGov ของออสเตรเลีย และ The Lab ของ
สิงคโปร์ เป็นต้น
เมื่อพิจารณารูปแบบการดาเนินงานห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐของประเทศต่าง ๆ แล้ว
มีลักษณะแตกต่างกันตามบริบทในแต่ละพื้นที่ แต่มีลักษณะที่สาคัญร่วมกัน คือ หลักการยึดประชาชน
เป็นศูนย์กลาง และการประยุกต์ใช้วิธี คิดเชิงออกแบบในการดาเนินงาน ดังนั้น กระบวนการคิดเชิง
ออกแบบ (Design Thinking) จึงเป็นหัวใจสาคัญของ Government Innovation Lab
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กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เป็นแนวคิดที่ได้รับการยอมรับในวงการ
ธุรกิจ และเป็นเครื่องมือที่ธุรกิจ สามารถนาไปใช้เพื่อทาให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น โดย David Kelly ผู้ก่อตั้ง
บริ ษั ท IDEO และ Hasso Plattner Institute of Design หรื อ ที่ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก กั น ในชื่ อ d.school
ทีม่ หาวิทยาลัย สแตนฟอร์ด ได้นาแนวคิดการออกแบบที่มีมนุษย์เป็น ศูนย์กลางและแนวคิดอื่น ๆ มา
ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์อยู่บนพื้นฐานของการเข้าใจผู้ใช้ภายใต้แนวคิด “การคิดเชิงออกแบบ”
ทาให้แนวคิดนี้เป็นส่วนสาคัญในการออกแบบที่จะแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดมากที่สุด แนวคิดดังกล่าวจึง
ถู ก น ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ เ พื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาต่ า ง ๆ อย่ า งลึ ก ซึ ง ถู ก จุ ด ตลอดจนพั ฒ นาแนวคิ ด ใหม่ ๆ
โดยนาเอาความคิดสร้างสรรค์และมุมมองจากคนหลาย ๆ สาขา มองปัญหาตลอดจนโจทย์ของการ
ทางานต่าง ๆ ได้รอบทิศและรอบคอบ และนาเอาแนวทางต่าง ๆ มาทดสอบและพัฒนา เพื่อแก้ไข
ปัญหาหรือโจทย์ที่ตั้งไว้ เพื่อที่จะหาวิถีทางที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุด กระบวนการนี้จะเน้นยึดไปที่
หลักของผู้ใช้/ผู้บริโภค (User-centered) เป็นหลัก โดยมีเจตนาในการสร้างผลลัพธ์ในอนาคตที่เป็น
รูปธรรม เพื่อให้ตอบโจทย์ตลอดจนแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิท ธิภาพ รวมไปถึงเกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ
ที่เป็นประโยชน์และตอบโจทย์ผู้บริโภค ทาให้เห็นวิธีการแก้ไขปัญหาใหม่ ๆ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ
Design thinking มีตัวแบบสากล 2 แบบ ดังนี้
1) Design thinking ของ D.School, Stanford university มีกระบวน 5 ขั้นตอน ดังนี้
(1) Empathize เป็นการทาความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง ลึกซึ้ง ถ่องแท้ในทุก
มุ ม มอง เข้ า ใจกลุ่ ม เป้ า หมายให้ ม ากที่ สุ ด สามารถใช้ ไ ด้ ห ลายวิ ธี เช่ น การสั ง เกตพฤติ ก รรม
(Observe) การสั ม ภาษณ์ (Ask) การฟั ง อย่ า งลึ ก ซึ้ ง (Listen) การทดลองจ าลองตนเองอยู่ ใ น
สถานการณ์นั้นจริง ๆ เพื่อให้เข้าใจเป้าหมายและประเด็นที่ต้องการแก้ไขอย่างตรงประเด็น
(2) Define เป็ น การระบุ ปั ญ หา หรื อ ประเด็ น (Problem statement) ต้ อ งการ
แก้ไขให้ชัดเจน กาหนดให้ชัดว่าปัญหาคืออะไร โดยการวิเคราะห์ อย่างรอบด้านแล้วนาเอาข้อมูล
ทั้งหมดมาคัดกรองให้เป็นปัญหาที่แท้จริง กาหนดหรือบ่งชี้ปัญหาอย่างชัดเจน เพื่อที่จะเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติต่อไป รวมถึงมีทิศทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงประเด็น
(3) Ideate เป็ น การระดมความคิ ด อย่ า งไม่ จ ากั ด โดยใช้ วิ ธี ก ารระดมสมอง
ผสมผสานกั บ เครื่ อ งมื อ ต่ า ง ๆ เน้ น การหาแนวคิ ด และแนวทางในการแก้ ไ ขปั ญ หาให้ ม ากที่ สุ ด
หลากหลายมุมมอง หลากหลายวิธีการ ออกมาให้มากที่สุด ซึ่งต้องใช้ทั้งการคิดนอกกรอบและการ
วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อที่จะเป็นฐานข้อมูลในการที่เราจะนาไปประเมินผลเพื่อสรุปเป็นความคิดที่ดีที่สุด
สาหรับการแก้ไขปัญหานั้น ๆ
(4) Prototype เป็นการสร้างต้นแบบหรือแบบจาลอง โดยนาแนวคิดที่คัดเลือกไว้
แล้วมาสร้างต้นแบบนวัตกรรมที่ใช้แก้ปัญหา จาลองสถานการณ์ออกมาได้ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถทดสอบ
หรือกระตุ้นให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ เพื่อให้เข้าใจสิ่งนั้นมากยิ่งขึ้น และยิ่งสร้างเร็วก็จะยิ่งได้ลองหา
ข้อผิดพลาด และเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดนั้น ๆ ได้เร็ว
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(5) Test เป็นการทดสอบต้นแบบหรือแบบจาลอง โดยนาแบบจาลองที่สร้างขึ้นมา
ทดสอบกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อทดสอบประสิทธิภาพ ตลอดจนประเมินผล โดยนาข้อมูลย้อนกลับมา
เรียนรู้ ปรับปรุงแก้ไข จนกว่าจะได้นวัตกรรมที่นาไปสู่การแก้ปัญหาได้จริง 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 เป็ น การทาความเข้าใจถึงความเป็นไปได้ทั้งหมดของประเด็นปัญหา
ระบุสิ่งที่เป็นไปได้ และสรุปปัญหา หรือประเด็น (Problem statement) ต้องการแก้ไขให้ชัดเจน
(3) Develop เป็ นการพัฒ นา สร้างทางแก้ไข หรือแนวคิดสร้างต้นแบบทดสอบ
แนวคิดแล้วปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ได้ต้นแบบที่จะสามารถนาไปสู่ผู้ใช้งานได้อย่างตรงประเด็น
(4) Deliver เป็นการส่งมอบการบริการที่พัฒนาขึ้นมา และสามารถแก้ปัญหาให้กับ
กลุ่มเป้าหมายได้
นอกจากนี้ สานักงาน ก.พ.ร. ได้กาหนดกระบวนการตามแนวคิดเชิงออกแบบ หรือ Design
Thinking 4 ขั้นตอน ดังนี้
1) การสร้ า งความเข้ า ใจในบริ บ ทภาพรวม เพื่ อ เริ่ ม ต้ น รั บ รู้ เ กี่ ย วกั บ ความรู้ สึ ก นึ ก คิ ด
ประสบการณ์ในการรับบริการ ความไม่พึงพอใจ และความคาดหวังของประชาชนผู้ใช้บริการ
2) การเข้าถึงสภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายต่าง ๆ โดย
อาจจัดให้ข้าราชการได้มีโอกาสเข้ามาสังเกตการณ์ สัมผัสและเผชิ ญหน้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
ตลอดจนเริ่มต้นมองหา โอกาสในการปรับปรุง
3) การทดลองด้วยความคิดที่หลากหลาย อันเป็นการระดมสมองเพื่อสารวจค้นหา (explore)
หรือสร้างจินตนาการทางความคิด (ideate) การสร้างต้นแบบ (prototype) รวมทั้งการทดลอง/การ
ทดสอบ (testing) ความเป็นไปได้ในการนาไปปฏิบัติจริง
4) การวางกลยุทธ์ขยายผลอันเป็นการนาผลการทดลองไปสู่การปฏิบัติในวงกว้างต่อไป
แนวคิดการดาเนินการห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐนี้ มีความสอดคล้องกับหลักการทรง
งานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หรือ
ศาสตร์พระราชา คือ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” โดยมีหน่วยงานและนักวิชาการหลายท่านขยายความ
ความหมายหลักการทรงงานดังกล่าว จึงขอสรุป ดังนี้
เข้าใจ : การดาเนินการสิ่งใดต้องเข้าใจปัญหา หนทางแก้ไข กระบวนการจัดการ โดยอาจใช้
ข้อมูลที่มีอยู่แล้ว (Existing data) การใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ (Empirical data) การวิเคราะห์และวิจัย
(Analytics and Research) และการทดลองจนได้ผลจริง (Experiment till actionable results)
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เข้าถึง : ต้องเข้าถึงการกระทา สร้างความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้อง เข้าถึงเครื่องมือต่าง และ
มีการ ร่วมมือกันในการทางาน ต้องระเบิดจากข้างใน (Inside-out blasting) กล่าวคือให้ประชาชน
หรือชุมชนที่จะเข้าไปพัฒนาหรือทางานนั้นปรับตัวพัฒนาตนเองเสียก่อน การเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย
(Understand target) การสร้างปัญญา (Educate) ให้ประชาชนเข้าใจ
พัฒนา : เมื่อเข้าใจ เข้าถึง แล้วจึงพัฒนาดาเนินการเพื่ อนาไปสู่ความสมดุล มั่นคง และยั่งยืน
โดยเริ่มต้นด้วยตนเอง (Self-initiated) เน้นการพัฒนาที่เกิดจากประชาชนต้องการจะพัฒนา เน้นการ
พัฒนาที่ต้องทาให้ประชาชนพึ่งพาตนเองได้ และการสร้างต้นแบบเผยแพร่ความรู้ ให้ประชาชนได้เห็น
และทาตาม
ที่ผ่านมาสานักงาน ก.พ.ร. ได้ดาเนินการขับเคลื่อนโครงการห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ
(Government Innovation Lab) อย่ า งจริ ง จั ง โดยมี ก ารจั ด ประชุ ม หน่ ว ยงานเครื อ ข่ า ยและ
หน่วยงานนาร่อง ร่วมทั้งจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือโครงการห้องปฏิบัติการ
นวัตกรรมภาครัฐร่วมกับเครือข่ายความร่วมมื อต่าง ๆ และลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ
ในการนาร่องการดาเนินงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้ สานักงาน ก.พ.ร. ได้มีการประชุมร่วมกับ
ผู้แทนของสานักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจาประเทศไทย เพื่อกาหนดกรอบความ
ร่ ว มมื อ และแนวทางการด าเนิ น การพั ฒ นาห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารนวั ต กรรมภาครั ฐ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
โดยสานักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติจะช่วยสนับสนุนองค์ความรู้ต่าง ๆ และประสาน
ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเพื่อมาช่วยดาเนินการ รวมถึงจะขยายความร่วมมือไปยังหน่วยงาน และ
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่มีประสบการณ์ใช้การคิดเชิงออกแบบ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือใน
การพัฒนางานบริการภาครัฐต่อไป
รัฐบาลโดยสานักงาน ก.พ.ร. ได้เริ่มดาเนินการ “โครงการห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ ”
(Gov Lab) ตั้ง แต่ ปี พ.ศ. 2560 มุ่ งเน้ นการมีส่ ว นร่ว มระหว่ างหน่ ว ยงาน (Co-Creation) โดยใช้
กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เป็น เครื่องมือในการสารวจปัญหา และหาแนว
ทางแก้ไข ผ่านการทดลองลงมือทา โดยยึดความต้องการของประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อค้นหา
วิธีการที่เหมาะสมในการยกระดับมาตรฐานบริการภาครัฐของไทย โดยสานักงาน ก.พ.ร. ได้ร่วมกับ
เครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ได้ แ ก่ โครงการพั ฒ นาแห่ ง สหประชาชาติ (UNDP) ประจ าประเทศไทย
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ศูนย์นวัตกรรมสังคม (G-Lab) ภายใต้วิทยาลัยโลกคดีศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์บริการวิจัยและออกแบบ (REDEK) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้ า ธนบุ รี กระทรวงพาณิช ย์ ก ระทรวงมหาดไทย กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี และ
กระทรวงสาธารณสุข โดยริเริ่มจัดทาโครงการนาร่องห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐไทยเพื่อเป็น
ต้นแบบในการค้นหาวิธีการที่เหมาะสมในการยกระดับมาตรฐานบริการภาครัฐไทย โดยคัดเลือกจาก
งานบริ การภาครัฐ ที่ป ระชาชนผู้ รับบริการพบปัญหาหรือความเจ็บปวด (Pain Point) จากการรับ
บริการ และหน่วยงานเจ้าของงานบริการมีความพร้อมที่จะผลักดันให้บังเกิดผล ซึ่งโครงการนาร่อง
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ห้องปฏิบั ติการนวัตกรรมภาครั ฐในปี 2560 มีจานวน 4 โครงการ แบ่งเป็นโครงการส่ วนกลาง 3
โครงการ ได้แก่ 1) การแก้ปัญหาระบบการรอคิวตรวจรักษาในโรงพยาบาล 2) การแก้ปัญหาความ
ล่าช้าในกระบวนการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพร และ 3) การปรับกระบวนงานการออกมาตรฐาน
ISO ของห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทดสอบ และ โครงการส่ ว นภู มิ ภ าค 1 โครงการ คื อ การแก้ ไ ขปั ญ หา
ประชาชนในระดับพื้นที่ (อาเภอ) จานวน 4 อาเภอ ได้แก่ 1) ต้นแบบนวัตกรรมการพัฒนาสังคมผู้ สูง
วัยในอาเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 2) ต้นแบบ นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ในอาเภอเลิงนกทา จังหวัด
ยโสธร 3) ต้นแบบนวัตกรรมการท่องเที่ยวชุมชนในอาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี และ 4) ต้นแบบ
นวัตกรรมวิสาหกิจชุมชนในอาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ทั้งนี้ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อ งจะมีการ
มอบหมายทีมนวัตกรที่ปรึกษาหรือ Innovation Team (i Team) เข้ามาเป็นผู้ช่วยผลักดันขับเคลื่อน
ให้เกิดการสร้างนวัตกรรมภาครัฐขึ้น ซึ่งทีมนวัตกรที่ปรึกษาจะต้องเข้าร่วมดาเนินการตลอดโครงการ
ตามแผนงานที่กาหนดไว้ เพื่อให้การพัฒนานวัตกรรมภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2561 ขับเคลื่อนจานวน 5 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการการลดอุบัติเหตุการจราจร
ทางบก 2) โครงการการแก้ปัญหาด้านการเกษตร : การบริหารจัดการน้า 3) โครงการด้านสาธารณสุข
4) โครงการระบบการติดตามผลการร้องเรียน/ร้องทุกข์ของศูนย์ดารงธรรม กระทรวงมหาดไทย
5) โครงการการลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว
ปี พ.ศ. 2562 มีแผนการดาเนินการห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐจานวน 5 โครงการ
ได้แก่ 1) ด้านการท่องเที่ยว ที่มีการพัฒนารูปแบบการอานวยความสะดวกให้กับมัคคุเทศก์ในการ
ตรวจสอบใบสั่งงานมัคคุเทศก์ (Job Order) 2) ด้านการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส มีการพัฒนารูปแบบ
การจัดเก็บฐานข้อมูลผู้ด้อยโอกาสที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการ
พื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ และทาให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการรับบริการจากภาครัฐ 3) ด้านงานตรวจ
คนเข้ า เมื อง มี ก ารพัฒ นาสภาพแวดล้ อ มที่เ อื้ อ ต่ อ การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ผ ลและประสิ ท ธิภ าพในการ
ให้บริ การการรายงานตัวของแรงงานต่างด้าว รวมทั้งให้ความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น 4) ด้าน
การศึก ษา ที่ มีก ารพัฒ นาแนวทางการเรีย นการสอน ให้ ส อดคล้ องกับ การเสริม สร้ างและพั ฒ นา
ศักยภาพทุนมนุษย์ตามกรอบนโยบาย Thailand 4.0 ที่มุ่งเน้นในเรื่องการเสริมสร้างทักษะ ทัศนคติ
ความรู้ความสามารถทั่วไป (aptitude) และความรู้รายวิชา 5) ด้านการเริ่มต้นธุรกิจ SMEs ที่มีการ
ยกระดับจากการเป็น SMEs สู่การเป็น Internet Entrepreneur ที่มีความเชี่ยวชาญและใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และทาความเข้าใจรูปแบบการทาธุรกิจที่เปลี่ยนไป
สาหรับในปี พ.ศ. 2563 สานักงาน ก.พ.ร. ดาเนินการร่วมกับ UNDP มหาวิทยาลัยมหิดล
และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ใน 2 ด้าน ดังนี้
1) ด้านงานบริการภาครัฐ ได้แก่ (1) การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (2) การให้บริการ
ด้านที่ดิน (3) การส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
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2) ด้านหน่วยงานภาครัฐ ดาเนินการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมงานบริการภาครัฐโดยแบ่งตาม
หน่วยงานภาครัฐที่มีงานบริการที่มีผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมชลประทาน กรมศุลกากร สานักงานตารวจแห่งชาติ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมการขนส่ง
ทางบก กรุงเทพมหานคร กองทัพบก องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และสานักงาน กสทช.
ทั้งนี้ คณะทางานเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนเกี่ยวกับด้านการยุติธรรม กฎหมาย
และคดีความ ศูนย์บริการประชาชน สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี สานักนายกรัฐมนตรี โดยมี
พ.ต.ท.พงศ์ อิ น ทร์ อิ น ทรขาว ผู้ ต รวจราชการพิ เ ศษประจ าส านั ก นายกรั ฐ มนตรี เป็ น ประธาน
คณะทางาน ได้นากระบวนการ Government Innovation Lab มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหากลิ่น
เหม็นจากโรงงานผลิตยางในจังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นปัญหาที่สะสมมายาวนาน โดยยังคงยึดรูปแบบ
การบูรณการในการแก้ ไขปัญหาในพื้นที่ไว้ แต่ขยายการร่วมมือและรับฟังจากหน่วยงาน ภาคเอกชน
และนักวิชาการ ให้ครอบคลุมมากขึ้นโดยวางบทบาทของสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ให้เป็น
ศูนย์กลางของการบูรณาการการแก้ไขปัญหา และเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแก้ไขปัญหาจากการบังคับ
ใช้กฎหมายจากหน่วยงานของรั ฐตามบทบาทหน้าที่ มาเป็นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการ
แก้ ไ ขปั ญ หาโดยผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย โดยการน าแนวคิ ด Government Innovation Lab มาเป็ น
แนวคิดและกลไกในการแก้ไขปัญหา เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหา นาข้อเท็จจริงที่ได้
จากการบูรณาการ รับฟัง 360 องศา ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเปิดใจ ทาให้ได้ข้อเท็จจริงมาประกอบการ
ตัดสินใจในการแก้ไขปัญหา ซึ่งการแก้ไขปัญหาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุก
ภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา และได้รับประโยชน์ร่วมกัน พร้อมทั้งยึดประโยชน์สุขของ
ประชาชนเป็นหลัก ซึ่งเป็นแนวคิดที่ประยุกต์ Design thinking ในการออกแบบแนวทางการแก้ไข
ปัญหาด้วยการเข้าใจความรู้สึกและความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดปัญหาและความเดือดร้อนที่
จะเกิดขึ้น โดยมีการตั้งสมมุติฐานในการเกิดปัญหาและ ลองผิดลองถูกเพื่อเก็บข้อมูล และวิเคราะห์
สาเหตุของปัญหาให้ได้แนวทางที่ได้รับความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยพัฒนาการให้บริการด้วยการ
นาความต้องการของผู้ร้องทุกข์เป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหา โดยมีขั้นตอนการแก้ไข ดังนี้
1) Empathies การจาแนกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและทาความเข้าใจกับความรู้สึก ความต้องการ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการใช้บทบาทอานาจหน้าที่ในการเป็นหน่วยงานรับเรื่องร้องทุกข์ของรัฐบาล
เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริง และการรับฟังผู้ที่เกี่ยวข้อง 360 องศา โดยการพบปะพูดคุยประชุมหารือ
ร่ว มกับ ผู้ มีส่ว นได้ส่ ว นเสี ย หลั กทั้งในรูปแบบการประชุมทวิภ าคี ไตรภาคี และพหุ ภ าคี เพื่อให้ ได้
ข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนและสามารถเข้าใจภาพรวมของปัญหา
2) Define ระบุ ปั ญ หาที่ แ ท้ จริ ง ของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย กล่ า วคื อ โดยที่ ใ นขั้ น ตอนนี้ เ ป็ น
ขั้ น ตอนภายหลั ง จากที่ ไ ด้ มี ก ารรั บ ฟั ง ปั ญ หา ความรู้ สึ ก ความคิ ด เห็ น จากผู้ ร้ อ งทุ ก ข์ ผู้ ถู ก ร้ อ ง
(โรงงานผลิตยาง 2 แห่ง) เกษตรกรชาวสวนยาง และหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และอานาจในการ
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บังคับใช้กฎหมายและกาหนดนโยบาย เพื่อระบุปัญหาที่แท้จริงสาหรับมากาหนดเป็นแนวทางในการ
แก้ไขปัญหา
3) Ideate คิดหาคาตอบ โดยมีหลักคิดว่า การแก้ไขปัญหาต้องไม่ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในการดาเนินการตามปกติ และการแก้ไขปัญหามลพิษนี้ จะต้องทาให้โรงงานผลิตยางใน
ชุมชนหนองนาคาสามารถดาเนินการและอยู่ร่วมกับชุมชนได้ การปรับเปลี่ยนเกิดผลกระทบกับชุมชน
น้อยที่สุด และเกษตรกรชาวสวนยางต้องไม่ได้รับผลกระทบจากการแก้ไขปัญหานี้ด้วยเช่นกัน โดยมี
การออกแบบระบบในการแก้ไขปัญหาไว้ คือ การใช้บทบาทที่ สปน. เป็นศูนย์กลางการบูรณาการ
แก้ไขปัญหาในทุกภาคส่วน มีการใช้ model สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ในหลักการเทียบเคียงกับหลัก Polluter Pays Principle: (PPP) มีการควบคุมทั้งการ
กองเก็ บ ยางและการขนส่ ง และยึ ด การแก้ ไ ขปั ญ หาอย่ า งยั่ ง ยื น โดยการผลั ก ดั น ให้ ก ระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มีการออกค่ามาตรฐานควบคุมค่าความเข้มกลิ่นจากโรงงานผลิต
ยาง และกระทรวงอุตสาหกรรม มีการออกอนุบัญญัติเกี่ยวกับรูปแบบโรงงานอุตสาหกรรมผลิตยาง
แท่งที่เป็นระบบปิด เพื่อไม่ให้มลพิษรั่วไหล ส่งผลกระทบต่อชุมชน
4) Prototype สร้างระบบมาเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา โดยผ่านกลไกการจัดทา MOU และ
น าค่ามาตรฐานควบคุมค่ าความเข้มกลิ่ นจากโรงงานผลิ ตยาง มาทาความเข้าใจ เพื่อสร้างความ
ตระหนักและนาไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนของโรงงานผลิตยางต่อไป
5) Test โดยการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการลดปัญหามลพิษจากกระบวนการ
ผลิตยางพาราในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี และผลักดันให้มีการบังคับใช้ค่ามาตรฐานควบคุมค่าความเข้ม
กลิ่นจากโรงงานผลิตยางแท่ง มีการติดตามประเมินผล และการสอบถามความรู้สึกของกลุ่มรักษ์หนอง
นาคา นอกจากนี้ยังมีการขยายผล “หนองนาคาโมเดล” ไปยังจังหวัดบึงกาฬ
ผลการดาเนินการดังกล่าวก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไขปัญหามลพิษ
ด้วยการบูรณาการความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยไม่ได้ปิดโรงงานผลิตยางแท่ง ทาให้ชุมชน
หนองนาคา มีแหล่งงาน มีความมั่นคงทางการเงิน มีความมั่งคั่ง และมีคุณภาพชีวิตที่ ดีขึ้น ทาให้
โรงงานผลิตยางแท่ง ได้ตระหนักถึงความจาเป็นในการลงทุนเพื่อลดปัญหากลิ่นเหม็น แสดงความ
รับ ผิ ดชอบต่อสังคม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับชุมชน โดยเสี ยผลประโยชน์บางส่ ว นเพื่อทาให้
อยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน ส่งผลให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถอยู่ร่วมกันได้โดยไม่มีความขัดแย้ง
และนาพาให้เกิดความร่วมมือของผู้ประกอบการและชุมชนในการพัฒนาความเจริญทางเศรษฐกิจของ
ชุมชน และสร้างความยั่งยืนในชุมชนต่อไป จากต้นแบบที่ถูกนามาทดสอบจะเกิดผลสาเร็จ นาไปสู่การ
ขยายผล “หนองนาคาโมเดล” ไปยังจังหวัดข้างเคียง ได้แก่ จังหวัดบึงกาฬ โดยการเชิญชวนจังหวัดบึง
กาฬ ในฐานะจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีพื้นที่ปลูกยางมากเป็นอันดับหนึ่ง มาป้องกัน
ปัญหามลพิษจากการผลิตยาง จนเกิดเป็นการลงนามในบันทึกบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการ
แก้ไขปัญหามลพิ ษจากยางพารา ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 โดย สปน.
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มีความตระหนักว่า การสั่งการจากส่วนกลางมิใช่แนวทางที่จะเกิดความยั่งยืน ในการขับเคลื่อนการ
แก้ไขปัญหามลพิษ แต่การแก้ไขปัญหามลพิษจะต้องอาศัยความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
ดาเนินการทุกอย่าง ซึ่ง สปน. จะนากระบวนการมีส่วนร่วมมาใช้เป็นกลไกผลักดันการแก้ไขปัญหาใน
หลายพื้ น ที่ อื่ น ๆ ต่ อ ไป ผลการด าเนิ น งานที่ ป ระสบความส าเร็ จ ดั ง กล่ า วท าให้ ป ลั ด ส านั ก
นายกรัฐมนตรีสมัยนั้น (นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์) มีข้อสั่งการให้ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี
นากระบวนการ government innovation lab มาประยุกต์ใช้ในการตรวจราชการ ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 เพื่อผลักดันประเด็นการพัฒนาและแก้ไขประเด็นปัญหาในพื้นที่
แนวคิดกำรตรวจรำชกำร
ที่ผ่ านมาประเทศไทยมีการพัฒ นาปรับปรุงระบบบริห ารราชการแผ่ นดิน และระบบการ
บริหารการตรวจราชการให้สอดคล้องกั บสถานการณ์และยุคสมัย เนื่องจากการตรวจราชการเป็น
กลไกสาคัญหนึ่งในการบริหารราชการแผ่นดินที่จะทาให้การปฏิบัติราชการหรือการจัดทาภารกิจของ
หน่วยงานของรัฐเป็นไปตามเป้าหมาย สามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ รวมถึงพัฒนาประเด็น
ต่าง ๆ ในประเทศ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน สานักตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี
ให้คาจากัดความ “การตรวจราชการ” หมายถึง การทาหน้าที่ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของส่ วนราชการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐ บาล และรายงานผลการตรวจสอบ
ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการ
ปฏิบัติราชการ หรือเพื่อแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือปัญหาอันเกิดจาก
การปฏิบัติตามนโยบายไปยังรัฐบาล เพื่อให้เกิดการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาการปฏิบัติ
ราชการตามนโยบายของรัฐบาลทั้งในด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิ ผล รวมถึงคุณภาพในการให้บริการ
ประชาชน อันจะเกิดเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน
ส่ ว นการตรวจราชการบู ร ณาการ หมายถึ ง การร่ ว มคิด วางแผนการตรวจราชการด้ ว ย
กระบวนการและเครื่องมือชุดเดียวกัน การร่วมตรวจในประเด็นยุทธศาสตร์หรือประเด็นนโยบายใน
ระดับชาติเดียวกัน การร่วมให้ข้อเสนอแนะเพื่อลดความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ร่วมกัน ตลอดจนรายงาน
ผลการตรวจราชการแต่ละรอบการตรวจและรายงานประจาปี เป็นมาตรฐานเดียวกน การร่วมสร้าง
ภาคีภาคราชการ สร้างการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนในกระบวนการตรวจราชการระดับพื้นที่ และ
การร่วมรับการประเมินภายใต้ คารับรองการปฏิบัติราชการที่มีการประเมินตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย
เพื่อบรรลุค่าคะแนนทางการบริหาร (Management Score Point) ร่วมกัน (สานักงานปลัดสานัก
นายกรัฐมนตรี, 2559: 1)
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 หมวด 1 ข้อ 7 ได้กาหนด
วัตถุประสงค์การตรวจราชการ ดังนี้
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1) เพื่อชี้แจง แนะนา หรือทาความเข้าใจกับหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับ
แนวทางและการปฏิบัติงานหรือการจัดทาภารกิจตามนโยบายของรัฐบาล และแผนต่าง ๆ ของชาติ
และของหน่วยงานของรัฐ
2) เพื่อตรวจติดตามว่าหน่วยงานของรัฐได้ปฏิบัติถูกต้ องตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศ มติ ข องคณะรั ฐ มนตรี และค าสั่ ง ของนายกรั ฐ มนตรี และเป็ น ไปตามความมุ่ ง หมาย
วัตถุป ระสงค์ เป้ าหมาย และผลสั มฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนหรือยุทธศาสตร์ใด ๆ ที่กาหนดเป็นยุทธศาสตร์ชาติ
หรือวาระแห่งชาติหรือไม่
3) เพื่อติดตามความก้าวหน้า ปัญหา และอุปสรรค รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล
และความคุ้มค่าในการปฏิบัติงานหรือการจัดทาภารกิจของหน่วยงานของรัฐ
4) เพื่อสดับตรับฟังทุกข์สุข ความคิดเห็น และความต้องการของเจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ประชาชน
5) เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริง และสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในพื้นที่
ส าหรั บ การตรวจราชการของส านั กนายกรัฐ มนตรี นั้น ตามคาสั่ ง ส านั กนายกรัฐ มนตรี ที่
221/2561 กาหนดพื้ น ที่ ก ารตรวจราชการของผู้ ต รวจราชการออกเป็ น 19 เขต ประกอบด้ ว ย
เขตตรวจราชการส่วนกลางและเขตตรวจราชการที่ 1-18 โดยมีผู้ตรวจราชการตามโครงสร้าง จานวน
13 คน ซึ่งผู้ตรวจราชการแต่ละคนจะมีผู้ช่วยผู้ตรวจราชการทาหน้าที่สนับสนุนการดาเนินงานของ
ผู้ตรวจราชการ โดยระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2548 กาหนดให้
ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี รับผิดชอบและมีอานาจและหน้าที่ในการตรวจราชการเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกหน่วยในฐานะผู้สอดส่อง
ดูแลแทนคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี
ทาให้ผู้ ตรวจราชการสานักนายกรั ฐมนตรี มีภารกิจที่สาคัญในการตรวจราชการตามนโยบายของ
รัฐบาล ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับกระทรวงต่าง ๆ ในประเด็น
นโยบายส าคัญเร่ งด่วนของรั ฐ บาล ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ซึ่งเป็นการตรวจ
ติดตาม เร่งรัดการดาเนินงานแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชนในพื้นที่ รวมถึงตรวจ
สภาพความพร้อม และติดตามผลการดาเนินโครงการที่ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี (งบกลาง) รวมทั้งเป็นประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) และปฏิบัติภารกิจ
ต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยในแต่ละปีนายกรัฐมนตรีจะมีคาสั่งสานักนายกรัฐมนตรี เพื่อมอบหมาย
ให้ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรีดาเนินการตรวจราชการตามประเด็นต่าง ๆ ที่กาหนด ซึ่งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นายกรัฐมนตรีได้มีคาสั่งสานักนายกรัฐมนตรี 343/2561 เรื่อง การตรวจ
ราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี ซึ่งมอบหมายให้
ผู้ ตรวจราชการส านั กนายกรั ฐ มนตรีร่ว มกับ ผู้ ตรวจราชการกระทรวง หรือผู้ ต รวจราชการกรมที่
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เกี่ยวข้องตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ โดยมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาให้ได้ข้อยุติ
หรือได้รับการบรรเทา ใน 2 ประเด็นคือ 1) การแก้ไขความเดือดร้อนหรือข้อร้องเรียนของประชาน
หรือกรณีอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และ 2) การตรวจติดตามแก้ไขปัญหาและผลักดันการดาเนิน
โครงการ/มาตรการส าคั ญ ตามแผนพั ฒ นาภาคและในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 มี ค าสั่ ง ส านั ก
นายกรั ฐ มนตรี 361/2562 เรื่ อง การตรวจราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของผู้ ตรวจ
ราชการสานักนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือข้อร้องเรียน
ของประชาชน หรือการผลักดันการดาเนินโครงการ/มาตรการสาคัญในเชิงพื้นที่ของส่วนราชการ หรือ
กรณีอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ดังนั้นหากมีการประยุกต์ใช้ห้องปฏิบัติ การนวัตกรรมภาครัฐที่ใช้แนวคิดเชิงออกแบบในการ
ตรวจราชการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม จะเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ตอบสนองความต้องการประชาชน สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและ
พัฒนาพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม ลดความเสี่ยงจากความผิดพลาด และสร้างความครอบคลุมครบถ้วน
ทุกมิติ
แนวคิดเกี่ยวกับกำรนำนโยบำยไปปฏิบัติ (Policy Implementation)
มีนั กวิ ช าการทั้ง ในและต่า งประเทศให้ ความหมาย “การนานโยบายไปปฏิบัติ ” (Policy
Implementation) ไว้หลายท่านทั้ง ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธารงธัญวงศ์ ศาสตราจารย์ ดร.วรเดช
จั น ทรศร ศาสตราจารย์ ดร.ศุ ภ ชั ย ยาวะประภาษ รองศาสตราจารย์ ดร. จุ ม พล หนิ ม พานิ ช
Pressman and Wildavsky Mazmanian and Sabatier เป็ น ต้ น สรุ ป ได้ ว่ า การน านโยบายไป
ปฏิบัติ คือ กระบวนการที่ต่อเนื่องจากการตัดสินนโยบาย เป็นการแปลงวัตถุประสงค์ในนโยบายซึ่งใน
ที่นเี้ ป็นข้อสั่งการของปลัดสานักนายกรัฐมนตรีเป็นแนวทางการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม โดยใช้ทรัพยากร
ทางการบริหารและกลไกที่สาคัญในการปฏิบัติงานเพื่อให้นโยบายหรือแนวทางที่กาหนดไว้บรรลุตาม
เป้าหมายตามที่ต้องการ ซึ่งมีตัวแบบที่น่าสนใจในการวิเคราะห์การนานโยบายไปปฏิบัติ คือ ตัวแบบ
ของ Paul Sabatier & Danial Mazmanian ปี 1983 ซึ่งเป็นตัวแบบการวิเคราะห์กระบวนการนา
นโยบายไปปฏิบัติที่พิจารณาลักษณะของตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการนานโยบายไปปฏิบัติ ประกอบไป
ด้วย 4 กลุ่มตัวแปร ดังนี้
1) กลุ่มตัวแปรเกี่ยวกับตัวปัญหา
2) กลุ่มตัวแปรที่เกี่ยวกับกฎหมาย ในการกาหนดโครงสร้างการนานโยบายไปปฏิบัติ
3) กลุ่มตัวแปรเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม มีผลต่อการนานโยบายไปปฏิบัติ
4) กลุ่มตัวแปรที่เกี่ยวกับกระบวนการนานโยบายไปปฏิบัติ

35

5. ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเก็บรวบรวมข้อมูล 2 ลักษณะ ได้แก่
1) การเก็บรวบรวมข้อมูลระดับทุติยภูมิ (secondary data) โดยการศึกษาทบทวนเอกสาร
คาสั่ ง ระเบีย บกฎหมายที่เกี่ย วข้องกับการตรวจราชการของส านักนายกรัฐ มนตรี และวิเคราะห์
เอกสารรายงานผลการตรวจราชการของสานักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการนากระบวนการ
Government Innovation Lab มาใช้ในตรวจราชการของสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ตารา
ทางวิชาการ งานวิจัย บทความการนา Government Innovation Lab ไปใช้ทั้งในและต่างประเทศ
ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตเกี่ยวกับ Government Innovation Lab เพื่อเป็นข้อมูลประกอบสาคัญใน
การวิเคราะห์และประมวลผลงานวิจัยครั้งนี้
2) การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ระดั บ ปฐมภู มิ (Primary Data) จากการสั ม ภาษณ์ เ จาะลึ ก
(in-depth interview) ทั้งแบบมีโครงสร้าง และแบบไม่มีโครงสร้างกับผู้ให้ข้อมูล ช่วงระหว่างเดือน
เมษายน-พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ ผู้วิจัยมีการดาเนินการบันทึกข้อมูล โดยวิธี การจดบันทึกข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล ซึ่งผู้วิจัยได้ดาเนินการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive random) โดยเลือก
ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ที่ มี ส่ ว นส าคั ญ ในการน ากระบวนการ Government Innovation Lab มาใช้ ใ นตรวจ
ราชการของสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีทั้งสิ้นจานวน 7 คน ประกอบด้วย
(1) รองปลั ด ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี จ านวน 1 คน ซึ่ ง เป็ น ผู้ มี ส่ ว นส าคั ญ ในการ
ขับ เคลื่ อ นการน ากระบวนการ Government Innovation Lab มาใช้ ใ นตรวจราชการ โดยเป็ น
ผู้รับผิดชอบกากับดูแลสานักตรวจราชการ
(2) ผู้ แ ทนเขตตรวจราชการส านั ก นายกรั ฐ มนตรี (ผู้ ต รวจราชการส านั ก
นายกรัฐ มนตรีห รือผู้ ช่ว ยผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี) ซึ่งมีบทบาทส าคัญในการเป็นผู้นา
กระบวนการ Government Innovation Lab ไปใช้ในตรวจราชการในระดับพื้นที่เขตตรวจราชการที่
รับผิดชอบ จานวน 4 คน ได้แก่ ผู้ตรวจราชการ จานวน 1 คน ซึ่งเป็นผู้ตรวจราชการที่อาวุโสที่สุด
มีประสบการณ์ในตาแหน่งผู้ตรวจราชการยาวนานมากที่สุด สาหรับผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ จานวน 3
คน นั้น เป็นบุคคลที่มีความสามารถสูง มีส่วนสาคัญในการขับเคลื่อนประเด็นการตรวจ และได้รับ
ความไว้วางใจจากผู้บริหาร
(3) เจ้าหน้าที่ส่วนแผนและข้อมูลการตรวจราชการ จานวน 1 คนซึ่งเป็นผู้มีศักยภาพ
สูงในหน่วยงาน และมีส่วนสาคัญในการสนับสนุนงานให้กับผู้ตรวจราชการและผู้ช่วยผู้ต รวจราชการ
รวมทั้งเป็นผู้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนงาน และเป็นผู้เชื่อมประสานระหว่าง
ผู้บริหารและผู้ตรวจราชการในประเด็นต่าง ๆ และมีส่วนในการสรุปรวบรวมผลการนากระบวนการ
Government Innovation Lab มาใช้ในตรวจราชการ
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(4) ผู้ มีส่ว นได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการนากระบวนการ Government Innovation
Lab มาใช้ในตรวจราชการของสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทย
ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการประสานงานและลงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่มาก
ที่สุด จานวน 1 คน
จากนั้นนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และประมวลเป็นปัญหาและอุปสรรคในการนากระบวนการ
Government Innovation Lab มาใช้ในตรวจราชการของสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี สรุป
และเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการนากระบวนการ Government Innovation Lab มาใช้ใน
ตรวจราชการของสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
6. ผลกำรศึกษำ
จากการศึกษาพบว่า การนากระบวนการ Government Innovation Lab มาใช้ในตรวจ
ราชการของส านั ก งานปลั ด ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี นั้ น เป็ น การประยุ ก ต์ ใ ช้ แ นวคิ ด Government
Innovation Lab เพียงบางส่วนโดยเอามาหลักการยึดประชาชนผู้ใช้บริการเป็นสาคัญ ในการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและพัฒนาในระดับพื้นที่ ถือเป็นนวัตกรรมด้านกระบวนการ และ
การบริ ห ารองค์ ก าร (Process and Organization Administration Innovation) โดยการสร้ า ง
กระบวนการทางานใหม่ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
อย่างตรงจุด ซึ่งแต่ละเขตตรวจราชการจะมีวิธีดาเนินงานไม่เหมือนกัน โดยผู้ตรวจราชการสานัก
นายกรัฐมนตรี ร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวง และผู้ตรวจราชการกรมที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมลงพื้นที่
ตรวจราชการทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยนากระบวนการ government innovation lab มาใช้ในการ
ตรวจราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน
พ.ศ. 2562 และครั้งที่ 2 ช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม พ.ศ. 2562 เพื่อผลักดันประเด็นการพัฒนาและ
แก้ไขประเด็น ปั ญหาในพื้น ที่ รวมทั้งสิ้ น 112 เรื่ อง ซึ่งส านักตรวจราชการ ส านักงานปลั ดส านั ก
นายกรัฐมนตรีได้จาแนกที่มาของประเด็นทั้งหมด ได้แก่
1) แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนาเชิงพื้นที่/ยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด จานวน 60 เรื่อง
2) ปั ญหาความเดือนร้ อ นและข้อร้องเรีย นของประชาชน จานวน 50 เรื่อง (การดาเนิ น
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 13 เรื่อง จากการประชาคม 9 เรื่อง ร้องเรียน
ในพื้น ที่/ ต่อผู้ ตรวจราชการส านั กนายกรัฐ มนตรี โดยตรง 17 เรื่อง ร้องเรียนผ่ านคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลจังหวัด 9 เรื่อง ร้องเรียนผ่านศูนย์บริการประชาชน 2 เรื่อง)
2) ปัญหาสาคัญของจังหวัด จานวน 2 เรื่อง พร้อมทั้งจาแนกตามด้านต่าง ๆ รวม 14 ด้าน
ได้ แ ก่ ด้ านสาธารณสุ ข ด้า นเกษตรอิ น ทรี ย์ /เกษตรปลอดภั ย ด้ านสิ่ งแวดล้ อ ม/มลพิ ษ ด้ านการ
ท่องเที่ยว ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านโครงการขนาดใหญ่ (ด้านการพั ฒนาเศรษฐกิจ)
ด้านการพัฒนาคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ ด้านสาธารณูปโภค ด้านที่ดินทากิน ด้านการพัฒนาเมือง
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สมุนไพร ด้านการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร ด้านการบริหารจัดการน้า ด้านการค้าการลงทุน และ
ด้านอื่น ๆ
การนากระบวนการ Government Innovation Lab มาใช้ในตรวจราชการของสานักงาน
ปลัดสานักนายกรัฐมนตรีดังกล่าว พบว่า เมื่อนาแนวคิดต่าง ๆ มาประยุกต์เป็นกรอบสามารถฉายภาพ
ได้ ดังนี้
1) ด้านเทคนิค
(1) การนากระบวนการ Government innovation lab มาประยุกต์ใช้ในการตรวจ
ราชการนั้นเน้นการคานึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก เห็นได้จากรองปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
ให้ข้อมูลว่า “การนากระบวนการ Government innovation lab มาประยุกต์ใช้ในการตรวจราชการ
นั้น เป็นกระบวนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนประชาชนโดยใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ ยึดปัญหา/ประเด็น
ในการขับ เคลื่อนเป็น ตัว ตั้งและประสานหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาร่วมกั น พร้อมทั้งมีการ
ติดตามเร่งรัดให้สามารถแก้ปัญหาได้สาเร็จ โดยสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีมีบทบาทเป็น
ตัวกลางเชื่อมระหว่างระดับนโยบายและระดับพื้นที่โดยการรับฟังปัญหาประชาชนแล้วรายงานให้
ผู้บริหารทราบ”
ผู้ แ ทนผู้ ช่ ว ยผู้ ต รวจราชการส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ค นที่ 1 ให้ ข้ อ มู ล ว่ า “การน า
กระบวนการ Government innovation lab มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการตรวจราชการนั้ น เน้ น การ
ดาเนิ น การแก้ไขปั ญหาประชาชนในระดับพื้นที่เป็นหลั ก อาจเป็นหมู่บ้าน ตาบล ซึ่งหากประสบ
ความส าเร็ จ จะก าหนดเป็ น ต้ น แบบและขยายผลในลั ก ษณะคล้ า ยคลึ ง กั น ไปเรื่ อ ย ๆ เช่ น กรณี
น้าประปาไหลไม่สะดวก ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรีให้ข้อสังเกตให้สานักงานท้องถิ่นจังหวัด
ทาบันทึกข้อตกลงร่วมกับการประปา เพื่อใช้การแก้ปัญหาดังกล่าวเป็นต้นแบบในการแก้ปัญหาใน
พื้นที่อื่นต่อไป”
ผู้ แ ทนผู้ ช่ ว ยผู้ ต รวจราชการส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ค นที่ 2 ให้ ข้ อ มู ล ว่ า “น า
กระบวนการ Government innovation lab มาใช้ ใ นการผลั ก ดัน ประเด็ น การพั ฒ นาและแก้ ไ ข
ประเด็นปัญหาในพื้นที่นั้น ต้องมีการประยุกต์ใช้ design thinking โดยใช้ความสาคัญกับประชาชน
เป็นสาคัญ”
ตั ว แทนเจ้ า หน้ า ที่ ส่ ว นแผนและข้ อ มู ล การตรวจราชการ ให้ ข้ อ มู ล ว่ า “การน า
กระบวนการ Government innovation lab มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการตรวจราชการนั้ น ค านึ ง ถึ ง
ประโยชน์ ป ระชาชนเป็ น หลั ก เป็ น การน า Concept ของ Government innovation lab
ซึ่งสอดคล้องกับศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการช่วย
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในระดับพื้ นที่ และรับฟังผู้มีส่วนได้เสียในประเด็นนั้น ๆ
ซึ่งกระบวนการแบบเดิมอาจละเลยจุดนี้ไป จึงเป็นการให้ความสาคัญกับทุกภาคส่ว นเข้ามาแก้ไข
ปัญหา แต่ข้อจ ากัดของผู้ ตรวจราชการทั้งเวลา ภารกิจงาน ทาให้ไม่สามารถทาตามกระบวนการ
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Government innovation lab ได้ทุกขั้นตอน ซึ่ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประเด็นที่ผู้ ตรวจ
ราชการขับเคลื่อนมีความหลากหลายตามลักษณะเฉพาะของแต่ละพื้นที่ แนวทางการดาเนินการ
ดังกล่าวทาให้ผู้ตรวจราชการสนใจประชาชนมากขึ้น เปลี่ยนจากการเน้นรับฟังส่วนราชการเป็นการรับ
ฟังประชาชนก่อน”
(2) การนากระบวนการ Government Innovation Lab มาใช้ในตรวจราชการของ
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีมีวิธีการสรุปได้ ดังนี้
- ศึกษาข้อมูลในเขตพื้นที่รับผิดชอบและคัดเลือกประเด็นที่จะขับเคลื่อน ซึ่งผู้แทน
จากกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ว่า “บางประเด็นที่สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีกาหนดมา
นั้น ควรให้กระทรวงต่าง ๆ ได้พิจารณาร่วมกันในการกาหนดประเด็น”
- ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวง และผู้ตรวจ
ราชการกรมที่เกี่ยวข้อง ลงพื้น ที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงสภาพปัญหา รับฟังปัญหา ระดมความเห็ น
ผู้ เกี่ย วข้ องรวมถึ งประชาชนที่เกี่ ย วข้องเพื่อให้ ไ ด้ข้ อมูล ในการแก้ไขปัญหา โดยใช้วิธีการประชุ ม
ประชาคมร่วมกับตัวแทนเครือข่าย และสมาชิกในพื้นที่ รวมทั้งการเจาะจงหาข้อมูลตามบ้านเรือน
ประชาชนเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในประเด็นที่ต้องการแก้ไข/ขับเคลื่อน และมีการประชุม
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกาหนดแนวทางแก้ไขปัญหาซึ่งแต่ละประเด็นมีแนวทางแก้ไขแตกต่าง
กันไป บางเขตมีกลไกจัดทา MOU แต่ส่วนใหญ่เป็นการมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับ
พื้นที่และหน่วยงานส่ วนกลางระดับประเทศดาเนินการแก้ไขปัญหาตามอานาจหน้าที่ ซึ่งเป็นการ
ดาเนินงานในรูปแบบเดิมที่พบเห็นบ่อยครั้ง เนื่องจากยึดหลักเพียงการแก้ไขปัญหาประชาชน จะเห็น
เพี ย งบางท่ า นที่ มี ด าเนิ น การประมวลและวิ เ คราะห์ ข้ อ เท็ จ จริ ง ทั้ ง จากเอกสารและการลงพื้ น ที่
ความคิดเห็นของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ประชาชน และเอกชน ข้อกฎหมายและระเบียบ
ปฏิ บั ติ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง มี ก ารลงพื้ น ที่ ค้ น หาคามจริ ง เพิ่ ม หารื อ รั บ ฟั ง ความเห็ น ประชาชนอย่ า งเช่ น
การแก้ปัญหากรณีการเช่าที่ดินวัดต้นปุ๋ย(ร้าง) จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีประชาชนในชุมชนวัดล่ามช้าง
และชุมนุมใกล้เคียงเข้าร่วมประชุมด้วย เป็นต้น
- ติดตามความคืบหน้าการดาเนินการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่ าง
ต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมทั้งการลงพื้นที่และแจ้งหนังสือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รายงาน
- ติดตามผลความส าเร็ จซึ่งมีบางเขตหารือร่ ว มกับประชาชนในพื้นที่ เพื่อรับฟั ง
ความเห็นของประชาชนที่มีต่อการแก้ไขปัญหา เช่น การเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้า OTOP ของ
ชุมชนอย่างครบวงจร: ชุมชน OTOP นวัตวิถี “บ้านหนองระกา” อ.เนินขาม จ. ชัยนาท ที่ผู้ตรวจลง
พื้นที่หารือร่วมกับเกษตรกรชุมชนในพื้นที่
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- การขยายผล โดยผู้ตรวจราชการบางท่านได้ขอให้หน่วยงานในระดับพื้นที่นาแนว
ทางแก้ไขปัญหาที่ประสบความสาเร็จในการแก้ปัญหาความเดือดร้ อนประชาชนนาไปเผยแพร่ ชี้แจง
ทาความเข้าใจในพื้นที่อื่นภายในจังหวัด เพื่อเป็นต้นแบบในการแก้ปัญหาในประเด็นที่คล้ายคลึงกัน
ต่อไป เช่น กรณีน้าประปาหมู่บ้านไม่สะอาดขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองซน จังหวัดนครพนม
หรือการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนการดาเนินงานของกองทุนหมู่ บ้านและชุมชนเมืองในพื้นที่อาเภอ
เชียงคา จังหวัดพะเยา เป็นต้น
สอดคล้ อ งกั บ ที่ ผู้ แ ทนผู้ ช่ ว ยผู้ ต รวจราชการส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ให้ ข้ อ มู ล ว่ า
ประยุกต์ใช้ Government innovation lab เป็นขั้นตอนดังนี้
1) Empathize ทาความเข้าใจปัญหา กลุ่มบุคคลเป้าหมาย คือ ผู้ร้อง โดยการให้
ความสาคัญ สัมภาษณ์ หรือสังเกตปฏิกิริยา บางเขตมีการลงพื้นที่เพื่อประเมินก่อนเลือกประเด็น
2) Define ภายหลังจากทาความเข้าใจกับผู้ร้องหรือบุคคลที่เป็นกลุ่มเป้าหมายแล้ว
จะได้รับทราบว่าปัญหาคืออะไร ทาให้มองเห็นปัญหา และนามากาหนดเรื่องหรือปัญหาที่เกิดขึ้นได้
อย่างชัดเจนว่าอะไรหรือปัญหา
3) Ideate หาแนวคิดและแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้มาก และหลากหลาย
รับฟังปัญหาจากกลุ่มคนต่าง ๆ มาสร้างระดมความคิดเห็น ประเมินหรือวิพากษ์ความคิดใหม่ ๆ เพื่อ
นามาจัดความคิดและกระบวนการแก้ไขปัญหา
4) Prototype สร้างรูปแบบแนวทางการแก้ปั ญหา ซึ่งแต่ล ะเขตใช้รูปแบบกลไก
แตกต่างกันตามลักษณะของประเด็นปัญหา โดยบางเขตมีกลไกจัดทา MOU
5) Test โดยการติ ด ตามผลความคื บ หน้ า การด าเนิ น การแก้ ไขปั ญ หา และหาก
ประเด็นปัญหาใดสามารถแก้ไขได้สาเร็จจะกาหนดเป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหาในลักษณะเดียวกัน
ต่อไป
โดยมี ก ระบวนการจั ด การเรื่ อ งร้ อ งเรี ย น/ร้ อ งทุ ก ข์ ที่ เ ป็ น ความเดื อ ดร้ อ นของ
ประชาชนโดยการนากระบวนการ Government innovation lab มาประยุกต์ใช้นั้น แต่ละเขตมี
ขั้นตอนไม่เหมือนกัน แต่มีขั้นตอนหลัก ๆ สรุปได้ดังนี้
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รับเรื่องร้องเรียน/พิจำรณำเรื่องที่จะดำเนินกำร
ประสำนงำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องดำเนินกำร
ตรวจสอบข้อเท็จจริง/ให้ข้อมูลข้อเท็จจริง
ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง รับฟังข้อมูลเพิ่มเติมจำก
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และประชำชนผู้ได้รับควำมเดือดร้อน
สรุปแนวทำงกำรแก้ไข
ปัญหำควำมเดือดร้อน
รำยงำนผลให้ผู้บริหำรทรำบ
(นรม. /ร.นรม./ปนร.)

ทั้งนี้ ผู้ แทนผู้ ต รวจราชการส านักนายกรัฐ มนตรี มีความเห็ นว่ า “การทา Government
innovation lab ต้องทาหลาย ๆ กรณี แล้วมีการสรุปผลถึงจะเกิดผลสาเร็จ ซึ่ง ส่วนแผนและข้อมูล
การตรวจราชการ สานักตรวจราชการควรนาข้อมูลไปวิเคราะห์รวบรวมตามแนวทาง Government
innovation lab”
1) ด้ำนทักษะ ควำมรู้ ของผู้ตรวจรำชกำรและผู้ช่วยผู้ตรวจรำชกำร
ในการปฏิบั ติงานผู้ ตรวจราชการและผู้ช่วยผู้ ตรวจราชการยังขาดความเข้าใจในงานบาง
ประเด็น เห็นได้จาก
รองปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ว่า “มีความคาดหวังว่าผู้ตรวจราชการจะเป็นกลไก
สาคัญในการแก้ไขปัญหาประชาชนได้ทันการณ์ ซึ่งการแก้ปัญหาจะเป็นไปได้อย่างรวดเร็วต่อเมื่อ
ผู้ตรวจราชการมีความรอบรู้ เข้าใจงาน ประสิทธิภาพในการดาเนินงานขึ้นอยู่กับทัศนคติ วิสัยทัศน์
เราจึงควรให้ความสาคัญในกระบวนการพัฒนาบุคลากรให้มีวิสัยทัศน์มองภาพใหญ่ เข้าใจปัญหาดี”
ผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทย ให้ ข้อมูล ว่า “สานักงานปลั ดสานักนายกรัฐมนตรี มองว่า
กระทรวงมหาดไทยเกี่ยวข้องทุกเรื่อง ซึ่งบางประเด็นควรแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือ
เจ้าของเรื่องที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนในพื้นที่ หากจะใช้กลไกผู้ว่าราชการจังหวัดควรใช้ในลักษณะ
การเป็ น กลไกประสานในการบู ร ณาการหน่ ว ยงานในพื้ น ที่ เพราะบางกรณี ไ ม่ ใ ช่ งานของ
กระทรวงมหาดไทยโดยตรง”
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2) ด้ำนกำรประสำนงำน
การนากระบวนการ Government Innovation Lab มาใช้ในตรวจราชการของสานักงาน
ปลัดสานักนายกรัฐมนตรียังพบปัญหาในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นได้จากการ
สัมภาษณ์ ดังนี้
ผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ว่า “การประสานงานระหว่างหน่วยงานค่อนข้าง
กระชั้นชิด ทาให้บางครั้งผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ไม่สามารถลงพื้นที่ทัน ซึ่งเคยเกิดกรณี
หนังสือแจ้งเลื่อนวันลงพื้นที่มาไม่ทัน และไม่มีการประสานงานมาก่อนทาให้ผู้ตรวจราชการกระทรวง
เสียเวลาราชการ”
ผู้ แทนผู้ ตรวจราชการส านั กนายกรัฐ มนตรี ให้ ข้อมู ล ว่า “การด าเนิน งาน Government
innovation lab มาประยุกต์ใช้ในการตรวจราชการ จะยุ่งยากตอนติดตามส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
แก้ไขปัญหา ซึ่งแนวทางในการแก้ไขปัญหานี้คือเร่งรัดติดตามอยู่เสมอ”
ผู้ แ ทนผู้ ช่ ว ยผู้ ต รวจราชการส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ให้ ข้ อ มู ล ว่ า “ได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จาก
หน่ วยงานที่เกี่ย วข้องในการแก้ไขปัญหาทั้งระดับพื้นที่และส่ว นกลาง แต่บางครั้งมีปัญหาในเรื่อง
ช่วงเวลาในการลงพื้นที่ร่วมกับ ผู้ตรวจราชการหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบางครั้งผู้ตรวจ
ราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดภารกิจสาคัญด่วนทาให้ไม่สามารถร่วมลงพื้นที่ได้”
ตัวแทนเจ้าหน้าที่ส่วนแผนและข้อมูลการตรวจราชการ ให้ข้อมูลว่า “หากเป็นปัญหาขนาด
ใหญ่จะมีปัญหาการขาดการบูรณาการกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากมีผู้เกี่ยวข้องจานวนมากซึ่ง
แต่ละหน่วยงานอาจมีความเห็นแตกต่างกันตามอานาจหน้าที่ของตน ดังนั้ นผู้ตรวจราชการสานัก
นายกรัฐมนตรีต้องทาให้ส่วนราชการมองปัญหาในทิศทางเดียวกัน มุ่งแก้ปัญหาในเรื่องเดียวกัน”
3) ด้ำนทรัพยำกร
การนากระบวนการ Government Innovation Lab มาใช้ในตรวจราชการของสานักงาน
ปลั ด ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ไ ม่ พ บว่ า ทรั พ ยากรในการบริ ห ารจะเป็ น ปั ญ หาหรื อ อุ ปสรรคในการ
ด าเนิ น งาน โดยผู้ แ ทนผู้ ต รวจราชการส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ให้ ข้ อ มู ล ว่ า “การน ากระบวนการ
Government innovation lab มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการตรวจราชการเป็ น ภารกิ จ หนึ่ ง ของผู้ ต รวจ
ราชการ ดังนั้นจึงไม่ได้นาทรัพยากรมาเป็นตัวกาหนดในการดาเนินการ แม้ทรัพยากรจะมีอย่างจากัด
แต่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน เพราะกระบวนการแก้ปัญหา นอกเหนือจากการประชุมร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ยังมีตัวแทนภาคประชานในพื้นที่ (ที่ปรึกษาภาคประชาชน คณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลจังหวัด ที่สามารถให้ความร่วมมือในการลงพื้นที่และรายงานข้อเท็จจริงในพื้นที่ ให้ผู้ตรวจ
ราชการทราบ”
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4) ด้ำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
การนากระบวนการ Government Innovation Lab มาใช้ในตรวจราชการของสานักงาน
ปลัดสานักนายกรัฐมนตรีให้ความสาคัญในการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยผู้แทนผู้ตรวจราชการ
สานักนายกรัฐมนตรี ให้ข้อมูลว่า “การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็ นสิ่งสาคัญอันดับแรกที่คานึงถึง
ซึ่งบางจังหวัดมีตัวแทนภาคประชาชนเป็นเครือข่าย ก.ธ.จ. ในพื้นที่ทั้งระดับตาบล อาเภอ ซึ่งสามารถ
สะท้อนปั ญหามายั งผู้ ตรวจราชการได้ และในบางกรณีจะให้ ก.ธ.จ. ซึ่งมีตัว แทนภาคประชาชน
ติดตามความก้าวหน้ าการแก้ไขปั ญหา ประชาชนจะมีบ ทบาทส าคัญในการกาหนดประเด็นและ
ประเมินผลสาเร็จของงาน”
5) ด้ำนควำมต่อเนื่อง
การนากระบวนการ Government Innovation Lab มาใช้ในตรวจราชการของสานักงาน
ปลัดสานักนายกรัฐมนตรีพบว่า มีปัญหาขาดความต่อเนื่องในการขับเคลื่อนประเด็นในพื้นที่ เห็นได้
จากผู้แทนผู้ช่วยผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี ให้ข้อมูลว่า “เนื่องจากผู้ตรวจราชการมีการ
โยกย้ายไปหน่วยงานอื่น หรือการเปลี่ยนเขตตรวจราชการทาให้ขาดความต่อเนื่องในการขับเคลื่อน
ประเด็นในพื้นที”่
ตัวแทนเจ้าหน้าที่ส่วนแผนและข้อมูลการตรวจราชการ ให้ข้อมูลว่า “การเปลี่ยนเขตตรวจ
ราชการหรือมีการโยกย้ายรับตาแหน่งใหม่ในกรณีที่ยังแก้ปัญหาไม่แล้วเสร็จอาจส่งผลทาให้ขาดความ
ต่อ เนื่ อ งในการแก้ ไ ขปั ญ หาให้ แ ล้ ว เสร็ จ ซึ่ ง สามารถแก้ ไ ขปั ญ หานี้ ไ ด้ โ ดยการส่ งมอบงาน มี ก าร
มอบหมายให้ดาเนินการเรื่องนั้นต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ”
6) ด้ำนกฎหมำยหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
การนากระบวนการ Government Innovation Lab มาใช้ในตรวจราชการของสานักงาน
ปลัดสานักนายกรัฐมนตรีพบว่า บางกรณีไม่สามารถดาเนินการได้สาเร็จเนื่องจากติดขัดปัญหาเกี่ยวกับ
กฎหมาย โดยผู้แทนผู้ช่วยผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี ให้ข้อมูลว่า “การดาเนินงานประสบ
ปั ญหาติดขัดในข้ อ กฎหมาย ไม่ส ามารถแก้ไขปัญ หาเร่งด่ว นในพื้ นที่ได้ เนื่องจากบางประเด็นใน
กฎหมายกาหนดให้มีขั้นตอนกระบวนการที่ต้องพิจารณาหลายขั้นตอน ซึ่งต้องใช้เวลานาน รวมถึง
ช่องว่างของกฎหมายที่ไม่ครอบคลุมบางกรณีทาให้เอื้อประโยชน์แก่คนบางกลุ่ม”
7) ด้ำนเทคโนโลยี
มี ข้ อ เสนอแนะในการน าเทคโนโลยี ส ารสนเทศมาสนั บ สนุ น ในการปฏิ บั ติ โดยตั ว แทน
เจ้าหน้าที่ส่วนแผนและข้อมูลการตรวจราชการ มีข้อเสนอว่า “ควรมีการเก็บข้อมูลประเด็นที่ประสบ
ความสาเร็จแล้วสร้างเป็นฐานข้อมูล ให้ผู้ตรวจราชการสามารถเรียกดูข้อมูลเพื่อนาไปใช้แก้ปัญหาหรือ
ขั บ เคลื่ อ นประเด็ น ลั ก ษณะคล้ า ยกั น ในพื้ น ที่ อื่ น และมี ร ะบบการส่ ง ต่ อ เรื่ อ ง โดยมี จั ด ล าดั บ
ความสาคัญ”
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7. สรุปผลกำรวิจัย
จากการเก็บรวบรวมข้อมูล สามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้
7.1 ปัญหำและอุปสรรคในกำรนำกระบวนกำร Government Innovation Lab มำใช้
ในตรวจรำชกำรของสำนักงำนปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี มีดังนี้
1) ด้านเทคนิค รูปแบบการดาเนินการในการนากระบวนการ Government innovation
lab มาประยุกต์ใช้ในการตรวจราชการส่วนใหญ่มีลักษณะคล้ายการตรวจราชการแบบบูรณาการที่
เน้นเพียงการแก้ปัญหาประชาชน ขาดขั้นตอนการทดลองก่อนนาไปปฏิบัติจริง ส่วนใหญ่เป็นการ
มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดาเนินการซึ่งอาจเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เนื่องจาก
ผู้ ต รวจราชการมี ข้ อ จ ากั ด ทั้ ง เวลา และภารกิ จ งาน ท าให้ ไ ม่ ส ามารถท าตามกระบวนการ
Government innovation lab ได้ทุกขั้นตอน
2) ด้านทักษะ ความรู้ ของผู้ ตรวจราชการและผู้ ช่ว ยผู้ ตรวจราชการ ซึ่งเป็ นผู้ ขับเคลื่ อน
ดาเนินการขาดความเข้าใจในงานบางประเด็น เช่น อานาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ขับเคลื่อนประเด็นในพื้นที่
3) ด้านการประสานงาน บางกรณีมีการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างกระชั้นชิด
และขาดการประสานงานอย่างไม่เป็นทางการในกรณีสาคัญเร่งด่ วน ทาให้อาจเป็นอุปสรรคทาให้
ผู้ตรวจราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่สามารถร่วมลงพื้นที่ได้ และพบว่า การติดตามหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาบางกรณีเป็นเรื่องยุ่งยากซับซ้อนเพราะมีหน่วยงานเกี่ยวข้องจานวนมาก
ซึง่ แต่ละหน่วยงานอาจมีความเห็นแตกต่างกันตามอานาจหน้าที่ของตน
4) ด้านความต่อเนื่อง มีปัญหาขาดความต่อเนื่องในการขับเคลื่อนประเด็นในพื้นที่ เนื่องจาก
ผู้ตรวจราชการมีการโยกย้ายไปหน่วยงานอื่น หรือเกิดการเปลี่ยนเขตตรวจราชการ
5) ด้านกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง บางกรณีไม่สามารถดาเนินการได้สาเร็จเนื่องจาก
ติดขัดปัญหาเกี่ยวกับกฎหมาย
7.2 ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำกำรนำกระบวนกำร Government Innovation Lab มำ
ใช้ในตรวจรำชกำรของสำนักงำนปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรีให้ดีขึ้น
1) ด้านเทคนิค ผู้ตรวจราชการควรให้กระทรวงต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการพิจารณาคัดเลือกหรือ
กาหนดประเด็นในการแก้ไขปัญหาหรื อพัฒนาในระดับพื้นที่ และควรมีการจัดทาฐานข้อมูลเพื่อให้
ผู้ตรวจราชการสามารถเรียกดูข้อมูลเพื่อนาไปใช้แก้ปัญหาหรือขับเคลื่อนประเด็นลักษณะคล้ายกันใน
พื้นที่อื่น
2) ด้านทักษะ ความรู้ ของผู้ตรวจราชการและผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ ควรมีการพัฒนาบุคลากร
ทั้ ง ระดั บ ผู้ ต รวจราชการและผู้ ช่ ว ยผู้ ต รวจราชการให้ มี ทั ศ นคติ วิ สั ย ทั ศ น์ มี ค วามพร้ อ มในการ
ดาเนิน งาน มีความรอบรู้ในการปฏิบัติงาน เข้าใจงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภ าพในการดาเนินงาน
กระบวนการพัฒนาบุคลากรให้มีวิสัยทัศน์มองภาพใหญ่ เข้าใจปัญหาดี

44

3) ด้านการประสานงาน ในการแก้ไขปัญหาความเห็นแตกต่างกันตามอานาจหน้าที่ของแต่ละ
หน่วยงานนั้น ผู้ตรวจราชการควรทาให้ส่วนราชการมองปัญหาในทิศทางเดียวกัน เพื่อมุ่งแก้ปัญหาใน
เรื่องเดียวกันและการเชิญผู้ตรวจราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่นั้นควรแจ้งให้หน่วยงาน
ทราบโดยมีเวลาให้หน่วยงานได้เตรียมตัว นอกจากนี้ เป็นหากกรณีเร่งด่วน เช่น การเปลี่ยนวัน ควรมี
ประสานงานภายในก่อนเพื่อป้องกันความผิดพลาด
4) ด้านเทคโนโลยี ควรนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนในการปฏิบัติ โดยการจัดทา
ฐานข้อมูลเพื่อเก็บข้อมูลประเด็นต่าง ๆ ที่ประสบความสาเร็จให้ผู้ตรวจราชการสามารถเรียกดูข้อมูล
เพื่อนาไปใช้แก้ปัญหาหรือขับเคลื่อนประเด็นลักษณะคล้ายกันในพื้นที่อื่น และจัดทาระบบการส่งต่อ
เรื่อง โดยมีการจัดลาดับความสาคัญเพื่อให้ผู้ตรวจราชการที่รับผิดชอบเขตตรวจราชการนั้นต่อมีข้อมูล
เพื่อขับเคลื่อนประเด็นในพื้นที่นั้นต่อไปจนประสบความสาเร็จ
8. กำรอภิปรำยผลกำรวิจัย
ผู้วิจัยจะอภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ 1 เพื่ อ ศึ ก ษาข้ อ จ ากั ด หรื อ ปั ญ หาอุ ป สรรคในการน ากระบวนการ
Government Innovation Lab มาใช้ในตรวจราชการของสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
ผลการวิ จั ย พบว่ า ข้ อ จ ากั ด หรื อ ปั ญ หาอุ ป สรรคในการน ากระบวนการ Government
Innovation Lab มาใช้ ใ นตรวจราชการของส านั ก งานปลั ด ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ไม่ เ ป็ น ไปตาม
สมมุติฐานที่ตั้งไว้ ดังนี้
1) ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรีและผู้ช่วยผู้ตรวจราชการมีความรู้ ความเข้าใจใน
หลั ก การของ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารนวั ต กรรมภาครั ฐ (Government Innovation Lab) แต่ เ นื่ อ งจาก
ผู้บริหารเน้นเพียงการแก้ปัญหาประชาชนในพื้นที่เป็นหลัก ประกอบกับผู้ตรวจราชการมีข้อจากัดทั้ง
เวลาและภารกิจงาน ทาให้ไม่สามารถทาตามกระบวนการ Government innovation lab ได้ทุก
ขั้นตอน ทาให้แนวทางการดาเนินงานแก้ไขปัญหาในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการจึงมีลักษณะคล้ายการ
ตรวจราชการแบบบูรณาการ ซึ่งการยึดเพียงความต้องการของประชาชนเป็นศูนย์กลางนั้นไม่เพียงพอ
เนื่องจากห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ (Government Innovation Lab) เป็นการนาแนวคิดเชิง
ออกแบบ (design thinking) ที่ เ น้ น ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารเป็ น ส าคั ญ (user or human-centered design)
มาประยุกต์ใช้ในการทางาน และอาศัยการพลังความร่วมมือ (collaboration) กับทุกภาคส่วนเพื่อ
คิดค้นและสร้างนวัตกรรมร่วมกัน โดยผ่านกระบวนการทดสอบและทดลองในห้องปฏิบัติการออกแบบ
(Design Lab) ซึ่งจะช่วยก่อให้เกิดนวัตกรรมด้านการวางนโยบายสาธารณะและการส่งมอบบริการ
ให้แก่ประชาชน และตามหลักการสาคัญของห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐที่ ก.พ.ร. สรุปไว้ นั้น
ผู้ตรวจราชการต้องสร้างความเข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้ง มีการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ มีการทดลอง
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เพื่ อ การเรี ย นรู้ จ ากความส าเร็ จ และความล้ ม เหลว เน้ น ความร่ ว มมื อ กั บ ผู้ ค น และภาคส่ ว นที่
หลากหลายและการทางานร่วมกันอย่างเท่าเทียม และเปิดรับความหลากหลาย
ทั้งนี้ ผู้วิจัยเห็นว่า ส่วนหนึ่งเป็นเพราะผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรีและผู้ช่วยผู้ตรวจ
ราชการยังมีวัฒนธรรมของระบบราชการแบบดั้งเดิม ซึ่งต่างกับ MindLab ของประเทศเดนมาร์ก
ที่สร้างวัฒนธรรมการคิดนอกกรอบวัฒนธรรม เพราะการทางานขององค์กรเป็นพลวัตร และเปิด
โอกาสให้ใช้วิธีการและเครื่องมือใหม่ ๆ เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่โ จทย์สังคมและปฏิบัติได้จริง เช่น
การทดลอง การทดสอบการสังเกตพฤติกรรม การทาซ้า การสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เป็นต้น รวมทั้ง
วัฒนธรรมการยอมรับความแตกต่างทางความคิด เพราะมีการทางานร่วมกับหน่วยงานภายนอกอยู่
เสมอ
2) ทรัพยากรในการดาเนินการไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน เพราะสานักตรวจราชการ
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีมีกลไกภาคประชาชนในพื้นที่ ซึ่งสามารถให้ความร่วมมือในการลง
พื้นที่และรายงานข้อเท็จจริงในพื้นที่ให้ผู้ตรวจราชการทราบได้ และผู้ตรวจราชการมีบทบาทเป็นเพียง
ตัวกลางเชื่อมระหว่างระดับนโยบายและระดับพื้นที่ อานาจหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาเป็นภารกิจของ
หน่วยงานหลัก ซึ่งประเด็นนี้ เป็นปัญหาที่สาคัญที่ผู้ตรวจราชการและผู้ช่วยผู้ตรวจราชการซึ่ งเป็น
ผู้ขับเคลื่อนดาเนินการต้องทาความเข้าใจให้ชัดเจนว่าแต่ละประเด็นเป็นอานาจหน้าที่ของหน่วยงานใด
ซึ่งต้องใช้การเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์โดยตรงหรือการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้ละเอียด
รอบคอบ ซึ่ ง ผู้ วิ จั ย มองว่ า เป็ น ปั ญ หาภายในของหน่ ว ยงานที่ต้ อ งแก้ ไ ขให้ ผู้ ป ฏิ บัติ มี ค วามรอบรู้
ซึ่งหน่วยงานต้องสร้างบรรยากาศ วัฒนธรรม สภาพแววล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
3) ปัญหาการขาดความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้น พบว่า ได้รับความร่วมมือจาก
หน่ ว ยงานที่เกี่ย วข้องในการแก้ไขปัญหาทั้งระดับพื้นที่และส่ วนกลาง แต่ยังมีปัญหาเกี่ยวกับการ
ประสานงานอยู่บ้าง ซึ่งการดาเนินงานขับเคลื่อนประเด็นต่าง ๆ ในพื้นที่นั้นการติดต่อประสานงานกับ
หน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องเป็น เรื่องสาคัญเพราะบางประเด็นต้องอาศัยการมีส่ว นร่ว มของทุกภาคส่ว น
เพื่อให้งานสาเร็จ ทั้งนี้ ผู้วิจัยเห็นว่า การสร้างความสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการจะเป็นตัวแปรหนึ่งที่
ส าคั ญ ทาให้ เรื่ อ งการติ ดต่ อ ประสานงานง่ ายขึ้ น ซึ่ ง ตามแนวความคิ ด ของ George C. Edwards
ชี้ให้เห็นว่า การติดต่อสื่อสาร เป็นตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลต่อการนานโยบายไปปฏิบัติ
นอกจากนี้ยังพบปัญหาเพิ่มเติม คือ การขาดความต่อเนื่องในการขับ เคลื่อนประเด็นในพื้นที่
เนื่องจากผู้ตรวจราชการมีการโยกย้ายไปหน่วยงานอื่น หรือการเปลี่ยนเขตตรวจราชการทาให้การ
แก้ไขปัญหา/ขับ เคลื่อนในพื้นที่ไม่ต่อเนื่องขึ้นอยู่กับผู้ตรวจราชการว่าตัดสินใจเลือกขับเคลื่ อนใน
ประเด็นใด และปัญหาในด้านกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องที่ส่งผลให้ไม่สามารถดาเนินการให้
สาเร็จได้ ซึ่งหากนากรอบตามแนวความคิดของ Sabatier and Mazmanian มาวิเคราะห์นั้น จะเห็น
ว่า ทั้ง 2 ประเด็นเป็นตัวแปรสาคัญที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการนานโยบายไปปฏิบัติให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ทั้งการมีกฎระเบียบสนับสนุนหน่วยงานผู้ปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติงานที่นานโยบายไป
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ปฏิ บั ตินั้ น ต้ องมี ความผู ก พั น กั บ การน านโยบายไปปฏิ บัติ ใ ห้ บ รรลุ วั ต ถุป ระสงค์ การกาหนดให้ มี
วัตถุประสงค์ที่แน่นอน การจัดลาดับความสาคัญอย่างชัดเจน การได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
จากผู้ มีอานาจ ผู้ นาของหน่ วยปฏิบัติต้องมีค วามสามารถทางการบริห ารและทักษะทางการเมือง
นอกจากนี้ ยังมีตัวแปรที่สาคัญต่าง ๆ เช่น นโยบายจะต้องมีพื้นฐานมาจากทฤษฎีที่เหมาะสม ต้องมี
การให้อานาจแก่หน่วยปฏิบัติอย่างเพียงพอในการดาเนินการ นโยบายต้องได้รับการสนับสนุนอย่าง
เต็ ม ที่ จ ากประชาชนและผู้ น าคนส าคั ญ ทางฝ่ า ยนิ ติ บั ญ ญั ติ และฝ่ า ยบริ ห าร เป็ น ต้ น ดั ง นั้ น
การดาเนินการนากระบวนการ Government innovation lab มาใช้ในงานตรวจราชการให้ประสบ
ความสาเร็จได้นั้น ผู้บริหารที่เป็นผู้กาหนดแนวทางการตรวจราชการและผู้ตรวจราชการซึ่งเป็นผู้นา
แนวทางที่กาหนดไปปฏิบัตินั้นต้องให้กับยอมรับและให้ ความสนใจอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งปรับปรุง
กฎระเบี ย บต่ า ง ๆ ให้ เ อื้ อ ต่ อ การปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ ให้ มี โ อกาสประสบความส าเร็ จ ตามเป้ า หมาย
นอกจากนี้ต้องคานึงถึงตัวแปรต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการนาไปปฏิบัติด้วย ทั้งในกลุ่มตัวแปรที่เกี่ยวกับ
ตัวปัญหา กลุ่มตัวแปรที่เกี่ยวกับกฎหมาย กลุ่มตัวแปรที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม และกลุ่มตัวแปรที่
เกี่ยวกับกระบวนการนานโยบายไปปฏิบัติ
วัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อจัดทาข้อเสนอแนะในการนากระบวนการ Government Innovation
Lab มาใช้ในตรวจราชการของสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
ผลการวิจัย พบว่า แนวทางในการพัฒนาการนากระบวนการ Government Innovation
Lab มาใช้ในตรวจราชการของสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ 2
ประการ ดังนี้
1) ควรน าเทคโนโลยี มาสนั บสนุนในการด าเนิน การ ซึ่ งสามารถนามาปรับ ใช้ในการเก็ บ
รวบรวมข้อมูลผลการดาเนินงานขับเคลื่อนของผู้ตรวจราชการ สร้างเป็นฐานข้อมูล ให้ผู้ตรวจราชการ
สามารถเรี ย กดู ข้ อมู ล เพื่ อ น าไปใช้ แก้ ปั ญหาหรื อ ขับ เคลื่ อ นประเด็ นลั ก ษณะคล้ า ยกั น ในพื้ นที่ อื่ น
โดยผู้วิจัยเห็นว่า ควรนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ เช่น ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
(Management Information System หรือ MIS) และระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Graphic
Information System หรือ GIS) มาประยุกต์เพื่อช่วยให้กับผู้ตรวจราชการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
และการสร้างระบบในการส่งต่อเรื่อง ทาให้ผู้ตรวจราชการมีข้อมูลในการดาเนินการขับเคลื่อนเรื่องที่
ยังดาเนินการไม่แล้วเสร็จให้เกิดความสาเร็จต่อไป
2) ควรจัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ตรวจราชการและผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยที่ผู้ให้ข้อมูลเห็นว่า ควรมีการพัฒนาบุคลากรทั้งระดับผู้ตรวจราชการและ
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการให้มีทัศนคติ วิสั ยทัศน์ มีความพร้อมในการดาเนินงาน มีความรอบรู้ในการ
ปฏิบัติงาน เข้าใจงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดาเนินงาน ซึ่งในเรื่องนวัตกรรมนั้น ต้องใช้
ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดสิ่งใหม่ไม่ว่า
จะเป็ น นโยบายทั้งระดับ พื้น ที่และระดับประเทศ รูปแบบการบริการ กระบวนการดาเนินงานใน

47

รูปแบบใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนส่วนร่วม
ดังนั้นผู้ตรวจราชการจึงต้องปรับตัว สร้าง พัฒนา เพิ่มพูน ต่อยอด หรือประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และ
แนวปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อให้เกิดแนวคิด วิธี และรูปแบบใหม่ ๆ ในการดาเนินงานซึ่งจะส่งผลให้เกิดการ
พัฒ นาประสิ ทธิภ าพ ประสิ ทธิผ ล และคุณ ภาพของการปฏิ บัติง านของหน่ ว ยงานภาครัฐ สอดรั บ
นโยบาย Thailand 4.0 ที่เน้นการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง
และยั่งยืน
ทั้งนี้ เนื่องจากรูปแบบการดาเนินการของผู้ตรวจราชการส่วนใหญ่มีลักษณะคล้ายการตรวจ
ราชการแบบบูรณาการ ที่เน้นเพียงการแก้ปัญหาประชาชน ขาดขั้นตอนการทดลองก่อนนาไปปฏิบัติ
จริง ซึ่งหากต้องการให้เกิดผลความสาเร็จอย่างยั่งยืน ควรปรับการดาเนินการเพิ่มขั้นตอนการตั้ง
สมมุติฐานในการเกิดปัญหาและ ลองผิดลองถูกเพื่อเก็บข้ อมูล และวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาให้ได้
แนวทางที่ ได้ รั บ ความร่ ว มมือ จากผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง มี ก ารขยายการร่ ว มมื อ และรั บ ฟัง จากหน่ ว ยงาน
ภาคเอกชนและนั ก วิ ช าการ ให้ ค รอบคลุ ม มากขึ้น เปิ ด พื้ น ที่ใ ห้ ทุ ก ภาคส่ ว นร่ ว มกั น เข้ า มามี ส่ ว น
ออกแบบรูปแบบการให้บริการ ผลักดันนวัตกรรมและบริการภาครัฐใหม่ ๆ ตลอดจนถึงร่วมขับเคลื่อน
และขยายผลให้มีการนาไปใช้ต่อไป โดยวางบทบาทของสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ให้เป็น
ศูนย์กลางของการบูรณาการการแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นแนวทางที่คณะทางานเพื่อแก้ไขความเดือดร้อน
ของประชาชนเกี่ยวกับด้านการยุติธรรม กฎหมาย และคดีความ ศูนย์บริการประชาชน สานักงานปลัด
สานักนายกรัฐมนตรี สานักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติแล้วประสบความสาเร็จ นอกจากนี้ ในการแก้ปัญหา
เกี่ย วกับ การประสานงานให้ ส่ ว นราชการมองปั ญหาในทิศทางเดียวกั น เพื่ อมุ่ง แก้ปัญ หาในเรื่อ ง
เดียวกันได้นั้น ผู้วิจัยเห็นว่า ควรสลายวัฒนธรรมราชการแบบดั้งเดิมโดยนา model ของ Kurt Lewin
มาประยุกต์ ซึ่งมี 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) การละลายพฤติกรรม (Unfreezing) จูงใจทาให้ผู้ปฏิบัติ
ตระหนักว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลง 2) การเปลี่ยนแปลง (Changing) ดาเนินการเปลี่ยนแปลงให้ส่วน
ราชการมองปัญหาในทิศทางเดียวกันให้มองภาพรวมไม่ใช่เฉพาะหน่วยงานของตน และ3) การคง
สภาพพฤติกรรมใหม่ (Refreezing) ต้องทาให้เกิดความยั่งยืนไม่เกิดปัญหาซ้าเดิมอีก
9. ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1) ส านั ก ตรวจราชการ ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ควรให้ ค วามส าคั ญ ในการพั ฒ นาความรู้
ความสามารถทั้งระดับผู้ตรวจราชการและผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ รวมถึงเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานตรวจ
ราชการให้มีทัศนคติ วิสัยทัศน์ มีความพร้อมในการดาเนินงาน มีความรอบรู้ในการปฏิบัติงาน เข้าใจ
งาน ส่งเสริมให้บุคคลดังกล่าวปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการทางานใหม่นานวัตกรรม วิธีการใหม่ ๆ
มาใช้ใ นการปฏิ บั ติ งานเพื่ อให้ เ กิด ประสิ ทธิ ภ าพในการด าเนิน งาน ตอบสนองความต้อ งการของ
ประชาชน
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2) สานักตรวจราชการ สานักนายกรัฐมนตรี ควรนาเทคโนโลยีมาสนับสนุนในการดาเนินการ
จัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งจะช่วยอานวยความสะดวกในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล และ
ประมวลข้อมูลผลการดาเนินงานขับเคลื่อนของผู้ตรวจราชการ สร้างเป็นฐานข้อมูล ให้ผู้ตรวจราชการ
สามารถเรียกดูข้อมูลเพื่อนาไปใช้แก้ปัญหาหรือขับเคลื่อนประเด็นลักษณะคล้ายกันในพื้นที่อื่น รวมถึง
การสร้างระบบในการส่งต่อเรื่อง ทาให้ผู้ตรวจราชการมีข้อมูลในการดาเนินการขั บเคลื่อนเรื่องที่ยัง
ดาเนินการไม่แล้วเสร็จให้เกิดความสาเร็จต่อไป ซึ่งควรให้ผู้ใช้งานมีส่วนในการออกแบบระบบ และ
ควรสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ใช้งานสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง
ทั้งนี้ การดาเนินการต่าง ๆ จะเกิดขึ้นได้นั้นขึ้นอยู่กับระดับผู้บริหารซึ่งเป็น ผู้กาหนดนโยบาย
แนวทางการดาเนิน งานของส านั กตรวจราชการด้ว ย ดังนั้นผู้บริหารจึงควรให้ความส าคัญในการ
ขับ เคลื่ อนให้ เกิดผลส าเร็ จ กาหนดแนวทาง/นโยบายที่ชัดเจน ซึ่งในระยะต่อไปควรกาหนดแนว
ทางการประยุกต์ให้ใช้ Government Innovation Lab โดยนากระบวนการ design thinking มาใช้
ในระบบการตรวจราชการ คือ จัดให้มีการประมวลเรื่อง/ประเด็นต่าง ๆ ที่ผู้ตรวจราชการต้องลงพื้นที่
ไปตรวจสอบว่า มีลักษณะของฐานข้อมูลร่วมกันอย่างไร และมี prototype ใช้ในการแก้ไขปัญหา
อย่ า งไร และแก้ ปั ญ หาไปถึ ง จุ ด ไหน รวมทั้ ง ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด นวั ต กรรมใหม่ ๆ ที่ จ ะส่ ง ผลให้ ก าร
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยอาจปฏิบัติตัวเป็นต้นแบบในการคิดสร้างสรรค์
สิ่งใหม่ ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน
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กำรศึกษำปัจจัยที่มีผลต่อกำรขอโอนย้ำยหน่วยงำนของข้ำรำชกำร
ศำลยุติธรรม กรณีศึกษำศำลในจังหวัดเชียงใหม่
กรวิชญ์ กิติมูล*
บทคัดย่อ
การวิจัย ครั้ งนี้มีวัตถุป ระสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจขอโอนย้าย
หน่วยงานของข้าราชการศาลยุติธรรม 2) เพื่อหาข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุง แก้ไขปัญหาการ
โอนย้ายหน่วยงานของข้าราชการศาลยุติธรรม เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ทาการศึกษาข้อมูลด้วยการ
ทบทวนทฤษฎี แนวคิดต่าง ๆ จากเอกสาร และแจกแบบสอบถามจานวน 10 ตอนให้แก่ข้าราชการ
ศาลยุติธรรมที่ปฏิบัติหน้าที่ในศาลจังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้ให้ข้อมูลหลัก ประกอบด้ วยข้าราชการศาล
ยุติธรรมในศาลจังหวัดเชียงใหม่ ศาลแขวงเชียงใหม่ และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่
รวมกลุ่มตัวอย่างจานวนทั้งสิ้น 105 คน จากจานวนประชากร 131 คน
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจขอโอนย้ายหน่วยงานของข้าราชการศาล
ยุติธรรมกลุ่มตัวอย่า งนั้น มีสาเหตุหลัก 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยที่ 1 นโยบายด้านค่าตอบแทนจากการ
ทางาน ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่สาคัญในการดารงชีพของข้าราชการศาลยุติธรรม โดยการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า ระดับรายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจขอโอนย้ายแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 และยังพบว่านโยบายค่าตอบแทนจากการทางานมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจขอ
โอนย้าย อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 และปัจจัยที่ 2 ระยะเวลาในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับ
การตัดสินใจขอโอนย้ายหน่วยงานของข้าราชการศาลยุติธรรมกลุ่มตัวอย่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งจากการหาความสัมพันธ์เป็นรายคู่ยังพบว่าระยะเวลาการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันมีผล
ต่อการตัดสินใจขอโอนย้ายแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเมื่อวิเคราะห์ผลการ
ทดสอบเป็นรายคู่พบว่าคู่ที่แตกต่างกันได้แก่ กลุ่มข้าราชการที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานไม่ถึง 3 ปี
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 6-10 ปี ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 11-15 ปี และระยะเวลาปฏิบัติงาน 16 ปี
ขึ้นไป มีความแตกต่า งกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งจากผลการศึกษาดังกล่าว ทาให้
ทราบถึงปัจจัยทั้ง 2 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจขอโอนย้ายหน่วยงานของข้าราชการศาลยุติธรรม
เพื่อสานักงานศาลยุติธรรมจะสามารถปรับปรุงแก้ไขนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยดังกล่าวให้ดี
ยิ่งขึ้นเพื่อลดผลกระทบจากการขอโอนย้ายหน่วยงานของข้าราชการศาลยุติธรรมในอนาคตต่อไป
คำสำคัญ: ศาลยุติธรรม, โอนย้าย
*
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1. บทนำ
ศาลยุติธรรมเป็นองค์กรอิสระที่มีหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวง เว้นแต่คดีที่รัฐธรรมนูญ
หรือกฎหมายบัญญัติให้ อยู่ในอานาจของศาลอื่น ซึ่งระบบศาลยุติธรรมแบ่ งออกได้เป็น 3 ชั้น คือ
ชั้นต้นชั้นอุทธรณ์ ชั้นฎีกา รวมหน่วยงานทั่วราชอาณาจักร จานวน 304 หน่วยงาน มีบุคลากรรวมทุก
ประเภทกว่า 14,000 คน มีคดีทุกประเภทที่ขึ้นสู่ศาลต่อปีกว่า 2 ล้านคดีต่อปี แบ่งเป็นคดีแพ่งกว่า
1.3 ล้านคดี และคดีอาญากว่า 7 แสนคดี (สานักแผนงานและงบประมาณ สานักงานศาลยุติธรรม,
2562) โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ได้แยกศาลยุติธรรมออกจากกระทรวง
ยุติธรรม และบัญญัติให้ศาลยุติธรรมมีห น่วยงานธุรการของศาลยุติธรรมที่เป็นอิสระ มีเลขาธิการ
สานักงานศาลยุติธรรม เป็นผู้บังคับบัญชาขึ้นตรงต่อประธานศาลฎีกา และมีพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 มาตรา 5 บัญญัติให้มีสานักงานศาลยุติธรรมเป็นส่วนราชการ
ทีเ่ ป็นหน่วยงานอิสระมีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยเมื่อได้มีการประกาศใช้กฎหมายดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 20
สิงหาคม 2543 ศาลยุติธรรมจึงเป็นองค์กรอิสระแยกออกจากกระทรวงยุติธรรมนับแต่นั้นเป็นต้นมา
โดยมีประธานศาลฎีกาเป็นประมุขสูงสุดของฝ่ายตุลาการ และมีเลขาธิการสานักงานศาลยุติ ธรรมเป็น
ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของข้าราชการศาลยุติธรรม
ปัจจุบันศาลชั้นต้นในจังหวัดเชียงใหม่มีปริมาณคดี และภาระงานด้านต่างๆเป็นจานวนมาก
ซึ่งหน่วยงานที่ทาการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ศาลจังหวัดเชียงใหม่มีปริมาณคดีเป็นจานวนมากกว่า 14,000
คดีต่อปี โดยเป็นคดีที่มีโทษจาคุกเกินกว่า 3 ปีขึ้นไป หรือมีค่าปรับเกินกว่า 300,000 บาท ศาลแขวง
เชียงใหม่ มีปริมาณคดีจานวน 28,000 คดี โดยเป็นคดีที่มีโทษจาคุกไม่เกิน 3 ปี หรือมีค่าปรับไม่เกิน
300,000 บาท และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่มีปริมาณคดีจานวน 800 คดี โดยเป็น
คดีที่พิจ ารณาเกี่ยวกับ คดีเด็กและเยาวชนหรือคดีเกี่ยวกับครอบครัว ซึ่งส านักงานศาลยุติธ รรมมี
หลักเกณฑ์ให้ศาลยุติธรรมทั่วประเทศจะต้องพิจารณาคดีให้แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ต่อปีของ
จานวนคดีทั้งหมด ทาให้ภาระงานของศาลชั้นต้นในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีจานวนคดีเป็น จานวนมาก
และเป็นคดีที่มีความยุ่งยากซับซ้อนกว่าศาลชั้นต้น อื่นที่อยู่ในจังหวัดเดียวกัน เช่น ศาลแรงงานภาค 5
หรือศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 5 เป็นต้น ประกอบกับสานักงานศาลยุติธรรมมีการนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้เพื่อสนับสนุนการทางานทั้ งในด้านการพิจารณา
พิพากษาคดี และงานสนับ สนุ นสานักงาน โดยมีแผนพัฒนาดิจิทัลศาลยุติธ รรม พ.ศ. 2562-2564
เป็นแผนแม่บทในการเป็นศาลยุติธรรมดิจิตอล หรือ Digital Courts ทาให้มีการปรับเปลี่ยนระบบการ
ทางานใหม่ให้สอดคล้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ ซึ่งบุคลากรของสานักงานศาลยุติธรรม
ส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ยประมาณ 45 ปี และมีความเข้าใจในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่มากนักทาให้ที่
ผ่านมาศาลจังหวัดเชียงใหม่มีจานวนข้าราชการศาลยุติธรรมขอย้ายหน่วยงาน เฉลี่ย 3 รอบการย้าย
ประมาณ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 19 ทาให้การบริหารงานเป็นไปอย่างไม่ต่อเนื่อง ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ
ศึกษาปั จ จั ย ที่เกี่ย วข้องที่ทาให้ ข้าราชการศาลยุติธ รรมขอโอนย้ายระหว่างหน่ว ยงานภายในศาล
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ยุ ติ ธ รรม อี ก ทั้ ง ส านั ก งานศาลยุ ติ ธ รรมยั ง ได้ น าระบบมาตรฐานต่ า ง ๆ มาบั ง คั บ ใช้ เ พื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการทางานของบุคลากร และตอบสนองความต้องการของประชาชนเพื่อให้ได้รับการ
อานวยความยุติธรรมที่รวดเร็ว อาทิเช่น การเปิดทาการศาลนอกเวลาราชการ การจัดเวรหมายจับ หมายค้น นอกเวลาราชการ การจัดเวรปล่อยตัวชั่วคราวนอกเวลาราชการ การกาหนดมาตรฐานใน
การจัดพิมพ์คาพิพากษาให้แล้วเสร็จไม่เกิน 10 วันหลังจากอ่านคาพิพากษา หรือการกาหนดมาตรฐาน
งานอื่น ๆ ด้านธุรการคดี เป็นต้น ทาให้ข้าราชการศาลยุติธรรมมีภาระงานที่เพิ่มขึ้นกว่าปกติ แต่อีก
ทางหนึ่งหน่วยงานศาลที่มีปริมาณคดีเป็นจานวนมากย่อมได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้นตามปริมาณคดี
ดังนั้น การวิจัยในครั้งนี้จึงมุ่งศึกษาถึงปัจจัยด้านต่าง ๆ ทั้งทางด้านนโยบายการบริหารของผู้บริหาร
ศาลยุติธรรม ภาระงานหรือภาระทางครอบครัว ปัจจัยด้านค่าตอบแทน หรือปัจจัยด้านอื่นที่มีผลต่อ
การโอนย้ายหน่วยงานของข้าราชการศาลยุติธรรมเพื่อนาไปสู่ การพัฒนา หรือการหาแนวทางในการ
ปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการโอนย้ายหน่วยงานดังกล่าว
2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
2.1 เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจขอโอนย้ายหน่วยงานของข้าราชการศาลยุติธรรม
2.2 เพื่ อ หาข้ อ เสนอแนะแนวทางการปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขปั ญ หาการโอนย้า ยหน่ว ยงานของ
ข้าราชการศาลยุติธรรม
3. คำถำมในกำรวิจัย
3.1 ปัจจัยอะไรบ้างที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจขอโอนย้ายของข้าราชการศาลยุติธรรม
3.2 มีข้อเสนอแนะหรือแนวทางการปรับปรุง แก้ไขปัญหาการโอนย้ายของข้าราชการศาล
ยุติธรรมอย่างไร
4. กำรทบทวนวรรณกรรมหรืองำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
4.1 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์
1) นิยำมกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์
นิยาม HRM คือ กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้มีความสามารถเพื่อสามารถทางาน
ให้สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ขององค์การ กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ได้แก่ การสรรหาการ
คัดเลื อกคน (พนั กงาน) การจ่ ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์ แรงงานสั มพั นธ์ สุ ขอนามั ยและ
ความปลอดภัยของพนักงานในองค์การ กระบวนการจัดการดังกล่าวแสดงให้เห็ นว่า พนักงานคือ
สินทรัพย์หลักที่ต้องสร้างสรรค์ รักษาความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ชานาญ และสร้างความมั่นใจต่อ
พนักงาน เพื่อให้พนักงานสามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ บรรลุประโยชน์
ขององค์การ และทาให้องค์การสามารถแข่งขันได้ (บุญอนันต์ พินัยทรัพย์, 2561: 26)
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2) มิติควำมหลำกหลำยของแรงงำน
Daft (2008: 418; อ้ า งถึ ง ใน พลอย สื บ วิ เ ศษ, 2561: 119-121) ให้ ค วามเห็ น ถึ ง
ความหลากหลายของแรงงานว่า การที่แรงงานประกอบด้วยบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่แตกต่ างกันหรือ
อยู่ในกลุ่มวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน หากพิจารณาในมุมมองของบุคคลในด้าน เชื้อชาติ อายุ เผ่าพันธุ์
เพศ หรือพื้นฐานทางสังคม ดังนั้นเป็นเรื่องสาคัญที่ควรตระหนักว่า ความหลากหลายหมายถึงคนทุก
คน ซึ่งประกอบด้วย 2 มิติ คือ มิติพื้นฐาน (Primary dimensions) ของความหลากหลายของมนุษย์
ซึ่งเป็นความหลากหลายที่มีมาแต่กาเนิด (Inborn differences) หรือมีอิทธิพลต่อบุคคลนั้นไปตลอด
ชีวิต ในมิตินี้ ได้แก่ อายุ (Age) ชาติพันธ์ (Ethnicity) วิถีทางเพศ (Sexual orientation) เชื้อชาติ
(Race) สมรรถภาพทางกาย (Physical ability) และเพศ (Gender) ส่ ว นมิ ติ ที่ ส องของความ
หลากหลายที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายหลั ง ที่ ไ ด้ รั บ การถ่ า ยทอดหรื อ แสวงหามา (Secondary dimensions)
ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงในชีวิตของบุคคลนั้นได้ตลอดเวลา ได้แก่ การศึกษา (Education) ความเชื่อ
ทางศาสนา (Religious belief) ประสบการณ์ ทางทหาร (Military experience) สถานที่ อ ยู่ต าม
ภู มิ ศ าสตร์ (Geographic location) รายได้ (Income) ประสบการณ์ ใ นการท างาน (Work
background) สถานภาพทางบิดามารดา (Parental status) และสถานภาพทางการสมรส (Marital
status) ซึ่ ง แนวโน้ ม การเปลี่ ย นแปลงของมนุ ษ ย์ ใ นมิ ติ ที่ ส องนี้ มี ผ ลกระทบน้ อ ยกว่ า มิ ติ พื้ น ฐาน
แต่อย่ างไรก็ตาม ในมิติที่สองของความหลากหลายนี้ ก็ส่งผลต่อพฤติกรรมของบุคคลนั้นได้อย่าง
ชัดเจน เช่นเดียวกันกับผลของความหลากหลายในมิติพื้นฐาน
4.2 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับควำมผูกพันต่อองค์กำร และควำมต้องกำร/กำรจูงใจ
1) แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับควำมผูกพัน
“ผู ก พั น ” ตามความหมายในพจนานุ ก รม ฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน พ.ศ. 2554 ได้ ใ ห้
ความหมายว่า มีความเป็นห่วงกังวลเพราะรักใคร่ ก่อให้เกิดพันธะที่จะต้องปฏิบัติตาม
Open (1993: 577-579; อ้างถึงใน พรกนก จันทราศาลทูล , 2549: 19) ได้แบ่งประเภทของ
ความผูกพันองค์การไว้ 3 ประเภท ดังนี้
(1) ความผูกพันแบบปกติ (Normative Commitment) ความรู้ถึงความจาเป็นที่
จะต้องการทาเพื่อให้เขารู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์การและเพื่อรักษาความเป็นสมาชิกภาพ โดยรู้สึก
ว่าพวกเขามีพันธะผูกพันซึ่งจะต้องรับรู้ในบรรทัดฐานขององค์การ (Organization Norms)
(2) ความผู กพั น แบบต่ อ เนื่อ ง (Continuance Commitment) เป็น ความสมดุ ล
ระหว่างการรั บรู้ของพนักงานเกี่ยวกับผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ที่เขาจะได้บ้าง เมื่อออกจาก
องค์การไปถือเป็นหน้าที่ในการรับรู้ของพนักงาน

55

(3) ความผู ก พั น ทางจิ ต ใจ (Affective Commitment) เป็ น ความผู ก พั น ในด้ า น
อารมณ์ที่เกี่ยวกับความรู้สึกเกี่ยวข้องผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์การ รวมทั้ง ประสบการณ์ที่ได้
เรียนรู้ในองค์การทาให้พนักงานมีความรู้สึกที่ดีต่อองค์การและรู้สึกว่ามีบทบาทที่เหมาะสมในการ
ทางาน
2) แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับควำมต้องกำร
“ความต้องการ” ตามความหมายในพจนานุ กรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ได้ให้
ความหมายว่า “อยากได้, ใคร่ได้, ประสงค์”
Maslow (1954; อ้ า งถึ ง ใน พิ ท ยา บวรพั ฒ นา, 2550: 30) คื อ ความต้ อ งการของมนุ ษ ย์
ที่สามารถจัดลาดับได้เป็น 5 ขั้นตามลาดับความสาคัญก่อนหลัง ดังนี้
ขั้นที่ 1 ความต้องการทางกายภาพ ได้แก่ อาหาร น้าดื่ม ที่อยู่อาศัย ความต้องการทางเพศ
และความต้องการด้านอื่น ๆ ของร่างการ
ขั้นที่ 2 ความต้องการความปลอดภัย ได้แก่ ความต้องการความมั่นคง และการป้องกันภัย
อันตรายต่างๆที่จะเกิดขึ้นทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
ขั้นที่ 3 ความต้องการด้านความผูกพันในสังคม ได้แก่ ความรัก ความรู้สึกเป็น ส่วนหนึ่งที่
สาคัญของสังคม การได้รับการยอมรับและมิตรภาพ
ขั้นที่ 4 ความต้องการที่จ ะได้รับการยกย่องจากสังคม ได้แก่ การเคารพนับถือตัวเองการ
ประสบความสาเร็จในสังคม การมีฐานะมีหน้ามีตาในวงสังคม การได้รับความสนใจและการยอมรับ
จากสังคม เป็นต้น
ขั้นที่ 5 ความต้องการเติมความสมบูรณ์ให้ชีวิต หมายถึง ความต้องการที่แท้จริงของตนเองที่
ต้องการจะประสบความสาเร็จในด้านต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการเจริญเติบโต การได้ใช้ศักยภาพของตน
อย่างเต็มที่ และความสาปรารถนา
3) แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับกำรจูงใจ
“การจูงใจ (Motivation)” หมายถึงการที่บุคคลแสดงออกซึ่งความต้องการในการกระทาสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งสามารถอาศัยปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ การทาให้ตื่นตัว (Arousal) การคาดหวัง (Expectancy)
การใช้เครื่องล่อใจ (Incentives) และการลงโทษ (Punishment) มาเป็นแรงผลักดัน ให้บุคคลแสดง
พฤติกรรมอย่างมีทิศทางเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายหรือเงื่อนไขที่ต้องการ (พยอม วงศ์สารศรี , 2548: 191)
และการจูงใจเป็นกระบวนการที่กระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เมื่อกล่าวถึง
แรงจูงใจจะพบคาอื่นที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจหลายคา เช่น ความต้องการ (Needs) เป็นสภาวะการ
ขาดสมดุลบางอย่างของบุคคล อาจจะเป็นทางด้านร่างกาย เช่น อาหาร น้า อากาศ หรือทางด้าน
จิตใจ เช่น การยอมรั บ ชื่อเสียง เกียรติยศ ความหมายของชีวิต แรงขับ (Drives) เป็นสิ่งเร้าหรือ
แรงผลักดันที่เกิดจากความต้องการ เมื่อบุคคลมีความต้องการก็จะเกิดแรงขับ ซึ่ งจะกระตุ้นให้บุคคล
แสดงพฤติกรรมไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งเพื่อตอบสนองความต้องการ สิ่งจูงใจ (Incentive) เป็นสิ่ง
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ที่มีอิทธิพลพึงดูด กระตุ้นหรือผลักดันให้บุคคลแสดงพฤติกรรมตามเป้าหมาย (รัตติกรณ์ จงวิศาล,
2550: 80-81)
5. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการโอนย้ายหน่วยงานของข้าราชการศาลยุติธรรม กรณีศึกษาศาล
ในจั ง หวัด เชีย งใหม่ ผู้ ศึก ษาขอแบ่ งการน าเสนอวิธี ก ารด าเนิน การศึ กษาออกเป็ น 4 ส่ ว น ได้ แ ก่
เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวมรวมข้อมูล ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา กรอบแนวคิดใน
การศึกษา และสมมติฐานในการศึกษา
5.1 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
1) การศึกษาวิจัยโดยการทบทวนทฤษฎี แนวคิดต่างๆจากเอกสาร บทความ หนังสือ รายงาน
ประจาปีของสานักงานศาลยุติธรรม และงานวิจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อทบทวนแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับงานวิจัย
2) การศึ ก ษาจากวิ จั ย ภาคสนามโดยการใช้ แ บบสอบถาม (Questionnaire) เพื่ อ เป็ น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยมีรายละเอียดและหัวข้อการวิจัย ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบสอบถามด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ตอนที่ 3 แบบสอบถามด้านโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ
ตอนที่ 4 แบบสอบถามด้านค่าตอบแทนจากการทางาน
ตอนที่ 5 แบบสอบถามด้านสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน และหัวหน้างาน
ตอนที่ 6 แบบสอบถามด้านความผูกพันในองค์การ
ตอนที่ 7 แบบสอบถามด้านนโยบายการบริหาร
ตอนที่ 8 แบบสอบถามด้านความความจาเป็นของครอบครัว
ตอนที่ 9 แบบสอบถามการตัดสินใจโอนย้ายหน่วยงาน
ตอนที่ 10 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
โดยแบบสอบถามจะประเมินถึงระดับความเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยต่อปัจจัยดังกล่าว โดยให้
คะแนน 4 ระดับ เพื่อไม่ให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบแต่ระดับปานกลาง ดังนี้
ระดับเห็นด้วย
ระดับค่อนข้างเห็นด้วย
ระดับค่อนข้างไม่เห็นด้วย
ระดับไม่เห็นด้วย
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5.2 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำ
การเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับการวิจัยในครั้งนี้ ใช้วิธีการส่งแบบสอบถามด้วยวิธีการสุ่มแบบ
กาหนดโควต้า (Quota Sampling) จานวน 105 ชุด จากจานวนประชากรทั้งหมด 131 คน โดยใช้
บัญชีรายชื่อของประชากรจานวน 3 หน่วยงาน ได้แก่ ศาลจังหวัดเชียงใหม่ ศาลแขวงเชียงใหม่ และ
ศาลเยาวชน และครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นศาลชั้นต้นที่มีขนาดใหญ่และมีปริมาณคดีจานวน
มากเมื่อเปรียบเทียบกับศาลชั้นต้นประเภทอื่น อีกทั้งยังเป็นประเภทศาลที่มีทั่วประเทศ
5.3 กำรวิเครำะห์ข้อมูล
การค้นคว้าอิสระเรื่อง การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการขอโอนย้ายหน่วยงานของข้าราชการ
ศาลยุติธรรม กรณีศึกษาศาลในจังหวัดเชียงใหม่ ได้ทาการศึกษากับข้าราชการศาลยุติธรรมในจังหวัด
เชียงใหม่โดยมีกลุ่ มตัวอย่างจานวนทั้งสิ้น 105 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือแบบสอบถามการ
วิจัยแบบออนไลน์ และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ ข้อ มูล ได้ แก่ 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)
1. ปัจจัยด้ำนบุคคล (X1)
 ตาแหน่งงาน
 เพศ
 อายุ
 สถานภาพสมรส
 ระดับการศึกษา
 รายได้
 ประสบการณ์ในการทางาน
2. ปัจจัยด้ำนองค์กำร (X2)
 ด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
 ด้านโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ
 ด้านค่าตอบแทนจากการทางาน
 ด้านความสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงานหรือ
หัวหน้างาน
 ด้านความผูกพันในองค์การ

ตัวแปรตำม (Y)

กำรตัดสินใจขอโอนย้ำยของข้ำรำชกำร
ศำลยุติธรรมในศำลจังหวัดเชียงใหม่

3. ปัจจัยด้ำนอื่นๆ (X3)
 ด้านนโยบายการบริหาร
 ด้านความจาเป็นของครอบครัว
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5.5 สมมติฐำนในกำรศึกษำ
1) ปัจจัยด้านลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจขอโอนย้ายแตกต่างกัน
(1) ตาแหน่งงานที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจขอโอนย้ายแตกต่างกัน
(2) เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจขอโอนย้ายแตกต่างกัน
(3) อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจขอโอนย้ายแตกต่างกัน
(4) สถานภาพสมรสที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจขอโอนย้ายแตกต่างกัน
(5) ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจขอโอนย้ายแตกต่างกัน
(6) ระดับรายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจขอโอนย้ายแตกต่างกัน
(7) ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจขอโอนย้ายแตกต่างกัน
2) ปัจจัยด้านองค์การมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจขอโอนย้าย
(1) ความพึงพอใจในตาแหน่งหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจขอ
โอนย้าย
(2) โอกาสก้าวหน้าในอาชีพมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจขอโอนย้าย
(3) นโยบายค่าตอบแทนจากการทางานมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจขอโอนย้าย
(4) ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้างานมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ
ขอโอนย้าย
(5) ความผูกพันต่อองค์กรมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจขอโอนย้าย
3) ปัจจัยด้านโยบายด้านการบริหารมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจขอโอนย้าย
4) ความจาเป็นด้านครอบครัวมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจขอโอนย้าย
6. ผลกำรศึกษำ
6.1 กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงพรรณนำ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นการวิเคราะห์ข้อมูล
ส่วนตัวของกลุ่มตัวอย่ างที่ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ตาแหน่ง เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
รายได้ อายุราชการ ภูมิลาเนา ดังนี้
จานวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของข้าราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดเชียงใหม่ จาแนกตาม
ตาแหน่ง ได้ดังนี้
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ตารางที่ 6.1 จานวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของข้าราชการศาลยุติธ รรมในจังหวัดเชียงใหม่ จาแนก
ตามตาแหน่ง
ตำแหน่ง
นิติกร
เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม
นักวิชาการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานคดี
นักวิชาการพัสดุ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
รวม

จำนวน
5
31
54
5
2
2
4
2
105

ร้อยละ
4.8
29.5
51.4
4.8
1.9
1.9
3.8
1.9
100

ตารางที่ 6.2 จานวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของข้าราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดเชียงใหม่ จาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จำนวน
24
81
105

ร้อยละ
22.9
77.1
100

ตารางที่ 6.3 จานวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของข้าราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดเชียงใหม่ จาแนกตามอายุ
อำยุ
21–30 ปี
31–40 ปี
41–50 ปี
51 ปีขึ้นไป
รวม

จำนวน
14
42
41
8
105

ร้อยละ
13.3
40
39
7.6
100

ตารางที่ 6.4 จานวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของข้าราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดเชียงใหม่ จาแนก
ตามสถานภาพสมรส
สถำนภำพสมรส
โสด
สมรส
หย่า
รวม

จำนวน
48
45
12
105

ร้อยละ
45.7
42.9
11.4
100

60

ตารางที่ 6.4 จานวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของข้าราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดเชียงใหม่ จาแนก
ตามระดับการศึกษา
ระดับกำรศึกษำ
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ปริญญาตรี
ปริญญาโท ขึ้นไป
รวม

จำนวน
2
10
79
14
105

ร้อยละ
1.9
9.5
75.2
13.3
100

ตารางที่ 6.5 จานวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของข้าราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดเชียงใหม่ จาแนก
ตามระดับราย
รำยได้
ต่ากว่า 20,000 บาท
20,001–30,000 บาท
30,001–40,000 บาท
40,001 บาทขึ้นไป
รวม

จำนวน
27
33
36
9
105

ร้อยละ
25.7
31.4
34.3
8.6
100

ตารางที่ 6.6 จานวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของข้าราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดเชียงใหม่ จาแนก
ตามอายุราชการ
อำยุรำชกำร
ต่ากว่า 3 ปี
3 – 5 ปี
6 – 10 ปี
11 – 15 ปี
16 ปีขึ้นไป
รวม

จำนวน
19
17
13
27
29
105

ร้อยละ
18.1
16.2
12.4
25.7
27.6
100
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ตอนที่ 2 ด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดเชียงใหม่
ปรากฏผล ดังนี้
ควำมพึงพอใจในกำรปฏิบัติงำน

(̅)

(S.D.)

1. ท่านได้รับมอบหมายงานที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของท่าน
2. ท่านได้รับมอบหมายงานมีปริมาณเหมาะสมกับเวลาที่ปฏิบตั ิงาน
3. ท่านได้รับผิดชอบงานที่มีความท้าทายและเป็นประสบการณ์ที่ดี
4. ท่านสามารถวางแผนการทางานในแต่ละวันได้เป็นอย่างดี
5. ท่านสามารถนาเสนอวิธีการทางานใหม่ ๆ ได้อย่างเต็มที่
รวม

3.74
3.40
3.63
3.60
3.29
3.53

.501
.873
.609
.548
.756
.475

ระดับควำม
คิดเห็น
สูงมาก
สูงมาก
สูงมาก
สูงมาก
สูงมาก
สูงมำก

ตอนที่ 3 ด้ า นโอกาสก้ า วหน้ า ในอาชี พ ของข้ า ราชการศาลยุ ติ ธ รรมในจั ง หวั ด เชี ย งใหม่
ปรากฏผล ดังนี้
ด้ำนโอกำสก้ำวหน้ำในอำชีพ
1. หน้าทีป่ ัจจุบันของท่านส่งเสริมให้ท่านมีความก้าวหน้าในอาชีพ
2. หน่วยงานของท่านสามารถเติบโตได้เป็นอย่างดี
3. ท่านมีความสามารถที่จะเติบโตในหน่วยงานปัจจุบัน
4. หน่วยงานมีนโยบายทีส่ ่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพของท่าน
รวม

(̅)

(S.D.)

3.33
3.40
3.22
3.37
3.33

.840
.804
.961
.858
.736

ระดับควำม
คิดเห็น
สูงมาก
สูงมาก
สูง
สูงมาก
สูงมำก

ตอนที่ 4 ด้านค่าตอบแทนจากการทางานของข้าราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดเชียงใหม่
ปรากฏผล ดังนี้
ด้ำนค่ำตอบแทนจำกกำรทำงำน
1. ท่านได้รับค่าตอบแทนเหมาะสมกับภาระงาน
2. ท่านได้รับค่าตอบแทนเพียงพอต่อการดารงชีพ
3. ท่านพอใจกับค่าตอบแทนที่ได้รบั ในปัจจุบัน
4. ท่านคิดว่าค่าตอบแทนที่ท่านได้รับมีความเป็นธรรมเมื่อเทียบกับ
ตาแหน่งอื่นในองค์การ
รวม

(̅)

(S.D.)

3.27
2.88
2.85
2.98

.869
.978
.998
1.009

ระดับควำม
คิดเห็น
สูงมาก
สูง
สูง
สูง

2.99

.871

สูง
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ตอนที่ 5 ด้ านความสั ม พัน ธภาพกั บเพื่ อนร่ว มงาน และหั ว หน้า งานของข้ า ราชการศาล
ยุติธรรมในจังหวัดเชียงใหม่ ปรากฏผล ดังนี้
ด้ำนควำมสัมพันธภำพกับเพื่อนร่วมงำน และหัวหน้ำงำน
1. เพื่อนร่วมงานของท่านช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
2. เพื่อนร่วมงานของท่านยอมรับความคิดเห็นของท่าน
3. หัวหน้างานมอบหมายงานที่มีความท้าทายให้แก่ท่านอยู่เสมอ
4. หัวหน้างานเปิดโอกาสให้ท่านได้เสนอความคิดเห็น
5. ท่านมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน
6. ท่านมีความสัมพันธ์ที่ดีกับหัวหน้างาน
รวม

(̅)

(S.D.)

3.55
3.50
3.46
3.41
3.76
3.70
3.56

.620
.590
.680
.768
.428
.574
.469

ระดับควำม
คิดเห็น
สูงมาก
สูงมาก
สูงมาก
สูงมาก
สูงมาก
สูงมาก
สูงมำก

ตอนที่ 6 ด้ า นความผู ก พั น ในองค์ ก ารของข้ า ราชการศาลยุ ติ ธ รรมในจั ง หวั ด เชี ย งใหม่
ปรากฏผล ดังนี้
ด้ำนควำมผูกพันในองค์กำร

(̅)

(S.D.)

1. เมื่อท่านได้ทราบว่าการดาเนินงานขององค์การประสบกับปัญหาหรือ
อุปสรรคต่าง ๆ ท่านก็ได้ให้ความสนใจต่อเหตุการณ์ดังกล่าว
2. ท่านคิดว่าในการทางานนั้นพนักงานควรคานึงถึงผลประโยชน์ของ
องค์การเป็นสาคัญก่อนนึกถึงประโยชน์ส่วนตน
3. หากมีผู้เข้าใจองค์การของท่านผิด ท่านจะอธิบายสิ่งที่ถูกต้องให้เขา
เข้าใจ
4. หากมีใครพูดถึงองค์การของท่านในทางที่เสียหายท่านจะรู้สึกไม่สบาย
ใจ
5. ท่านเชื่อมั่นว่าการทางานอยู่ที่องค์การนี้จะทาให้ท่านมีความสุขในการ
ทางานและรักที่จะทางานอยู่ที่องค์การนี้ตลอดไป
รวม

3.70

.463

ระดับควำม
คิดเห็น
สูงมาก

3.71

.514

สูงมาก

3.75

.455

สูงมาก

3.62

.611

สูงมาก

3.55

.650

สูงมาก

3.67

.373

สูงมำก

ตอนที่ 7 ด้านนโยบายการบริหารของข้าราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดเชียงใหม่ ปรากฏผล ดังนี้
ด้ำนนโยบำยกำรบริหำร

(̅)

(S.D.)

1. องค์การมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายต่าง ๆ ที่มีความท้าทายและ
สามารถบรรลุได้
2. องค์การมีการสื่อสารวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายต่าง ๆ ให้คนใน
องค์การทราบอย่างทั่วถึง
3. ผู้บริหารให้ความสาคัญกับบุคลากรในการเป็นส่วนหนึ่งของการบรรลุ

3.44

.720

ระดับควำม
คิดเห็น
สูงมาก

3.35

.734

สูงมาก

3.28

.766

สูงมาก
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ด้ำนนโยบำยกำรบริหำร
เป้าหมายขององค์การ
4. ผู้บริหารให้การสนับสนุนและผลักดันภารกิจต่าง ๆ ให้สาเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี
5. ผู้บริหารให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของบุคลากรในทุก ๆ ภารกิจ
ขององค์การ
รวม

(̅)

(S.D.)

ระดับควำม
คิดเห็น

3.43

.719

สูงมาก

3.45

.693

สูงมาก

3.39

.610

สูงมำก

ตอนที่ 8 ด้านความจาเป็นของครอบครัวของข้าราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดเชียงใหม่
ปรากฏผล ดังนี้
ด้ำนควำมจำเป็นของครอบครัว

(̅)

(S.D.)

1. ท่านมีความจาเป็นต้องไปดูแลบุคคลในครอบครัวของท่านด้วยตัวเอง
2. ท่านมีภาระรับผิดชอบดูแลค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ในครอบครัว
3. ระยะทางในการเดินทางไปทางานมีผลต่อการขอโอนย้ายหน่วยงาน
รวม

3.74
3.66
3.68
3.69

.519
.569
.700
.435

ระดับควำม
คิดเห็น
สูงมาก
สูงมาก
สูงมาก
สูงมำก

ตอนที่ 9 การตัดสินใจขอโอนย้ายหน่วยงานของข้าราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดเชียงใหม่
ปรากฏผล ดังนี้
กำรตัดสินใจขอโอนย้ำยหน่วยงำน
1. ท่านมีความตั้งใจที่จะขอโอนย้ายหน่วยงานอย่างแน่นอน
2. ท่านมีความคิดที่ต้องการขอโอนย้ายหน่วยงาน
3. ท่านไม่เคยคิดที่จะขอโอนย้ายหน่วยงานเลย
รวม

(̅)

(S.D.)

2.41
2.47
2.79
2.55

1.190
1.209
1.182
0.747

ระดับควำม
คิดเห็น
ต่า
ต่า
สูง
สูง

6.2 กำรวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐำน
การทดสอบสมมติฐานครั้งนี้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้ค่าสถิติ t-test กับกลุ่มตัวอย่าง
สองกลุ่ม ได้แก่ เพศ ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) กับกลุ่มตัวอย่าง
ที่ ม ากกว่ า สองกลุ่ ม ขึ้ น ไป ได้ แ ก่ ต าแหน่ ง อายุ สถานภาพสมรส ระดั บ การศึ ก ษา รายได้ และ
ประสบการณ์ในการทางาน หากพบความแตกต่างจะทาการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้วิธี
Least-Significant Different (LSD) และใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สั น ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H๐) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อค่า Sig.
มีค่าน้อยกว่า 0.05
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สมมติ ฐำนที่ 1 ปัจ จัยด้า นลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจขอ
โอนย้ายแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 1.1 ตาแหน่งงานที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจขอโอนย้ายแตกต่างกัน
ตัวแปร
นิติกร
เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม
เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม
นักวิชาการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานคดี
นักวิชาการพัสดุ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จำนวนคน
5
31
54
5
2
2
4
2

ควำมต้องกำรขอโอนย้ำย
ค่ำเฉลี่ย
S.D.
F-test
7.20
2.68
.269
7.48
2.27
7.79
2.25
7.20
1.30
8.00
1.41
7.00
2.82
8.75
3.77
7.50
.70

Sig.
.964

สมมติฐานที่ 1.2 เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจขอโอนย้ายแตกต่างกัน
ตัวแปร
ชาย
หญิง
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จำนวนคน
24
81

ควำมต้องกำรขอโอนย้ำย
ค่ำเฉลี่ย
S.D.
T-test
7.95
1.98
.724
7.58
2.31

Sig.
.349

สมมติฐานที่ 1.3 อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจขอโอนย้ายแตกต่างกัน
ตัวแปร
21 – 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
51 ปีขนึ้ ไป
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จำนวนคน
14
42
41
8

ควำมต้องกำรขอโอนย้ำย
ค่ำเฉลี่ย
S.D.
F-test
8.71
2.75
1.281
7.61
2.15
7.36
2.25
7.62
1.30

Sig.
.285
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สมมติฐานที่ 1.4 สถานภาพสมรสที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจขอโอนย้ายแตกต่างกัน
ตัวแปร
โสด
สมรส
หย่ำ
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จำนวนคน
48
45
12

ควำมต้องกำรขอโอนย้ำย
ค่ำเฉลี่ย
S.D.
F-test
7.93
2.27
.646
7.42
2.05
7.50
2.84

Sig.
.526

สมมติฐานที่ 1.5 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจขอโอนย้ายแตกต่างกัน
ตัวแปร
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ปริญญาตรี
ปริญญำโท ขึ้นไป
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จำนวนคน
2
10
79
14

ควำมต้องกำรขอโอนย้ำย
ค่ำเฉลี่ย
S.D.
F-test
8.50
2.12
2.127
8.80
2.52
7.69
2.13
6.57
2.37

Sig.
.102

สมมติฐานที่ 1.6 ระดับรายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจขอโอนย้ายแตกต่างกัน
ตัวแปร
ต่ากว่า 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
30,001 – 40,000 บาท
40,001 บำทขึ้นไป
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จำนวนคน
27
33
36
9

ควำมต้องกำรขอโอนย้ำย
ค่ำเฉลี่ย
S.D.
F-test
8.92
2.43
4.431
7.03
2.00
7.30
2.14
7.66
1.50

Sig.
.006

จากตาราง แสดงผลความแตกต่างของความต้องการขอโอนย้ายกับระดับการศึกษา พบว่าใน
ภาพรวมผู้วิจัยทดสอบได้ค่า F-test เท่ากับ 4.431 ค่า Sig เท่ากับ .006 ซึ่งค่า Sig ที่ได้มีค่าน้อยกว่า
0.05 หมายความว่า ระดับรายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจขอโอนย้ายแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญที่ความเชื่อมั่นระดับ 0.05 ดังนั้นจึงวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของแต่ละคู่ด้วย Post Hoc Tests
เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของแต่ละระดับรายได้ ผลปรากฏดังนี้
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ของแต่ละระดับรายได้ด้วย Post Hoc Tests
รำยได้
ต่ากว่า 20,000 บาท

20,001 – 30,000 บาท

30,001 – 40,000 บาท

40,001 บาทขึ้นไป

ควำมต้องกำรขอโอนย้ำย
รำยได้
Mean dif Std.Error
20,001 – 30,000 บาท
1.89562*
.55528
30,001 – 40,000 บาท
1.62037*
.54477
40,001 บาทขึ้นไป
1.25926
.82362
ต่ากว่า 20,000 บาท
-1.89562*
.55528
30,001 – 40,000 บาท
-.27525
.51570
40,001 บาทขึ้นไป
-.63636
.80468
ต่ากว่า 20,000 บาท
-1.62037*
.54477
20,001 – 30,000 บาท
.27525
.51570
40,001 บาทขึ้นไป
-.36111
.79746
ต่ากว่า 20,000 บาท
-1.25926
.82362
20,001 – 30,000 บาท
.63636
.80468
30,001 – 40,000 บาท
.36111
.79746

Sig.
.001
.004
.129
.001
.595
.431
.004
.595
.652
.129
.431
.652

*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

สมมติ ฐ านที่ 1.7 ระยะเวลาที่ ป ฏิ บั ติง านที่ แ ตกต่า งกั น มี ผ ลต่ อการตั ด สิ น ใจขอโอนย้ า ย
แตกต่างกัน
ตัวแปร
ต่ากว่า 3 ปี
3-5 ปี
6-10 ปี
11-15 ปี
16 ปีขึ้นไป
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จำนวนคน
19
17
13
27
29

ควำมต้องกำรขอโอนย้ำย
ค่ำเฉลี่ย
S.D.
F-test
9.31
2.05
3.514
7.52
2.78
7.38
1.89
7.22
1.69
7.20
2.24

Sig.
.010

จากตารางแสดงผลความแตกต่างของความต้องการขอโอนย้ายกับระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
พบว่าในภาพรวมผู้วิจัยทดสอบได้ค่า F-test เท่ากับ 3.514 ค่า Sig เท่ากับ .010 ซึ่งค่า Sig ที่ได้มีค่า
น้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ระยะเวลาการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจขอโอนย้าย
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญที่ความเชื่อมั่นระดับ 0.05 ดังนั้นจึงวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของแต่ละคู่
ด้วย Post Hoc Tests เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของแต่ละระดับรายได้ ผลปรากฏดังนี้
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ตารางที่แสดงความสัมพันธ์ของความแตกต่างระหว่างระยะเวลาที่ปฏิบัติงานด้วย Post Hoc
Tests
ระยะเวลำที่ปฏิบัติงำน
ต่ากว่า 3 ปี

3-5 ปี

6-10 ปี

11-15 ปี

16 ปีขึ้นไป

ควำมต้องกำรขอโอนย้ำย
ระยะเวลำที่ปฏิบัติงำน Mean dif Std.Error
3-5 ปี
1.78638*
.71512
6-10 ปี
1.93117*
.77101
11-15 ปี
2.09357*
.64143
16 ปีขึ้นไป
2.10889*
.63223
ต่ากว่า 3 ปี
-1.78638*
.014
6-10 ปี
.14480
.855
11-15 ปี
.30719
.644
16 ปีขึ้นไป
.32252
.623
ต่ากว่า 3 ปี
-1.93117*
.014
3-5 ปี
-.14480
.855
11-15 ปี
.16239
.823
16 ปีขึ้นไป
.17772
.804
ต่ากว่า 3 ปี
-2.09357*
.002
3-5 ปี
-.30719
.644
6-10 ปี
-.16239
.823
16 ปีขึ้นไป
.01533
.979
ต่ากว่า 3 ปี
-2.10889*
.001
3-5 ปี
-.32252
.623
6-10 ปี
-.17772
.804
11-15 ปี
-.01533
.979

Sig.
.014
.014
.002
.001
.014
.855
.644
.623
.014
.855
.823
.804
.002
.644
.823
.979
.001
.623
.804
.979

*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

สมมติฐำนที่ 2 ปัจจัยด้านองค์การมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจขอโอนย้าย
สมมติฐานที่ 2.1 ความพึงพอใจในตาแหน่งหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ
ขอโอนย้าย
สมมติฐานที่ 2.2โอกาสก้าวหน้าในอาชีพมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจขอโอนย้าย
สมมติฐานที่ 2.3 นโยบายค่าตอบแทนจากการทางานมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจขอ
โอนย้าย
สมมติฐ านที่ 2.4 ความสั มพั นธ์กับเพื่อนร่ว มงานหรือหั ว หน้างานมีความสั มพันธ์กับการ
ตัดสินใจขอโอนย้าย
สมมติฐานที่ 2.5 ความผูกพันต่อองค์กรมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจขอโอนย้าย
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ควำมคิดเห็นต่อปัจจัยด้ำนองค์กำร

ความพึงพอใจในตาแหน่งหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจขอโอนย้าย
โอกาสก้าวหน้าในอาชีพมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจขอโอนย้าย
นโยบายค่าตอบแทนจากการทางานมีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจขอโอนย้าย
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้างานที่มีความสัมพันธ์กับ
การตัดสินใจขอโอนย้าย
ความผูกพันต่อองค์กรมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจขอโอนย้าย
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ควำมต้องกำรขอ
โอนย้ำย
R
Sig.
.160
.102

กำรทดสอบ
สมมติฐำน
ปฏิเสธสมมติฐาน

.126
.203*

.202
.038

ปฏิเสธสมมติฐาน
ยอมรับสมมติฐาน

.135

.168

ปฏิเสธสมมติฐาน

.089

.105

ปฏิเสธสมมติฐาน

สมมติฐำนที่ 3 ปัจจัยด้านโยบายด้านการบริหารมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจขอโอนย้าย
ควำมคิดเห็นต่อปัจจัยด้ำนองค์กำร

ปัจจัยด้านโยบายการบริหารมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจขอ
โอนย้าย
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ควำมต้องกำรขอ
โอนย้ำย
R
Sig.
.089
.368

กำรทดสอบ
สมมติฐำน
ปฏิเสธสมมติฐาน

สมมติฐำนที่ 4 ความจาเป็นด้านครอบครัวมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจขอโอนย้าย
ควำมคิดเห็นต่อปัจจัยด้ำนองค์กำร

ความจาเป็นด้านครอบครัวมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจขอ
โอนย้าย
*มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ควำมต้องกำรขอ
โอนย้ำย
R
Sig.
.117
.234

กำรทดสอบ
สมมติฐำน
ปฏิเสธสมมติฐาน

7. สรุปผลและอภิปรำยผล
การสรุปผลการวิจัยในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ
1) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลตาแหน่ง เพศ
อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และภูมิลาเนา
2) การวิเ คราะห์ ข้อ มู ล เชิ ง อนุ ม านหรือ ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน ซึ่ง ประกอบไปด้ว ย 4
สมมติฐานหลัก และ 14 สมมติฐานย่อย
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7.1 กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงพรรณนำ (Descriptive Statistics)
จากการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างจานวน 105 คน ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในตาแหน่งเจ้าหน้าที่
ศาลยุติธรรม จานวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 51.4 รองลงมาคือตาแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรม
จานวน 31 คน คิดเป็น ร้อยละ 29.5 ตาแหน่งนิติกร จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8 ตาแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชี จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8 ตาแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8 ตาแหน่งเจ้าพนักงานคดี จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.9 ตาแหน่ง
นักวิชาการพัสดุ จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.9 และตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จานวน 2
คน คิดเป็นร้อยละ 1.9 ตามลาดับ
กลุ่ มตัวอย่ างส่ วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 77.1 และเป็นเพศชาย
จานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 22.9 ตามลาดับ
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี จานวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมา
คือมีอายุระหว่าง 41-50 ปี จานวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 39 มีอายุระหว่าง 21-30 ปี จานวน 14
คน คิดเป็นร้อยละ 13.3 และมีอายุ 51 ปีขึ้นไป จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 7.6 ตามลาดับ
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสโสด จานวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 45.7 รองลงมา
คือ สมรส จ านวน 45 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 42.9 และหย่ า จ านวน 12 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 11.4
ตามลาดับ
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี จานวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ
75.2 ระดับปริญญาโท ขึ้นไป จานวน 14 คน คิดเป็นร้อ ยละ 13.3 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) จานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 8.5 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.9 ตามลาดับ
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ระหว่าง 30,001-40,000 บาท จานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ
34.3 มีรายได้ระหว่าง 20,001-30,000 บาท จานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 31.4 มีรายได้ต่ากว่า
20,000 บาท จานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 25.7 และมีรายได้ 40,001 ขึ้นไป จานวน 9 คน คิดเป็น
ร้อยละ 8.6 ตามลาดับ
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุราชการระหว่าง 16 ปีขึ้นไป จานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 27.6
มีอายุร าชการระหว่าง 11-15 ปี จานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 25.7 มีอายุราชการต่ากว่า 3 ปี
จานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 18.1 มีอายุราชการระหว่าง 3-5 ปี จานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ
16.2 และมีอายุราชการระหว่าง 6-10 ปี จานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 12.4 ตามลาดับ
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีภูมิลาเนาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ จานวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 62.9
รองลงมาคือจังหวัดลาปาง จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 10.5 จังหวัดแพร่ จานวน 7 คน คิดเป็น
ร้อยละ 6.7 จังหวัดลาพูน จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8 จังหวัดพะเยา จานวน 3 คน คิดเป็น
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ร้อยละ 2.9 จังหวัดแม่ฮ่องสอน จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.9 จังหวัดเชียงราย จานวน 2 คน
คิดเป็นร้อยละ 1.9 และจังหวัดอื่น ๆ อีกจังหวัดละ 1 คน รวมคิดเป็นร้อยละ 9 ตามลาดับ
ปัจจัยด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัย
ด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับสูงมาก ( ̅=3.53) โดยส่วนใหญ่คิดว่าท่าน
ได้รับมอบหมายงานที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของท่าน
ปัจจัยด้านโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านโอกาส
ก้าวหน้าในอาชีพในภาพรวมอยู่ในระดับสูงมาก ( ̅=3.33) โดยส่วนใหญ่คิดว่าหน่วยงานของท่าน
สามารถเติบโตได้เป็นอย่างดี
ปัจจัยด้านค่าตอบแทนจากการทางาน ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้าน
ค่า ตอบแทนจากการท างานในภาพรวมอยู่ใ นระดั บ สู ง ( ̅=2.99) โดยส่ ว นใหญ่ คิ ด ว่า ท่ า นได้ รั บ
ค่าตอบแทนเหมาะสมกับภาระงาน
ปัจจัยด้านความสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงานและหัวหน้างาน ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของปัจจัยด้านความสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงานและหัวหน้างานในภาพรวมอยู่ในระดับสูง
มาก (̅=3.56) โดยส่วนใหญ่คิดว่าท่านมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน
ปัจจัยด้านความผูกพันในองค์การ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านความ
ผูกพันในองค์การในภาพรวมอยู่ในระดับสูงมาก ( ̅=3.67) โดยส่วนใหญ่คิดว่าหากมีผู้เข้าใจองค์การ
ของท่านผิด ท่านจะอธิบายสิ่งที่ถูกต้องให้เขาเข้าใจ
ปัจจัยด้านนโยบายการบริหาร ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านนโยบาย
การบริ ห ารในภาพรวมอยู่ ในระดับสู งมาก ( ̅=3.39) โดยส่ ว นใหญ่คิดว่าผู้ บริห ารให้ ความส าคัญ
กับการมีส่วนร่วมของบุคลากรในทุก ๆ ภารกิจขององค์การ
ปัจจัยด้านความจาเป็นของครอบครัว ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้าน
ความจาเป็นของครอบครัวในภาพรวมอยู่ในระดับสูงมาก ( ̅=3.69) โดยส่วนใหญ่คิดว่าท่านมีความ
จาเป็นต้องไปดูแลบุคคลในครอบครัวของท่านด้วยตัวเอง
และจากการสอบถามถึงระดับความเห็นด้านการตัดสินใจโอนย้ายหน่วยงานของข้าราชการ
ศาลยุติธรรมกลุ่มตัวอย่างพบว่า ส่วนใหญ่คิดว่าท่านไม่เคยคิดที่จะขอโอนย้ายหน่วยงานเลย อยู่ใน
ระดับสูง (̅=2.79) ท่านมีความคิดที่ต้องการขอโอนย้ายหน่วยงานอยู่ในระดับต่า ( ̅=2.47) และ
ท่านมีความตั้งใจที่จะขอโอนย้ายหน่วยงานอย่างแน่นอนอยู่ในระดับต่า (̅=2.41)
7.2 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงอนุมำน หรือผลกำรทดสอบสมมติฐำน
สมมติ ฐ ำนที่ 1 ปั จ จั ย ด้ า นลั กษณะทางประชากรที่ แ ตกต่ างกั น มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจขอ
โอนย้ายแตกต่างกัน โดยแบ่งสมมติฐานย่อยออกเป็นดังนี้
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1) ตาแหน่งงานที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจขอโอนย้ายไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
2) เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจขอโอนย้ายไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05
3) อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจขอโอนย้ายไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05
4) สถานภาพสมรสที่ แ ตกต่า งกัน มี ผ ลต่อ การตั ดสิ น ใจขอโอนย้า ยไม่ แ ตกต่า งกัน อย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
5) ระดั บ การศึ กษาที่ แ ตกต่ า งกั น มีผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจขอโอนย้ า ยไม่ แตกต่ า งกั น อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
6) ระดับรายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจขอโอนย้ายแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้นจึงวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของแต่ละคู่ด้วย Post Hoc Tests เพื่อวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ ของแต่ละระดับรายได้ พบว่า ระดับรายได้ต่ากว่า 20,000 บาท มีความแตกต่างกับ
ระดับรายได้ 20,000-30,000 บาท อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีความแตกต่างกับ
ระดับรายได้ 30,001-40,000 บาท อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
7) ระยะเวลาการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจขอโอนย้ายแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้นจึงวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของแต่ละคู่ด้วย Post Hoc Tests
เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของแต่ละระยะเวลาการปฏิบัติงาน พบว่า ระยะเวลาการปฏิบัติงานต่ากว่า
3 ปี มีความแตกต่างกับระยะเวลาการปฏิบัติงาน 3-5 ปี ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 6-10 ปี ระยะเวลา
การปฏิบัติงาน 11-15 ปี และระยะเวลา 16 ปีขึ้นไป อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สมมติ ฐำนที่ 2 ปั จ จั ย ด้านองค์ การมีความสั มพัน ธ์กับ การตัดสิ นใจขอโอนย้ าย โดยแบ่ ง
สมมติฐานย่อยออกเป็นดังนี้
1) ความพึงพอใจในตาแหน่งหน้าที่ที่ปฏิบัติงานไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจขอโอนย้าย
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2) โอกาสก้าวหน้าในอาชีพไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจขอโอนย้ายอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
3) นโยบายค่าตอบแทนจากการทางานมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจขอโอนย้ายอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งจากการแสดงผลความแตกต่างของความต้องการขอโอนย้ายกับ
ปั จ จั ย ด้านนโยบายค่ าตอบแทนจากการทางานพบว่า ในภาพรวมผู้ วิจั ยทดสอบได้ค่า R หรือค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ .203 ค่า Sig เท่ากับ .038 ซึ่งค่า Sig ที่ได้มีค่าน้อยกว่า 0.05 จากผล
ดังกล่าวทาให้ทราบว่านโยบายค่าตอบแทนจากการทางานมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจขอโอนย้าย
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ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ คือนโยบายค่าตอบแทนจากการทางานมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ
ขอโอนย้าย อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05
4) ความสั มพั น ธ์กับ เพื่อนร่ว มงานหรือหั ว หน้างานไม่มีความสั มพั นธ์กับการตัดสิ นใจขอ
โอนย้ายอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
5) ความผูกพันต่อองค์กรไม่มีความสัมพั นธ์กับการตัดสินใจขอโอนย้ายอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
สมมติ ฐ ำนที่ 3 ปั จ จั ย ด้ า นโยบายด้ า นการบริ ห ารไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การตั ด สิ น ใจ
ขอโอนย้ายอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05
สมมติ ฐำนที่ 4 ความจาเป็นด้านครอบครัวไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสิ นใจขอโอนย้าย
อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 7.1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐำน
1. ตาแหน่งงานที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจขอโอนย้ายแตกต่างกัน
2. เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจขอโอนย้ายแตกต่างกัน
3. อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจขอโอนย้ายแตกต่างกัน
4. สถานภาพสมรสที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจขอโอนย้ายแตกต่างกัน
5. ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจขอโอนย้ายแตกต่างกัน
6. ระดับรายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจขอโอนย้ายแตกต่างกัน
7. ระยะเวลาการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจขอโอนย้ายแตกต่างกัน
8. ความพึงพอใจในตาแหน่งหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ
ขอโอนย้าย
9. โอกาสก้าวหน้าในอาชีพมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจขอโอนย้าย
10. นโยบายค่าตอบแทนจากการทางานมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจขอโอนย้าย
11. ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้างานมีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจ
ขอโอนย้าย
12. ความผูกพันต่อองค์กรมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจขอโอนย้าย
13. ปัจจัยด้านโยบายด้านการบริหารมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจขอโอนย้าย
14. ความจาเป็นด้านครอบครัวมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจขอโอนย้าย

Accept Reject
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจขอโอนย้าย กรณีศึกษาศาลในจังหวัดเชียงใหม่
พบว่าความแตกต่างของข้าราชการศาลยุติธรรมในด้านปัจจัยส่วนบุคคล เช่น ตาแหน่งงาน เพศ อายุ
สถานภาพสมรส ระดับ การศึกษา ไม่เป็ นตัว แปรที่ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจขอโอนย้ ายหน่ว ยงานที่
แตกต่างกันของข้าราชการศาลยุติธรรมกลุ่มตัวอย่าง แต่จากผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
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โอนย้ายของข้าราชการศาลยุติธรรมนั้น มีสาเหตุหลัก 2 ปัจจัย คือ 1) นโยบายด้านค่าตอบแทนจาก
การทางาน และ 2) ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) นโยบายด้ า นค่ า ตอบแทนจากการท างาน ถื อ เป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ในการด ารงชี พ ของ
ข้าราชการศาลยุติธรรม โดยด้านค่าตอบแทนของข้าราชการศาลยุติธรรมจะประกอบไปด้วย 4 ส่วน
คือ 1) เงินเดือน 2) ค่าตอบแทนพิเศษ 3) ค่าส่งคาคู่ความ หรือค่าหมาย 4) ค่าเวร ซึ่งในส่วนที่ 1 และ
2 นั้นจะเป็นรายได้ประจาที่ได้รับแบบคงที่ตามระดับตาแหน่งและอายุราชการ สาหรับส่วนที่ 3 และ
4 จะเป็นรายได้ไม่ประจาแปรผันตามปริมาณงานของแต่ละศาล ซึ่งถ้าศาลไหนมีปริมาณคดีจานวน
มาก เช่น ศาลแขวง จะทาให้ข้ าราชการศาลยุติธรรมได้รับค่าส่งคาคู่ความ และค่าเวรค่อนข้างมาก
ซึ่งเป็นสิ่งจูงใจอย่างมากของข้าราชการศาลยุติธรรมในการขอโอนย้ายไปยังหน่วยงานศาลที่มีค่าส่งคา
คู่ความและค่าเวรที่สูง ซึ่งจากการศึกษาพบว่า ระดับรายได้ที่แตกต่างกันมีผ ลต่อการตัดสินใจขอ
โอนย้ายแตกต่างกัน และยังพบว่านโยบายค่าตอบแทนจากการทางานมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ
ขอโอนย้าย ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของกรรณิการ์ เกตทอง (2559) ศึกษาสาเหตุและแนวโน้มการ
ลาออก/โอนย้ายของข้าราชการในหน่วยงานวิชาการ กรณีศึกษา สานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐ วิส าหกิจ (สคร.) พบว่า สาเหตุห ลั กในการลาออก/โอนย้ายของข้าราชการสคร.ล าดับแรก คือ
การจ่ ายค่าตอบแทน และแนวโน้ มการลาออก/โอนย้ายอยู่ในระดับสูง และยังสอดคล้ องกับเฉลิ ม
เกียรติ พลอยพาณิชเจริญ (2556) ซึ่งได้ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการโอนย้ายของ
พนักงานส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษาพบว่า ค่าตอบแทนจากการทางานในภาพรวมอยู่
ในระดับค่อนข้างมาก โดยความหมายของค่าใช้จ่ายในการวิจัยนี้อาจจ่ายในรูปตัวเงินหรือมิใช่ ตัวเงินก็
ได้ เ พื่ อ ตอบแทนการปฏิ บั ติ ง านตามหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบจู ง ใจให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ง านอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ส่งเสริมขวัญ กาลังใจของผู้ปฏิบัติงานและเสริมสร้างฐานะความเป็นอยู่ของครอบครัว
ผู้ปฏิบัติงานให้ดีขึ้น
2) ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจขอโอนย้ายหน่วยงานของ
ข้าราชการศาลจังหวัดเชียงใหม่ จะเห็นได้ว่าข้าราชการศาลยุติธรรมที่มีอายุราชการไม่ถึง 3 ปีมีอัตรา
การขอโอนย้ า ยสู งเนื่ องจากเมื่อ เริ่ มบรรจุ นั้น ส านั กงานศาลยุติ ธ รรมได้ ใช้ ร ะบบการเลื อกบรรจุ
ตามล าดับของการสอบได้ กล่าวคือ ผู้ ที่มีล าดับการสอบได้ลาดับดีกว่ามีสิทธิในการเลื อกบรรจุใน
หน่ว ยงานต่าง ๆ ก่อน ทาให้ข้าราชการศาลยุติธรรมบางส่ วนได้บรรจุในหน่วยงานที่ห่ างไกลจาก
ภูมิลาเนา หรือครอบครัวของตนเอง ทาให้มีความต้องการย้ายหน่วยงานสูง ในทางกลับกันข้าราชการ
ศาลยุติธรรมที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานเดิมเป็นระยะเวลานานก็มีความต้องการขอโอนย้ายเพิ่มขึ้น
เนื่องจากสานักงานศาลยุติธรรมได้มีหลักเกณฑ์การหมุนเวียนงานของข้าราชการศาลยุติธรรมเพื่อ ให้
ข้าราชการศาลยุติธรรมที่ปฏิบัติงานในตาแหน่งเดิมเป็นระยะเวลานานได้หมุนเวียนไปยังหน่วยงานอื่น
เพื่อสั่ งสมประสบการณ์และเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ซึ่งจากการศึกษาพบว่า ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจขอโอนย้ายแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
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ปิ ย ะ ผ่ อ งใส (2560) ที่ ไ ด้ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การโอนย้ ายข้ า ราชการสถานี ดั บเพลิ งบางโพ
กองปฏิบัติการดับเพลิง 3 สานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร การศึกษาพบว่า
ข้าราชการที่มี ป ระสบการณ์ ในการท างานแตกต่างกันมี แนวโน้ม การโอนย้ายแตกต่างกันอย่าง มี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อวิเคราะห์ผลการทดสอบเป็นรายคู่พบว่า คู่ที่แตกต่างกันได้แก่
กลุ่ ม ข้ า ราชการที่ มี ป ระสบการณ์ ต่ ากว่ า 5 ปี มี แ นวโน้ ม การโอนย้ า ยมากกว่ า ข้ า ราชการที่ มี
ประสบการณ์ 5-10 ปี และมีแนวโน้มการโอนย้ายมากกว่าข้าราชการที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี
ขึ้นไป
8. ข้อเสนอแนะ
8.1 ข้อเสนอแนะที่ได้จำกกำรวิจัย
1) สานักงานศาลยุติธรรมควรให้ความสาคัญกับนโยบายด้านค่าตอบแทนให้มากยิ่งขึ้นทั้ง
ค่าตอบแทนที่ได้รับประจาและค่าตอบแทนที่ได้รับไม่ประจา โดยเฉพาะค่าตอบแทนที่เป็นค่าตอบแทน
ไม่ประจาซึ่งมีผลทาให้เกิดความแตกต่างทางด้านรายได้ของหน่วยงานในศาลยุติธรรม ดังนี้
(1) ค่าตอบแทนการส่งคาคู่ความ คือค่าตอบแทนที่ข้าราชการศาลยุติธรรมได้รับจาก
การที่คู่ความให้เจ้าพนักงานศาลส่งคาฟ้อง คาคู่ความต่าง ๆ ในคดีแพ่ง ซึ่งสานักงานศาลยุติธรรมจะ
จ่ายค่าตอบแทนการส่งคาคู่ความให้แก่ข้าราชการศาลยุติธรรมตามปริมาณการส่งคาคู่ความของแต่ละ
ศาล กล่าวคือศาลใดได้รับค่าส่งคาคู่ความจานวนเท่าใดก็ให้จ่ายค่าตอบแทนให้ข้าราชการศาลยุติธรรม
ในศาลดังกล่าวเท่า ๆ กัน ซึ่งทาให้ศาลที่มีปริมาณการส่งคาคู่ความน้อย แต่อาจเป็นได้ทั้งศาลเล็กและ
ศาลขนาดใหญ่ เช่น ศาลอุทธรณ์ ศาลแรงงานภาค ได้รับค่าตอบแทนการส่งคาคู่ความน้อยตามไปด้วย
หรือในส่วนของสานัก/กองในส่วนกลางของสานักงานศาลยุติธรรมที่ไม่มีอรรถคดีแต่เป็นส่วนหนึ่งที่
สาคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนภารกิจของสานักงานศาลยุติธรรมแต่กลับได้รับค่าตอบแทนน้อยกว่า
ศาลอื่น ๆ ทาให้เกิดปัญหาการขอโอนย้ายออกจากศาลที่มีปริมาณการส่งคาคู่ความน้อย หรือการขอ
ย้ายออกจากสานัก/กอง ในส่วนกลางเป็นจานวนมาก ซึ่งจากผลการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการขอ
โอนย้ า ยของข้า ราชการศาลยุ ติ ธ รรมดั ง กล่ า ว ส านั ก งานศาลยุ ติ ธ รรมควรมี น โยบายในการจ่ า ย
ค่าตอบแทนการส่งคาคู่ความแบบกระจายให้ทั่วถึงมากขึ้น กล่าวคืออาจจะเป็นการแบ่งส่วนแบ่งการ
ส่งคาคู่ความของแต่ละศาลออกมาจานวนหนึ่งเพื่อแบ่งให้แก่ทุกหน่วยงานในสานักงานศาลยุติธรรมให้
เท่า ๆ กัน เพื่อให้หน่วยงานส่วนกลางหรือหน่วยงานที่มีค่าตอบแทนจากการส่งคาคู่ความน้อยได้รับ
ค่าตอบแทนอย่ างทั่ว ถึ งและเท่า เทียมกัน เพื่อลดอัตราการขอโอนย้ายระหว่างหน่ว ยงานภายใน
สานักงานศาลยุติธรรม
(2) ค่าตอบแทนการอยู่เวรและการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คือค่าตอบแทนจาก
การอยู่เวรรักษาการในเวลากลางคืน การอยู่เวรในการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการออกหมายจับ หมายค้นนอกเวลาราชการ การอยู่เวรในการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการปล่อยชั่วคราวนอกเวลา
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ราชการ ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะแปรผันตามปริมาณคดี อย่างไรก็ตามสานักงานศาลยุติธรรมควร
ส่ งเสริ มนโยบายให้ มีความแตกต่างกันระหว่างหน่ว ยงานให้ น้อ ยที่สุ ด เนื่องจากปัจจุบันการจ่า ย
ค่าตอบแทนดังกล่าว เป็นไปตามปริมาณงานคดีของแต่ละหน่วยงาน ทาให้หน่วยงานที่มีปริมาณคดีสูง
ได้ค่าตอบแทนสูงกว่าหน่วยงานอื่น ทาให้ข้าราชการศาลยุติธรรมที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่นต้องการขอ
โอนย้ายไปยังหน่วยงานดังกล่าวอยู่เสมอ
(3) ค่าตอบแทนอื่น เช่น ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในพื้น ที่ห่างไกล ค่าตอบแทน
ตามตาแหน่งที่ใช้ความรู้เฉพาะด้าน เป็นต้น ซึ่งค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในพื้นที่ห่างไกลจะช่วยจูงใจ
ให้ข้าราชการศาลยุติธรรมที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารมีแรงจูงใจในการคงอยู่
ในหน่วยงานโดยการจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในพื้นที่ห่างไกลจะจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวสูง -ต่า
ตามความยากลาบากของข้าราชการศาลยุติธรรม และในกรณีของค่าตอบแทนตามตาแหน่งที่ใช้ความรู้
เฉพาะด้านจะช่วยจูงใจให้ข้าราชการศาลยุติธรรมที่ต้องอาศัยความรู้เฉพาะด้านให้คงอยู่ในตาแหน่ง
ดังกล่าวเพิ่มขึ้นเนื่องจากที่ผ่านมาสานักงานศาลยุติธรรมมีการโอนย้ายของตาแหน่งดังกล่าวจานวน
มาก ไม่ว่าจะเป็นตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตาแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตาแหน่งนักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
2) สานักงานศาลยุติธรรมควรส่งเสริมนโยบายด้านอื่น ๆ นอกจากนโยบายด้านค่าตอบแทน
เพือ่ จูงใจให้ข้าราชการศาลยุติธรรมที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่มีค่าตอบแทนน้อยสามารถดารงชีวิตอยู่
ได้ และเพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้ข้าราชการศาลยุติธรรมปฏิบัติงานในหน่วยงานเดิมหรือหน่วยงานที่มี
ค่าตอบแทนต่ากว่าหน่วยงานที่ได้ค่าตอบแทนสูงได้ เช่น นโยบายด้านความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ให้ข้าราชการศาลยุติธรรมในหน่วยงานที่มีค่าตอบแทนน้อยสามารถเติบโตได้ในสายอาชีพของตนเอง
เช่น จากระดับชานาญการสามารถเติบโตได้ถึงระดับชานาญการพิเศษ หรือจากระดับชานาญงาน
สามารถเติบโตได้ถึงระดับอาวุโส เป็นต้น
3) สานักงานศาลยุติธรรมควรส่งเสริมให้ข้าราชการศาลยุติธรรมปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เป็น
ภูมิลาเนาของตนเองหรือครอบครัว หรือพื้นที่ใกล้เคียงภูมิลาเนาให้มากที่สุดเพื่อลดปัญหาการขอ
โอนย้ายหน่วยงานในอนาคต
8.2 ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรเพิ่มจานวนประชากรของการวิจัยให้มากขึ้นเพื่อให้ได้ผลที่แม่นยา และครอบคลุมมาก
ยิ่งขึ้นสาหรับความต้องการขอโอนย้ายของข้าราชการศาลยุติธรรม โดยอาจจะเพิ่มจานวนประชากร
ในศาลอื่น เช่น ศาลแรงงานภาค ศาลอาญาคดีทุจริตภาค ศาลอุทธรณ์ภาค สานักงานอธิบดีภาค
เป็นต้น
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2) เนื่องจากการวิจัยนี้เน้นการวิจัยเชิงปริมาณ จึง ควรทาวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์
เชิ ง ลึ ก กั บ ข้ า ราชการศาลยุ ติ ธ รรมกลุ่ ม ต่ า ง ๆ เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล ที่ ค รบถ้ ว น รอบด้ า นมากยิ่ ง ขึ้ น
โดยอาจจะใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกกับตัวแทนกลุ่มตัวอย่างแยกตามตาแหน่ง ระดับตาแหน่ง เพศ อายุ
ระดับ รายได้ เป็ น ต้น เพื่อน ามาวิเคราะห์ เพิ่มเติ มเพื่อที่จะทาให้ ได้ทราบสาเหตุที่แท้จริงของการ
โอนย้าย
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ปัจจัยที่มีผลต่อกำรลดปริมำณกำรใช้ถุงพลำสติก กรณีศึกษำ ผู้บริโภค
ในตลำดสดเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล
กิตติภักดิ์ ศิริชื่นวิจิตร*
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการลดปริมาณ
การใช้ ถุ ง พลาสติ ก ของผู้ บ ริ โ ภคในตลาดสดเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล 2) เพื่ อ ศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ปัจจัยด้านการรับรู้ ปัจจัยด้านทัศนคติ กับพฤติกรรม
การลดปริ มาณการใช้ขยะพลาสติ กของผู้ บริโ ภคในตลาดสดเขตกรุ งเทพมหานครและปริมณฑล
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคในตลาดสดเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งไม่
ทราบจ านวนแน่ น อน จึ ง ศึ ก ษากลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษา คื อ ผู้ บ ริ โ ภคในตลาดสดเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จานวน 385 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบสะดวก และเนื่องจากไม่
ทราบประชากรที่แน่นอน จึงใช้สูตรคานวณของ คอแครน (Cochran, 1977) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ครั้ งนี้ เป็น แบบสอบถามที่ผู้วิจัย สร้างขึ้นแบ่งออกเป็น 4 ตอน 1) ข้อมูล ด้านประชากรศาสตร์ 2)
ความรู้เกี่ยวกับขยะพลาสติก และการจัดการขยะ 3) ทัศนคติในการการลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติก
และ 4) พฤติกรรมการการลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติก แล้ว นาทาการวิเ คราะห์ข้อ มูล ตามแนว
ทางการวิจัย เชิง ปริมาณ ได้แ ก่ หาค่าความถี่ (Frequency) ค่า ร้อ ยละ (Percentage) ค่า เฉลี่ย
(Mean) ส่ว นเบี ่ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่า ไคสแควร์ แ ละการวิ เ คราะห์ ค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ กับพฤติกรรมการลดการใช้ถุงพลาสติกของ
ผู้บริโภค
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านความรู้และปัจจัยด้านทัศนคติส่งผลต่อพฤติกรรมการลดการใช้
ถุงพลาสติกของผู้บริโภคในตลาดสดเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส่วนที่ไม่มีผลต่อพฤติกรรม
การลดการใช้ ถุ ง พลาสติ ก ของผู้ บ ริ โ ภคคื อ ปั จ จั ย ด้ า นประชากรศาสตร์ ได้ แ ก่ รายได้ ส่ ง ผลต่ อ
พฤติกรรมการลดการใช้ถุงพลาสติกของผู้บริโ ภคในตลาดสดเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ส่วนปัจจัยด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการลดการใช้ถุงพลาสติก
ของผู้บริโภคในตลาดสดเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทาให้ทิศทางการกานโยบายสาธารณะ
ของรัฐควรมีการจัดกิจกรรมหรือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลดการใช้ถุงพลาสติก ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะพลาสติก อีกทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควร
มีมาตรการในการเสริมสร้างทัศนคติทางบวกเกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติกให้กับผู้บริโภค โดยการจัด
กิจกรรมส่งเสริมผู้บริโภคลดการใช้ถุงพลาสติกให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมสร้างจิตสานึกในการลดการใช้
*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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ถุง พลาสติก และแลกสร้ างการมี ส่ ว นร่ว มของภาคประชาชนเปลี่ ยนเรี ยนรู้ซึ่ งกั นและกัน เพื่อ หา
แนวทางในการลดการใช้ถุงพลาสติก
คำสำคัญ: การลดปริมาณ, ถุงพลาสติก
1. บทนำ
การเพิ่มขึ้น ของจานวนประชากร การเติบโตทางเศรษฐกิจ และความเจริญก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี ตลอดจนพฤติกรรมการอุปโภคบริโภค ปัจจุบันในชีวิตประจาวัน การดารงชีวิตของคนเรา
มักจะสร้างมูลฝอย ทั้งการผลิตสินค้าต่าง ๆ เมืองต่าง ๆ ประสบปัญหาด้านการจัดการขยะมูลฝอย
โดยปัญหามูลฝอยที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มาจากสาเหตุคือ การเพิ่มขึ้นขยะมูลฝอยที่เพิ่มขึ้นมากปัญหาขยะ
มูลฝอยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทาให้การจัดการขยะมูลฝอยเป็นปัญ หาใหญ่ของชุมชน ซึ่งนับวันจะเพิ่ม
ภาระให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแทบทุกแห่ง ความสามารถในการจัดเก็บขยะกลับมีไม่ถึง 70%
ของขยะที่เกิดขึ้นจึงทาให้เกิดปริมาณมูลฝอยตกค้าง ตามสถานที่ต่าง ๆ หรือมีการนาไปจากัดโดยวิธี
กองบนพื้นซึ่งไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลโดยขยะเหล่านี้ต้องใช้ระยะเวลาในการย่อยสลายหรือบาง
ชนิดไม่สามารถย่อยสลายได้ จึงก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของมนุษย์
ความรู้เป็นการรับรู้เบื้องต้น ซึ่งบุคคลส่วนมากจะได้รับผ่านประสบการณ์ โดยการเรียนรู้จาก
การตอบสนองต่อสิ่งเร้าแล้วจัดระบบเป็นโครงสร้างของความรู้ที่ผสมผสานระหว่างความจากับสภาพ
จิตวิทยาด้วยเหตุนี้ความรู้จึงเป็นความจาที่เลือกสรรซึ่งสอดคล้องกับสภาพจิตของตนเอง ความรู้จึง
เป็นกระบนการภายใน อย่างไรก็ตามความรู้อาจส่งผลต่อพฤติกรรมที่แสดงออกของมนุษย์ได้ ความรู้
จึงเป็นความสามารถในการใช้ข้อเท็จจริง (Facts) หรือความคิด (Idea) ความหยั่งรู้หยั่งเห็น (Insight)
หรือสามารถเชื่อมโยงความคิดเข้ากับเหตุการณ์ได้ (อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท, 2554) อักษร สวัสดี
(2552) ได้ ใ ห้ ค านิ ย ามว่ า ความรู้ หมายถึ ง พฤติ ก รรมขั้ น ต้ น ที่ ผู้ เ รี ย นรู้ เ พี ย งแต่ เ กิ ด ความจ าได้
โดยอาจจะเป็นการนึกได้หรือโดยการมองเห็น ได้ยิน จาได้ สรุปได้ว่า ความรู้ หมายถึง ความสามารถ
ในการคิด การเข้าใจข้อเท็จจริงที่นาไปแก้ปัญหาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ขณะนั้น
ทัศนคติของผู้บริโภค มีผลต่อพฤติกรรมและกระบวนการตัดสินใจของบุคคลเป็นอย่างมาก
หากบุคคลมีทัศนคติที่ดีจะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการแสดงออก สุรางค์ โค้วตระกูล (2552) ได้กล่าว
เอาไว้ว่า ทัศนคติมีผลต่อพฤติกรรมสนองตอบต่อสิ่งแวดล้อม หรือสิ่งเร้า อาจเป็นคน วัตถุสิ่งของหรือ
ความคิด ซึ่งทัศนคติอาจเป็นทั้งทางบวกและทางลบก็ได้ และถ้าบุคคลมีทัศนคติบวกต่อสิ่งใด ก็จะมี
พฤติกรรมที่อยากเผชิญกับ สิ่งนั้นแต่ถ้ามีทัศนคติลบก็จะพยายามหลีกเลี่ยง ทัศนคติเป็นสิ่งที่เรียนรู้
และแสดงออกถึงค่านิยมและความเชื่อของบุคคล กิบสัน (Gibson, 2000) ให้ความหมายของทัศนคติ
ไว้ว่า ทัศนคติ คือ ตัวตัดสินพฤติกรรม เป็นความรู้สึกเชิงบวกหรือเชิงลบ เป็นสภาวะจิตใจในการ
พร้อมที่จะส่งผลกระทบต่อการตอบสนองของบุคคลนั้น ๆ ต่อบุคคลอื่น ๆ ต่อวัตถุหรือต่อสถานการณ์
โดยที่ทัศนคตินี้สามารถเรียนรู้หรือจัดการได้โดยใช้ประสบการณ์ อาจสรุปได้ว่า ทัศนคติ หมายถึง

80

ท่าทีหรือความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภคที่มีต่อการการลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติก ซึ่งอาจเป็นไปใน
ทางบวกหรือในทางลบก็ได้และสามารถเปลี่ยนแปลงได้
จากเหตุผ ลและความส าคั ญดั งกล่ าวข้า งต้ น ผู้ วิจั ยจึ งสนใจศึก ษา เรื่อ ง ปั จจั ยที่ มีผ ลต่ อ
ผู้บริโภค การลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติก กรณีศึกษา ผู้บริโภคในตลาดสดเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล เพื่อให้ได้ข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการส่งเสริมพฤติกรรม การลด
ปริ ม าณการใช้ ถุ ง พลาสติ ก ตลอดจนเป็ น แนวทางในการจั ด การขยะได้ อ ย่ า งเป็ น ระบบและ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกของผู้บริโภคใน
ตลาดสดเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
2.2 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ปัจจัยด้านการรับรู้ ปัจจัยด้าน
ทัศนคติ กับพฤติกรรมการลดปริมาณการใช้ขยะพลาสติกของผู้บริโภคในตลาดสดเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล
3. สมมติฐำนในกำรวิจัย
3.1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ส่ งผลต่อพฤติกรรมการลดการใช้ถุงพลาสติกของผู้บริโภคใน
ตลาดสดเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
3.2 ปัจจัยด้านความรู้ส่งผลต่อพฤติกรรมการลดการใช้ถุงพลาสติกของผู้บริโภคในตลาดสด
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
4. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
4.1 ทราบพฤติกรรมการการลดปริมาณการใช้ถุง พลาสติก กรณีศึกษา ผู้บริโภคในตลาดสด
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
4.2 ทราบปั จ จั ย ที่ส่ งผลต่ อพฤติก รรมการการลดปริม าณการใช้ ถุง พลาสติก กรณีศึ กษา
ผู้บริโภคในตลาดสดเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
4.3 เป็นแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปส่งเสริมพฤติกรรมการการลดปริมาณการใช้
ถุงพลาสติก
4.4 ผู้ เ กี่ ย วข้ องสามารถน าผลการวิ จัย ไปก าหนดนโยบาย และวางแผนส าหรับ ส่ งเสริ ม
สนับสนุนให้ผู้บริโภคลดปริมาณการใช้ขยะพลาสติก
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5. กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ
ตัวแปรในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย ตัวแปรต้น และตัวแปรตาม รายละเอียดดังนี้
ตัวแปรต้น
1. ปัจจัยด้ำนประชำกรศำสตร์
ประกอบด้วย
1) เพศ
2) อายุ
3) ระดับการศึกษา
4) อาชีพ
5) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
2. ปัจจัยด้ำนควำมรู้
3. ปัจจัยด้ำนทัศนคติ

ตัวแปรตำม
พฤติกรรมกำรลดกำรใช้ถุงพลำสติก
1. พฤติกรรมการใช้ถุงพลาสติก
2. พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการใช้ถุงพลาสติก
3. พฤติกรรมการจัดการถุงพลาสติก
4. พฤติกรรมการร่วมสนับสนุน
การลดการใช้ถุงพลาสติก

5.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคในตลาดสดเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ซึ่งไม่ทราบจานวนแน่นอน
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้บริโภคในตลาดสดเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
จานวน 385 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบสะดวก และเนื่องจากไม่ทราบประชากรที่แน่นอน จึงใช้สูตร
คานวณของ คอแครน (Cochran, 1977)
5.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูล ด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่ มตัว อย่าง ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ และรายได้ต่อเดือน มีลักษณะเป็นแบบสารวจรายการ (Check Lists)
ตอนที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับขยะพลาสติก และการจัดการขยะ เป็นคาถามทดสอบความรู้โดย
เนื้อหาของคาถามเป็นการประเมินความรู้ซึ่งคาถามมีจานวน 20 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบให้เลือกตอบ
2 ตัวเลือก (ใช่และไม่ใช่) ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน
เกณฑ์การแบ่งกลุ่ม ระดับความรู้เกี่ยวกับขยะถุงพลาสติกและการจัดการขยะ
ลักษณะคาถามเป็นแบบให้เลือกตอบเพียงคาตอบเดียว คือ ใช่ ไมใช่ จานวน 20 ข้อ โดยมีค่า
คะแนน 0 และ 1 คะแนน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
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คำตอบ
ถูก
ผิด

คะแนน
1
0

โดยเกณฑ์การประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขยะถุงพลาสติกและการจัดการขยะ
พิจารณาจากค่าเฉลี่ย ( ̅ ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าพิสัยของคะแนน โดยกาหนด
ระดับความรู้ ดังนี้
เกณฑ์
น้อยกว่า 𝑋̅
อยู่ระหว่าง 𝑋̅
มากกว่า 𝑋̅

𝑆𝐷
𝑆𝐷
𝑆𝐷

ช่วงคะแนน
น้อยกว่า 13.65
13.65–16.30

มากกว่า 16.30

กำรแปลผล
มีความรูเ้ กี่ยวกับขยะถุงพลาสติกและ
การจัดการขยะน้อย
มีความรูเ้ กี่ยวกับขยะถุงพลาสติกและ
การจัดการขยะปานกลาง
มีความรูเ้ กี่ยวกับขยะถุงพลาสติกและ
การจัดการขยะมาก

ตอนที่ 3 ทั ศ นคติ ใ นการการลดปริ ม าณการใช้ ถุ ง พลาสติ ก มี ลั ก ษณะแบบมาตราส่ ว น
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ กาหนดตัวเลือกเป็น เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็น
ด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง โดยกาหนดค่าคะแนน ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2554)
ตอนที่ 4 พฤติกรรมการการลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติก ลักษณะคาถามเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scales) 5 ระดับ กาหนดตัวเลือกเป็น มีการปฏิบัติเป็นประจา มี ก ารปฏิ บั ติ
บ่อยครั้ง มีการปฏิบัติบางครั้ง มีการปฏิบัตินาน ๆ ครั้ง ไม่เคยปฏิบัติ
5.3 กำรวิเครำะห์ข้อมูล
ผู้ศึกษาได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวทางการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
SPSS เพื่อวิเคราะห์หาค่าทางสถิติดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูล ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามใช้การ
พรรณนาข้ อ มูล เพื่ ออธิ บ ายข้ อ มูล ของผู้ ต อบแบบสอบถามโดยหาค่ าความถี่ (Frequency) และ
ค่าร้อยละ (Percentage)
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับปัจจัย และพฤติกรรมการการลดปริมาณการใช้
ถุงพลาสติก ด้วยการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ปัจจัยที่มีผลต่อ พฤติกรรมการลดใช้ถุงพลาสติกโดยการ
วิเคราะห์ค่าไคสแควร์และการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
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5.4 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ สถิติที่นามาใช้วิเคราะห์ข้อมูลมี 2 ประเภท คือ
1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย
(1) ค่ า ร้ อ ยละ (Percentage) และการแจกแจงความถี่ (Frequency) ใช้ ใ นการ
วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ในแบบสอบถามส่วนที่ 1 ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
(2) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลระดับปัจจัย และระดับพฤติกรรมการใช้ถุงพลาสติก
2) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)
(1) สถิ ติ ก ารวิ เ คราะห์ ไ คสแควร์ วิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย ด้ า น
ประชากรศาสตร์ ปัจจัยด้านความรู้ กับพฤติกรรมการลดการใช้ถุงพลาสติก
(2) สถิติการค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัย
ด้านทัศนคติกับพฤติกรรมการลดการใช้ถุงพลาสติก
6. ผลกำรศึกษำ
การศึ ก ษา ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการลดปริ ม าณการใช้ ถุ ง พลาสติ ก ของผู้ บ ริ โ ภค
กรณีศึกษา ผู้บริโภคในตลาดสดเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผู้ศึกษาได้ทาการรวบรวมข้อมูล
และการวิเคราะห์ข้อมูลได้ผลการศึกษาและแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้
1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจากการเก็บรวบรวมลักษณะปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ ของกลุ่มตัวอย่าง จานวน 385 ตัวอย่ าง ได้ผลการศึกษา
ดังต่อไปนี้
(1) ผู้ ต อบส่ ว นใหญ่เ ป็น เพศหญิ ง 277คน ร้ อยละ 71.9 และเพศชาย 108 คน
ร้อยละ 28.1
(2) ผู้ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่อายุ 31-40 ปีจานวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ
40.5 รองลงมามีอายุ 41-50 ปีขึ้นไป จานวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 26.0 อายุ 21-30 ปี จานวน 77
คนคิดเป็นร้อยละ 20.00 และอายุ 51-60 ปี จานวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 11.4 อายุไม่เกิน 20 ปี
จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.6 และอายุ 61 ปีขึ้นไป จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5
(3) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 227 คน
คิดเป็นร้อยละ 59.0 รองลงมาจบการศึกษาระดับต่ากว่าปริญญาตรี จานวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ
31.4 และการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี จานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.6 ตามลาดับ
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(4) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 119
คน คิดเป็นร้อยละ 30.9 รองลงมาเป็นแม่บ้าน พ่อบ้าน ไม่ได้ทางาน จานวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ
21.8 เป็นพนักงานบริษัทเอกชน จานวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 20.8 ธุรกิจส่วนตัวจานวน 70 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 18.2 เป็น นักเรีย นนักศึกษา จานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.2 และอาชีพอื่น ๆ
จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.1 ตามลาดับ
(5) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ 10,001-20,000 บาท จานวน 108 คน
คิดเป็นร้อยละ 28.1 รองลงมา 20,001-30,000 บาท จานวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 25.7 30,00140,000 บาท จานวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 15.6 40,001-50,000 บาท จานวนเท่ากับ มากกว่า
50,000 บาท จานวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 13.8 และรายได้ไม่เกิน 10,000 บาท จานวน 12 คน
คิดเป็นร้อยละ 3.1 ตามลาดับ
2) ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ และทัศนคติ และพฤติกรรมการลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกของ
ผู้บริโภค
(1) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับขยะถุงพลาสติกและการจัดการขยะ
อยู่ในระดับมาก จานวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 47.0 รองลงมามีความรู้อยู่ในระดับปานกลาง จานวน
176 คน คิดเป็นร้อยละ 45.7 และมีความรู้อยู่ในระดับน้อย จานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.3 ตามลาดับ
(2) ผู้ บริโ ภคมีทัศนคติอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.15 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
เรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยสามลาดับพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือท่านคิดว่าปัญหา
ขยะพลาสติกเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องมีส่วนร่วมในการแก้ไข มีค่าเฉลี่ย 4.45 รองลงมาคือ การลด
การใช้ถุงพลาสติกเป็นสิ่งที่ทุกคนควรทามีค่าเฉลี่ย 4.37 และการลดใช้ถุงพลาสติกของแต่ละคนจะ
ช่วยลดปริมาณขยะ มีค่าเฉลี่ย 4.34 ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ไม่ควรใช้ถุงพลาสติกเพราะยาก
ต่อการนาไปกาจัด มีค่าเฉลี่ย 3.81
(3) ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติก โดยรวมอยู่มีการปฏิบัติ
บางครั้งมีค่าเฉลี่ย 3.23 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ า พฤติกรรมการใช้ถุงพลาสติก มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด 3.73 รองลงมาคือพฤติกรรมการร่วมสนับสนุนการลดการใช้ถุงพลาสติก มีค่าเฉลี่ย 3.27 และ
พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการใช้ถุงพลาสติก มีค่าเฉลี่ย 3.21 ตามลาดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ
พฤติกรรมการจัดการถุงพลาสติก มีค่าเฉลี่ย 2.71
- พฤติกรรมการใช้ถุงพลาสติก : ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการใช้ถุงพลาสติก
โดยรวมอยู่มีการปฏิบัติบ่อยครั้ง มีค่าเฉลี่ย 3.73 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุดคือ เมื่อต้องซื้อของชิ้นเล็ก ๆ หลายชิ้นท่านจะนาของใส่รวมกันในถุงใบเดียว มีการปฏิบัติประจา
มีค่าเฉลี่ ย 4.27 รองลงมาคือปั จจุ บันท่านใช้ถุงพลาสติก เฉพาะที่จาเป็นเท่านั้น มีค่าเฉลี่ ย 4.00
ท่านจะนาถุงใส่อาหารแห้งเก็บไว้ใช้ในคราวต่อไป มีค่าเฉลี่ย 3.89 และท่านปฏิเสธการรับถุงพลาสติก
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จากแม่ค้ามีค่าเฉลี่ย 3.71 ตามลาดับส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ท่านตัดสินใจซื้อของจากแม่ค้าที่
ไม่ใช้ถุงพลาสติก มีค่าเฉลี่ย 2.79
- พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการใช้ถุงพลาสติก: ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยง
การใช้ถุงพลาสติก โดยรวมมีการปฏิบัติเป็นบางครั้ง มีค่าเฉลี่ย 3.21 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ เวลาที่ท่านไปตลาดมักจะนาถุงผ้าไปใส่ของที่ซื้อมา มีค่าเฉลี่ย 3.89 รองลงมาคือ
ท่านมักจะพูดว่า “ไม่ต้องใส่ถุงหิ้ ว” เวลาไปซื้อของจากแม่ค้าในตลาด มีค่าเฉลี่ ย 3.72 ท่านมักจะนา
ตะกร้าไปด้วยเวลาไปจ่ายตลาด มีค่าเฉลี่ย 3.03 และท่านจะเลือกซื้ออาหารที่ห่อด้วยวัสดุธรรมชาติ เช่น
ใบตองแทนการใช้ถุงพลาสติก มีค่าเฉลี่ย 2.92 ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ เวลาท่านไป
ซื้ออาหารสาเร็จรูปท่านเตรียมปิ่นโตหรือภาชนะไปใส่ด้วย มีค่าเฉลี่ย 2.50
- พฤติ ก รรมการจั ด การถุ ง พลาสติ ก : ผู้ บ ริ โ ภคมี พ ฤติ ก รรมการจั ด การ
ถุงพลาสติก โดยรวมมีการปฏิบัติบางครั้ง มีค่าเฉลี่ย 2.71 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุดคือ ท่านนาถุงพลาสติกที่ใช้แล้วมาใช้ซ้า มีค่าเฉลี่ย 4.02 รองลงมาคือท่านแยกประเภทขยะก่อน
นาไปทิ้งมีค่าเฉลี่ย 3.25 หากเห็นถุงพลาสติกปลิวอยู่ข้างทางท่านจะเก็บไปทิ้งลงถังขยะมีค่าเฉลี่ย 2.81
และหากมี โอกาสท่ านจะน าถุงพลาสติกที่ ใช้แล้ วมาประดิษฐ์ เป็นงานฝี มือมีค่าเฉลี่ ย 1.92 ตามล าดั บ
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ท่านกาจัดขยะพลาสติกด้วยการฝังกลบ มีค่าเฉลี่ย 1.59
- พฤติ ก รรมการร่ ว มสนั บ สนุ น การลดการใช้ ถุ ง พลาสติ ก : ผู้ บ ริ โ ภค
มีพฤติกรรมการร่วมการสนับสนุนการลดการใช้ถุงพลาสติก โดยรวมมีการปฏิบัติบางครั้ง มีค่าเฉลี่ย
3.27 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือนอกจากการปฏิเสธรับถุงพลาสติกจาก
แม่ค้าตลาดสดแล้ว ท่านปฏิเสธการรับถุงพลาสติกจากแหล่งอื่น มี ค่าเฉลี่ย 3.49 รองลงมาคือท่าน
ชักชวนคนในครอบครัว ปฏิเ สธการรับถุงจากแม่ค้า มีค่าเฉลี่ย 3.35 ท่านมักจะบอกคนรอบข้างให้
หั น มาใช้ถุ งผ้ าแทนถุ งพลาสติก มีค่ าเฉลี่ ย 3.32 และท่านเข้าร่ ว มโครงการรณรงค์ล ดและเลิ กใช้
พลาสติก มีค่าเฉลี่ย 3.23 ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อ ยที่สุด คือ ท่านไม่ใช้ถุงพลาสติกใส่ของ
ให้กับผู้อื่นมีค่าเฉลี่ย 2.97
3) การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐำนที่ 1
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ส่งผลต่อพฤติกรรมการลดการใช้ถุงพลาสติกของผู้บริโภคในตลาด
สดเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ รายได้ ส่งผลต่อพฤติกรรมการลด
การใช้ถุงพลาสติกของผู้ บ ริ โภคในตลาดสดเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 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
เพศ
ชาย
หญิง
รวม
อำยุ
ต่ากว่าหรือเท่ากับ 20 ปี
21-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
61 ปีขึ้นไป
รวม
ระดับกำรศึกษำ
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม
อำชีพ
นักเรียน/นักศึกษา
ข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัทเอกชน
ธุรกิจส่วนตัว
แม่บ้าน/พ่อบ้าน/ไม่ได้
ทางาน
อื่น ๆ
รวม
รำยได้
น้อยกว่า 10,000 บาท
10,001-20,000 บาท
20,001-30,000 บาท
30,001-40,000 บาท
40,001-50,000 บาท
มากกว่า 50,000 บาท
รวม

ไม่เคยปฏิบัติ
จำนวน ร้อยละ

พฤติกรรมกำรลดกำรใช้ถุงพลำสติกของผู้บริโภคในตลำดสด
ปฏิบัตินำน ๆ ครั้ง
ปฏิบัติบำงครั้ง
ปฏิบัติบ่อยครั้ง
ปฏิบัติประจำ
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ

χ
รวม
จำนวน

0.52
1.04
1.56

15
49
64

3.90
12.73
16.62

44
117
161

11.43
30.39
41.82

40
88
128

10.39
22.86
33.25

7
19
26

1.82
4.94
6.75

108
277
385

28.05
71.95
100.00

0
2
2
2
0
0
6

0.00
0.52
0.52
0.52
0.00
0.00
1.56

2
17
22
17
6
0
64

0.52
4.42
5.71
4.42
1.56
0.00
16.62

2
31
68
42
18
0
161

0.52
8.05
17.66
10.91
4.68
0.00
41.82

2
24
50
34
16
2
128

0.52
6.23
12.99
8.83
4.16
0.52
33.25

0
3
14
5
4
0
26

0.00
0.78
3.64
1.30
1.04
0.00
6.75

6
77
156
100
44
2
385

1.56
20.00
40.52
25.97
11.43
0.52
100.00

4
2
0
6

1.04
0.52
0.00
1.56

16
39
9
64

4.16
10.13
2.34
16.62

53
94
14
161

13.77
24.42
3.64
41.82

42
76
10
128

10.91
19.74
2.60
33.25

6
16
4
26

1.56
4.16
1.04
6.75

121
227
37
385

31.43
58.96
9.61
100.00

0
1

0.00
0.26

6
19

1.56
4.94

10
54

2.60
14.03

8
36

2.08
9.35

0
9

0.00
2.34

24
119

6.23
30.91

1
3
1

0.26
0.78
0.26

11
14
14

2.86
3.64
3.64

35
25
34

9.09
6.49
8.83

27
25
27

7.01
6.49
7.01

6
3
8

1.56
0.78
2.08

80
70
84

20.78
18.18
21.82

0
6

0.00
1.56

0
64

0.00
16.62

3
161

0.78
41.82

5
128

1.30
33.25

0
26

0.00
6.75

8
385

2.08
100.00

0.52
0.52
0.52
0.00
0.00
0.00
1.56

4
20
20
4
8
8
64

1.04
5.19
5.19
1.04
2.08
2.08
16.62

0
50
46
23
23
19
161

0.00
12.99
11.95
5.97
5.97
4.94
41.82

6
28
29
25
18
22
128

1.56
7.27
7.53
6.49
4.68
5.71
33.25

0
8
2
8
4
4
26

0.00
2.08
0.52
2.08
1.04
1.04
6.75

12
108
99
60
53
53
385

Sig.

ร้อยละ

2
4
6

2
2
2
0
0
0
6

2

3.12
28.05
25.71
15.58
13.77
13.77
100.00

1.465

.833

12.631

.893

8.103

.423

15.208

.764

47.506
**

.000
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สมมติฐำนที่ 2
ปัจจัยด้านความรู้ส่งผลต่อพฤติกรรมการลดการใช้ถุงพลาสติกของผู้บริโภคในตลาดสดเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ผลการศึ กษาพบว่า ปั จ จั ย ด้านความรู้ ส่ งผลต่ อพฤติก รรมการลดการใช้ ถุงพลาสติก ของ
ผู้ บ ริ โ ภคในตลาดสดเขตกรุ งเทพมหานครและปริมณฑล อย่างมีนั ยส าคั ญทางสถิติที่ร ะดับ 0.05
(รายละเอียดในตารางที่ 6.2)
ตารางที่ 6.2 ปัจจัยด้านความรู้ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการลดการใช้ถุงพลาสติกของผู้บริโภคในตลาดสด
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ปัจจัยด้ำน
ควำมรู้
ระดับมาก
ระดับปานกลาง
ระดับน้อย
รวม

ไม่เคยปฏิบัติ
จำนวน ร้อยละ
2
0.52
1
0.26
3
0.78
6
1.56

พฤติกรรมกำรลดกำรใช้ถุงพลำสติกของผู้บริโภคในตลำดสด
ปฏิบัตินำน ๆ ครั้ง
ปฏิบัติบำงครั้ง
ปฏิบัติบ่อยครั้ง
ปฏิบัติประจำ
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
7
1.82
7
1.82
10
2.60
2
0.52
37
9.61
68
17.66
57
14.81
13
3.38
20
5.19
86
22.34
61
15.84
11
2.86
64
16.62
161
41.82
128
33.25
26
6.75

χ

2

Sig.

รวม
จำนวน
28
176
181
385

ร้อยละ
7.27 17.394*
45.71
47.01
100.00

̅ = 14.98, S.D. = 2.65
สมมติฐำนที่ 3
ปัจจัยด้านทัศนคติส่งผลต่อพฤติกรรมการลดการใช้ถุงพลาสติกของผู้บริโภคในตลาดสดเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ทัศนคติของผู้บริโภคส่งผลต่อพฤติกรรมการลดการใช้ถุงพลาสติก ทั้งโดยรวมและรายด้าน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยทัศนคติของผู้บริโภคส่งผลต่อพฤติกรรมพฤติกรรมการใช้
ถุงพลาสติก มากที่สุด (r=.581) รองลงมา คือพฤติกรรมการร่วมสนับสนุนการลดการใช้ถุงพลาสติก
(r=.536) พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการใช้ถุงพลาสติก (r=.496) และพฤติกรรมการจัดการถุงพลาสติก
(r=.332) ตามลาดับ (รายละเอียดในตารางที่ 3)
กาหนดให้
X
แทน ทัศนคติ
Y1
แทน พฤติกรรมการใช้ถุงพลาสติก
Y2
แทน พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการใช้ถุงพลาสติก
Y3
แทน พฤติกรรมการจัดการถุงพลาสติก
Y4
แทน พฤติกรรมการร่วมสนับสนุนการลดการใช้ถุงพลาสติก
Y
แทน พฤติกรรมการลดการใช้ถุงพลาสติก

.026
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ตารางที่ 6.3 แสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการลดการใช้
ถุงพลาสติกของผู้บริโภคในตลาดสดเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ตัวแปร
X
Y1
Y2
Y3
Y4
Y

X
1

Y1
.581**
1

Y2
.496**
.600**
1

Y3
.332**
.441**
.609**
1

Y4
.536**
.532**
.733**
.532**
1

Y
.588**
.755**
.900**
.765**
.874**
1

7. สรุปผลกำรวิจัย
ผลการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกของผู้บริโภค
กรณีศึกษา ผู้บริโภคในตลาดสดเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สรุปได้ดังนี้
1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ประกอบด้วยเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
จานวน 277 คน ร้อยละ 71.9 มีอายุ 31-40 ปี จานวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 40.5 การศึกษาระดับ
ปริญญาตรีจานวน 227 คนคิดเป็นร้อยละ 59.0 ประกอบอาชีพเป็นข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจ
จานวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 30.9 และส่วนใหญ่มีรายได้ 10,001-20,000 บาทจานวน 108 คน
คิดเป็นร้อยละ 28.1
2) ข้ อ มูล เกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ด้ า นความรู้ และทั ศ นคติ และพฤติ ก รรมการลดปริ ม าณการใช้
ถุงพลาสติกของผู้บริโภค พบว่า
(1) ปัจจัยด้านความรู้
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับขยะถุงพลาสติกและการจัดการขยะ
อยู่ ในระดับ มาก จ านวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 47.0 รองลงมามีความรู้อยู่ในระดับปานกลาง
จานวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 45.7 และมีความรู้อยู่ในระดับน้อย จานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ
7.3 ตามลาดับ
(2) ปัจจัยด้านทัศนคติ
ผู้ บ ริ โ ภคมี ทั ศ นคติ อ ยู่ ใ นระดั บ มาก มี ค่ า เฉลี่ ย 4.15 เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ
เรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยสามลาดับพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือท่านคิดว่าปัญหา
ขยะพลาสติกเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องมีส่วนร่วมในการแก้ไข มีค่าเฉลี่ย 4.45 รองลงมาคือ การลด
การใช้ถุงพลาสติกเป็นสิ่งที่ทุกคนควรทามีค่าเฉลี่ย 4.37 และการลดใช้ถุงพลาสติกของแต่ละคนจะ
ช่วยลดปริมาณขยะ มีค่าเฉลี่ย 4.34 ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ไม่ควรใช้ถุงพลาสติกเพราะยาก
ต่อการนาไปกาจัด มีค่าเฉลี่ย 3.81
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(3) พฤติกรรมการลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกของผู้บริโภค
ผู้ บ ริ โ ภคมี พฤติ กรรมการลดปริมาณการใช้ถุ งพลาสติก โดยรวมอยู่มี การปฏิบั ติ
บางครั้งมีค่าเฉลี่ย 3.23 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ า พฤติกรรมการใช้ถุงพลาสติก มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด 3.73 รองลงมาคือพฤติกรรมการร่วมสนับสนุนการลดการใช้ถุงพลาสติก มีค่าเฉลี่ย 3.27 และ
พฤติกรรมหลีกเลี่ยงการใช้ถุงพลาสติก มีค่าเฉลี่ย 3.21 ตามลาดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ
พฤติกรรมการจัดการถุงพลาสติก มีค่าเฉลี่ย 2.71 โดยมีรายละเอียดเป็นรายด้านดังนี้
- พฤติ ก รรมการใช้ ถุ ง พลาสติ ก พบว่ า ผู้ บ ริ โ ภคมี พ ฤติ ก รรมการใช้
ถุงพลาสติก โดยรวมอยู่มีการปฏิบัติบ่อยครั้ง มีค่าเฉลี่ย 3.73 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ เมื่อต้องซื้ อของชิ้นเล็ก ๆ หลายชิ้นท่านจะนาของใส่รวมกันในถุงใบเดียว มีการ
ปฏิบั ติป ระจ า มีค่ าเฉลี่ ย 4.27 รองลงมาคือ ปัจ จุบัน ท่านใช้ถุ งพลาสติ ก เฉพาะที่จ าเป็ นเท่ านั้ น
มีค่าเฉลี่ย 4.00 ท่านจะนาถุงใส่อาหารแห้งเก็บไว้ใช้ในคราวต่อไป มีค่าเฉลี่ย 3.89 และท่านปฏิเสธ
การรับถุงพลาสติกจากแม่ค้ามีค่าเฉลี่ย 3.71 ตามลาดับส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ท่านตัดสินใจ
ซื้อของจากแม่ค้าที่ไม่ใช้ถุงพลาสติก มีค่าเฉลี่ย 2.79
- พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการใช้ถุงพลาสติก พบว่า ผู้บริโภคมีพฤติกรรม
การหลีกเลี่ยงการใช้ถุงพลาสติก โดยรวมมีการปฏิบัติเป็นบางครั้ง ค่าเฉลี่ย 3.21 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่ สุดคือ เวลาที่ท่านไปตลาดมักจะนาถุงผ้าไปใส่ของที่ ซื้อมา มีค่าเฉลี่ย
3.89 รองลงมาคือท่านมักจะพูดว่า “ไม่ต้องใส่ถุงหิ้ว ” เวลาไปซื้อของจากแม่ค้าในตลาด มีค่าเฉลี่ ย
3.72 ท่านมักจะนาตะกร้าไปด้วยเวลาไปจ่ายตลาด มีค่าเฉลี่ย 3.03 และท่านจะเลือกซื้ออาหารที่ห่อ
ด้วยวัสดุธรรมชาติ เช่น ใบตองแทนการใช้ถุงพลาสติก มีค่าเฉลี่ย 2.92 ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุดคือ เวลาท่านไปซื้ออาหารสาเร็จรูปท่านเตรียมปิ่นโตหรือภาชนะไปใส่ด้วย มีค่าเฉลี่ย 2.50
- พฤติกรรมการจัดการถุงพลาสติก พบว่าผู้บริโภคมีพฤติกรรมการจัดการ
ถุงพลาสติก โดยรวมมีการปฏิบัติบางครั้ง มีค่าเฉลี่ย 2.71 เมื่ อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มี
ค่าเฉลี่ย มากที่สุดคือ ท่านน าถุงพลาสติกที่ใช้แล้ว มาใช้ซ้า มีค่าเฉลี่ย 4.02 รองลงมาคือท่านแยก
ประเภทขยะก่อนนาไปทิ้งมีค่าเฉลี่ย 3.25 หากเห็นถุงพลาสติกปลิวอยู่ข้างทางท่านจะเก็บไปทิ้งลงถัง
ขยะมี ค่ า เฉลี่ ย 2.81 และหากมี โ อกาสท่ า นจะน าถุ ง พลาสติ ก ที่ ใ ช้ แ ล้ ว มาประดิ ษ ฐ์ เ ป็ น งานฝี มื อ
มีค่าเฉลี่ย 1.92 ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ท่านกาจัดขยะพลาสติกด้วยการฝังกลบ
มีค่าเฉลี่ย 1.59
- พฤติกรรมการร่วมสนับสนุนการลดการใช้ถุงพลาสติก พบว่าผู้บริโภคมี
พฤติกรรมการร่วมการสนับสนุนการลดการใช้ ถุงพลาสติก โดยรวมมีการปฏิบัติบางครั้ง มีค่าเฉลี่ย
3.27 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือนอกจากการปฏิเสธรับถุงพลาสติกจาก
แม่ค้าตลาดสดแล้ว ท่านปฏิเสธการรับถุงพลาสติกจากแหล่งอื่น มีค่าเฉลี่ย 3.49 รองลงมาคือท่าน
ชักชวนคนในครอบครัวปฏิเสธการรับถุงจากแม่ค้า มีค่าเฉลี่ย 3.35ท่านมักจะบอกคนรอบข้างให้หันมา
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ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก มีค่าเฉลี่ย 3.32 และท่านเข้าร่วมโครงการรณรงค์ลดและเลิกใช้พลาสติก
มีค่าเฉลี่ย 3.23 ตามลาดับ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ท่านไม่ใช้ถุงพลาสติกใส่ของให้กับผู้อื่น
มีค่าเฉลี่ย 2.97
3) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ รายได้ ส่งผลต่อพฤติกรรมการลดการใช้ถุงพลาสติกของ
ผู้ บ ริ โ ภคในตลาดสดเขตกรุ งเทพมหานครและปริมณฑล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ส่วนปัจจัยด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพไม่ส่ งผลต่อพฤติกรรมการลดการใช้ถุงพลาสติก
ของผู้บริโภคในตลาดสดเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ปัจจัยด้านความรู้ส่งผลต่อพฤติกรรมการลดการใช้ถุงพลาสติกของผู้บริโภคในตลาดสดเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ปัจจัยด้านทัศนคติส่งผลต่อพฤติกรรมการลดการใช้ถุงพลาสติกของผู้บริโภคในตลาดสดเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ทั้งโดยรวมและรายด้า นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01
โดยทัศนคติของผู้บริโภคส่งผลต่อพฤติกรรมพฤติกรรมการใช้ถุงพลาสติกมากที่สุด (r=.581) รองลงมา
คือ พฤติกรรมการร่วมสนับสนุนการลดการใช้ถุงพลาสติก (r=.536) พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการใช้
ถุงพลาสติก (r=.496) และพฤติกรรมการจัดการถุงพลาสติก (r=.332) ตามลาดับ
8. อภิปรำยผลกำรวิจัย
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ รายได้ของผู้บริโภคส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ลดการใช้ถุงพลาสติกของผู้บริโภคในตลาดสดเขตกรุ งเทพมหานครและปริมณฑล อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ 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 ในครัวเรือนของประชาชนเขตเทศบาลตาบล ป่าแดด อาเภอป่าแดด จังหวัด
เชียงราย พบว่า ปัจจัยด้านรายได้ต่อเดือน มีผลต่อพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของ
ประชาชน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
นอกจากนี้ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ปัจจัยด้านความรู้ และทัศนคติมีความสัมพันธ์เชิง
บวกต่ อ พฤติ ก รรมการลดการใช้ ถุ ง พลาสติ ก ของผู้ บ ริ โ ภคในตลาดสดเขตกรุ ง เทพมหานครและ
ปริ ม ณฑล อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05 ทั้ ง นี้ ส อดคล้ อ งกั บ ที่ เชอร์ เ มอฮอร์ น
(Schermerhorn, 2000: 76) กล่าวไว้ว่า องค์ประกอบด้านความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติจะส่งผล
ต่อพฤติกรรม หรือความตั้งใจที่จะประพฤติในทางใดทางหนึ่งของบุคคล และพฤติกรรมของบุคคลมี
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รากฐานมาจากทัศนคติของบุคคล สอดคล้องกับการศึกษาของ เอกนรินทร์ กลิ่นหอม (2553) ที่ได้
ศึกษาความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนเขตเทศบาลตาบลจันจว้า
อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย พบว่า ความรู้และทัศนคติในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ กนกทิพย์ อโนราช (2560) ได้ศึกษาการลดใช้ถุงพลาสติกหลังกิจกรรม
ส่งเสริมการลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติก ของประชาชนบ้านหนองบัวใต้ ตาบลเมืองพาน อาเภอพาน
จั ง หวั ด เชี ย งราย พบว่ า หลั ง การจั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การการลดปริ ม าณการใช้ ถุ ง พลาสติ ก
ของประชาชนบ้านหนองบัวใต้ ตาบลเมืองพาน อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย ประชาชนมีการรับรู้
เกี่ยวกับการลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติก ปริมาณของขยะถุงพลาสติกลดลง และมีพฤติกรรมการ
หลีกเลี่ยงการรับถุงพลาสติกและพฤติกรรมการเข้าร่วมการสนับสนุนจากหน่วยงานดีขึ้นหลังการจัด
กิจกรรม เป็นไปในทิศทางเดียวกับผลการศึกษาของ บุษลักษณ์ ทัพขวา และมาลิณี นาไชย (2555)
ซึ่งได้ศึกษาความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม ผลการศึกษา พบว่า ความรู้ และทัศนคติ ส่งผลต่อพฤติกรรมในการจัดการขยะ
มูลฝอยของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
9. ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านความรู้ และทั ศนคติส่งผลต่อพฤติกรรมการลดการใช้
ถุงพลาสติกของผู้บริโภคในตลาดสดเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะที่จะนา
ผลการศึกษาไปใช้ดังนี้
9.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย
1) จากผลการศึกษาพบว่ารายได้มีผลต่อการพฤติกรรมการลดใช้ถุงพลาสติกฉะนั้น
ภาครับควรมีนโยบายส่งเสริมการลดใช้ถุงให้แก่ผู้มีรายได้น้อย เช่น คูปองลดสินค้าจาเป็นเมื่อมีการลด
ใช้ถุง เพื่อให้เกิดพฤติกรรมปฏิบัติซ้า
2) ภาครัฐควรกาหนดนโยบายสาธารณะในการจัดการขยะในการจัดกิจกรรมหรือ
สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลดการใช้ถุงพลาสติก ความรู้เกี่ยวกับขยะที่มันไม่เคยหายไปไหน
คนส่วนหนึ่งไม่เห็นประโยชน์ที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิต ไม่ได้เห็นผลอย่างชัดเจนว่าการแยกขยะ
และทาความสะอาดก่อนทิ้งนั้นสาคัญอย่างไร จากผลสารวจของชีวจิตโพลโครงการ 6 ระบุว่า คนไทย
สูงถึง 92.3% รู้ว่าขยะที่ทิ้งก่อให้เกิดโรคแต่ไม่ทราบว่าขยะนั้นส่งผลต่อร่ างกายและทาให้เกิดโรคภัย
และเสริมสร้างทัศนคติทางบวกเกี่ยวกับการลดใช้ถุงพลาสติกเป็นพฤติกรรมที่ดีงามควรปฏิบัติเกี่ยวกับ
การจัดการขยะพลาสติกให้เข้าจึงประชาชนในทุกกลุ่ม ควบคู่ไปกับนโยบายการงดแจกถุงพลาสติก
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9.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติกำร
1) การจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้บริโภคลดการใช้ถุงพลาสติก โดยให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วน
ร่วมให้ระดมความคิดออกแบบกิจกรรมในการรงณรงค์และปลูกจิตสานึกสาธารณะ แบบองค์รวม เช่น
พ่อค้าแม่ค้างดหรือลดการใช้ถุงพลาสติกในการใส่สินค้า
2) หน่วยงานภาครัฐ ตัวแทนพ่อค้าแม่ค้าในตลาด ควรร่วมกันสร้างการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันทั้งความรู้ความเข้าใจ รวมถึงทัศนคติในการพฤติกรรม
เพื่อหาแนวทางในการลดการใช้ถุงพลาสติก อีกทั้งใช้มาตรการส่งเสริมการลดใช้ถุงพลาสติก เช่น
สนับสนุนรายได้หรือสินเชื่อให้แก่พ่อแม่ค้าผู้มีรายได้น้อยที่ปฏิบัติมาตรการลดใช้ถุง
3) รัฐบาลต้องให้ความสาคัญต่อนโยบายสิ่งแวดล้อม จัดทา Roadmap จัดการขยะ
มูลฝอยของประเทศ เพื่อเป็นกรอบและทิศทางการดาเนินการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะโดยวาง
โครงสร้างให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนร่วมกันจัดการปัญหา
9.3 ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาตัวแปรอื่นส่งผลต่อพฤติกรรมการลดการใช้
ถุงพลาสติก
2) ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมให้ผู้บริโภคลด การใช้
ถุงพลาสติก
9.4 ข้อกังวลต่อช่วงเวลำกำรทำวิจัย
ช่วงเวลาการวิจัยเป็นช่วงเวลาที่เกิดโรคระบาด COVID-19 ระบาดไปทั่วโลกทาให้งานวิจัย
ต้องจากเดิมลงพื้นที่ทาแบบสอบถามในตลาดสดทาไม่ได้จากมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม
(Social distancing) จึงไม่สามารถลงพื้นที่ได้ เปลี่ยนเป็นทาแบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์
สถานการณ์โรคระบาด COVID-19 อาจทาให้การทาแบบถามคาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงได้
บรรณำนุกรม
กนกทิพย์ อโนราช. (2560). การลดใช้ถุงพลาสติกหลังกิจกรรมส่งเสริมการปฏิเสธการรับถุงพลาสติก
ของประชาชนบ้านหนองบัวใต้ ตาบลเมืองพาน อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย. (การค้นคว้า
อิสระปริญญามหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย.
กรมควบคุมมลพิษ. (2552). คู่มือดาเนินงาน ลด คัดแยกขยะมูลฝอยในอาคารสานักงาน. กรุงเทพฯ:
บริษัท ฮีซ์ จากัด.
กรมควบคุมมลพิษ. (2557). การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน. สืบค้นเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563, จาก
http://www.pcd.go.th/info_serv /waste_garbage.html.

93

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้ อม. (2554). ทรัพยากรป่าไม้ : สิ่งแวดล้อมภาคใต้. สืบค้นเมื่อวันที่ 9
มกราคม 2563, จาก http://www.deqp.go.th
กรมอนามั ย . (2554). พระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข (ฉบั บ ที่ 2) ปี 2550. สื บ ค้ น เมื่ อ วั น ที่ 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
ของประชาชนเขตเทศบาลตาบลป่าแดด อาเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย. (การศึกษาค้นคว้า
อิสระปริญญามหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.
จอมจันทร์ ทวีวัฒนา. (2560). ความรู้และทัศนคติที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการลดขยะชุมชนแม่กา อาเภอ
เมือง จังหวัดพะเยา. (สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยพะเยา.
จิ ร ะวัตน์ วงศ์ ส วัส ดิ์วัฒ น์ . (2556). ทัศนคติ ความเชื่ อ และพฤติกรรม การวัดการพยากรณ์และ
การเปลี่ยนแปลง. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ.
โฉมหญิง ประจักร. (2552). ความรู้ และพฤติกรรมในการลดมลภาวะที่เกิ ดจากถุงพลาสติกของ
ประชาชน ต าบลหนองหาร อ าเภอสั น ทราย จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ . (วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญา
มหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ชูชัย สมิทธิไกร. (2558). พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์.
มหาวิทยาลัย.
ดารณี พานทอง. (2552). ทฤษฏีการจูงใจ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคาแหง.
ตุลยลักษณ์ อู๋ไพจิตร. (2550). ความพึงพอใจพฤติกรรมและความจงรักภัคดีของผู้บริโภคต่อร้านขาย
ยาที แ อนด์ ที ฟ าร์ ม า เขตบางแค กรุ ง เทพมหานคร. (สารนิ พ นธ์ ป ริ ญ ญาบริ ห ารธุ ร กิ จ
มหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยศรินครินทรวิโรฒ.
ทีมนักวิจัยด้านการจัดการของเสีย/ขยะมูลฝอย. (2554). การบริหารจัดการขยะและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษา อบต. ไร่ส้ม จังหวัดเพชรบุรี. เพชรบุรี:
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม.
ธงชัย สันติวงษ์. (2554). พฤติกรรมบุคคลในองค์การ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เจริญพัฒน์.
ธีร ะพร อุวรรณโณ. (2556). จริย ธรรมกับการศึกษา. กรุงเทพฯ: โครงการตาราและเอกสารทาง
วิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นิโลบล ตรีเสน่ห์จิต. (2553). การศึกษาแรงจูงใจและทัศนคติด้านผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ตั ด สิ น ใจซื้ อ ถุ ง ผ้ า เขตกรุ ง เทพมหานคร. (ปริ ญ ญานิ พ นธ์ บ ริ ห ารธุ ร กิ จ มหาบั ณ ฑิ ต )
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

94

บริษัท เทคโนโลยีมีเดีย จากัด. 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). วิธีการทางสถิติสาหรับการวิจัย. กรุงเทพฯ: สุวิริยสาส์น.
บุ ญ ธรรม กิ จ ปรี ดาบริ สุ ท ธิ์. (2551). เทคนิ คการสร้ างเครื่ อ งมื อ รวบรวมข้อ มู ล ส าหรั บ การวิจั ย .
กรุงเทพฯ: สามเจริญพาณิชย์.
บุษลักษณ์ ทัพขวา และมาลิณี นาไชย. (2555). การศึกษาความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการ
จั ด การขยะมู ล ฝอยของนั ก ศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ มหาสารคาม. มหาสารคาม:
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.
พงศ์ หรดาล. (2550). จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การเบื้องต้น. กรุงเทพฯ: ศูนย์สื่อเสริม.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. (2552). คู่มือการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบ
วงจร ฝ่ายการจัดการสิ่งแวดล้อม ศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย (EESH). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
มัท นา กิ ส ลั ย . (2553). ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมการจั ด การขยะมู ล ฝอยในครั ว เรื อ นของ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมื อ งภู เ ก็ ต . (วิ ท ยานิ พ นธ์ ศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต ) สถาบั น
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
รณภูมิ พลนามอินทร์. (2553). การศึกษาความรู้และพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของนักเรียน
โรงเรียนบ้านหนองตุ ตาบลหมากแข้ง อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี. (การศึกษา
ค้นคว้าอิสระวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ราชบัณฑิตสถาน. (2556). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554. กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์.
วรางคณา ศรนิ ล . (2555). มาตรการทางนโยบายเพื่อลดการใช้ ถุงพลาสติก: ประสบการณ์ ของ
ต่างประเทศ กับการประยุกต์ใช้ในประเทศไทย. วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม, 8(1), 95-108.
วริษฐา แสงยางใหญ่. (2560). ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการลดขยะครัวเรือนของประชาชนในเขต
เทศบาลจังหวัดสมุทรปราการ. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยบูรพา.
วาสนา เจริญวิเชียรฉาย. (2552). การออกแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านจากวัสดุเหลือใช้. ปทุมธานี:
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
วิจ ารณ์ พานิ ช . (2555). องค์แห่ งการเรียนรู้และการจัดการความรู้. (พิมพ์ครั้ งที่ 2). กรุงเทพฯ:
ตถาตาพับบลิเคชัน.
วิภาเพ็ญ เจียสกุล. (2556). พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตพื้นที่ชั้นกลางของ
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.
สมคิ ด สร้ อ ยน้ า. (2555). การพั ฒ นาตั ว แบบองค์ ก ารแห่ ง การเรี ย นรู้ โ รงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา.
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สมพงษ์ แก้วประยูร. (2558). ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองควนลัง อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. (สารนิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.
ส่วนสิ่งแวดล้อมสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดอุทัยธานี. (2555). ผลดีที่เกิด
จากการจัดการขยะตามหลัก 3Rs. สืบค้นเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563, จาก
http://www.uthaithanimnre.com
สร้ อ ยตระกู ล (ติ ว ยานนท์ ) อรรถมานะ. (2551). พฤติ ก รรมองค์ ก าร ทฤษฎี แ ละการประยุ ก ต์ .
กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
สุรพล พะยอมแย้ม. (2555). จิตวิทยาในงานชุมชน. กาญจนบุรี: สหายพัฒนาการพิมพ์.
สุรางค์ โค้วตระกูล. (2552). จิตวิทยาการศึกษา. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สานักประชาสัมพันธ์ เขต 1 ขอนแก่น. (2559). การนาขยะรีไซเคิลมาใช้ประโยชน์. สืบค้นเมื่อวันที่ 9
มกราคม 2563, จาก http://region1.prd.go.th/ewt_news.php?nid=42928
ส านั ก สิ่ ง แวดล้ อ มกรุ ง เทพฯ. (2556). เพิ่ ม มู ล ค่ า ด้ ว ยการคื น ชี วิ ต ให้ กั บ ขยะ. สื บ ค้ น เมื่ อ วั น ที่ 9
มกราคม 2563, จาก http://www.bangkok.go.th/environment
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ. (2548). คู่มือการ
จัดทาแผนการจัดการความรู้:จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ. กรุงเทพฯ: สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ.
สานักงานสารนิเทศ. (2562). มาตรการลดการใช้ถุงพลาสติก. นนทบุรี: สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข.
เสาวลั ก ษณ์ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ . (2559). แนวทางการจั ด การขยะมู ล ฝอยชมชนในจั ง หวั ด ปทุ ม ธานี .
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
เอกนรินทร์ กลิ่นหอม. (2553). การศึกษาความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของ
ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลจันจว้า อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย. (วิทยานิพนธ์วิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.

96

อรวรรณ ปิ ลั น ธน์ โ อวาท. (2554). การสื่ อสารเพื่ อ การโน้ ม น้ า วใจ. (พิ ม พ์ ครั้ ง ที่ 4). กรุ ง เทพฯ:
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อักษร สวัสดี. (2552). ความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย: กรณีศึกษาในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร. (ภาคนิพนธ์พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต) 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: ร่ ว มใจใช้ ถุ ง ผ้ า ลดปั ญ หา
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

แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรวงออร์เคสตร้ำของฝ่ำยดนตรี
กองสวัสดิกำร สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
กฤตภาส ทองอ่อน*
บทคัดย่อ
การศึ ก ษาในครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ 1) เพื่ อ ศึ ก ษาการบริ ห ารจั ด การวงออร์ เ คสตร้ า
ฝ่ายดนตรี กองสวัสดิการ สานักงานตารวจแห่งชาติ 2) เพื่อศึกษาการบริหารจัดการวงออร์เคสตร้า
ของกรมดุริยางค์ทหาร กองทัพบก 3) เพื่อเปรียบการบริหารจัดการวงออร์เคสตร้า ของฝ่ายดนตรี
กองสวัสดิการ สานักงานตารวจแห่งชาติกับกรมดุริยางค์ทหาร กองทัพบก และ 4) เพื่อเสนอแนว
ทางการบริหารจัดการวงออร์เคสตร้าของฝ่ายดนตรี กองสวัสดิการ สานักงานตารวจแห่งชาติ โดยการ
สัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-Depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลสาคัญ จานวน 30 ราย ประกอบด้ วย
ข้าราชการตารวจฝ่ายดนตรี กองสวัสดิการ สานักงานตารวจแห่งชาติ จานวน 15 ราย และข้าราชการ
ทหาร กรมดุริยางค์ทหาร กองทัพบก จานวน 15 ราย ผู้วิจัยได้ทาการสุ่มตัวอย่างจากข้าราชการ
ตารวจฝ่ายดนตรี ได้กลุ่มตัวอย่างในฝ่ายดนตรีตารวจ ระดับชั้นสัญญาบัตร 10 ราย ระดับชั้นประทวน
5 ราย ข้าราชการทหาร กรมดุริ ย างค์ทหาร กองทัพบก ระดับชั้นสั ญญาบัตร 10 ราย ระดับชั้ น
ประทวน 5 ราย ทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและนาเปรียบเทียบการบริหารจัดการ
วงออร์เคสตร้า เพื่อให้ได้ข้อมูลในการบริหารจัดการวงออร์เคสตร้าของฝ่ายดนตรี สานักงานตารวจ
แห่งชาติที่เหมาะสมมากที่สุด
จากการวิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บการบริ ห ารจั ด การวงออร์ เ คสตร้ า พบว่ า ฝ่ า ยดนตรี
กองสวั ส ดิ ก าร ส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ ควรให้ ค วามส าคั ญ ในประเด็ น ส าคั ญ ดั ง ต่ อ ไปนี้ 1)
การกาหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายที่ชัดเจนในการจัดตั้งวงออร์เคสตร้า เพื่อใช้เป็ นข้อมูลประกอบการ
วางแผนด้านอัตรากาลัง 2) การกาหนดทิศทาง กลยุทธ์ในการดาเนินภารกิจต่าง ๆ เพื่อให้สามารถ
ปฏิ บั ติ ไ ด้ ทั น ที เ มื่ อ ได้ รั บ อนุ มั ติ จั ด สรรงบประมาณเพื่ อ สนั บ สนุ น การจั ด ตั้ ง วงออร์ เ คสตร้ า 3)
การส่งเสริมให้ข้าราชการตารวจฝ่ายดนตรีได้เข้ารับการฝึกอบรมจากภายในโดยการจัดกิจกรรมเพื่อให้
เกิดแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และประสบการณ์ทางดนตรีระหว่างกันผ่านการจัดทา Workshop และเชิญ
วิทยากรจากภายนอกมาให้องค์ความรู้แก่ข้าราชการตารวจ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ข้าราชการตารวจ
ฝ่ายดนตรีเกิดการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถของตนเองอยู่ตลอดเวลา 4) การส่งเสริมให้
ข้ า ราชการต ารวจ ฝ่ า ยดนตรี มี อิ ส ระทางความคิ ด เพื่ อ ให้ เ กิ ด ผลงานที่ ส ร้ า งสรรค์ แ ปลกใหม่
*

ว่าที่ ร.ต.ท., นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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5) การบริ ห ารจั ดการด้านงบประมาณที่ไ ด้รับจั ดสรรให้ เพียงพอและทั่ว ถึง ต่อการดาเนิน ภารกิ จ
6) การสารวจ ตรวจสอบ ความพร้อมของเครื่องดนตรีให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ซึ่งหากพบว่า
เครื่ องดนตรี ห รื อ อะไหล่ เครื่ องดนตรี ช ารุด ควรเร่ง ดาเนิน การส่ งไปซ่อ มบารุง หรือ การขออนุมั ติ
งบประมาณเพื่อจัดซื้อมาทดแทนเครื่องดนตรีหรืออะไหล่ที่ชารุด 7) การบริหารจัดการห้องซ้อมดนตรี
โดยการปรับปรุงให้มีมาตรฐานและทาการแบ่งแยกห้องซ้อมของแต่ละวงออกจากกั นอย่างชัดเจน
เพื่อให้เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพในการฝึกซ้อมวงดนตรีของแต่ละวง 8) การจัดโครงสร้างของ
องค์ ก รให้ เ หมาะสมเพื่ อ รองรั บ ปริ ม าณงาน ก าลั ง พลและงบประมาณที่ จ ะได้รั บ ในการจั ด ตั้ ง วง
ออร์เคสตร้า รวมถึงการกาหนดบทบาทและหน้าที่ของแต่ละตาแหน่งให้มีความชัดเจนและสอดคล้อง
กับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 9) สรรหา คัดเลือก บุคลากรที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถทางดนตรี
จากทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้เข้ามาสนับสนุนการขยายวงออร์เคสตร้าและร่วมกันพัฒนา
ให้วงออร์เคสตร้าของฝ่ายดนตรีมีศักยภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ข้อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้ คือ ฝ่ายดนตรี กองสวัสดิการ สานักงานตารวจแห่งชาติ
ควรพิจารณาวางแผนการบริหารจัดการกรอบอัตรากาลังเพื่อให้เพียงพอกับปริมาณงานและรองรับ
การจัดตั้งวงออร์เคสตร้า ควรจัดฝึกอบรมแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบุคลากรในฝ่าย และพิจารณา
จัดส่งไปฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก หรือการเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้ทางดนตรี
เพื่อเป็นการเพิ่มและพัฒนาทักษะทางดนตรีให้แก่บุคลากร และควรดาเนินการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องดนตรี เครื่องเสียงที่มีคุณภาพได้มาตรฐานรองรับต่อการจัดตั้งวงออร์เคสตร้า
คำสำคัญ: การบริหารจัดการ, วงออร์เคสตร้า
1. บทนำ
สุรพงษ์ บุนนาค (2548: 13) กล่าวว่า “ดนตรีกาเนิดขึ้นมาพร้อมการพัฒนาสังคมของมนุษย์
ชาติ ดนตรีเป็นศิลปวัฒนธรรมของชาตินั้น ๆ แสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองในอารยะธรรมของชาติต่าง ๆ”
ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่า ดนตรีเป็นรูปแบบการสื่อสารประเภทหนึ่งที่มีบทบาทและอิทธิพลต่อการดารง
อยู่ ใ นสั ง คมและวัฒ นธรรมของมนุษ ยชาติ โดยการใช้ ศิล ปะทางด้ านดนตรีแ ละการแสดงเป็ นสิ่ ง
ตอบสนองทั้งทางกายภาพ ความคิด ภูมิปัญญา ตลอดจนอารมณ์และความรู้สึก ซึ่งบทบาทสาคัญ
ประการหนึ่งของดนตรี คือ การทาหน้าที่เป็นสื่อกลางในการสื่อสารทางสั งคมและวัฒนธรรม จึงทาให้
ดนตรีกลายเป็นรูปแบบในการสร้างวัฒนธรรมสากลหรือภาษาสากล ที่จะสะท้อนให้เห็นถึงความเจริญ
ความก้าวหน้าทางด้านรสนิยม จิตใจ รวมไปถึงสติปัญญาของสังคมนั้น ๆ จึงเป็นเหตุให้ในประเทศที่
เจริญแล้วได้ให้ความสาคัญกับดนตรีมากขึ้น โดยการพัฒนาวงดนตรีใ ห้มีความพร้อมและมีศักยภาพ
สูงสุด เพื่อเป็นตัวแทนของความเจริญ ความก้าวหน้าของประเทศนั้น ๆ
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ออร์ เคสตร้ า (orchestra) เป็นวงดนตรีที่ได้รับการยกย่องให้เป็นตัว แทนของความเจริญ
เนื่องจากเป็ นวงดนตรีที่มีขนาดใหญ่ สามารถบรรเลงบทเพลงได้หลากหลาย มีความสมบูรณ์ของ
เครื่องดนตรีทุกชนิด ซึ่งเป็นวงดนตรีที่มีวิวัฒนาการขึ้นในยุคบาโรค (Baroque) อยู่ในช่วงศตวรรษที่
16 (ค.ศ. 1600-1750) โดยในยุคนี้เครื่องดนตรีจะเป็นเครื่องสายและเครื่องลมไม้ และในช่วงกลาง
ศตวรรษที่ 18 วงออร์เคสตร้ามีรูปแบบที่ชัดเจนขึ้น กล่าวคือ มีการเพิ่มเครื่องทองเหลื องและเครื่อง
ประกอบจังหวะ ในยุคคลาสลิ กซึ่งอยู่ในช่วงปลายศตวรรษที่ 18 (ค.ศ. 1750-1820) จึงเรียกวงดนตรี
ประเภทนี้ว่า “วงซิมโฟนีออร์เคสตร้า” (Symphony Orchestra) บทเพลงที่ใช้เล่นจะเป็นบทเพลง
ประเภทซิมโฟนี (Symphony) จึงทาให้ ต้องมีการจัดวงออร์เคสตร้าให้มีมาตรฐาน เพื่อที่จะได้ใช้
บรรเลงซิมโฟนี นอกจากนี้ยังมีการบรรเลงบทเพลงประเภทคอนแชร์ (Concerto) อุปรากร (Opera)
และเพลงร้องที่เกี่ยวกับศาสนา ซึ่งก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้มีการพัฒนาวงออร์เคสตร้าให้เป็นแบบแผน
ขึ้น เมื่อเข้าสู่ยุคโรแมนติก (Romantic) ซึ่งอยู่ในช่วงต้นศตวรรษ ที่ 19 (ค.ศ. 1820-1900) ในยุคนี้ได้
มีพัฒนาการวงซิมโฟนีออร์เคสตร้า โดยการเพิ่มจานวนเครื่องดนตรีแต่ละกลุ่มให้มากขึ้น เพื่อเป็นการ
เพิ่มสีสันของดนตรี (Tone Color) จึงทาให้วงซิมโฟนีออร์เคสตร้าในยุคนี้ มีขนาดใหญ่ขึ้นมีจานวน
ผู้เล่นดนตรีในวงมากกว่า 80 คน ต่อมาในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 (ค.ศ. 1900-ปัจจุบัน) วงซิมโฟนี
ออร์เคสตร้าก็ยังคงมีบทบาทสาคัญในดนตรีตะวันตก โดยที่ปัจจัยทางเศรษฐกิจยังมีส่วนในการกาหนด
ขนาดของวงซิมโฟนีออร์เคสตร้า หรือแนวทางการประพันธ์เพลงเพื่อให้ใช้กับวงซิมโฟนีออร์เคสตร้า
แต่สิ่งเหล่านี้ก็มิได้กีดกั้น การสร้างสรรค์ผลงานประเภทที่ใช้วงออร์เคสตร้าของผู้ประพันธ์เพลง ทาให้
ในบางครั้งมีการใช้เครื่องเป่าลมไม้และเครื่องเป่าทองเหลือง เช่น แซกโซโฟนและยูโฟเนียมไปใช้ในวง
ออร์เคสตร้าด้วย (ณรุทธ์ สุทธจิตต์, 2554: 75-80)
วงออร์ เคสตร้ ามีความแตกต่างกั นไปตามยุ คสมัยของดนตรี ลั กษณะของวงออร์เคสตร้ า
ประกอบด้ ว ยเครื่ อ งดนตรี 4 กลุ่ ม คื อ กลุ่ ม เครื่ องสาย (String) กลุ่ มเครื่ อ งลมไม้ (Woodwind)
กลุ่มเครื่องทองเหลือง (Brass) กลุ่มเครื่องเพอคัชชั่น (Percussion) สาหรับขนาดของวงออร์เคสตร้า
แบ่ งขนาดตามจ านวนผู้ เล่ น ดนตรี ซึ่งแบ่ งได้เ ป็น 4 ขนาด คื อ วงออร์เคสตร้า ขนาดเล็ ก (Small
Orchestra) มี ผู้ เ ล่ น 40-60 คน วงออร์ เ คสตร้ า ขนาดเล็ ก (Medium Orchestra) มี ผู้ เ ล่ น 60-80
วงออร์เคสตร้าขนาดใหญ่ (Full Orchestra) มีผู้เล่น 80-100 คน
ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ได้มีนโยบายเปิดประเทศเพื่อยอมรับ แลกเปลี่ยน พัฒนา และ
แข่งขั น กับ ต่ างประเทศ มีก ารพั ฒ นาทั้ งในด้ านการศึก ษา เศรษฐกิจ สั งคม รวมไปถึ งการพัฒ นา
ทางด้านศิลปะ นาฏศิลป์ และด้านดนตรี เพื่อให้มีความเจริญทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ ทาให้
ประเทศไทยมีความจาเป็นที่จะต้องใช้วงออร์เคสตร้าเพื่อรองรับกับกิจกรรมทั้งในระดับชาติและระดับ
นานาติ ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ การพัฒนา การสร้างคุณค่า รวมไปถึงวัฒนธรรมทาง
ดนตรีให้แก่สังคมไทย เป็นเหตุให้ในปัจจุบันได้มีการจัดตั้งวงออร์เคสตร้าขึ้นเป็นจานวนมาก ทั้งใน
ภาครัฐ ภาคเอกชน สถานบันการศึกษา รวมไปถึงวงออร์เคสตร้าที่สังกัดอยู่ในหน่ว ยงานราชการและ
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กองทัพไทย อาทิ กรมดุริยางค์ทหารบก กองดุริยางค์ทหารเรือ กองดุริยางค์ทหารอากาศ และดุริยางค์
ตารวจ
สานักงานตารวจแห่งชาติ ได้มีการจัดตั้งวงดุริยางค์ตารวจขึ้นเป็นครั้งแรกในช่วงของ พล.ต.อ.
หลวงชาติ ตระการโกศล เป็นอธิบดีตารวจในสมัยนั้น ได้ดาเนินการให้ มีการจัดตั้งวงดนตรีขนาดเล็ก
ขึ้นมา เรียกว่า วงขลุ่ย (Flute Band) ใช้ในการบรรเลงนาแถวกองรักษาการ ต่อมาในปี พ.ศ. 2494
ได้ดาเนินการขยายวงออกเป็นวงเครื่องทองเหลือง (Brass Band) โดยนาเอากาลังพลเดิมที่มีอยู่มา
รวมอยู่ด้วยกัน และต่อมาในปี พ.ศ. 2495 ได้มีการพัฒนาวงดุริยางค์ของกรมตารวจขึ้นอีกครั้ง โดยได้
มีการขยายวงจากวงเครื่องทองเหลือง (Brass Band) มาเป็นวงโยธวาทิต (Military Band) โดยให้
สังกัดโรงเรียนพลตารวจเช่นเดิม วงโยธวาทิตได้มีทั้งความสามารถและผลงานที่เป็นที่ยอมรับ และ
มีความก้าวหน้าทางด้านการบรรเลง การเดินแถว ฝ่ายดนตรี กองสวัสดิการ สานักงานตารวจแห่งชาติ
(ดุ ริ ย างค์ต ารวจ) มีห น้ า ที่รั บ ผิ ดชอบด้า นดนตรีทั้ งหมด ทั้ งการบรรเลงดนตรี ในงานพระราชพิ ธี
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ งานรัฐพิธี พิธีการที่สาคัญทั้งหมดของ
ทางราชการ มีห น้ าที่ ดูแลงานด้า นสวั ส ดิก ารแสดงดนตรีให้ กับหน่ว ยงานข้า ราชการตารวจ เช่ น
งานเลี้ยงภายในหน่วยงานต่าง ๆ ของข้าราชการตารวจ งานแต่งงาน งานเกษียณอายุราชการของ
ข้าราชการตารวจ งานด้านการป้องกันปัญหาสังคมในรูปแบบของงานวิชาการดนตรี งานประพันธ์
เพลง และโรงเรียนดนตรี ที่ต้องการเสริมสร้างหลักคุณธรรมให้แก่ประชาชนและเยาวชนในรูปแบบ
ของการนาดนตรี เป็นสื่อกลางการเรียนรู้ทั้งในเนื้อหาของ บทเพลงและการสอนดนตรีให้แก่เยาวชน
อีกทั้งเป็นตัวแทนหน่วยงานสานักงานตารวจแห่งชาติ เป็นเสมือนหน้าตาของผู้บังคับบัญชาในการ
แสดงศักยภาพทางด้านดนตรีในงานรวมเหล่าทัพ เป็นการแสดงถึงความเป็นเลิศทางดนตรี ฝ่ายดนตรี
ตารวจจึงได้เกิดการพัฒนาการบรรเลงขึ้นตามลาดับ ในปัจจุบันฝ่ายดนตรีตารวจมีวงต่าง ๆ เพิ่มขึ้น
ตามรูปแบบของภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ วงโยธวาธิต วงหัสดนตรี วงเชมเบอร์ วงดนตรีไทย
วงปี่สก๊อต การร้องการแสดง แตรเดี่ยว เป็นต้น
ฝ่ายดนตรี กองสวัสดิการ สานักงานตารวจแห่งชาติได้มีแนวคิดที่จะพัฒนาวงดุริยางค์ตารวจ
ให้กลายเป็นวงดุริยางค์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการแสดงถึงความยิ่งใหญ่และความมีศักยภาพของ
หน่วยงาน จึงได้มีการจัดตั้งวงออร์เคสตร้าขึ้นและมีความต้องการที่พัฒนาให้เป็นที่ ยอมรับในระดับ
สากล ซึ่งในการที่จะพัฒนาวงออร์เคสตร้าอันเป็นวงดุริยางค์ขนาดใหญ่นั้น หน่วยงานจะต้องมีความ
พร้อมในทุกด้าน ทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นด้านบุคคล ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุอุปกรณ์ หรือด้านระบบ
การบริหารจัดการ เนื่องจากการจัดการแสดงในแต่ละครั้งจาต้องใช้นักดนตรี ประมาณ 80-100 คน
ซึ่งในปัจจุบันวงออร์เคสตร้าของฝ่ายดนตรี กองสวัสดิการ สานักงานตารวจแห่งชาติ ยังขาดความพร้อม
ในหลาย ๆ ด้าน เมื่อเทียบกับวงออร์เคสตร้าของกองทัพอีก 3 เหล่าทัพ จึงทาให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะ
ศึกษาแนวทางการบริ หารจั ดการวงออร์เคสตร้า ส านักงานตารวจแห่งชาติ โดยทาการศึกษาการ
บริหารจัดการออร์เคสตร้าของกรมดุริยางค์ทหาร กองทัพบก ซึ่งเป็นหน่วยงานแรกที่ได้มีการจัดตั้งวง
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ดุริยางค์ โดยได้จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2514 และได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน จนได้รับการ
ยอมรับว่าเป็นหน่ว ยงานที่มีศักยภาพทางด้านดนตรี หน่วยงานหนึ่ง และนามาเป็นต้นแบบในการ
บริหารจัดการวงออร์เคสตร้าของฝ่ายดนตรี กองสวัสดิการ สานักงานตารวจแห่งชาติต่อไป
2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาการบริหารจัดการวงออร์เคสตร้า ฝ่ายดนตรี กองสวัสดิการ สานักงานตารวจ
แห่งชาติ
2.2 เพื่อศึกษาการบริหารจัดการวงออร์เคสตร้าของกรมดุริยางค์ทหาร กองทัพบก
2.3 เพื่อเปรียบการบริหารจัดการวงออร์เคสตร้าของฝ่ายดนตรี กองสวัสดิการ สานักงาน
ตารวจแห่งชาติกับกรมดุริยางค์ทหาร กองทัพบก
2.4 เพื่อเสนอแนวทางการบริหารจัดการวงออร์เคสตร้าของฝ่ายดนตรี กองสวัสดิการ สานักงาน
ตารวจแห่งชาติ
3. วิธีดำเนินกำรวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการวงออร์เคสตร้าของฝ่ายดนตรี
กองสวัสดิการ สานักงานตารวจแห่งชาติ ผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขตประชากรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ไว้
จานวน 30 ราย ประกอบด้วย ข้าราชการตารวจฝ่ายดนตรี กองสวัสดิ การ สานักงานตารวจแห่งชาติ
ทั้งระดับชั้นสัญญาบัตรและระดับชั้นประทวน จานวน 15 ราย และข้าราชการทหาร กรมดุริยางค์
ทหาร กองทัพบก ทั้งระดับชั้นสัญญาบัตรและระดับชั้นประทวน จานวน 15 ราย คัดเลือกและสุ่ม
ตั ว อย่ า งแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลื อ กเฉพาะข้ า ราชการต ารวจและ
ข้าราชการทหารที่มีความเกี่ยวข้องกับวงออร์เคสตร้า จัดเก็บข้อมูลโดยการสั มภาษณ์แบบเชิงลึ ก
(In-Depth Interview) ซึ่งในการเก็ บข้อ มูล สั มภาษณ์นั้ นได้ดาเนิน การในลั กษณะไม่ เป็น ทางการ
ผู้วิจัยเลือกสัมภาษณ์เชิงลึก เพราะระหว่างสัมภาษณ์จะทาให้ผู้วิจัยมีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นหรือ
ซักถาม ผู้ถูกสัมภาษณ์ (ฐานะผู้ให้ข้อมูล) ในกรณีที่ผู้วิจัยเกิดข้อสงสัยหรือยังไม่เข้าใจในประเด็นที่
ต้องการศึกษาเพื่อให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ได้อธิบายหรือแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมในประเด็นนั้น ๆ แต่เพื่อ
ไม่ให้หลุดประเด็นที่ต้องการได้จากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยจึงเลือกใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
(Structured Interviews) ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์ที่เป็นระบบและมีขั้นตอน มีการตั้งคาถาม และส่ง
แบบโครงร่างให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ได้ทราบถึงคาถามล่วงหน้า ผู้ถูกสัมภาษณ์จึงมีเวลาในการเตรียมตัวและ
ทราบถึงประเด็นที่ผู้วิ จัยต้องการทาให้ผู้วิจัยได้ข้อมูลที่ค่อนข้างละเอียดในประเด็นที่ต้องการศึกษา
ทั้งยังให้ผู้ให้สัมภาษณ์ตอบคาถามในลักษณะการบริหารจัดการวงออร์เคสตร้าภายในองค์กร เพื่อง่าย
ต่อการพิจารณาและวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นผู้วิจัยได้นาข้อมูลสัมภาษณ์มาถอดเทปจัดระเบียบข้อมูล
ให้เป็นกระบวนการเพื่อทาให้ข้อมูลเป็นระเบียบ และสรุปถอดใจความในแต่ละประเด็น คาถามจาก
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เครื่ อ งมื อ ชุ ด การสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก น ามาจ าแนกและจั ด หมวดหมู่ ใ ห้ เ ป็ น ระบบ (Typology and
Taxonomy) จากนั้นนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ส่วนประกอบ (Componential-Analysis) และเนื้อหา
(Content Analysis) และเปรียบเทียบการบริหารจัดการวงออร์เคสตร้า เพื่อให้ได้ข้อมูลในการบริหาร
จัดการวงออร์เคสตร้าของฝ่ายดนตรี สานักงานตารวจแห่งชาติที่เหมาะสมมากที่สุด โดยระยะเวลาที่
ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน 2563
4. ผลกำรวิจัย
จากการศึกษาแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพกับ
ข้าราชการตารวจฝ่ายดนตรี กองสวัสดิการ สานักงานตารวจแห่งชาติ จานวน 15 ราย และข้าราชการ
ทหาร กรมดุริยางค์ทหาร กองทัพบก จานวน 15 ราย รวมทั้งสิ้น 30 ราย พร้อมทั้งได้รวบรวมข้อมูล
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก สามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้
4.1 กำรบริหำรจัดกำรวงออร์เคสตร้ำของฝ่ำยดนตรี กองสวัสดิกำร สำนักงำนตำรวจ
แห่งชำติ
1) ด้านบุคคล ได้แก่ อัตรากาลัง การฝึกอบรม ความก้าวหน้าในการทางาน ความสัมพันธ์ของ
เจ้าหน้าที่ และ ขวัญและกาลังใจ ซึ่งจากการสัมภาษณ์ ข้าราชการตารวจ ฝ่ายดนตรี จานวน 15 ราย
ได้ระบุว่า
(1) ด้านอัตรากาลัง เนื่องจากวงออร์เคสตร้าเป็นวงดนตรีขนาดใหญ่ จาเป็นที่จะต้อง
อาศัยนักดนตรีเป็นจานวนมาก แต่ในปัจจุบันกรอบอัตรากาลังวงออร์เคสตร้าของฝ่ายดนตรีมีเพียง 19
อัตรา ได้แก่ ระดับชั้นสัญญาบัตร จานวน 2 อั ตรา และระดับชั้นประทวน จานวน 17 อัตรา ซึ่งไม่
เพียงพอต่อการจัดตั้งวงออร์เคสตร้าที่มีมาตรฐาน จึงได้มีการดาเนินการด้านอัตรากาลังโดยการขอ
ขยายกรอบอัตรากาลังเพิ่มเติม ปัจจุบันฝ่ายได้มีการบริหารจัดการอัตรากาลังโดยการนานักดนตรีจาก
วงดนตรีอื่น ๆ เช่น เครื่องเป่าจากวงโยธวาทิต มือกลองจากวงหัสดนตรี มาปฏิบัติหน้าที่เพื่อทดแทน
ตาแหน่งที่ยังไม่มีกรอบอัตราในวงออร์เคสตร้าไปพลางก่อน
(2) ด้านการฝึกอบรม มีการดาเนินการวางแผนการฝึกอบรมและพัฒนาเป็นการ
ภายในเป็นประจา เพื่อให้ข้าราชการตารวจฝ่ายดนตรี ได้ฝึกทักษะ อาทิ การนาบทเพลงในแนวเพลง
ต่าง ๆ มาฝึกซ้อม การให้ความรู้ทางด้านดนตรี ทฤษฎีดนตรี การใช้โปรแกรมอัดเสียง การประพันธ์
บทเพลง แต่ยังไม่มีการดาเนินการจัดจ้างบุคคลภายนอกที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถทางดนตรี
ซึ่งเป็นทักษะเฉพาะด้านเข้ามาให้ความรู้แก่ข้าราชการตารวจฝ่ายดนตรี
(3) ด้านความก้าวหน้าในการทางาน เป็นไปตามระเบียบและนโยบายที่สานักงาน
ตารวจแห่งชาติกาหนด ซึ่งจะมีการเปิดสอบเลื่อนระดับชั้น ประกอบกับการประเมินผลจากความมี
ระเบี ย บวิ นั ย ความประพฤติ แ ละผลการปฏิ บั ติ ง าน แต่ เ นื่ อ งจากเป็ น องค์ ข นาดเล็ ก จึ ง ท าให้ มี
ความก้าวหน้าในการทางานไม่มากเท่าที่ควร
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(4) ด้านขวัญและกาลังใจ ข้าราชการตารวจ ฝ่ายดนตรี มีขวัญและกาลังใจที่ดีในการ
ปฏิ บั ติ ภารกิ จ มี การสร้ างบรรยากาศที่ ดีในการท างาน สนับสนุนส่ งเสริมในเรื่องของความสามั คคี
สนับสนุนให้ปฏิบัติหน้าที่ตามความถนัดของแต่ละบุคคล ให้อิสระทางความคิดในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ผลงานใหม่ ๆ อีกทั้งยังได้รับเบี้ยเลี้ยงจากการออกไปปฏิบัติภารกิจจากผู้บังคับบัญชาอยู่เสมอ
2) ด้านงบประมาณ จากการสัมภาษณ์ข้าราชการตารวจ ฝ่ายดนตรี จานวน 15 ราย ได้ระบุ
ว่าเนื่องจากฝ่ายดนตรี กองสวัสดิการ สานักงานตารวจแห่งชาติ เพิ่งดาเนินการจัดตั้งวงออร์เคสตร้าซึ่ง
เป็นวงดนตรีขนาดใหญ่ จึงจาเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณในการบริหารจัดการที่ค่อนข้างสูง สาหรับใช้
ในการจัดซื้อเครื่องดนตรีและสารองไว้สาหรับการซ่อมบารุงเครื่องดนตรีต่าง ๆ ปัจจุบันยังไม่มีการ
บริหารจัดการงบประมาณเพื่อสนับสนุนการพัฒนาวงออร์เคสตร้า จึงได้มีการดาเนินการขออนุมัติ
งบประมาณเพื่อจัดซื้อเครื่องดนตรีและอะไหล่เครื่องดนตรี รวมถึงงบประมาณสาหรับเครื่องแบบใน
การออกงานพระราชพิธีและรั ฐพิธีและงบประมาณส าหรับปรับปรุงสถานที่สาหรับฝึ กซ้อมที่เป็น
มาตรฐาน เพื่อรองรับการจัดตั้งวงออร์เคสตร้าของสานักงานตารวจแห่งชาติ
3) ด้านวัสดุอุ ปกรณ์ ได้แก่ เครื่องดนตรี ห้องซ้อมดนตรี และห้องปฏิบัติงาน ซึ่งจากการ
สัมภาษณ์ข้าราชการตารวจ ฝ่ายดนตรี จานวน 15 ราย ได้ระบุว่า
(1) เครื่องดนตรี ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดาเนินการจัดซื้อเครื่องดนตรีที่จาเป็นต้องใช้
ในการจัดตั้งวงออร์เคสตร้า เนื่องจากเครื่องดนตรีที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ประกอบกับมีอายุ
การใช้งานที่ค่อนข้างนาน ทาให้เครื่องดนตรีเสื่อมสภาพและไม่ได้มาตรฐาน
(2) ห้องซ้อมดนตรี ห้องปฏิบัติงาน ในปัจจุบันมีห้องซ้อมดนตรีขนาดที่พอเหมาะแต่
ยังไม่ได้มาตรฐาน เนื่องจากการจัดผังห้องซ้อมยังไม่ชัด เจนเท่าที่ควร กล่าวคือ ไม่ได้มีการแบ่งแยก
ห้องซ้อมสาหรับแต่ละวงอย่างเป็นสัดส่วน
4) ด้านระบบงาน ได้แก่ กฎระเบียบ ข้อบังคับ ปริมาณงาน ระยะเวลาทางาน การสื่อสาร
ในหน่วยงานและการมีส่วนร่วม ซึ่งจากการสัมภาษณ์ข้าราชการตารวจฝ่ายดนตรี จานวน 15 ราย
ได้ระบุว่า
(1) กฎระเบียบ ข้อบังคับ เป็นไปตามที่สานักงานตารวจแห่งชาติกาหนด แต่ได้มีการ
ปรับกฎระเบียบ ข้อบังคับบางประการเพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการปฏิบัติงานของฝ่ายดนตรี อาทิ
ด้านระยะเวลาในการเข้างาน เนื่ องจากภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้ออกไปปฏิบัติห น้าที่ตามงาน
สวัสดิการต่าง ๆ มีช่วงเวลาที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับรูปแบบของงานนั้น ๆ ทาให้ไม่มีความแน่นอนใน
เรื่องของเวลา จึงมีการปรับข้อกาหนดระเบียบวินัยบางอย่างเพื่อให้ยืดหยุ่นและเหมาะกับรูปแบบการ
ทางาน เช่น โดยปกติข้าราชการตารวจเข้างานเวลา 08.00 ณ แต่หากเป็นฝ่ายดนตรีจะมีการผ่อนผัน
สาหรับข้าราชการที่มีงานราชการในคืนก่อนหน้า ปฏิบัติหน้าที่เกินกว่าระยะเวลาที่กาหนด ซึ่งอาจทา
ให้เกิดความหละหลวมในการดาเนินการเกี่ยวกับระเบียบวินัย
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(2) ปริมาณงาน ระยะเวลาทางาน ปริมาณงานและระยะเวลาทางานอยู่ในระดับ
ปานกลาง ไม่มากไม่น้อยจนเกินไป ซึ่งขึ้นอยู่ กับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ปัจจุบันมีปริมาณงานที่
เพิ่มขึ้นส่งผลให้ข้าราชการต้องเพิ่มระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
(3) การสื่อสาร การมีส่วนร่วม เนื่องจากเป็นองค์กรขนาดเล็กจึงทาให้ง่ายต่อการ
สื่อสาร ข้าราชการตารวจ ฝ่ายดนตรี ทุกนายให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่เป็ นอย่างดี มีการ
จัดทาบันทึกทั้งในรูปแบบของหนังสือ คาสั่ง และทางวาจา รวมถึงการประยุกต์ในแอพพลิเคชั่นไลน์
(LINE) เพื่อให้สะดวกต่อการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคลากรในฝ่าย
5) ด้ า นการจั ด การทั่ ว ไป ได้ แ ก่ ด้ า นการวางแผน อาทิ การก าหนดวิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ
เป้าหมาย วัตถุประสงค์ ด้านการจัดการ อาทิ การจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสม การออกแบบการ
ทางานของแต่ละตาแหน่ง ด้านภาวะผู้นา อาทิ การสร้างภาวะผู้นา การตัดสินใจ และด้านการควบคุม
อาทิ การติดตาม ประเมิน ผล ซึ่งจากการสั มภาษณ์ข้าราชการตารวจฝ่ ายดนตรี จานวน 15 ราย
ได้ระบุว่า
(1) ด้านการวางแผน ปัจจุบันได้มีการกาหนดเป้าหมายในการพัฒนาเพื่อขยายวงเชม
เบอร์ให้กลายเป็นวงออร์ เคสตร้าอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้ ได้มาตรฐานและเป็นไปตามหลั กสากล
ตามคาสั่งที่ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติคนปัจจุบันที่ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของวงออร์เคสตร้า โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อแสดงศักยภาพทางดนตรี เป็นตัวแทนของหน่วยงานสานักงานตารวจแห่งชาติทั้งหมด
ในงานแสดงรวมเหล่ าทัพ หรือการจัดแสดงในงานพระราชพิธี รัฐพิธี และงานพิธีการที่ส าคัญ ๆ
โดยการขออนุมัติการสั่งซื้อเครื่องดนตรีที่จาเป็นต่อการจัดตั้งวงออร์เคสตร้า อาทิ เครื่องสายและ
เครื่องเป่าที่ยังไม่มีหรือมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ รวมถึงการขอเพิ่มอัตรากาลังพลข้าราชการ
ตารวจที่มีความเชี่ยวชาญทางเครื่องดนตรีมาประจาที่วงออร์เคสตร้าฝ่ายดนตรี
(2) ด้านการจัดการ มีการจัดสรรตามขนาดและจานวนของทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่าง
ต่อเนื่องตามความเหมาะสมของปริมาณงานและขนาดของวงดนตรีแต่ละวง ซึ่งปัจจุบันได้มีการจัดสรร
บุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่โดยพิจารณาตามความสามารถเฉพาะทางของแต่ละบุคคล
(3) ด้านภาวะผู้นา ด้วยลักษณะของหน่วยงานราชการและความเป็นวงดนตรีที่มีการ
ทางานเป็นระบบ จึงได้มีการกาหนดผู้นาของวงประจาแต่ละวง ซึ่งเป็นการสนั บสนุนการสร้างภาวะ
เป็นผู้นาและการตัดสินใจที่ดีให้แก่ข้าราชการตารวจ ฝ่ายดนตรี โดยจะได้รับมอบหมายให้ดูแลการ
แสดงเป็นหลัก เนื่องจากการบรรเลงดนตรีต้องมีการโซโล่หรือการมีตัวแทนนาวงทั้งวง ซึ่งขึ้นอยู่กับ
การออกแบบภารกิจรูปแบบของงาน มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนหัวหน้าผู้ ควบคุมวงดนตรี เพื่อให้
ข้าราชการตารวจ ฝ่ายดนตรี ทุกนายได้มีการแสดงออกถึงความสามารถและแสดงออกถึงการภาวะ
ผู้นาในตนเอง
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(4) ด้ า นการควบคุ ม ปั จ จุ บั น ได้ มี ก ารติ ด ตาม ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ
การฝึกซ้อมเป็นประจาอย่างสม่าเสมอ โดยมีการประเมินการผลปฏิบัติงานทั้งก่อนและหลังการปฏิบัติ
ภารกิจ
4.2 กำรบริหำรจัดกำรวงออร์เคสตร้ำของกรมดุริยำงค์ทหำร กองทัพบก
1) ด้านบุคคล ได้แก่ อัตรากาลัง การฝึกอบรม ความก้าวหน้าในการทางาน ความสัมพันธ์ของ
เจ้าหน้าที่ และ ขวัญและกาลังใจ ซึ่งจากการสัมภาษณ์ข้าราชการทหาร กรมดุริยางค์ทหารบก จานวน
15 ราย ได้ระบุว่า
(1) ด้านอัตรากาลั ง กรมดุริยางค์ทหาร กองทัพบก ได้มีการแบ่งแยกการปฏิบัติ
หน้ า ที่ ออกเป็ น 2 ส่ ว นอย่ า งชั ด เจน กล่ า วคือ ส่ ว นงานดนตรี และส่ ว นงานธุ ร การ ปั จ จุบั น ได้ มี
อัตรากาลังพลเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกรมดุริยางค์ทหาร กองทัพบก
(2) ด้านการฝึกอบรม มีการดาเนินการด้านการฝึกอบรมโดยการแบ่งออกเป็น 2
ส่วน ได้แก่
ส่ ว นแรก การฝึ กอบรมภายใน โดยมี นโยบายส่ งเสริ มให้ ข้ าราชการทหารศึกษา
ค้นคว้า หาความรู้ทางด้านดนตรีเพิ่มเติม โดยการจัดทา Workshop เพื่อเป็นการทบทวนและพัฒนา
ทักษะอยู่เป็นประจา
ส่วนที่สอง การฝึกอบรมจากภายนอก โดยการเชิญบุคคลภายนอกที่มีทักษะ ความรู้
ความสามารถทางดนตรี ม าจั ด การฝึ ก อบรมให้ แ ก่ บุ ค ลากรภายในหน่ ว ยงาน อาทิ ความรู้ ด้ า น
เครื่องสาย เครื่องเป่า มาให้องค์ความรู้แก่ข้าราชการทหารในวงออร์เคสตร้าเป็นประจา ซึ่งเป็นการ
สร้างแรงจูงใจให้ข้าราชการทหารได้มีการพัฒนาทักษะของตนเองอยู่ตลอดเวลา และส่งเสริมสนับสนุน
โดยการส่ งข้าราชการทหารไปศึกษาต่อทางด้านดนตรี ซึ่งผู้บังคับหมวดจะทาการพิจารณาความ
เหมาะสมเป็นรายบุคคล
(3) ด้านความก้าวหน้าในการทางาน เป็นไปตามระเบียบและนโยบายของกองทัพบก
โดยความก้าวหน้าในการทางานจะขึ้นอยู่กับคุณภาพของผลการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งจะ
มีการเปิดสอบเลื่อนระดับชั้น ประกอบกับการประเมินผลจากความมีระเบียบวินัย ความประพฤติและ
ผลการปฏิบัติงาน
(4) ด้านขวัญและกาลังใจ ข้าราชการทหาร กรมดุริยางค์ทหาร กองทัพบก มีขวัญ
และกาลังใจที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากมีการพิจารณาให้มีการหยุดพักหรือลาพักผ่อน ภายหลัง
จากที่ออกปฏิบัติภารกิจเป็นประจา รวมทั้งมีการพิจารณามอบเงินขวัญถุงให้แก่ข้าราชการทหารตาม
เดือนเกิดเป็นประจาทุกเดือน เพื่อเป็นสร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน
2) ด้านงบประมาณ จากการสัมภาษณ์ข้าราชการทหาร กรมดุริยางค์ทหารบก จานวน 15
ราย ได้ ร ะบุ ว่า การบริ ห ารจั ดการด้า นงบประมาณเป็น ไปตามระเบี ยบประจ าปีที่ มีการแจกจ่า ย
งบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร ซึ่งมีงบประมาณสนับสนุนสาหรับค่ารักษาพยาบาลทั่วไป ค่าการศึกษา
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บุตร ค่าที่อยู่อาศัย ค่าสาธารณูปโภค อีกทั้ง ท่านเจ้ากรมได้มีงบประมาณสนับสนุนเพื่อเป็นสวัสดิการ
เพิ่มเติมให้แก่ข้าราชการทหาร กรมดุริยางค์ทหาร อาทิ สวัสดิการน้า อุปกรณ์สานักงาน อุปกรณ์
ช่วยฝึก เช่น เครื่องดนตรีในการฝึกซ้อม เป็นต้น
3) ด้านวัสดุอุปกรณ์ ได้แก่ เครื่องดนตรี ห้ องซ้อมดนตรี และห้ องปฏิบัติงาน ซึ่งจากการ
สัมภาษณ์ข้าราชการทหาร กรมดุริยางค์ทหารบก จานวน 15 ราย ได้ระบุว่า
(1) เครื่องดนตรี กรมดุริยางค์ทหาร กองทัพบก ได้มีการวิเคราะห์เครื่องดนตรีที่มี
ความจาเป็นและประสานไปยังกรมพลาธิการเพื่อดาเนินการจัดซื้อให้เพียงพอต่อความต้องการ มีการ
ตรวจสภาพ ความพร้ อมของเครื่ องดนตรี เพื่ อดาเนินการซ่อ มบารุง เปลี่ ย นอะไหล่ เ ครื่องดนตรี
ตามวาระ ตามระเบียบเป็นประจาทุกปี เพื่อให้เครื่องดนตรีมีความพร้อมต่อการปฏิบัติหน้าที่อยู่เสมอ
(2) ห้ อ งซ้อมดนตรี ห้ องปฏิบัติงาน มีการแบ่งแยกห้ องส าหรับฝึ กซ้อ มย่อยและ
ห้องสาหรับฝึกซ้อมใหญ่ออกเป็นสัดส่วนของแต่ละวงอย่างชัดเจน รวมถึงห้องสาหรับปฏิบัติงานด้าน
ธุรการ ห้องบันทึกเสียง และหอแสดงที่สามารถซ้อมใหญ่รวมวง
4) ด้านระบบงาน ได้แก่ กฎระเบียบ ข้อบังคับ ปริมาณงาน ระยะเวลาทางาน การสื่อสารใน
หน่วยงานและการมีส่วนร่วม ซึ่งจากการสัมภาษณ์ข้าราชการทหาร กรมดุริยางค์ทหารบก จานวน 15
ราย ได้ระบุว่า
(1) กฎระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ เป็ น ไปตามระเบี ย บกระทรวงกลาโหม ขึ้ น ตรงกั บ
กองทัพบก ทั้งในเรื่องระเบียบการแต่งกาย การปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ เช่นเดียวกับทหารหน่วยงานอื่น
ซึ่ง เป็ น ไปตามนโยบายจากผู้ บั ง คั บ หน่ ว ยที่ ไ ด้ มี การออกเป็ น ระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ตามนโยบายของ
กองทัพบก
(2) ปริมาณงาน ระยะเวลาทางาน ปริมาณงานและระยะเวลาทางานอยู่ในระดับ
ปานกลาง ซึ่งขึ้นอยู่กับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ปัจจุบันมีปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ข้าราชการ
ต้องเพิ่มระยะเวลาในการปฏิบัติงานมากขึ้น ภารกิจโดยส่วนใหญ่เป็นภารกิจที่ต้องออกปฏิบัติหน้าที่ใน
เวลากลางคืน ซึ่งขึ้นอยู่กับ ภารกิจที่ได้รับมอบหมายและช่วงเวลาของแต่ละเดือน อีกทั้งยังปฏิบัติ
หน้าที่เช่นเดียวกับหน่วยอื่น ๆ สาหรับเวลากลางวัน อาทิ การฝึกซ้อม ฝึกอบรมอื่น ๆ ตามระเบียบ
วินัยตามวันที่กาหนด
(3) การสื่อสาร การมีส่วนร่วม มีการจัดการประชุม เพื่อแจ้งข้อมูล ข่าวสารในการ
ปฏิบัติภารกิจอยู่เสมอ รวมถึงมีการสร้างกิจกรรมเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างข้าราชการทหาร
ภายในกรมดุริยางค์
5) ด้ า นการจั ด การทั่ ว ไป ได้ แ ก่ ด้ า นการวางแผน อาทิ การก าหนดวิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ
เป้าหมาย วัตถุประสงค์ ด้านการจัดการ อาทิ การจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสม การออกแบบการ
ทางานของแต่ละตาแหน่ง ด้านภาวะผู้นา อาทิ การสร้างภาวะผู้นา การตัดสินใจ และด้านการควบคุม
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อาทิ การติดตาม ประเมินผล ซึ่งจากการสัมภาษณ์ข้าราชการทหาร กรมดุริยางค์ทหารบก จานวน 15
ราย ได้ระบุว่า
(1) ด้านการวางแผน มีการกาหนดเป้าหมายการเพิ่มการบรรเลงเพลงคลาสสิ ก
เพื่อเพิ่มความแปลกใหม่และน่าสนใจ ประกอบกับงานสายจิตวิทยาต่าง ๆ ที่ต้องใช้วงออร์เคสตร้าไป
บรรเลง รวมถึงงานด้านนโยบายของรัฐบาลที่ต้องสามารถออกปฏิบัติภารกิจได้ทันที เมื่อได้รับคาสั่ง
จึงทาให้ต้องมีการวางแผนรองรับเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ต่าง ๆ อยู่เสมอ
(2) ด้านการจัดการ มีการวางแผน จัดสรรทรัพยากรที่มีให้เหมาะสมและสอดคล้อง
กับภารกิจที่ได้รั บมอบหมาย เพื่อประสิทธิภ าพของงานและความพึงพอใจของนักดนตรีแต่ล ะคน
รวมถึงการออกแบบการทางานของแต่ละตาแหน่งโดยพิจารณาตามความสามารถของข้าราชการ
ทหารแต่ละนาย เพื่อให้เหมาะสมกับตาแหน่งและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
(3) ด้านภาวะผู้นา มีการจัดฝึกระเบียบวินัย ฝึกท่าบุคคลมือเปล่า ถือเป็นการฝึกเพื่อ
สร้างภาวะผู้นาในการใช้การตัดสินใจ ซึ่งส่งผลให้ข้าราชการทหารมีบุคลิกที่ดี มีความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้งยังจัดให้มีการฟังธรรมเดือนละครั้ง เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมให้แก่ข้าราชการทหาร
ในกรมเป็ น ประจ าอย่ างสม่ าเสมอ มี นโยบายมอบหมายให้ นั กดนตรี แต่ ล ะตาแหน่ งเครื่ องดนตรี
รับผิดชอบการฝึกซ้อมโดยการแบ่งย่อยวงดนตรีตามประเภทและลักษณะของเครื่องดนตรี เพื่อเป็น
การเสริมสร้างด้านภาวะผู้นาให้แก่ข้าราชการทหารทุกนาย
(4) ด้านการควบคุม มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติภารกิจเป็นประจาทุก ๆ 6
เดือน
4.3 เปรียบกำรบริหำรจัดกำรวงออร์เคสตร้ำของฝ่ำยดนตรี กองสวัสดิกำร สำนักงำน
ตำรวจแห่งชำติกับกรมดุริยำงค์ทหำร กองทัพบก
จากการสัมภาษณ์การบริหารจัดการวงออร์เคสตร้าของฝ่ายดนตรี กองสวัสดิการ สานักงาน
ตารวจแห่งชาติและกรมดุริยางค์ทหาร กองทัพบก สามารถสรุปการบริหารจัดการวงออร์เคสตร้าโดย
เปรียบเทียบได้ ดังนี้
กำรเปรียบเทียบ
1. ด้ำนบุคคล
-ด้านอัตรากาลัง

-ด้านการฝึกอบรม

ฝ่ำยดนตรี กองสวัสดิกำร
สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ

กรมดุริยำงค์ทหำร กองทัพบก

-มีไม่เพียงพอต่อการจัดตั้งวงออร์เคสตร้า
ที่มีมาตรฐาน ซึ่งอยู่ในระหว่างการขอ
อนุมัติกรอบอัตรากาลังเพิ่มเติม โดยใน
ปัจจุบันได้มีการบริหารจัดการอัตรากาลัง
โดยการนานักดนตรีจากวงดนตรีอนื่ ๆ
มาปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน
-การฝึกอบรมภายใน เพื่อพัฒนาทักษะ

-มีอัตรากาลังพลเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี และได้มี
การแบ่งแยกการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละ
หน่วยอย่างชัดเจน

-การฝึกอบรมภายใน โดยการส่งเสริมให้
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กำรเปรียบเทียบ

-ความก้าวหน้าในการ
ทางาน

-ขวัญและกาลังใจ

2. ด้ำนงบประมำณ

3. ด้ำนวัสดุอุปกรณ์
-เครื่องดนตรี

ฝ่ำยดนตรี กองสวัสดิกำร
กรมดุริยำงค์ทหำร กองทัพบก
สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
ความรู้ความสามารถให้แก่บุคลากร โดย บุคลากรศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมผ่านการ
การฝึกซ้อมการบรรเลงดนตรี
จัดทา Workshop เพื่อเป็นการทบทวน
และพัฒนาทักษะทางดนตรี
-การฝึกอบรมจากภายนอก โดยเชิญ
วิทยากรจากภายนอกที่มีความรู้
ความสามารถทางดนตรีมาให้องค์ความรู้
แก่บุคลากร เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการ
พัฒนาทักษะอยู่ตลอดเวลา
-เป็นไปตามระเบียบและนโยบายที่
-เป็นไปตามระเบียบและนโยบายที่
สานักงานตารวจแห่งชาติกาหนด มีการ กองทัพบกกาหนด โดยความก้าวหน้าใน
เปิดสอบเพื่อเลื่อนระดับชั้นยศ ประกอบ การทางานจะขึ้นอยู่กับคุณภาพของผล
กับการประเมินผลจากความมีวินยั
การปฏิบัติงานตามภารกิจทีไ่ ด้รับ
ความประพฤติและผลการปฏิบัติงาน
มอบหมาย รวมไปถึงการเปิดสอบเพื่อ
เลื่อนระดับชั้นยศให้แก่บุคลากร
-มีขวัญและกาลังใจที่ดีในการปฏิบตั ิ
-มีขวัญและกาลังใจที่ดีในการปฏิบตั ิ
ภารกิจ ส่งเสริมในเรื่องของความสามัคคี ภารกิจ จัดให้มีการหยุดพักหรือลา
การสร้างบรรยากาศที่ดีในการทางาน
พักผ่อนหลังจากออกปฏิบัตภิ ารกิจเป็น
สนับสนุนให้ปฏิบัติหน้าทีต่ าม
ประจา ประกอบกับการพิจารณามอบเงิน
ความสามารถของแต่ละบุคคล เปิด
ขวัญถุงให้แก่ข้าราชการทหารตามเดือน
อิสระทางความคิดเพื่อให้เกิดการ
เกิดของแต่ละบุคคล เพื่อสร้างขวัญและ
สร้างสรรค์ผลงานใหม่ ผู้บังคับบัญชา
กาลังในการปฏิบตั ิงาน
ดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นอย่างดี
ซึ่งมีการจัดสรรเบี้ยเลี้ยงให้แก่ข้าราชการ
ตารวจที่ออกไปปฏิบัติภารกิจเป็นประจา
-เนื่องจากวงออร์เคสตร้าของฝ่ายดนตรี -มีการจัดตั้งงบประมาณสาหรับสนับสนุน
เป็นวงดนตรีที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นจึงทาให้ไม่มี ภารกิจของหน่วยงาน อีกทั้งยังได้รับ
งบประมาณสาหรับสนับสนุนการพัฒนา งบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมจากท่าน
วงออร์เคสตร้า อาทิ งบประมาณในการ เจ้ากรมสาหรับเป็นค่าบริหารจัดการทั่วไป
จัดซื้อเครื่องดนตรีและอะไหล่เครือ่ ง
ค่าสาธารณูปโภค ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
ดนตรีที่จาเป็น รวมถึงงบประมาณ
รวมไปถึงค่าอุปกรณ์ช่วยในการฝึกซ้อม
สาหรับจัดซื้อเครื่องแบบในการออกงาน อาทิ เครื่องดนตรี เป็นต้น
พระราชพิธีและรัฐพิธีสาคัญ ๆ
-มีไม่เพียงพอและไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งอยู่
ในระหว่างการดาเนินการจัดซื้อเครื่อง

-มีการตรวจสอบ สารวจเครื่องดนตรีเป็น
ประจาหากพบว่าชารุดจะดาเนินการส่งไป
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-ห้องซ้อมดนตรี
ห้องปฏิบัติงาน

4. ด้ำนระบบงำน
-กฎระเบียบ
ข้อบังคับ

-ปริมาณงาน
ระยะเวลาทางาน

-การสื่อสาร
การมีส่วนร่วม

5. ด้ำนกำรจัดกำรทั่วไป
-ด้านการวางแผน

ฝ่ำยดนตรี กองสวัสดิกำร
สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
เครื่องดนตรีที่จาเป็นต่อการจัดตั้งวง
ออร์เคสตร้า

-มีห้องฝึกซ้อมดนตรีเพียงห้องเดียว
ซึ่งมีขนาดไม่เหมาะสมต่อการฝึกซ้อม
และยังไม่ได้มาตรฐาน

กรมดุริยำงค์ทหำร กองทัพบก
ซ่อมบารุงหรือประสานไปยังกรม
พลาธิการเพื่อดาเนินการจัดซื้อ เพือ่ ให้มี
เครื่องดนตรีเพียงพอต่อการปฏิบัตหิ น้าที่
อยู่เสมอ
-มีการแบ่งแยกออกเป็นสัดส่วนอย่าง
ชัดเจน ทั้งห้องสาหรับฝึกซ้อมย่อยและ
ห้องสาหรับฝึกซ้อมใหญ่ รวมไปห้อง
บันทึกเสียงและหอแสดงที่สามารถรวมวง
เพื่อทาการซ้อมใหญ่

-เป็นไปตามที่สานักงานตารวจแห่งชาติ
กาหนด แต่ได้มีการปรับกฎระเบียบ
ข้อบังคับบางประการเพื่อให้สอดคล้อง
กับรูปแบบและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
อาทิ ด้านระยะเวลาในการเข้างาน
-อยู่ในระดับปานกลาง ไม่มากไม่นอ้ ย
จนเกินไป ซึ่งขึ้นอยู่กับภารกิจที่ได้รับ
มอบหมาย ปัจจุบันมีปริมาณงานที่เพิ่ม
มากขึ้นส่งผลให้ข้าราชการตารวจต้อง
เพิ่มระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
-ลงบันทึกทั้งในรูปแบบของหนังสือ
คาสั่ง และทางวาจา ประกอบกับนา
แอพพลิเคชั่นไลน์ (LINE) มาประยุกต์ใช้
ในการการทางาน เพื่อให้เกิดความ
สะดวกและสามารถติดต่อสื่อสาร
ระหว่างกันได้ตลอดเวลา

-เป็นไปตามระเบียบกระทรวงกลาโหม
ซึ่งขึ้นตรงกับกองทัพบก

-กาหนดเป้าหมายในการพัฒนาเพือ่
ขยายวงเชมเบอร์ให้กลายเป็นวง
ออร์เคสตร้าอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อเป็น
การแสดงศักยภาพขององค์กร อาทิ
การวางแผนเพื่อขออนุมัติจดั ซื้อเครื่อง
ดนตรีที่จะเป็นและควรมี รวมไปถึงการ

-กาหนดเป้าหมายในการสรรหาบทเพลง
ใหม่ ๆ เพื่อทาการฝึกซ้อมให้รองรับต่อ
สถานการณ์เร่งด่วนตามนโยบายของ
องค์กรที่เมื่อได้รับคาสั่งจะต้องสามารถ
ออกปฏิบัติภารกิจได้ทันที

-อยู่ในระดับปานกลางซึ่งขึ้นอยู่กับภารกิจ
ที่ได้รับมอบหมาย ปัจจุบันมีปริมาณงานที่
เพิ่มขึ้นส่งผลให้ข้าราชการต้องเพิม่
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
-มีการจัดการประชุม เพื่อแจ้งข้อมูล
ข่าวสารในการปฏิบัตภิ ารกิจอยูเ่ สมอ
มีการสร้างกิจกรรมเพื่อให้เกิดการมีส่วน
ร่วมระหว่างข้าราชการภายในกรม และ
นาแอพพลิเคชั่นไลน์ (LINE) มาประยุกต์ใช้
ในการการทางาน เพื่อให้เกิดความสะดวก
และสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้
ตลอดเวลา
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-ด้านการจัดการ

-ด้านภาวะผู้นา

-ด้านการควบคุม

ฝ่ำยดนตรี กองสวัสดิกำร
สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
วางแผนขออนุมัติขยายกรอบอัตรากาลัง
เพื่อให้เพียงพอต่อการจัดตั้งวง
ออร์เคสตร้า
-มีการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจที่
ได้รับหมอบหมาย รวมไปถึงการ
ออกแบบการทางานโดยมอบหมาย
ภารกิจให้แต่ละตาแหน่งตาม
ความสามารถของแต่ละบุคคลเพื่อให้
เหมาะสมกับภารกิจทีไ่ ด้
-มีการจัดวางตาแหน่งสาหรับหัวหน้าวง
ประจาวงดนตรีแต่ละวงเพื่อเป็นการ
เสริมสร้างด้านภาวะผู้นาให้แก่บคุ ลากร
ในการบริหารจัดการและการแสดงออก
ทางความคิด
-มีการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติ
ภารกิจเป็นประจา ซึ่งจะทาการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งก่อนและ
หลังปฏิบัตภิ ารกิจเพื่อนาไปเป็นข้อมูล
สาหรับการพัฒนาในครั้งต่อไป

กรมดุริยำงค์ทหำร กองทัพบก

-มีการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับ
หมอบหมาย รวมไปถึงการออกแบบการ
ทางานโดยมอบหมายภารกิจให้แต่ละ
ตาแหน่งตามความสามารถของแต่ละ
บุคคลเพื่อให้เหมาะสมกับภารกิจที่ได้
-มีการจัดวางตาแหน่งสาหรับหัวหน้าวง
ประจาวงดนตรีแต่ละวงเพื่อเป็นการ
เสริมสร้างด้านภาวะผู้นาให้แก่บคุ ลากร
ในการบริหารจัดการและการแสดงออก
ทางความคิด
-มีการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติ
ภารกิจเป็นประจาทุก ๆ 6 เดือน

5. สรุปผลกำรวิจัย
จากการวิเคราะห์ ใ นเชิ งคุณ ภาพโดยการเปรีย บเที ยบกั บกรมดุ ริยางค์ท หาร กองทั พบก
ซึ่งเป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารจัดการวงออร์เคสตร้า ผู้วิจัยได้สังเคราะห์แนวทางการบริหาร
จัดการวงออร์เคสตร้าของฝ่ายดนตรี กองสวัสดิการ สานักงานตารวจแห่งชาติ ที่ควรให้ความสาคัญ
โดยสามารถสรุปได้ ดังนี้
5.1 กาหนดวิ สั ย ทัศ น์ เป้ า หมายที่ ชัด เจนในการจั ด ตั้ง วงออร์ เ คสตร้ า เพื่ อใช้ เ ป็น ข้ อ มู ล
ประกอบการวางแผนด้านอัตรากาลัง เนื่องจากวงออร์เคสตร้าเป็นวงดนตรีขนาดใหญ่ จาเป็นที่จะต้อง
อาศัย นั ก ดนตรี เป็ น จ านวนมาก จึ งควรมี การวางแผนเพื่ อขยายกรอบอัต รากาลั งให้ มี ปริ มาณที่
เพียงพอและเหมาะสม
5.2 กาหนดทิศทาง กลยุทธ์ในการดาเนินภารกิจต่าง ๆ เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้ทั นทีเมื่อ
ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งวงออร์เคสตร้า

112

5.3 ส่งเสริ มให้ข้าราชการตารวจฝ่ายดนตรีได้เข้ารับการฝึกอบรมจากภายในโดยการจัด
กิจ กรรมเพื่อให้ เกิดแลกเปลี่ ย นการเรียนรู้และประสบการณ์ทางดนตรีระหว่างกันผ่ านการจัดทา
Workshop และเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้องค์ความรู้แก่ข้าราชการตารวจ เพื่อเป็นการกระตุ้น
ให้ข้าราชการตารวจฝ่ายดนตรีเกิดการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถของตนเองอยู่ตลอดเวลา
5.4 ส่งเสริมให้ข้าราชการตารวจฝ่ายดนตรีนาเสนอผลงาน โดยให้อิสระทางความคิดเพื่อให้
เกิดผลงานที่สร้างสรรค์แปลกใหม่ ซึ่งจะส่งผลต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กร
5.5 บริหารจัดการด้านงบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้เพียงพอและทั่วถึงต่อการดาเนินภารกิจ
5.6 สารวจ ตรวจสอบ ความพร้อมของเครื่องดนตรีให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ซึ่งหาก
พบว่าเครื่องดนตรีหรืออะไหล่เครื่องดนตรีชารุด ควรเร่งดาเนินการส่งไปซ่อมบารุงหรือการขออนุมัติ
งบประมาณเพื่อจัดซื้อมาทดแทนเครื่องดนตรีหรืออะไหล่ที่ชารุด
5.7 บริหารจัดการห้องซ้อมดนตรี โดยการปรับปรุงให้มีมาตรฐานและทาการแบ่งแยกห้อง
ซ้อมของแต่ละวงออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อให้เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพในการฝึกซ้อมวง
ดนตรีของแต่ละวง อาทิ การแยกห้องซ้อมย่อย ห้องซ้อมใหญ่ ห้องบันทึกเสียง ห้องสาหรับการจัด
เตรียมการแสดงในงานพิธีการสาคัญ ๆ ต่าง ๆ เป็นต้น
5.8 จัดโครงสร้างขององค์กรให้เหมาะสม รองรับปริมาณงาน กาลังพลและงบประมาณที่จะ
ได้รับในการจัดตั้งวงออร์เคสตร้า รวมถึงการกาหนดบทบาทและหน้าที่ของแต่ละตาแหน่งให้มีความ
ชัดเจนและสอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
5.9 สรรหา คัดเลือก บุคลากรที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถทางดนตรีจากทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร เพื่อให้เข้ามาสนับสนุนการขยายวงออร์เคสตร้าและร่วมกันพัฒนาให้วงออร์เคสตร้า
ของฝ่ายดนตรี มีศักยภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
6. ข้อเสนอแนะ
ผู้ศึกษาขอนาเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการบริห ารจัดการวงออร์เคสตร้าของฝ่ายดนตรี
กองสวัสดิการ สานักงานตารวจแห่ งชาติ โดยแบ่งเป็นข้อเสนอแนะในการศึกษา ข้อเสนอแนะใน
การศึกษาครั้งต่อไป ดังนี้
6.1 ข้อเสนอแนะในกำรศึกษำ
1) ฝ่ายดนตรี กองสวัสดิการ สานักงานตารวจแห่งชาติ ควรพิจารณาวางแผนการบริหาร
จัดการกรอบอัตรากาลังเพื่อให้เพียงพอกับปริมาณงาน และรองรับการจัดตั้งวงออร์เคสตร้า
2) ฝ่ายดนตรี กองสวัสดิการ สานักงานตารวจแห่งชาติ ควรจัดฝึกอบรมแลกเปลี่ยนความรู้
ระหว่างบุคลากรในฝ่าย และพิจารณาจัดส่งไปฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก หรือการเชิญวิทยากร
จากภายนอกมาให้ความรู้ทางดนตรี เพื่อเป็นการเพิ่มและพัฒนาทักษะทางดนตรีให้แก่บุคลากร
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3) ฝ่ า ยดนตรี กองสวั ส ดิ ก าร ส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ ควรด าเนิ น การจั ด หาอุ ป กรณ์
เครื่องมือ เครื่องดนตรี เครื่องเสียงที่มีคุณภาพได้มาตรฐานรองรับต่อการจัดตั้งวงออร์เคสตร้า
6.2 ข้อเสนอแนะในกำรศึกษำครั้งต่อไป
1) ควรท าการศึ ก ษาวิ จั ย ด้ า นบุ ค ลากร ด้ า นงบประมาณ ด้ า นอุ ป กรณ์ ด้ า นระบบงาน
ที่เหมาะสม
2) ควรทาการศึกษาถึงความพึงพอใจของข้าราชการตารวจหน่วยงานอื่นที่มี ต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ของข้าราชการตารวจฝ่ายดนตรี
3) ควรทาการศึกษาวิจัยการบริหารจัดการวงออร์เคสตร้าของเหล่าทัพอื่น เพื่อเป็นแนวทาง
ในการบริหารจัดการและพัฒนาวงออร์เคสตร้าของฝ่ายดนตรี กองสวัสดิการ สานักงานตารวจแห่งชาติ
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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กำรศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชนสำหรับกำลังพลและ
ครอบครัว กองบิน 46 จังหวัดพิษณุโลก
จินตวัฒน์ ทัพพะวัฒนะ*
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและความต้องการของกาลังพล
และครอบครัว ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กองบิน 46 2) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน กองบิ น 46 ให้ยั่ งยื น ผู้ วิจั ยได้กาหนดระเบียบวิ ธีวิจัยหรือกระบวนการวิจัย (Methodology)
ที่นามาใช้ในการศึกษาในครั้งนี้เป็นงานวิจัยคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก
(In-Depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key Informant) โดยกาหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจง
(Criterion Based Selection) ได้แก่ ผู้ให้ข้อมูลกลุ่มด้านการเกษตร จานวน 5 ราย ผู้ให้ข้อมูลกลุ่มขาย
สินค้าออนไลน์ จานวน 5 ราย และ ผู้บังคับการกองบิน 46 รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้นจานวน 11 ราย ซึ่งเป็น
ผู้ที่สามารถให้ข้อมูลในการนามาพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน กองบิน 46 ได้เป็นอย่างดี
ผลการศึกษาในวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1) พบว่ามีปัญหาอุปสรรคและความต้องการของ
กาลังพลและครอบครัว ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กองบิน 46 ทั้งหมด 7 ด้าน ได้แก่ ด้านนโยบาย
ด้านการดาเนินการและการพัฒนา ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
ด้านการผลิตและแปรรูป ด้านการตลาดและการจาหน่ายสินค้า ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
สาหรับ กาลังพลและครอบครัว กองบิน 46
ผลการศึกษาในวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2) แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กองบิน 46
ให้ยั่งยืน มีดังนี้ (1) จัดทาแผนยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนกองบิน 46 เพื่อให้เกิด
ความยั่งยืน (2) แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน กองบิน 46 (3) สนับสนุนให้เกิด
ตลาดนัดชุมชนกองบิน 46 (4) ประชาสัมพันธ์ ชักจูง และสร้างแรงจูงใจให้กาลังพลและครอบครัว
กองบิน 46 ร่วมพัฒนาและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน กองบิน 46 (5) สนับสนุนให้
เกิดผลิ ตภัณฑ์ชุมชน กองบิน 46 (6) จัดการรวมกลุ่มด้านการเกษตรและกลุ่มขายสิ นค้าออนไลน์
พร้อมทั้งสร้างเวทีการประชุม เพื่อเสนอแนวทางหรือทิศทางในการดาเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจของ
ชุมชน (7) จั ดทาโครงการพัฒ นาศักยภาพกาลั งพลและครอบครัว (8) จัดหาและสนับสนุนแหล่ ง
เงินทุนในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กองบิน 46
คำสำคัญ: เศรษฐกิจชุมชน, ผลิตภัณฑ์ชุมชน, ตลาดนัดชุมชน
*
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1. บทนำ
กองบิน 46 ได้น้อมนาแนวทางยุทธศาสตร์พระราชทาน ศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง
พัฒนา” อันเป็นหลักการทรงงานตามแนวพระราชดาริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอ
ดุลยเดช กษัตริย์นักพัฒนา ที่ให้ความสาคัญกับการพัฒนาเพื่อช่วยเหลือประชาชน ให้ “พออยู่พอกิน
และพึ่งพาตนเองได้ ” มุ่งพัฒนาคนและชุมชนให้เข้มแข็ง ซึ่งต้องระเบิดจากข้างในให้คนในชุมชนมี
ความพร้อมรับการพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยมุ่งเน้นกระบวนการการมี ส่วนร่วม
เพื่อสร้างความมั่น คงของคนและชุมชนและพื้นที่อย่างยั่งยืน โดยยึดหลั กตามยุทธศาสตร์ “เข้าใจ
เข้าถึง พัฒนา” มาใช้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน
ผู้บั งคับ บั ญชามีน โยบายที่จะพัฒ นากองบิน 46 ให้ เป็นกองบินตัว อย่างในด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งมุ่งเน้ นให้กาลังพลและครอบครัวกองบิน 46 ทุกคนสามารถพึ่งพาตนเองได้ จนถึงการ
พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นจนเกิดความยั่งยืน การพึ่งพาตนเองนั้นเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
ของกองบิน 46 ให้สามารถต่อยอดในการพัฒนาธุรกิจของชุมชน กองบิน 46 โดยมีการรวมกลุ่มเพื่อ
แลกเปลี่ย นความรู้และให้ความช่วยเหลื อซึ่งกันและกัน รวมถึงแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ และ
แลกเปลี่ยนแนวความคิดในการลงทุน เพื่อเป็นการต่อยอดความรู้ในการพัฒนาธุรกิจให้เกิดความยั่งยืน
และเป็นการสร้างอาชีพเพื่อเสริมสร้างรายได้ให้กับกาลังพลและครอบครัว และเป็นการพัฒนาพื้นที่
ว่า งเปล่ า ของกองบิ น ให้ เ ป็ น พื้ น ที่ ก ารเกษตรหรื อ พื้ น ที่สี เ ขี ย ว ตลอดจนส่ งเสริ ม ให้ กาลั ง พลและ
ครอบครัวได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยให้การสนับสนุนโครงการต่าง ๆ เพื่อให้เกิด
เศรษฐกิจชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน
แต่ด้ว ยปั ญหาการดาเนิ น การพัฒ นาพื้นที่ทางการเกษตรและการพัฒ นาเศรษฐกิจชุมชน
เพื่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นของกาลังพลและครอบครัว กองบิน 46 ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ไม่มี
แผนการบริหารจัดการที่เป็นรูปธรรม ผลิตผลทางการเกษตรไม่มีตลาดรองรับ ตลอดจนการขาดการมี
ส่ ว นร่ ว มของก าลั งพลและครอบครั ว ท าให้ ไ ม่ ส ามารถพัฒ นาเศรษฐกิ จ ชุ ม ชนของก าลั ง พลและ
ครอบครัว กองบิน 46 ได้อย่างยั่งยืนและถาวร
ดังนั้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนของกาลังพลและครอบครัว กองบิน 46 อย่าง
ยั่งยืน สามารถพึ่งพาตนเองมีรายได้เสริม และสามารถตอบสนองนโยบายของผู้บังคับบัญชา ผู้วิจัยจึง
มีความสนใจที่จะศึกษาถึงปัญหาอุปสรรคและความต้องการของกาลังพลและครอบครัวในการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน กองบิน 46 เพื่อนามาวิเคราะห์หาแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กองบิน 46
ให้ยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์พระราชทานที่ว่า “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ต่อไป
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2. วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำ
2.1 เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและความต้องการของกาลังพลและครอบครัว ในการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน กองบิน 46
2.2 เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กองบิน 46 ให้ยั่งยืน
3. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดทั่วไปที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจชุมชน
เศรษฐกิจชุมชน เป็นรูปแบบของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ให้ความสาคัญกับชุมชน โดยเริ่มต้น
ดาเนินกิจกรรมจากคนในชุมชนเองในการผลิต บริโภค และการจาหน่าย มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของคน
ในชุ ม ชนเพื่ อ ด าเนิ น กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ซึ่ ง แนวคิ ด ในเรื่ อ งเศรษฐกิ จ ชุ ม ชนมี ผู้ ใ ห้ แ นวคิ ด ไว้
หลากหลาย ดังนี้
อัครเจตน์ ชัย ภูมิ (2560: 3) ได้เสนอแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจชุมชนไว้ว่า เศรษฐกิจชุมชน
หมายถึงกิจ กรรมต่าง ๆ ที่เกี่ย วข้องกับเศรษฐกิจของชุมชน ที่ ประกอบไปด้ว ยกิจกรรมการผลิ ต
การแปรรูป การขายผลผลิต การซื้อ การบริโภคในชุมชน และอาจเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้ และ
กาไรในชุมชน
อรวรรณ เกษร (2561: 2) ได้ให้แนวคิดเกี่ ยวกับเศรษฐกิจชุมชนว่าหมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจของชุมชน ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมทางการผลิต การบริโภค การจาหน่ายที่
คนในชุมชนมีส่วนในการร่วมคิด ร่วมทา ร่วมรับประโยชน์และร่วมกันเป็นเจ้าของ โดยมีการดาเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจตามศักยภาพของชุมชน ภูมิปัญญา และทุนในชุมชน ทาให้เกิดความสัมพันธ์กับ
สั ง คม วั ฒ นธรรม และวิถี ชี วิ ต ความเป็ น อยู่ ข องคนในชุ ม ชน ซึ่ ง การพั ฒ นาเศรษฐกิจ ชุ ม ชนจะมี
ความสัมพันธ์กับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
จากการศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจชุมชนสามารถสรุปได้ว่าเศรษฐกิจชุมชนมีแนวคิดที่
เริ่มต้นจากคนในครอบครัว หรือชุมชน ในการร่วมดาเนินกิ จกรรมทางเศรษฐกิจ ในรูปแบบต่าง ๆ
ไม่ว่าจะเป็นการผลิต การบริโภค และการจาหน่าย โดยเน้นการมีส่วนร่วมของคนในครอบครัว ชุมชน
และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น หรือภูมิปัญญา วัฒนธรรมที่สืบทอดกันมา เกิดความสัมพันธ์ร่วมมื อ
ในการดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของคนในชุมชน เกิดความเข็มแข็งและยั่งยืนต่อไป
ควำมหมำยของเศรษฐกิจชุมชน
เศรษฐกิจชุมชน หมายถึง ระบบเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นหรือชุมชน ที่มีลักษณะเป็นองค์
รวมในมิติด้านต่าง ๆ เช่น ตัวเลขของรายได้ รายจ่าย ผลผลิต การบริโภค การซื้อขายแลกเปลี่ยนและ
รวมไปถึงระบบเศรษฐกิจที่เป็นส่วนหนึ่งทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งหมายรวมถึงความสัมพันธ์กับวิถี
ความเป็นอยู่ของคนในชุมชนนั้นด้วย เศรษฐกิจชุมชนนั้นจะมุ่งเน้นและให้ความสาคัญกับความร่วมมือ
ของคนในชุมชน ทุกคนในชุมชนเป็นเจ้าของร่วมกัน (ธเนศ ศรีวิชัยลาพันธ์, 2558: 2-3)
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เศรษฐกิจชุมชน หมายความว่า เป็นเศรษฐกิจทุกสาขาของชุมชนและหมู่บ้าน ซึ่งดาเนินอยู่
บนพื้นฐาน การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนอย่างเหมาะสม เป็นการผลิต
ที่ส ามารถเลี้ ย งและดูแลชีวิตภายในครอบครัว ได้อย่างเพียงพอ และส่ ว นเกินแห่ งผลผลิ ตนั้นเป็น
เศรษฐกิจ แห่ งการซื้อขายแลกเปลี่ ยน แปรรูป ตามกาลั งและวัฒ นธรรมของชุมชนเอง (ระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทย, 2541: 1)
ดังนั้น เศรษฐกิจชุมชน สามารถสรุปความหมายได้ว่า เป็นกิจกรรมที่เกิดจากการร่วมแรง
ร่ว มใจ ด้านเศรษฐกิจ ในทุกสาขา ของคนในชุมชนหรือหมู่บ้ าน เพื่อดาเนินการผลิ ต การบริโ ภค
การซื้อขายแลกเปลี่ยน การแปรรูป เป็นการผลิตที่สามารถเลี้ยงชีพภายในครอบครัวได้อย่างพอเพียง
โดยมุ่งเน้นความร่วมมือของคนในชุมชน และความเป็นเจ้าของร่วมกันเป็นสาคัญ
แนวทำงในกำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชน
จากกระแสพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้นา
กลยุทธ์มาใช้ในการพัฒนาชุมชน 5 ประการ ดังนี้
1) ยึดชุมชนและครอบครัวเป็นหลัก ซึ่งเป็นจุดสาคัญของเศรษฐกิจชุมชน ประชาชนต้อง
สามัคคี ร่วมมือช่วยเหลือกัน พึ่งพาตนเอง และสร้างความเข้มแข็งของคนในชุมชน โดยมีหน่วยงาน
ภาครัฐเข้าไปช่วยเหลือ
2) ยึดการรวมกลุ่ มทางเศรษฐกิจ การรวมกลุ่มของคนในชุมชนเพื่อเป้าหมายในการผลิ ต
การแปรรูปผลผลิต และการตลาด เป็นต้น
3) ยึ ด รวมกลุ่ ม เป็ น เครื อข่ า ย เพื่อ ร่ ว มมื อกั นแก้ ไขปั ญหากรณี แต่ ล ะกลุ่ มพบปัญ หาและ
อุปสรรคในการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ
4) ยึดการส่งเสริมตลาดชุมชน
5) ยึดเวทีชาวบ้านเป็ นหลัก แบบ “คิดเอง ทาเอง” จัดให้มีการประชุมประชาคมเศรษฐกิจ
พื้นฐานของชุมชน
จากกลยุทธ์ในการพัฒนาชุมชน 5 ประการข้างต้น กรมการพัฒนาชุมชน ได้กาหนดแนวทาง
ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 7 ประการ ได้แก่ (อ้างถึงใน ธเนศ ศรีวิชัยลาพันธ์, 2556: 192)
1) การใช้พื้นที่ของชุมชนเป็นปัจจัยในการผลิตผลิตผลต่าง ๆ และสนับสนุนงานด้านเศรษฐกิจ
ชุมชนอย่างจริงจัง มีการจัดสรรพื้นที่ทางการเกษตร การจัดระบบน้าให้เข้าถึงพื้นที่ทางการเกษตร
2) การพัฒนากลุ่มองค์กรชุมชนให้เป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน นับตั้งแต่การผลิต
การบริโภค การแปรรูป การตลาด การบริหารจัดการ ให้การสนับสนุนด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการผลิต
การแปรรูป ตลอดจนการผลักดันกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนให้เกิดสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน
3) การพัฒนากองทุนชุมชนทุกรูปแบบ
4) การพัฒนาด้านการตลาดชุมชน
5) การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจชุมชนร่วมกัน
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6) การพัฒนาระบบการทางาน พหุภาค ประสานหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกชุมชน
7) การพัฒนาระบบฐานข้อมูล การรายงาน และการติดตามผลการดาเนินโครงการ
กระบวนกำรวำงแผนกลยุทธ์
การวางแผนกลยุทธ์องค์การนั้นเป็นเรื่องที่สาคัญ ในการกาหนดนโยบายหรือกาหนดกลยุทธ์สู่
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
การประเมิ น เพื่ อ ทราบถึ ง จุ ด แข็ ง (Strengths) จุ ด อ่ อ น (Weaknesses) แล้ ว น ามาใช้ วิ เ คราะห์
สมรรถนะหลักขององค์การ
2) ประเมินปัจจัยภายนอกองค์การ ซึ่งอาจใช้ PESTEL Analysis เป็นแนวทางในการประเมิน
เพื่ อ ทราบถึ ง โอกาส (Opportunities) และอุ ป สรรค (Threats) เพื่ อ น ามาวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย แห่ ง
ความสาเร็จ
3) ประมวลผลรวมที่ได้จากการประเมินปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก แล้วนามาวิเคราะห์
ร่วมกันซึ่งอาจใช้ SWOT Analysis เพื่อกาหนดทางเลือกเชิงกลยุทธ์
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4) ผู้ มีอานาจในการตัดสินใจ นาทางเลือกเชิงกลยุทธ์มาประเมินโดยพิจารณาปัจจัยแห่ ง
ความสาเร็ จและสมรรถนะหลั กขององค์การ ร่วมกับความรับผิ ดชอบต่อสังคมและค่านิยมในการ
บริหาร เพื่อเลือกทางเลือกเชิงกลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุด
5) นากลยุทธ์ที่เลือกไว้ไปปฏิบัติ ประกอบด้วย
(1) การระดมทรัพยากร เพื่อสนับสนุนกิจกรรมที่กาหนดไว้ในแต่ละกลยุทธ์
(2) การพัฒ นาระบบการควบคุม เพื่อวัดผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน และ
ระบบป้อนกลับข้อมูล
(3) ปรับโครงสร้างและนโยบาย เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ที่องค์การกาหนด
จะเห็นได้ว่าตัวแบบกระบวนการวางแผนกลยุทธ์เชิงระบบเหตุผลนี้ กลยุทธ์ขององค์การจะถูก
กาหนดโดยผู้บริหารระดับสูง ก่อนถ่ายทอดสู่ผู้บริหารระดับกลางและผู้ปฏิบัติงานหลักที่นากลยุทธ์
หลักไปประยุกต์สู่การปฏิบัติ เป็นการสื่อสารทางเดียวจากบนลงล่าง (Top-Down Communication)
ซึ่ง อาจเกิ ด ปั ญ หาด้า นการสื่ อ สารในการส่ ง ข้ อ มู ล ระหว่ างทาง ดั ง นั้ น ระบบป้ อ นกลั บ ข้ อ มู ล จึ ง มี
ความสาคัญ ผู้บริหารทุกระดับควรพิจารณานามาใช้ และหากมีกลยุทธ์ที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์
ของหน่ ว ยงานระดับ ย่ อย ๆ ที่มี ความสอดคล้ องกับเป้าหมายหรื อวัตถุประสงค์ห ลั กขององค์การ
อาจนามาปรับใช้ร่วมกันจนเป็นกลยุ ทธ์ที่สาคัญขององค์การได้ เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของกาลัง
พลในระดั บ ต่ า ง ๆ ซึ่ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด การประสานความร่ ว มมื อ เป็ น เครื อ ข่ า ย ( Social Network)
ทั้งองค์การและนามาสู่การไว้เนื้อเชื้อใจ (Social Trust) ตลอดจนเป็นทุนทางสังคม (Social Capital)
ภายในองค์การได้
กำรวำงแผนโครงกำร
การนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัตินั้น ต้องพิจารณาขั้นตอนการตัดสินใจในการวางแผนโครงการ
เพื่อที่จะให้ผู้ปฏิบัติเกิดความเข้าใจและสามารถบรรลุกลยุทธ์ที่องค์การได้วางไว้ ซึ่งแนวคิดขั้นตอน
การตัดสินใจในการวางแผนโครงการ ตามภาพที่ 2 ดังนี้
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ภาพที่ 3.2 แสดงขัน้ ตอนการวางแผนโครงการ
ที่มา: ปกรณ์ ปรียากร (2561: 52)
กระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลกับการจัดทาข้อเสนอในการตัดสินใจในการวางแผน
โครงการ มีขั้นตอนการปฏิบัติ เรียงลาดับดังนี้
ขั้นที่ 1 การรวบรวมข้อมูลและข้อเท็จจริงต่าง ๆ เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการต่าง ๆ
รวมทั้งการประเมินสถานการณ์ที่แท้จริง
ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์ปัญหาหรือความต้องการเพื่อที่จะทราบสาเหตุที่ทาให้เกิดปัญหา หรือ
ความต้องการมีสิ่งใดบ้างและมีกี่สาเหตุ
ขั้นที่ 3 การกาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย คือสภาพของผลลัพธ์ที่ต้องการจะให้เกิดขึ้น
พร้อมกับกาหนดเป้าหมาย คือ ผลงานที่จะดาเนินงานเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ที่กาหนด โดยผลงานนี้จะ
ระบุทั้งปริมาณ หรือคุณภาพ และเวลา ตลอดจนข้อมูลอื่น ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการวัดผลสาเร็จใน
การดาเนินงาน
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ขั้นที่ 4 การพิจารณาวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เป็นการขอความเห็นชอบจากผู้บริห าร ทั้งที่
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งผลจะนาไปสู่การปรับปรุง ยกเลิก หรืออนุมัติวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายเบื้องต้นเพื่อนาไปกาหนดวิธีการต่อไป
ขั้นที่ 5 การคิดค้นแสวงหาทางเลือกโดยพิจารณาว่าสาเหตุต่าง ๆ ที่วิเคราะห์ไว้นั้น ควรมี
หนทางการแก้ไขอย่างไร ซึ่งมักมีทางเลือกในการแก้ไขมากกว่า 1 วิธี
ขั้นที่ 6 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมาะสมของทางเลือกต่าง ๆ
ขั้นที่ 7 การนาข้อมูลในการวิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมาะสมของทางเลือก และเสนอให้
ผู้บริหารพิจารณาตัดสินตกลงใจ
ขั้น ที่ 8 น าทางเลื อกที่ เหมาะสมไปจั ดทาข้อ เสนอโครงการตามแบบแผนที่กาหนด ทั้ง นี้
หมายถึงการจัดทาเอกสาร แผน และส่วนประกอบต่าง ๆ
4. วิธีกำรศึกษำและกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
จากการทบทวนวรรณกรรม แนวความคิด ทฤษฎีต่าง ๆ ได้แก่ แนวคิดและความหมาย
เศรษฐกิจ ชุมชน แนวคิดทฤษฎีที่เ กี่ยวกับ เศรษฐกิจชุม ชน แนวคิดในการพั ฒ นาเศรษฐกิ จชุม ชน
ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกกับกาลังพลและ
ครอบครัวในกลุ่มการเกษตร จานวน 5 ราย และกาลังพลและครอบครัวในกลุ่มขายสินค้าออนไลน์
จานวน 5 ราย ตลอดจนสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้บังคับการกองบิน 46 ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของ
กองบิน 46 จังหวัดพิษณุโลก โดยเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้เขียนใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้ า ง (Semi-Structured In-Depth Interview Questionnaire) ซึ่ ง เป็ น ค าถามปลายเปิ ด
(Open-Ended Questions) ที่สามารถปรับเปลี่ยนคาถามได้ตามแต่สถานการณ์ ข้อคาถามจะถู ก
สร้างขึ้นเพื่อสอบถามผู้ที่มีบทบาทเกี่ยวข้องอย่างเจาะจง และสอดคล้องกับบทบาทและหน้าที่ของผู้ให้
สัมภาษณ์ โดยผู้เขียนมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยวิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า
(Triangulation) รวมถึงใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วม โดยได้ล งพื้นที่สารวจพื้นที่ ทางการเกษตรใน
กองบิน 46 พร้อมทั้งเข้าร่วมในกลุ่มไลน์ตลาดนัดออนไลน์ กองบิน 46 เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลปัญหา
อุปสรรคและความต้องการด้านต่าง ๆ ของกาลังพลและครอบครัว กองบิน 46
5. ผลกำรศึกษำ
ผลการศึกษาปัญหาอุปสรรคด้านต่าง ๆ ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนกองบิน 46 ที่ผู้เขียนได้
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ คือ
1) ปัญหาด้านนโยบาย หากผู้บังคับบัญชาไม่มีการกากับดูแล หรือไม่มีนโยบายในการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน ย่อมก่อให้เกิดปัญหาในการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ เมื่อขาดการสนับสนุน
จากผู้บังคับบัญชา จึงไม่สามารถดาเนินงานให้เกิดเป็นรูปธรรม ไม่สามารถจัดตั้งตลาดนัด กองบิน 46
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หรือแก้ไขปั ญหาการดาเนินงานด้านต่าง ๆ ได้ เช่น ด้านการผลิ ต การแปรรูป การตลาดและการ
จาหน่ายสินค้า
2) ปั ญหาด้านการดาเนิ น การและพัฒ นา การกาหนดผู้ รับผิดชอบในการดาเนินการและ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ทาให้การดาเนินการต่าง ๆ ไม่สามารถสาเร็จเป็นรูปธรรม ประกอบกับไม่มี
ผู้นาก่อตั้งหรือรวมกลุ่มในการทาเศรษฐกิจชุมชนด้านการเกษตร และกลุ่มขายสินค้าออนไลน์ขาด
บุคลากรที่มีความรู้ด้านการดาเนินการและการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน จึงทาให้การดาเนินการและ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนไม่ประสบความสาเร็จเท่าที่ควร
3) ปัญหาด้านบุคลากร กาลังพลส่วนใหญ่ไม่ได้สนใจที่จะร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ไม่มี
สิ่งจูงใจในการสร้างเสริมรายได้ ไม่กล้าลงมือทา ขาดองค์ความรู้ในการดาเนินการต่าง ๆ และที่สาคัญ
คือจากัดเวลาในการดาเนินการ เพราะสามารถทาได้นอกเวลาราชการเท่านั้น
4) ปัญหาด้านการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญ หากขาดการรวมกลุ่ม ต่างคน
ต่างทา ไม่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ ประสบการณ์ หรือ การรวมกลุ่มเพื่อกาหนดทิศทางของการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ทาให้ยากต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้ยั่งยืน
5) ปัญหาด้านการงบประมาณ กาลั งพลส่วนใหญ่ที่มีพื้นที่ทาการเกษตร มีระบบน้าที่จะทา
การเกษตรนั้น มีความรู้ ดั้งเดิมที่เคยทา หรือเคยมีประสบการณ์ แต่หากขาดเงินทุน ซึ่งเป็นปัจจัย
สาคัญปัจจัยหนึ่ง การดาเนินการอาจไม่สาเร็จ เพราะการดาเนิ นการด้านการเกษตรต้องใช้เงินทุน
เพื่อพัฒนาต่อยอด จัดหาและซ่อมบารุงเครื่องมือในการทาการเกษตร เป็นต้น ส่วนกลุ่มขายสินค้า
ออนไลน์ ต้องใช้เงินทุนในการจัดหาวัตถุดิบเพื่อผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์
6) ปัญหาด้านการผลิตและการแปรรูป ขาดองค์ความรู้ในการผลิตพืชผลทางการเกษตรและ
การแปรรู ป ตลอดจนขาดอุ ป กรณ์ ใ นการแปรรู ป สิ น ค้ า ทางการเกษตร ส่ ว นสิ น ค้ า ออนไลน์ นั้ น
ขาดเครื่องมือและอุปกรณ์ในการแปรรูปเนื่องจากอุปกรณ์บางชนิดมีราคาแพง ซึ่งบางครั้งการขายของ
ในกลุ่มตลาดนัดออนไลน์ มีโอกาสที่ผู้บริโภคอาจรู้สึกเบื่อหน่ายเนื่องจากผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร
อาจไม่หลายหลาย ดังนั้นต้องพัฒนาขยายประเภทการผลิตสินค้าให้มีผลิ ตภัณฑ์ใหม่ ๆ และตรงความ
ต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น
7) ปัญหาด้านการตลาดและการจาหน่ายสินค้า ซึ่งเป็นปัญหาที่สาคัญเนื่องด้วย หากไม่มี
ตลาดที่สามารถรอบรับสินค้าทั้งด้านการเกษตรและสินค้าออนไลน์ได้ การกาหนดปริมาณการผลิต
สินค้าจึงไม่สามารถมีแนวทางที่ชัดเจนได้
ผลการศึกษาความต้องการด้านต่าง ๆ ในการพัฒนาเศรษฐกิจกองบิน 46 ผู้เขียนได้ข้อมูล
จากการสัมภาษณ์ ที่คิดว่าเป็นความต้องการที่สาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กองบิน 46 คือ
1) ความต้องการด้านนโยบาย หากผู้บังคับบัญชาไม่มีการกากับดูแล หรือไม่มีนโยบายในการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจน ย่อมก่อให้เกิดปัญหาในการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ เมื่อขาดการ
สนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา จึงไม่สามารถดาเนินงานให้เกิดเป็นรูปธรรม ไม่สามารถจัดตั้งตลาดนัด
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กองบิน 46 หรือแก้ไขปัญหาการดาเนินงานด้านต่าง ๆ ได้ เช่น ด้านการผลิต การแปรรูป การตลาด
และการจาหน่ายสินค้า
2) ความต้องการด้านกาลังพล กาลั งพลส่วนใหญ่ไม่ได้สนใจที่จะร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน ไม่มีสิ่งจูงใจในการสร้างเสริมรายได้ ไม่กล้าลงมือทา ขาดองค์ความรู้ในการดาเนินการต่าง ๆ
และที่สาคัญคือจากัดเวลาในการดาเนินการ เพราะสามารถทาได้นอกเวลาราชการเท่านั้น
3) ความต้องการด้านการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ซึ่งเป็นสิ่งสาคัญ หากขาดการรวมกลุ่ม
ต่างคนต่างทา ไม่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ ประสบการณ์ หรือ การรวมกลุ่มเพื่อกาหนดทิศทาง
ของการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ทาให้ยากต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้
ยั่งยืน
4) ความต้องการด้านการลงทุน กาลังพลส่วนใหญ่ที่มีพื้นที่ทาการเกษตร มีระบบน้าที่จะทา
การเกษตรนั้น มีความรู้ ดั้งเดิมที่เคยทา หรือเคยมีประสบการณ์ แต่หากขาดเงินทุน ซึ่งเป็นปัจจัย
สาคัญปัจจัยหนึ่ง การดาเนินการอาจไม่สาเร็จ เพราะการดาเนิ นการด้านการเกษตรต้องใช้เ งินทุนเพื่อ
พัฒ นาต่ อยอด จั ดหาและซ่ อ มบ ารุง เครื่ อ งมื อ ในการทาการเกษตร เป็น ต้น ส่ ว นกลุ่ ม ขายสิ น ค้ า
ออนไลน์ ต้องใช้เงินทุนในการจัดหาวัตถุดิบเพื่อผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์
5) ความต้องการด้านการตลาดและการจาหน่ายสินค้า ซึ่งเป็นปัญหาที่สาคัญเนื่องด้วย หาก
ไม่มีตลาดที่สามารถรอบรับสินค้าทั้งด้านการเกษตรและสินค้าออนไลน์ได้ การกาหนดปริมาณการผลิต
สินค้าจึงไม่สามารถมีแนวทางที่ชัดเจนได้
จากการวิเคราะห์ ปั ญหาอุปสรรคและความต้องการของกาลั งพลในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน กองบิน 46 พบว่า ปัญหาด้านนโยบาย ปัญหาด้านบุคลากร ปัญหาด้านการมีส่วนร่วม และ
ปัญหาด้านงบประมาณ เป็นปัญหาที่ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กองบิน 46 และจากการ
สัมภาษณ์และเก็บข้อมูล สามารถวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนกองบิน 46 ให้ยั่งยืนนั้น ต้องอาศัยปัจจัยด้านนโยบายที่ชัดเจนและต่อเนื่องของผู้บังคับ บัญชา
ปัจจัยด้านกาลังพล เช่น การกาหนดผู้รับผิดชอบ การสร้างแรงจูงใจให้กาลังพลสนใจในการดาเนินการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ปัจจัยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนซึ่งเป็นสิ่งสาคัญ หากขาดซึ่งการมีส่วน
ร่วมของคนในชุมชน การดาเนินกิจกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนย่อมไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ ตลอดจน
ปัจจัยด้านงบประมาณ ต้องเพียงพอต่อการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของเศรษฐกิจชมชนกองบิน 46
จึงสามารถวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนกองบิน 46 ให้ยั่งยืน ดังนี้
1) ด้านนโยบาย หากจะพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนกองบิน 46 ให้ยั่งยืนนั้น ผู้บังคับบัญชาควรมี
นโยบายในการสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนที่ชัดเจนและต่อเนื่อง โดยกาหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์ในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กองบิน 46 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในรูปคณะกรรมการขับเคลื่อน
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กองบิน 46 เพื่อควบคุมและกาหนดทิศทางในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
กองบิน 46 ตลอดจนพัฒนาสินค้ากลุ่มด้านการเกษตรและกลุ่มขายสินค้าออนไลน์ ให้กลายเป็นสินค้า
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ผลิตภัณฑ์ชุมชน กองบิน 46 ต่อไป โดยดาเนินการประชาสัมพันธ์ให้กาลังพล กองบิน 46 ที่สนใจ
เข้าร่วมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กองบิน 46 ส่งเสริมให้มีการจาหน่ายสินค้าในช่องทางอื่น ๆ
เช่น เฟสบุ๊คตลาดนัดออนไลน์ กองบิน 46 เป็นต้น เพื่อให้สามารถเพิ่มจานวนผู้ซื้อหรือผู้สนใจ ได้
อย่างไม่มีข้อจากัด
2) ด้านการมีส่วนร่วม แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กองบิน 46
โดยกาหนดให้ แผนกสวัสดิการ กองบิน 46 เป็นเลขาคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กองบิ น
46 โดยมีผู้บังคับการกองบิน 46 เป็นประธาน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนกองบิน 46
และกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนกองบิน 46 ส่วนหนึ่งมาจากกาลังพลที่สนใจด้านการเกษตร
แต่ละประเภท และกลุ่มขายสินค้าออนไลน์ เพื่อสร้างเวทีในการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
วิเคราะห์ศักยภาพขีดความสามารถของกลุ่ม เพื่อวางแผนในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กองบิน 46
ร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการดาเนินการ การผลิต การจาหน่ายสินค้า และการหาแหล่งเงินทุน
ต่อไป
3) ด้านบุ คลากร คณะกรรมการขับเคลื่ อนการพัฒ นาเศรษฐกิจชุมชน กองบิน 46 จัดทา
โครงการ สร้างหลักสูตรการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กองบิน 46 โดยจัดหาวิทยากรมาบรรยายเพิ่มพูน
ความรู้ให้ แก่สมาชิกภายในกลุ่ มด้านการเกษตรต่าง ๆ และกลุ่ มขายสินค้าออนไลน์ เพื่อที่ส มาชิก
สามารถต่อยอดในการผลิต การจาหน่าย การแปรรูปผลิตภัณฑ์ รวมทั้งให้กาลังพลและครอบครัวที่มี
ความสนใจกลุ่ มด้านการเกษตร และกลุ่ ม ขายสิ นค้าออนไลน์ เกิดแรงผลั ก ดันในด าเนินการด้า น
เศรษฐกิจชุมชน กองบิน 46 ให้สามารถเกิดความยั่งยืนต่อไป
4) ด้านแหล่งเงินทุน กองบิน 46 จัดหาหรือสนับสนุนแหล่งเงินทุนสวัสดิการเพื่อนามาพัฒนา
ต่อยอดเศรษฐกิจชุมชน กองบิน 46 สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มจัดตั้งกองทุนเพื่อสามารถประกอบ
กิจการด้านเศรษฐกิจชุมชน และจัดหาแหล่งเงินทุน เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ โดยให้สามารถกู้ยืมเงิน
มาลงทุนในกิจการเศรษฐกิจชุมชน โดยได้รับการลดหย่อนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราที่ต่ากว่าเงินกู้
ปกติ
5) ด้านการตลาดและการจาหน่ายสินค้า จัดหาตลาดให้กับกลุ่มการเกษตร เช่น กาหนดให้มี
ตลาดจาหน่ายสินค้าภายในกองบิน เพื่อจาหน่ายสินค้ากลุ่มด้านการเกษตร และจาหน่ายสินค้ากลุ่ม
ขายสินค้าออนไลน์ และกาหนดนโยบายให้ กองพันอากาศโยธิน กองบิน 46 ซึ่งมีการประกอบเลี้ยง
อาหารให้กับทหารกองประจาการ โดยพิจ ารณารับซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่กองพัน ฯ ใช้เป็น
วัตถุดิบ ในการประกอบอาหาร และควรสนับสนุน ผลิ ตภัณฑ์กลุ่ มขายสิ นค้าออนไลน์ เพื่อใช้เป็น
อาหารว่างในการจัดประชุมต่าง ๆ
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6. สรุป อภิปรำยและข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนสาหรับกาลังพลและครอบครัวกองบิน 46
จังหวัดพิษณุโลก สามารถนามาอภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
6.1 ปั ญ หำอุ ป สรรคและควำมต้ อ งกำรของก ำลั ง พล ในกำรพั ฒ นำเศรษฐกิ จ ชุ ม ชน
กองบิน 46
ด้านนโยบาย
1) ปัญหาและอุปสรรคด้านนโยบาย พบว่านโยบายของผู้บังคับบัญชาในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนยั งขาดความชัดเจนและความต่อเนื่อง ซึ่งนโยบายการพัฒ นาเศรษฐกิจชุมชน กองบิน 46
เป็นส่วนสาคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดปัจจัยที่ทา
ให้เกิดปัญหาอุปสรรคต่อการจัดการเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
อภิชิต ดวงธิสาร และอนันต์ เกตุวงศ์ (2560) และการออกนโยบายนั้นเป็นการสั่งการจากบนลงล่าง
คือจากผู้บังคับบัญชาสูงสุดสู่ผู้ปฏิบัติ โดยนโยบายนั้นอาจไม่ได้มาจากความต้องการของกาลังพลอย่าง
แท้จริง สอดคล้องกับทฤษฎีแนวคิดการพัฒนาเพื่อพึ่งตนเองของเกษตรกรอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
(Self-Reliance) ที่ไม่ใช้วิธีสั่งให้ทา แต่ให้เกษตรกรสมัครใจเริ่มต้นด้วยตนเองเพื่อให้เกิดการพัฒนา
และสามารถพึ่งตนเองได้
2) ความต้องการด้านนโยบาย พบว่าต้องการให้ผู้บังคับบัญชามีนโยบายที่สนับสนุนงานด้าน
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างต่อเนื่อง มีการจัดสรรพื้นที่ทางการเกษตร การจัดระบบน้าให้เข้าถึง
พื้นที่ทางการเกษตรอย่างทั่วถึง โดยเริ่มจากคนในชุมชนเป็นผู้เสนอความต้องการต่อคณะกรรมการ
ขั บ เคลื่ อ นพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ชุ ม ชน กองบิ น 46 ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ กลยุ ท ธ์ ใ นการพั ฒ นาชุ ม ชน
กระทรวงมหาดไทย ที่ซึ่งกาหนดให้ยึดชุมชนและครอบครัวเป็นหลัก อันเป็นสิ่งสาคัญของเศรษฐกิจ
ชุมชน ประชาชนต้องสามัคคี ร่วมมือ ช่วยเหลือกัน พึ่งตนเอง และสร้างความเข้มแข็งของคนในชุมชน
โดยหน่วยงานภาครัฐต้องเข้าไปช่วยเหลือ
ด้านการดาเนินการและการพัฒนา
1) ปั ญหาและอุป สรรคด้านการดาเนินการและการพัฒ นา พบว่าขาดคณะทางานในการ
ดาเนินการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพื่อวางแผนการดาเนินการพัฒนาในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน
ให้เกิดเป็นรูปธรรม
2) ความต้องการด้านการดาเนินการและการพัฒ นา พบว่าต้องการจัดตั้งคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชุม กองบิน 46 โดยกาหนดให้มีผู้รับผิดชอบงานการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน กองบิน 46โดยตรง ในการประสาน อานวยการ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนให้ดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งในคณะกรรมการนี้จะมีกลุ่มต่าง ๆ รวมทั้ง
กลุ่มด้านการเกษตรและกลุ่มขายสินค้าออนไลน์เข้าร่วม อันจะเป็นผลดีในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
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ให้ยั่งยืนต่อไป สอดคล้องกับ แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ของกรมพัฒนาชุมชนที่กาหนดให้
พัฒนาระบบการทางานพหุภาคประสานหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกชุมชน
ด้านบุคลากร
1) ปัญหาและอุปสรรคด้านบุคลากร พบว่ากาลังพลและครอบครัวขาดองค์ความรู้ในการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนทั้งด้านการเกษตรและด้านการขายสินค้าออนไลน์
2) ความต้องการด้านบุคลากร พบว่าต้องการจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่กาลังพลและครอบครัว
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เช่น การพัฒนาระบบตลาด การพัฒนาวิธีขาย การ
พัฒนากระบวนการผลิต และการพัฒนากระบวนการแปรรูป ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
เศรษฐกิจ ชุมชน ของกรมพัฒ นาชุมชน ในการพัฒ นากระบวนการมีส่ ว นร่ว มและการเรียนรู้ด้าน
เศรษฐกิจชุมชนร่วมกัน
ด้านงบประมาณ
1) ปัญหาและอุปสรรคด้านงบประมาณ พบว่าด้านการเกษตรขาดงบประมาณในการจัดหา
และซ่อมบารุงอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการดาเนินการด้านการเกษตร และแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่า
2) ความต้องการด้านงบประมาณ พบว่าต้องการรับการสนับสนุนด้านงบประมาณจัดตั้ง
กองทุนเศรษฐกิจชุมชน กองบิน 46 เพื่อนามาต่อยอดธุรกิจชุมชน โดยรับการสนับสนุนจาก กองบิน
46 และสหกรณ์ ออมทรั พย์ ก องบิ น 46 ในการหาแหล่ ง เงิ นทุ น ดอกเบี้ย ต่ า ซึ่ง สอดคล้ อ งกั บแนว
ทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ของกรมพัฒนาชุมชน ในการพัฒนากองทุนชุมชนทุกรูปแบบ
ด้านการมีส่วนร่วม
1) ปัญหาและอุปสรรคด้านการมีส่วนร่วม พบว่าขาดการรวมกลุ่มเพื่อกาหนดทิศทางในการ
ดาเนินการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนกองบิน 46
2) ความต้องการด้านการมีส่วนร่วม พบว่ามีความต้องการจัด ตั้งกลุ่มด้านการเกษตรและด้าน
การขายสินค้าออนไลน์ของคนในชุมชนเพื่อร่วมกันคิด วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของคนใน
ชุมชนเพื่อนามาเป็นแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กองบิน 46 ต่อไป
ด้านการผลิตและการแปรรูป
1) ปัญหาและอุปสรรคด้านการผลิตและการแปรรูป พบว่าขาดองค์ความรู้ ในด้านการผลิต
และการแปรรู ป สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของบุ ญ ชอบ ปิ่ น ทอง (2544:110) ที่ พ บว่ า ปั ญ หาและ
อุปสรรคในการดาเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง จังหวัดราชบุรี คือการขาดความรู้ด้านการ
วางแผนในด้านการเกษตรแผนใหม่ การขาดเงินทุน และปัญหาด้านการผลิตและการแปรรูป
2) ความต้ อ งการด้ านการผลิ ต และการแปรรูป พบว่ า ต้ องการการอบรมเพิ่ ม พู นความรู้
ด้านการผลิตสินค้าทางการเกษตร และการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์สินค้าออนไลน์
ด้านการตลาดและการจาหน่ายสินค้า
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1) ปัญหาและอุปสรรคด้านการตลาดและการจาหน่ายสินค้า พบว่าขาดตลาดชุมชน/ช่องทาง
ในการจาหน่ายสินค้า กลุ่มการเกษตรและกลุ่มขายสินค้าออนไลน์
2) ความต้อ งการด้า นการตลาดและการจ าหน่ ายสิ นค้ า พบว่า ต้อ งการตลาดนั ด ชุม ชน
กองบิน 46 เพื่อจาหน่วยสินค้าทั้งด้านการเกษตรและด้านตลาดนัดออนไลน์ กองบิน 46 เพื่อให้เกิด
ช่องทางการจาหน่ายสินค้า และเกิดเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการผลิตสินค้าและปัญหา
ด้านต่าง ๆ ทาให้ผู้ผลิต ทั้งกลุ่มด้านการเกษตรและกลุ่มขายสินค้าออนไลน์ มีแนวความคิดในการ
พัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน กองบิน 46 ต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
ของกรมพัฒนาชุมชน ในการพัฒนาด้านการตลาดชุมชน
6.2 แนวทำงกำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชน กองบิน 46 ให้ยั่งยืน
1) จั ดทาแผนยุ ทธศาสตร์ ในการขับเคลื่ อนเศรษฐกิจชุมชน กองบิน 46 ซึ่งสอดคล้ องกับ
แนวคิดในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ของประทีป วีรพัฒนนิรันดร์ (2541) ที่กาหนดให้มีการวางแผน
และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
2) แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน กองบิน 46 ซึ่งสอดคล้องกับ ประทีป
วีรพัฒนนิรันดร์ (2541) ผู้ให้แนวคิดในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยเสนอให้มีการวิเคราะห์ศักยภาพ
ของท้องถิ่น (ทุนในชุมชน) และสอดคล้องกับ กรมการพัฒนาชุมชนที่ได้กาหนดแนวทางในการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนในเรื่องการพัฒนาระบบการทางานพหุภาค ประสานหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
ชุมชน (อ้างถึงใน ธเนศ ศรีวิชัยลาพันธ์, 2556: 192)
3) จั ด ตั้ ง กลุ่ ม ด้ า นการเกษตร และกลุ่ ม ขายสิ น ค้ า ออนไลน์ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ กระแส
พระราชดาริ เศรษฐกิจพอเพีย ง กรมการพัฒ นาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ที่ได้นากลยุทธ์ในการ
พัฒนาชุมชน คือ ยึดการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ การรวมกลุ่มของคนในชุมชนเพื่อเป้าหมายในการผลิต
การแปรรูปผลผลิตและการตลาด
4) ประชาสั ม พั น ธ์ ชั ก จู ง และสร้ า งแรงจู ง ใจ ให้ ก าลั ง พลและครอบครั ว กองบิ น 46
ร่วมพัฒนาและมีส่วนร่วมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน กองบิน 46 สอดคล้องกับกระแสพระราชดาริ
เศรษฐกิจพอเพียง กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้นากลยุทธ์ในการพัฒนาชุมชน คือ
ยึดเวทีชาวบ้านเป็นหลักแบบ “คิดเอง ทาเอง” จัดให้มีการประชุมประชาคมเศรษฐกิจพื้นฐานของ
ชุมชน
5) จัดทาโครงการพัฒนาศักยภาพกาลังพลและครอบครัว สร้างเวทีแห่งการเรียนรู้ กองบิน
46 เพื่อ ให้ เกิ ดการพัฒ นาศัก ยภาพก าลั งพลและครอบครั ว ส่ ง เสริ มให้ เ กิด อาชีพ สร้า งรายได้ ใ ห้
ครอบครั ว ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ การศึก ษาของ พรรษวดี พงษ์ ศิ ริ (2560) เรื่อ งการพั ฒ นาศั ก ยภาพ
เศรษฐกิจชุมชนจังหวัดมหาสารคามตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่พบว่าควรให้ความสาคัญต่อ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การผลิ ต การตลาด คุณภาพ การเรียนรู้ขององค์การ และการติดต่อ
เครือข่ายเพื่อให้สามารถพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของเศรษฐกิจชุมชนได้มากขึ้น
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6) สนับสนุนให้เกิดผลิตภัณฑ์ชุมชน กองบิน 46 ซึ่งสอดคล้องกับ กรมการพัฒนาชุมชนซึ่งได้
กาหนดแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิ จชุมชนไว้ 7 ประการ (ธเนศ ศรีวิชัยลาพันธ์ , 2556: 192)
ในการส่งเสริมและผลักดันให้เกิดสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน
7) จัดหาและสนับสนุนแหล่งเงินทุนเพื่อจัดตั้งเป็นกองทุนเศรษฐกิจชุมชนกองบิน 46 ในการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 46 สอดคล้องกับ กรมการพัฒนาชุมชนซึ่งได้กาหนดแนวทางในการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนไว้ 7 ประการ ในการพัฒนากองทุนชุมชนทุกรูปแบบ
8) จัดทาตลาดนัดชุมชนกองบิน 46 และช่องทางการจาหน่ายสินค้ากลุ่มด้านการเกษตร และ
สิน ค้ากลุ่ มขายสิน ค้าออนไลน์ ซึ่งสอดคล้ องกับกรมการพัฒ นาชุมชนที่ ได้กาหนดแนวทางในการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนไว้ 7 ประการ ในด้านการพัฒนาด้านการตลาดชุมชน
6.3 ข้อเสนอแนะสำหรับกำรนำผลกำรวิจัยไปประยุกต์ใช้
การวิจัยเรื่องการศึกษาแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนสาหรับกาลังพลและครอบครัว
กองบิน 46 ทาให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคและความต้องการของกาลังพลในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
กองบิน 46 ตลอดจนแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กองบิน 46 ซึ่งผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้
ด้ า นนโยบาย ควรมี น โยบายในการสนั บ สนุ น เศรษฐกิ จ ชุ ม ชนที่ ชั ด เจนและต่ อ เนื่ อ ง
โดยกาหนดเป็น แผนยุ ทธศาสตร์ในการขับเคลื่ อนการพัฒ นาเศรษฐกิจชุมชน กองบิน 46 แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบในรูปคณะกรรมการขับเคลื่ อนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กองบิน 46 กาหนดให้มีตลาด
จาหน่ายสินค้าภายในกองบิน เพื่อจาหน่ายสินค้ากลุ่มด้านการเกษตร และจาหน่ายสินค้ากลุ่มขาย
สินค้าออนไลน์
ด้านการมีส่วนร่วม จัดตั้งกลุ่มกลุ่มด้านการเกษตร และจาหน่ายสินค้ากลุ่มขายสินค้าออนไลน์
จากกาลังพลที่สนใจด้านการเกษตรแต่ละประเภท และกลุ่มขายสินค้าออนไลน์ เพื่อสร้างเวทีในการ
เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ วิเคราะห์ศักยภาพขีดความสามารถของกลุ่ม เพื่อวางแผนในการ
พั ฒ นาเศรษฐกิ จ ชุ ม ชน กองบิ น 46 ร่ ว มกั น แก้ ไ ขปั ญ หาที่ เ กี่ ย วกั บ การด าเนิ น การ การผลิ ต
การจาหน่ายสินค้า และการหาแหล่งเงินทุน ต่อไป
ด้านบุคลากร จัดทาโครงการ สร้างหลักสูตรการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กองบิน 46 โดยจัดหา
วิทยากรมาบรรยายเพิ่มพูนความรู้ให้แก่สมาชิกภายในกลุ่มด้านการเกษตรต่าง ๆ และกลุ่มขายสินค้า
ออนไลน์ เพื่อที่สมาชิกสามารถต่อยอดในการผลิต การจาหน่าย การแปรรูปผลิตภัณฑ์
ด้านงบประมาณ กองบิน 46 จัดหาหรือสนับสนุนแหล่งเงินทุนสวัสดิการเพื่อนามาพัฒนาต่อ
ยอดเศรษฐกิจชุมชน กองบิน 46 สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มจัดตั้งกองทุนเพื่อสามารถประกอบกิจการ
ด้านเศรษฐกิจชุมชนต่อไป
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แนวทำงกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรพัฒนำองค์กำรเพื่อมุ่งสู่ระบบรำชกำร 4.0
ของสำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย
จุฑาภรณ์ สุภัทรพาหิรผล*
บทคัดย่อ
การศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื่อง แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์การเพื่อมุ่ง สู่
ระบบราชการ 4.0 ของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษานโยบาย
ยุทธศาสตร์ ทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ 4.0 และการพัฒ นารัฐบาลดิจิทัล (2)
เพื่อเสนอแนะแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์การเพื่อมุ่งสู่ระบบราชการ 4.0 ของ
สานั กงานปลั ดกระทรวงมหาดไทย และ (3) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการพัฒ นารัฐบาลดิจิทัล ของ
ต่างประเทศ เพื่อนาไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย อันจะ
นาไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 และเป็นรัฐบาลดิจิทัลต่อไป
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ใช้ ร ะเบี ย บวิ ธี วิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ โดยศึ ก ษา รวบรวมข้ อ มู ล จากเอกสาร
(Documentary Research) การสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก (In-depth Interview) โดยก าหนดผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล
ส าคั ญ (Key Informants) จ านวน 15 คน และน ามาวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หา (Content Analysis)
ผลการศึกษาพบว่า แนวทางการเพิ่มประสิท ธิภาพในการพัฒนาองค์การเพื่อมุ่งสู่ระบบราชการ 4.0
ของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่
1) ระดับนโยบาย (Policy) เป็นการพัฒนาภาพรวมระดับประเทศ ซึ่งเป็นบทบาท ภารกิจ
ของรัฐบาลที่ต้องดาเนินการ ดังนี้ 1) กาหนดทิศทาง นโยบาย และเป้าหมายการพัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลของประเทศที่ชัดเจน เข้าใจง่าย มีการกาหนดกลยุทธ์การพัฒนาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 2)
ปรับปรุง แก้ไขระเบียบ กฎหมายให้เอื้อต่อการดาเนินการพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัลและการให้บริการใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชน ปรับโครงสร้างของระบบราชการให้เปิด
กว้าง เชื่อมโยงการทางาน และเปิดเผยข้อมูล ของหน่วยงาน 3) สนับสนุนงบประมาณการพัฒนา
โครงสร้างพื้น ฐานด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศให้มีความพร้อม ทั้งด้าน Hardware Software และ
People ware ให้ ค รอบคลุ ม /ทั่ ว ถึ ง ทุ ก พื้ น ที่ เพื่ อ สนั บ สนุ น การให้ บ ริ ก ารและแก้ ไ ขปั ญ หาของ
ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 4) สนับสนุนงบประมาณการพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล เพื่อให้มีทักษะ
ความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างคล่องตัว มีความพร้อมรองรับต่อการเป็น
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รัฐบาลดิจิทัล และ 5) ปรับปรุงโครงสร้าง บทบาทของหน่วยงานที่รับผิดชอบการดาเนินการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลให้มีความชัดเจน
2) ระดับปฏิบัติการ/พื้นที่ ตั้งแต่การกาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน งบประมาณที่
ชัดเจน และสอดคล้องกัน การใช้งานและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนา
ฐานข้อมูลสาหรับการบริหารและการบริการ การจัดทาฐานข้อ มูลขนาดใหญ่ (Big Data) การพัฒนา
บุคลากรเพื่อรองรับการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และการพัฒนาเพื่อยกระดับการให้บริการประชาชน
3) ข้ อ เสนอเชิ ง วิ ช าการ ควรมี ก ารศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บกั บ การพั ฒ นารั ฐ บาลดิ จิ ทั ล ใน
ต่างประเทศ เพื่อนามาเป็ นแนวทางการพัฒ นาตามบริบทที่เหมาะสม การศึกษาเปรียบเทียบกับ
หน่วยงานอื่นที่มีผลงานโดดเด่นด้านการพัฒนาบริการประชาชน เช่น กรมสรรพากร กรมการขนส่ง
ทางบก เป็นต้น รวมทั้งการถอดบทเรียนเพื่อนามาเป็น Best Practice ในการประยุกต์ใช้ให้สอดคล้อง
ตามบริบทของหน่วยงาน
คำสำคัญ: รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์, รัฐบาลดิจิทัล, ระบบราชการ 4.0, เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. บทนำ
จากทิศทางการพัฒนาประเทศด้านการบริหารจัดการประเทศ รัฐบาลได้กาหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศในระดับต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพตามหลัก
ธรรมาภิบาลซึ่งในปัจจุบัน โลกได้เข้าสู่ยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีสารสนเทศเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว
แบบก้าวกระโดดและเข้ามามีบทบาทสาคัญในการดารงชีวิตประจาวันของมนุษย์ รวมถึงการทางาน
ของทุกภาคส่วน ทั้งในการอานวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน
เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว ถือเป็นความท้าทายและโอกาสในการพัฒนาประเทศที่จะปรับปรุงทิศ
ทางการดาเนิน งานของภาครัฐ เพื่อให้ เกิดประโยชน์สู งสุ ดต่อประเทศและประชาชน การส่งเสริม
ความสามารถในการบริ ห ารจั ดการภาครัฐ ตามยุทธศาสตร์ช าติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเ ป้าหมายการ
พัฒนาที่สาคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชน และประโยชน์
ส่ ว นรวม” แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ด้ า นที่ 6
การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย โดยมี
แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐให้มี
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม กระจายอานาจ และการมีส่วนร่วม
ของประชาชน เพื่อให้เกิดความคุ้มค่า สามารถบริการประชาชนในรูปแบบทางเลือกที่หลากหลายและ
มีคุณภาพ ข้าราชการมีคุณภาพและความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ องค์การมีสมรรถนะสูงและ
ทันสมัย เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล ปรับปรุงระบบ
การบริหารจัดการภายในองค์การ โดยวางระบบสารสนเทศ ปรับรูปแบบการให้บริการของรัฐจากรูป
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แบบเดิมไปสู่ ก ารให้ บ ริ การประชาชนผ่ า นระบบดิจิ ทัล ให้ ส อดคล้ องกั บวิถี การดาเนินชี วิต มีการ
จัดบริการภาครัฐที่อานวยความสะดวกในลักษณะจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ประชาชนสามารถใช้บริการผ่าน
เว็บไซต์ อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ และการใช้บริการผ่านเครื่องให้บริการอัตโนมัติ (Kiosk) รวมทั้ง
กาหนดค่าธรรมเนียมการให้บริการของรัฐที่เหมาะสมระหว่างประชาชนทั่วไปกับนิติบุคคลที่มาใช้
บริ ก าร ตลอดจนประชาชนสามารถตรวจสอบและติด ตามการด าเนิ น งานของรั ฐ ได้ นอกจากนี้
การกาหนดนโยบายและตั้งเป้าหมายมุ่งสู่ “ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0)” เปลี่ยนเศรษฐกิจ
แบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจ ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ภาครัฐต้องปรับตัวให้สามารถอานวยความสะดวก
ในการดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจสังคมยุคดิจิทัล ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและไม่
สามารถคาดเดาได้ จึงต้องมุ่งเน้นความคล่องตัวเพื่อขับเคลื่อนภารกิจ (Agenda Based) และนา
เทคโนโลยีดิจิทัลมาพลิกโฉมสู่ “ระบบราชการ 4.0 (Government 4.0)” ซึ่งภาครัฐต้องมีส่วนร่วมใน
การดาเนินการเพื่อให้ประเทศไทยเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทางานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการ
บริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี เ พื่ อ ประโยชน์ สุ ข ของประชาชน (Better Governance, Happier
Citizens) เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น สามารถเป็ น ที่ เ ชื่ อ ถื อ ไว้ ว างใจ และเป็ น พึ่ ง ของ
ประชาชนได้อย่างแท้จริง (Credible and Trusted Government) โดยภาครัฐจะต้อง 1) จัดระเบียบ
โครงสร้างใหม่ เพื่อสร้างสมดุลและจัดการความสัมพันธ์ระหว่างกลไกภาครัฐ เอกชน และภาคีส่วนอื่น
ๆ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม รวมทั้งออกแบบโครงสร้างภายในภาครัฐให้กระชับ เป็นแนวราบ และ
ไม่เกิดความซ้าซ้อน 2) วางระบบและวิธีการทางานใหม่ โดยยึดคุณลั กษณะที่พึงประสงค์ในการ
บริหารงานภาครัฐหรือหลักบริหารราชการแผ่นดินที่ดี และ 3) ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทางานใหม่
โดยสร้างจิตสานึกและความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ มุ่งเน้นความซื่อสัตย์สุจริตและประโยชน์
ส่วนรวม ทั้งนี้ โดยมีปัจจัยสาคัญในการพัฒนาระบบราชการ 4.0 คือ “การปรับเข้าสู่ความเป็นดิจิทัล
(Digitization/Digitalization)” เพื่อตอบสนองกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมอัน
เกิดจากผลกระทบของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี รัฐบาลดิจิทัลจึงเป็นแนวทางที่สาคัญในการนา
เทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของรัฐ เป็นกลไกที่สาคัญต่อการพัฒนาประเทศ
โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการติดต่อกันได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์ ทาให้สามารถตอบสนอง
ความคาดหวั งของประชาชนได้ โดยมีปัจจัยแห่งความสาเร็จ 3 ประการ ได้แก่ 1) การสานพลัง
ระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอื่น ๆ ในสังคม (Collaboration) 2) การสร้างนวัตกรรม (Innovation)
และ 3) การปรับเข้าสู่ความเป็นดิจิทัล (Digitization/Digitalization)
ภายใต้แนวคิดดังกล่าว สอดคล้องกั บวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืน ค.ศ. 2030 ขององค์การ
สหประชาชาติที่ได้กาหนดเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล
ในการส่ งเสริ มการเป็ น รั ฐ บาลดิจิ ทั ล ยุทธศาสตร์การพัฒ นาประเทศ ทิ ศทางการปฏิรูปประเทศ
แผนพั ฒ นาดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม และการพั ฒ นาระบบราชการ 4.0 ประกอบกั บ การ
เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลกระทบต่อสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งพบ
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ปัญหาและอุปสรรคหลายประการ ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจศึกษาว่า แนวการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการพัฒนาองค์การเพื่อมุ่งสู่ระบบราชการ 4.0 ของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นอย่างไร
เพื่ อ น าไปสู่ ก ารยกระดั บ การพั ฒ นา และได้ ข้ อ เสนอแนะที่ เ ป็ น ประโยชน์ ใ นการขั บ เคลื่ อ น
การดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมายการเป็นระบบราชการ 4.0 และยกระดับการพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัล
ต่อไป
2. วัตถุประสงค์กำรศึกษำ
2.1 เพื่อศึกษานโยบาย ยุทธศาสตร์ ทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ 4.0 และ
การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ที่มุ่งเน้นสู่เป้าหมายการเป็นระบบราชการ 4.0 ของสานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย
2.2 เพื่อเสนอแนะแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์การเพื่อมุ่งสู่ระบบราชการ
4.0 ของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นาไปสู่การบรรลุเป้าหมายการขับเคลื่อนสู่การเป็นรัฐบาล
ดิจิทัล
2.3 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของต่างประเทศ เพื่อนาไปประยุกต์ใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย
3. ระเบียบวิธีวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นเครื่องมือใน
การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล โดยได้กาหนดวิธีการดาเนินการ ดังนี้
1) การศึกษา รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Research) จากทั้งแหล่งข้อมูล
ปฐมภู มิ (Primary Data) ได้ แ ก่ ข้ อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ์ จ ากการประชุ ม และการรวบรวมข้ อ มู ล ของ
คณะทางานขับเคลื่อนมหาดไทย 4.0 และแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้แก่ ข้อมูลจาก
เอกสาร บทความทางวิชาการ กรอบแนวคิด นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ ระเบียบ กฎหมาย งานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แผนยุทธศาสตร์สานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงมหาดไทย เป็นต้น
2) การวิเคราะห์เนื้อหาจากเอกสารและข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ (Content Analysis)
โดยวิเคราะห์จากกรอบแนวคิดการพัฒนาระบบราชการ 4.0 และวิเคราะห์ ประมวลผลประเด็นที่
ได้ รั บ ข้ อ มู ล จากการสั ม ภาษณ์ ได้ แ ก่ การก าหนดแผนยุ ท ธศาสตร์ การพั ฒ นาบุ ค ลากร การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารและการบริการ ปัญหา อุปสรรค และข้อจากัด
ในการดาเนินการ นาไปสู่ข้อเสนอแนะแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์การสู่ระบบ
ราชการ 4.0 ของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งการศึก ษา วิเคราะห์ตัวอย่างการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล (e-Government) ของต่างประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย เพื่อนามา
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ประยุกต์ใช้เป็นแนวทางการพัฒนาตามบริบทของประเทศไทยและสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ต่อไป
3) การสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก (In-depth Interview) เพื่ อ แลกเปลี่ ย นความรู้ ข้ อ คิ ด เห็ น
ข้อเสนอแนะจากผู้ ที่ เกี่ย วข้อง ในการสั มภาษณ์มีลั กษณะเป็น คาถามปลายเปิ ด (Open-ended)
โดยแบ่งคาถามเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ ได้แก่ ชื่อ-สกุล อายุ
ตาแหน่ง หน่วยงานที่สังกัดประสบการณ์ในตาแหน่ง และส่วนที่ 2 เป็นคาถามเกี่ยวกับแนวทางการ
เพิ่มประสิ ทธิภาพในการพัฒ นาองค์การเพื่อมุ่งสู่ ระบบราชการ 4.0 ของส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย ดังภาคผนวก โดยมีผู้ให้ข้อมูลที่สาคัญ (Key Informants) รวมทั้งสิ้น 15 คน แบ่งออกเป็น
2 ระดับ ดังนี้
(1) ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง และผู้ อ านวยการส านั ก /ศู น ย์ / กองในสั ง กั ด ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย จานวน 9 คน ซึ่งเป็นผู้นาการบริห ารการเปลี่ ยนแปลง (Chief Change
Officer: CCO) ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer: CIO) ผู้บริหาร
ที่กากับ ดูแลภารกิจ ด้านการพัฒ นาระบบราชการ รวมทั้ง ผู้บ ริหารที่ขับเคลื่อนภารกิจสาคัญตาม
ยุทธศาสตร์ ส านั กงานปลัดกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุ มด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศ
การบริ ห ารและพัฒ นาบุ คลากร การพัฒ นาระบบงาน การให้ บริ การประชาชน รวมทั้ งผู้ บ ริห าร
ระดับสูงตาแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อให้ครอบคลุมภารกิจการบริหารราชการส่วนภูมิภาค
(2) ข้าราชการระดับผู้ปฏิบัติงาน จานวน 6 คน ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบการ
ดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบราชการ 4.0 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
4.0 (PMQA 4.0) รวมทั้ง การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ผลกำรศึกษำ
จากการทบทวนเอกสารและสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
พัฒนาองค์การเพื่อมุ่งสู่ระบบราชการ 4.0 ของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สรุปได้ดังนี้
จากบทบาทส าคั ญ ของกระทรวงมหาดไทย/ส านั ก งานปลั ด กระทรวงมหาดไทยในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าวคือ กระทรวงมหาดไทยเป็นกระทรวงหลักสาคัญที่เป็นจุดยึด
โยง/จุดเชื่อมโยงของฐานข้อมูลการเพื่อการบริหารและการให้บริการประชาชน กระทรวงมหาดไทยมี
บทบาทหลักในการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ และการดาเนินการเพื่อ
อานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนโดยใช้ฐานข้อมูลทะเบีย นราษฎร์ (กรมการปกครอง) เป็นจุดยึด
โยงการบริหารและการให้บริการ ทั้งตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ การดาเนินธุรกิจ การให้บริการ
ประชาชน ปัจจุบันได้ให้บริการผ่านระบบการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ
(Linkage Center) ซึ่งเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่สามารถเชื่อ มโยงบูรณาการการบริหารและบริการ
บนฐานข้อมูลกลาง (Platform) ในการบริหารและการบริการของประเทศ จึงเปรียบเสมือนศูนย์กลาง
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ในการบริหารฐานข้อมูลกลาง (Data Center) เช่น ฐานข้อมูลความต้องการ/ปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน ฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ฐานข้อมูลของกรมในสั งกัดกระทรวงมหาดไทยที่ใช้ใน
การแก้ ไ ขปั ญ หาในระดั บ พื้ น ที่ ได้ แ ก่ การแจ้ ง เตื อ นภั ย (กรมป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย )
โดยเชื่ อ มต่ อ กั บ ฐานข้ อ มู ล อื่ น ๆ อาทิ ฐานข้ อ มู ล ทะเบี ย นราษฎร์ ฐานข้ อ มู ล ภู มิ ศ าสตร์ ( GIS)
เพื่อป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย การ
พั ฒ นา Application LandsMaps (กรมที่ ดิ น ) เพื่ อ อ านวยความสะดวกให้ กั บ ประชาชนในการ
ตรวจสอบต าแหน่ ง และภาพแปลงที่ดิ น เป็ นต้ น ในส่ ว นของส านัก งานปลั ด กระทรวงมหาดไทย
ในฐานะเป็นหน่วยนโยบาย จึงไม่ใช่หน่วยที่ให้บริการประชาชนโดยตรง มีภารกิจหลักในการขับเคลื่อน
การเป็นราชการบริหารส่วนกลาง คือ ส่วนราชการระดับกรม มีหน้าที่จัดทาแผน ประสาน และแปลง
นโยบายไปสู่การปฏิบัติ เป็นเสนาธิการของกระทรวงมหาดไทย ทาหน้าที่ในการบูรณาการนโยบาย
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย และเป็นศูนย์กลางการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทย
ในลักษณะกลุ่มภารกิจ (Cluster) และราชการบริหารส่วนภูมิภาค คือ สานักงานจังหวัด เป็นเสนาธิ
การของผู้ ว่าราชการจั งหวัด มีหน้ าที่บูรณาการงานของทุกกระทรวง กรมในพื้นที่ ประสาน และ
เชื่อมโยงแผนพัฒนาในระดับ พื้น ที่ จึงต้องสนับสนุนการดาเนินการของผู้ ว่าราชการจังหวัดใน ทุก
ภารกิจ ภายใต้การบริหารราชการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจึงมีข้อมูลจานวนมากทั้งการบริหาร
จัดการภายในองค์การ (Back Office) และการให้บริการประชาชน (Front Office) ให้ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ วในการติดต่อ ประสานงาน อานวยความสะดวกเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผู้ รั บ บริ ก ารและผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งพั ฒ นาองค์ ก ารเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ปฏิบัติงาน
ข้อเสนอแนะแนวทำงกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรพัฒนำองค์กำรเพื่อมุ่งสู่ระบบรำชกำร
4.0 ของสำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย และการพัฒนาประเทศไปสู่รัฐบาลดิจิทัล จากการ
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ รวม 15 คน สรุปแนวทางการพัฒนา แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
1) ระดับนโยบำย (Policy)
เพื่อให้การพัฒ นาประเทศในภาพรวมบรรลุ เป้าหมายการเป็นรัฐ บาลดิจิทัลและส่งผลต่อ
การพัฒนาระดับองค์การ รัฐบาลควรดาเนินการ ดังนี้
(1) กาหนดทิศทาง/นโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีดิ จิทัลของประเทศ ต้องกาหนด
เป้าหมายให้ชัดเจน เข้าใจง่าย และนาเสนอให้ทุกส่วนราชการใช้รูปแบบ เป้าหมายกลางที่กาหนดเพื่อ
ออกแบบการพัฒนาตามภารกิจหลักอย่างเป็นขั้นตอน สอดคล้องเชื่อมโยงกับเป้าหมายระดับประเทศ
โดยเมื่อส่วนราชการจัดทาแผน กาหนดวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ กลยุ ทธ์ และเป้าหมายในการพัฒนา
เทคโนโลยี ส ารสนเทศตามภารกิจและเป้าหมายการพัฒ นาประเทศ ควรมีห น่ว ยงานกลางในการ
ช่วยเหลือ สนับสนุนการขับเคลื่อนการดาเนินการตามแผนอย่างใกล้ชิด และกาหนดกลไกคณะทางาน
ขับเคลื่อนระดับประเทศและระดับส่วนราชการ เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
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(2) ปรับปรุงระเบียบ กฎหมายให้เอื้อต่อการดาเนินการพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัล/ระบบ
ราชการ 4.0 ทั้งการปฏิบัติงานและการให้บริการเพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชนผ่านรูปแบบ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Service) การปรั บ กฎหมายให้ เ อื้ อ ต่ อ การเปิ ด กว้ า งและเชื่ อ มโยงการท างาน
การเปิดเผยข้อมูล ของหน่วยงาน ลดเงื่อนไขการขอข้อมูลในรูปแบบที่ต่างกันของแต่ละหน่วยงาน
ควรออกแบบโครงสร้ างและรู ป แบบของข้อมูล อิเล็ กทรอนิกส์ ที่มีพื้นฐานอยู่บนชื่อรายการข้อมูล
เดียวกัน ปรับระบบการขอข้อมูลภาครัฐให้เป็นแบบ Single Form บูรณาการข้อมูลร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งการปฏิรูปโครงสร้างส่วนราชการ ปรับระบบงานเพื่อให้มี
ความกะทัดรัด ลดขั้นตอนการดาเนินการ
(3) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้มีความพร้อมด้าน Hardware Software People ware การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบฐานข้ อ มู ล เครื อ ข่ า ยอิ น เตอร์ เ น็ ต (Network) ในระดั บ พื้ น ที่ ใ ห้ ค รอบคลุ ม ทั่ ว ถึ ง ทุ ก พื้ น ที่
โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล การสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยีพื้นฐานให้แก่ภาครัฐเพื่อใช้
สนั บสนุน การให้ บ ริการประชาชนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ นอกจากนี้ ควรมีการพัฒนาโครงสร้ าง
พื้ น ฐานด้ า นเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เพื่ อ รองรั บ การด าเนิ น การในระดั บ จั ง หวั ด ให้ ค รอบคลุ ม ทั้ ง
76 จังหวัด ในส่วนของภาคประชาชน ให้สามารถเข้าถึงการรับบริการของภาครั ฐได้อย่างทั่วถึงและ
เท่าเทียมกัน ควรสนับสนุนให้ประชาชนทุกระดับสามารถใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พื้นฐานหรือ
โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ เพื่ อ เข้ า ถึ ง เครื อ ข่ า ยอิ น เตอร์ เ น็ ต สร้ า งความรู้ ความเข้ า ใจในการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศเบื้องต้นให้แก่ประชาชนเพื่อให้เข้าถึง ติดตาม ข้อมูล ข่าวสารได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์
และใช้เทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งในการดาเนินชีวิตประจาวันได้
(4) สนับสนุนงบประมาณการพั ฒนาบุคลากรอย่างเป็นองค์รวม เพื่อให้บุคลากรมี
ทักษะ ความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างคล่องตัว มีความพร้อมรองรับต่อการ
เป็นรัฐบาลดิจิทัล
(5) ปรั บ ปรุ ง /ปฏิ รู ป โครงสร้ า งของหน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบการด าเนิ น การด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลให้ชัดเจน โดยกาหนดให้มีหน่วยงานกลางในการดาเนินการด้านการ
พัฒ นาเทคโนโลยีส ารสนเทศและดิจิทัล โดยเฉพาะให้ชัดเจน จากการสั มภาษณ์ผู้ บริห ารระดับสู ง
ตาแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ความเห็นว่า
“การปรั บ บทบาทภารกิ จ ของกระทรวงดิจิ ทั ล เพื่ อเศรษฐกิ จและสั ง คม
ควรเป็น หน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการสนับสนุนส่วนราชการในเชิง
เทคนิค ส่งเสริมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล การรวบรวม
ข้อมูล (Data) ที่สาคัญของกระทรวง/ส่วนราชการต่าง ๆ โดยกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมควรเป็นหน่วยงานกลางในการจัดระบบการ
บริหารจัดการข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ ซึ่งต้องรับความต้องการ
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(Requirement) การใช้ ฐ านข้ อ มูล จากทุก กระทรวง/ส่ ว นราชการ เพื่ อ
รวบรวมไว้ในคลังข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของหน่วยงานภาครัฐ
นอกจากนี้ ควรเป็น หน่ว ยงานกลางในการจัด การด้ านเทคโนโลยี เช่ น
ระบบกล้ อ งวงจรปิ ด (CCTV) ให้ ร วมศู น ย์ ใ นการติ ด ตั้ ง และดู แ ลระบบ
Operation Room ให้ เชื่ อมโยงกันทุกหน่ว ยงานเพื่อให้ ติดตาม ดูแลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ”
ทั้งนี้ ผู้ให้สัมภาษณ์บางส่วน เสนอแนะแนวทางสรุปได้ว่า กระบวนการนาเข้าข้อมูลต้องมีการ
คั ด แยก กลั่ น กรองข้ อ มู ล ก่ อ นน าเข้ า ระบบคอมพิ ว เตอร์ / ระบบสารสนเทศภาครั ฐ เพื่ อ ให้ เ ป็ น
สารสนเทศ (Information) ที่สามารถเปิดกว้างให้หน่วยงานมาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ต่อยอด
การดาเนินการ อีกทั้ง เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงระบบสารสนเทศภาครัฐ แก้ไขปัญหาการจัดเก็บข้อมูล
ซ้าซ้อน การขอข้อมูลซ้า ๆ ในการรับบริการ
ด้านผู้บริหารระดับสูงท่านที่ 1 เสนอแนะในทางเดียวกันว่า
“การพัฒนาในภาพรวมระดับประเทศ อาจไม่จาเป็นต้องมี Data Center
ของแต่ละหน่วยงานย่อย แต่ควรมี Data Center กลางที่รวมศูนย์ข้อมูล
ทาให้ เ ป็ น Big Data ไว้ที่เดี ยว เพื่ อลดความซ้าซ้ อนของข้อมูล และลด
ปัญหาข้อมูลที่กระจัดกระจาย ไม่บูรณาการกัน”
2) ระดับปฏิบัติกำร/พื้นที่
ข้ อ เสนอแนวทางการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพด้ ว ยการพั ฒ นาเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ของส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและบริการ ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้
(1) การกาหนดนโยบาย ยุท ธศาสตร์ แผนงาน แผนงบประมาณที่ชัด เจน และ
สอดคล้องกัน
กระทรวงมหาดไทย/สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้นานโยบายประเทศไทย
4.0 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ทิศทางการพัฒนาประเทศ และนโยบาย
สาคัญของรัฐบาลในการพัฒนาเทคโนโลยี ดิจิทัลเพื่อการบริหารและบริการสู่การปฏิบัติ โดยมีกลไก
คณะทางานขับ เคลื่อนมหาดไทย 4.0 (มีรองปลั ด กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานคณะทางาน)
ขับเคลื่อนการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมทั้งด้านการปฏิรูประบบราชการและด้านการ
เตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ ได้กาหนดแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. 2561-2564 เพื่อเป็นกรอบทิศทางการพัฒนาดิจิทัลเพื่อให้เห็นภาพการขับเคลื่อนของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อพัฒนาการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นกระทรวงชั้นนาที่มีศักยภาพในการบริการ ภาคประชาชนด้วย
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เทคโนโลยีดิจิทัล” และกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) เพื่อการพัฒนารวม 4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบูรณาการระบบงานและโครงสร้างพื้นฐานกระทรวงมหาดไทย
(Integration) ยุ ทธศาสตร์ ที่ 2 การยกระดับ บริ ก ารประชาชนสู่ บริ การดิ จิทั ล (Digital Services)
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การปรับปรุงกระบวนการดาเนินการด้ว ยเทคโนโลยีดิจิทัล (Smart Operations)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อสร้ งสรรคและประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลอย่าง
มีประสิทธิภาพ (Digital Competency and Innovation)
ทั้ ง นี้ แผนปฏิ บั ติ ก ารดิ จิ ทั ล ของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2561-2564 บรรจุ
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนากว่า 196 โครงการ ภายใต้ กรอบวงเงินงบประมาณ 24,692.1899
ล้านบาท โดยมุ่งเน้ นการพัฒ นากระบวนการด้ว ยเทคโนโลยีดิจิทัลที่การบูรณาการระบบงานและ
โครงสร้างพื้นฐาน การยกระดับบริการ และด้านการพัฒนาบุคลากร ซึ่งงบประมาณกว่าร้อยละ 37
เป็นการดาเนินการบูรณาการระบบงานและโครงสร้างพื้นฐาน แต่กลับพบว่ามีการกาหนดงบประมาณ
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรไว้เพียงร้อยละ 2 เท่านั้น นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนาส่วนใหญ่มุ่งเน้นที่
การพัฒนาฮาร์ดแวร์มากที่สุด (พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อุปกรณ์ การปรับปรุง บารุงรักษา และการ
รักษาความปลอดภัย ของระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ) ตามด้ว ยการพัฒนาซอฟต์แวร์ และการพัฒ นา
บุ ค ลากรเป็ น ล าดั บ สุ ด ท้ า ย นอกจากนี้ หากพิ จ ารณาโครงการส าคั ญ พบว่ า มี โ ครงการพั ฒ นา
เทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งเป็นการพัฒนาตามภารกิจ (Function) รวมทั้งโครงการที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การบริ ห ารงานสู ง กว่าการให้ บ ริ การ แสดงให้ เ ห็ นว่า การพัฒ นาเทคโนโลยีดิ จิทัล ของส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทยในปัจจุ บันยังเน้นการพัฒนาองค์การมากกว่าการยกระดับการให้ บริการ
ประชาชน ซึ่ งสอดคล้ องกับ ภารกิ จ ของส านั กงานปลั ดกระทรวงมหาดไทยซึ่ง ไม่ ใช่ ห น่ ว ยบริ การ
ประชาชนโดยตรง
จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงท่านที่ 1 ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นด้านการ
วางแผนยุทธศาสตร์ว่า
“สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีการกาหนดยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติ
การดิ จิ ทั ล สอดคล้ อ งตามแผนยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แผนพั ฒ นาดิ จิ ทั ล ใน
ระดับบน แผนยุทธศาสตร์สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อนาไปสู่
การพั ฒ นาที่ครอบคลุ มในมิ ติต่า ง ๆ ตามประเด็นยุ ทธศาสตร์ เพื่ อเป็ น
กรอบและทิศทางการพัฒนา ซึ่งเป็นแนวทางกว้าง ๆ ในการดาเนินการของ
กรม รั ฐ วิ ส าหกิ จ โดยแผนจะมุ่ง เน้ น การพั ฒ นาโครงสร้ างพื้ น ฐานด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบฐานข้อมูลที่จะนามาใช้ในการพัฒนาและ
แก้ไขปั ญหา สะท้อนให้ เห็ นข้อเท็จจริงในระดับพื้นที่ มีความง่ายในการ
เข้าถึง และนาฐานข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการบริหารและการบริการ”
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ด้านผู้บริหารระดับสูง ตาแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด มีความเห็นว่า
“แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงมหาดไทยยังไม่ชัดเจน มีการกาหนด
งบประมาณไว้จานวนมาก แต่ยังไม่ส ามารถดาเนินการได้จริงและยังไม่
เกิดผลที่ชัดเจน เช่น โครงการสถาปัตยกรรมองค์การ”
และจากการสัมภาษณ์ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานท่านหนึ่ง มีความเห็นว่า
“การวางแผนยุทธศาสตร์ แผนด้านดิจิทัล ไม่ค่อยเห็นอย่างเป็นรูปธรรม
แต่มี ความพยายามที่ จะทาอยู่ โดยศูน ย์เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการ
สื่อสาร มีการจัดทาแผนปฏิบัติการดิจิทัลตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งเป็น
การรวบรวมแผนงาน/โครงการของกรม รัฐวิสาหกิจไว้ด้วยกัน แต่ยังขาด
การวางแผนเพื่อพัฒนาความเป็ นดิจิทัลในองค์รวม ทั้งนี้ควรมีการบูรณา
การระหว่างการจัดทาแผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทยและแผนพัฒนา
ดิจิทัล กระทรวงมหาดไทย”
สรุปได้ว่า การกาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการ
บริห ารและการบริ การยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร ดังนั้น แนวทางการเพิ่มประสิทธิภ าพในการพัฒนา
องค์การเพื่อมุ่งสู่ระบบราชการ 4.0 ควรให้ความสาคัญกับการกาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ ที่ชัดเจน
การกาหนดแผนงาน/โครงการ และแผนงบประมาณที่สอดคล้องกัน ดังนี้
- กาหนดเป้าหมายและห้วงเวลาของแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ดิจิทัลสู่การปฏิบัติให้ชัดเจน ควรมีการทบทวนและปรับปรุงการกาหนดยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการใน
การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิ ทัลของส านักงานปลั ดกระทรวงมหาดไทยให้เชื่อมโยงกันทั้งระบบ และ
ก าหนดห้ ว งระยะเวลาของแผนฯ ทั้ ง ระยะสั้ น ระยะกลาง และระยะยาวที่ ส อดคล้ อ งตามแผน
ขับ เคลื่อนระดับบนของรัฐ บาล รวมทั้ งการกาหนดกรอบงบประมาณให้ส มดุล ครอบคลุ มมิติการ
พัฒนาทั้งส่วนกลางและการพัฒนาพื้นที่ และมีการติดตาม ประเมินผลความสาเร็จของการดาเนินการ
- ก าหนดนโยบายที่ ชั ด เจนในการน าเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ดิ จิ ทั ล มาใช้ เ พื่ อ
การบริหาร การปฏิบัติงาน และการบริการ ทั้งนโยบายการพัฒนาฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ การพัฒนา
บุคลากร การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนานวัตกรรมการบริหารและ
การบริการ รวมทั้งการสื่อสารให้บุคลากรเข้าใจบทบาทการเป็นรัฐบาลดิจิทัล และมีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนการดาเนินการในฐานะหน่วยงานหลักสาคัญที่เป็นแกนกลางในการประสาน การพัฒนาทั้ง
ในส่ว นกลางและส่ วนภูมิภาค จึ งเปรียบเสมือนจุดยึดโยง/จุดเชื่อมโยงของฐานข้อมูลการเพื่อการ
บริ ห ารและการบริ การประชาชน เป็ นหน่ ว ยงานหลั ก ในการบริ ห ารฐานข้อ มู ล กลาง (Big Data)
สนับสนุนการเป็นรัฐบาลดิจิทัล
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- ก าหนดยุ ท ธศาสตร์ / แผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นดิ จิ ทั ล ของส านั ก งานปลั ด กระทรวง
มหาดไทยต้องพิจ ารณาเชื่อมโยงถึงมิติการพัฒ นาเชิงพื้นที่ (Area Base) ภายใต้บทบาทของผู้ ว่า
ราชการจังหวัด โดยมีสานักงานจังหวัดเป็นเลขานุการในการสนับสนุนภารกิจของผู้ว่าราชการจังหวัด
เพื่อขับเคลื่อนงานในพื้นที่ จึงจาเป็นที่จะต้องสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
ซึ่งปัจจุบันการกาหนดแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงมหาดไทยพิจารณาเฉพาะแผนงาน/โครงการ
ที่ขับเคลื่อนการดาเนินการโดยส่วนราชการ (ส่วนกลาง) ดังนั้น การกาหนดยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติ
การต้องคานึงถึงการวางกรอบการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ด้วย เช่น
การจัดทาฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดเก็บ ประมวลผลข้อมูล
การดาเนินการตามตัวชี้วัดเพื่อใช้ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบเพื่อยกระดับการพัฒนา เป็นต้น
(2) การใช้งานและพัฒนาเทคโนโลยีส ารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทั ล ของสานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย และการพัฒนาฐานข้อมูลสาหรับการบริหารและการบริการ
- การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการบริหารงาน
ของผู้บริหารระดับสูงและผู้ปฏิบัติงาน ควรพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบสารสนเทศ รวมทั้ง
เทคโนโลยีดิจิทัลให้ครอบคลุมทั้งระบบ Hardware Software และ People ware รวมทั้งสร้างการมี
ส่ว นร่ ว มของกลไกผู้ ป ฏิบั ติงานในระดับพื้นที่ในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน/ข้อมูล เพื่อเฝ้ าระวัง
สถานการณ์ ตลอดจนต้องเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานแต่
ละภารกิจด้วย
จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง ตาแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ความเห็นว่า
“ปัญหาการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล จาแนกได้เป็น
3 ด้ า นหลั ก ได้ แ ก่ 1) Hardware เช่ น ปั ญ หาด้ า นโครงสร้ า งของส่ ว น
ราชการ อานาจหน้าที่ 2) Software เช่น ระเบียบ กฎหมายไม่เอื้อต่อการ
ดาเนินการ งบประมาณไม่เพียงพอ และ 3) People ware เช่น บุคลากร
ขาด Digital Skill, Competency, Job Specification, และ Mind Set
จึ ง ควรพั ฒ นาเรื่ อ งดั ง กล่ า วให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รองรั บ การพั ฒ นาของ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว”
จากการสัมภาษณ์ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กอง ให้ความเห็นว่า
“การใช้ ง านและพั ฒ นาเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ของ
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ยังพบปัญหาและข้อจากัดหลายด้าน
เช่น ปัญหาด้าน Hardware ได้แก่ โครงสร้างของส่วนราชการ อานาจ
หน้ า ที่ สายการบั ง คั บ บั ญ ชาในแนวดิ่ ง ที่ ย าว ท าให้ ก ารสั่ ง การ ถึ ง
ผู้ปฏิบัติงานมีความล่าช้า มีการสั่งการหลายระดับชั้น ดังนั้น จึงต้องแก้ไข
ปั ญหาโดยการใช้เทคโนโลยี ส ารสนเทศเข้ ามาช่ว ยให้ การติดต่อ สื่ อสาร
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สั่งการมีความรวดเร็วมากขึ้น เทคโนโลยีจึงมีส่วนสาคัญเป็นอย่างมาก เช่น
การใช้ 5g ดาวเทียม ระบบ GIS และควรพัฒนาให้ผู้ปฏิบัติงานในระดับ
พื้นที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการเพิ่มทักษะ
ความรู้ด้านการสื่อสาร ใช้เครื่องมือในการสื่อสารระดับพื้นที่ได้ ส่งเสริมให้
ผู้ปฏิบัติงานระดับพื้นที่ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และ
เข้าถึงการดารงวิถีชีวิตประจาวั นของประชาชนในพื้นที่ได้ เช่น ผ่านหอ
กระจายข่าว ดังนั้นการเลื อกเครื่องมือสื่อสาร เทคโนโลยี จึงต้องเข้าใจ
วิ ธี ก าร ช่ อ งทางที่ เ หมาะสมกั บ คนในพื้ น ที่ นั้ น ด้ ว ย นอกจากนี้
กระทรวงมหาดไทยต้องมองเห็นภาพรวมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา
อย่างเป็นองค์รวม จึงต้องสร้างความร่วมมือจากประชาชนในการสนับสนุน
ภารกิจ ทั้งการแจ้งข้อมูล ข่าวสารในพื้นที่ เป็นหูเป็นตาในการแจ้งเหตุ
เตือนภัย เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด สามารถ
แก้ไขปัญหาแบบเฉพาะทางได้ รวมทั้งใช้กลไกกานัน ผู้ใหญ่บ้านมาช่วย
การบูรณาการในลักษณะเครือข่ายความร่วมมื อในการปฏิบัติงาน ทั้งใน
ระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ ร่วมกับการนาเทคโนโลยีมาใช้”
- การพัฒนาเทคโนโลยีส ารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่ออานวยความสะดวกใน
การให้บริการประชาชน เพื่อลดการเอารัดเอาเปรียบจากการบริการที่ไม่เป็นธรรม และช่วยสร้างความ
โปร่งใสในกระบวนการให้บ ริ การ ลดการติดสินบนหรือจ่ายเงินเพื่อให้ ได้รับความสะดวก รวดเร็ว
อีกทั้งช่วยลดช่องว่างและโอกาสในการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐได้
ส าหรั บ การพั ฒ นาเพื่ อ ยกระดั บ การให้ บ ริ ก ารประชาชนของศู น ย์ ด ารงธรรม
กระทรวงมหาดไทย ปัจจุบันยังมีข้อจากัดในการจัดเก็บข้อมูล ซึ่งยังเป็นระบบ Manual ข้อจากัดเรื่อง
คน การบู ร ณาการ การออกแบบการด าเนิ นการ ดัง นั้น การเพิ่มประสิ ทธิภ าพเพื่ อยกระดั บการ
ให้บริการประชาชนควรดาเนินการ ดังนี้
(1) ควรมี ก ารวางแผนการพั ฒ นาระบบการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล สถิ ติ ที่ เ กี่ ย วกั บ เรื่ อ ง
ร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดารงธรรม เพื่ออานวยความสะดวกในการจัดเก็บ รวบรวม ประมวลผล
ข้อมูลให้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ดารงธรรม และช่วยลดทรัพยากรกระดาษ ลดระยะเวลาในการดาเนินการ
ได้ จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงท่านที่ 3 ให้ความเห็นว่า
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“การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในศูนย์ดารงธรรม (Back Office)
ควรมีการพัฒนาโดยใช้ระบบการจัดเก็บข้อมูล ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
(รูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์) เพื่อให้เกิดความสะดวกและง่ายในการค้นหา
ข้อมูล โดยแบ่งระดับของการเข้าถึงข้อมูลเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 1) ระดับ
ผู้บริห าร รองปลั ดกระทรวงมหาดไทยที่กากับดูแล ผู้อานวยการส านัก/
ศูนย์/กอง หัวหน้ากลุ่มงาน ให้สามารถเรียกดูข้อมูลจากระบบเพื่อติดตาม
ผลการดาเนิ นงาน นาไปใช้ในการตัดสิ นใจกาหนดนโยบายได้ 2) ระดับ
ผู้ปฏิบัติงาน สามารถบันทึก จัดเก็บข้อมูลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านระบบ
ได้ และส่งต่อเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านระบบได้ทันที โดยลดการทา
เอกสารราชการซึ่งมีขั้นตอนระยะเวลานาน 3) ประชาชน ผู้รับบริการที่มา
ร้ อ งเรี ย นร้ อ งทุ ก ข์ สามารถติ ด ตามเรื่ อ งผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ไ ด้
โดยกาหนดรหัสในการใช้งานให้เป็นรายบุคคล”
(2) ควรมีการวางแผนพัฒนาการให้บริการของศูนย์ดารงธรรมผ่านระบบออนไลน์
การพัฒนาระบบรับและติดตามเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ให้สามารถใช้งานง่าย และตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการ ใช้เทคโนโลยีเพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผู้มาร้องเรียนร้องทุกข์ เช่น พัฒนา
ระบบนัดคิวออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ การแจ้งเตือนสถานะของเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านระบบ
SMS พัฒนาระบบติดตาม (Tracking) เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลา และค่าใช้จ่ายในการ
เดิน ทางมาติดตามเรื่ อง ณ จุ ดบริ การ โดยใช้ระบบออนไลน์ส าหรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทั่ว ไป
ส่วนเรื่องที่มีความยุ่ งยาก ซับซ้อนให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการช่ว ยเหลือ แก้ไขปัญหาให้ แก่ป ระชาชน
โดยตรง
(3) ควรสนับสนุนด้านงบประมาณในการพัฒนาระบบการให้บริการโดยเน้นการเพิ่ม
ช่องทางการให้บริการผ่านระบบออนไลน์ เช่น Website Application เพื่อให้ประชาชนสามารถรับ
บริการได้ทุกที่ ทุกเวลา และทุกอุปกรณ์ การบริการแบบ e-Service โดยประชาชนสามารถตรวจสอบ
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ซึ่งจะทาให้ลดช่องว่างในการทุจริต เกิดความโปร่งใสในการให้บริการ
รวมทั้งควรสนับสนุนงบประมาณในการวางระบบการให้บริการของศูนย์ดารงธรรมในด้านอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งปัจจุบันได้รับงบประมาณในการติดกล้อง CCTV ภายในห้องไกล่เกลี่ยเท่านั้น
(4) การเชื่อมโยง บูรณาการข้อมูลปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนกับ
ภาคีเครื อข่ายทุกภาคส่ วน ทั้งหน่ วยงานในสั งกัดกระทรวงมหาดไทยและเชื่อมโยงข้อมูล ระหว่าง
หน่วยงานทั้งภาครัฐ เชื่อมโยงข้อมูลกับส่วนราชการทั้งส่วนกลางและระดับพื้นที่ที่มีบทบาท ภารกิจใน
การแก้ไขปัญหาและจัดการข้อร้องเรียนร้องทุกข์ รวมทั้งบูรณาการความร่วมมือกับภาคเอกชนและ
ภาคประชาชนในรูปแบบประชารัฐ
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ผู้อานวยการท่านหนึ่ง ให้สัมภาษณ์ว่า “แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการของศูนย์ดารงธรรม กระทรวงมหาดไทยในอนาคต ข้อมูลปัญหา
ความเดือดร้ อนของประชาชนของศูนย์ ดารงธรรมเป็นข้อมูลขนาดใหญ่
มีความจ าเป็ น ต้องบูรณาการเชื่อมโยงหลายหน่ ว ยงาน โดยแบ่ง เป็น 3
ระดับ ดังนี้ 1) เชื่อมโยงข้อมูล ของศูนย์ดารงธรรมกับภาคีเครือข่ายที่มี
หน้ าที่ในการจั ดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 2) เชื่อมโยงข้อมูล ของศูนย์
ดารงธรรมทุกกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 3) วิเคราะห์ ข้อมูล เรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดารงธรรม เพื่อใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา
เชิงนโยบาย นาข้อมูลมาวิเคราะห์ความต้องการของประชาชนในการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อน นามาสู่การกาหนดนโยบายการแก้ไขปัญหา และใช้
ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์เพื่อจัดทาแผนพั ฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดให้
ตอบสนองความต้องการและแก้ได้ตรงจุด”
- การจัดทาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพื่อมุ่งสู่ระบบราชการ 4.0 การเป็นรัฐบาล
ดิจิทัล โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารและการบริการ ข้อมูลของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมี
จ านวนมาก จึ งต้องทาให้ ข้อมูล มีความความถูกต้อง น่าเชื่อถือ เป็นปัจจุบัน เพื่อนามาวิเคราะห์
พยากรณ์ วางแผนการพัฒนาในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเชื่อมโยงข้อมูล จัดทาฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่เพื่อบูรณาการและสร้างเอกภาพการให้บริการร่วมภาครัฐ โดยพิจารณาความต้องการใน
การแก้ไขปัญหาของประชาชน การตัดสินใจทางการบริหาร ออกแบบวิ ธีการจัดเก็บและเรียกใช้งาน
ข้อมูล รวบรวมข้อมูลในลักษณะคลังข้อมูล (Data Warehouse) ใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่
เพื่อวัด วิเคราะห์ บริหารในรูปแบบ Dashboard ที่เข้าใจง่าย นอกจากนี้ ควรให้ผู้ใช้งานเข้ าถึงข้อมูล
ได้อย่ างสะดวก รวดเร็ว เปิดกว้าง (Open Data) โดยกาหนดช่องทางการเข้าถึงข้อมูลในระดับที่
แตกต่างกัน การเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นของผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ปฏิบัติงานทั้ง
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยการบูรณาการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล
ของส่วนราชการสนับสนุนการบริหารและการตัดสินใจของผู้ว่าราชการจังหวัดในการนาข้อมูลมาใช้
ประโยชน์ ใ นการแก้ไ ขปั ญ หาในระดั บพื้ นที่ การก าหนดกระบวนการโดยหารูป แบบที่เ หมาะสม
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ รวมทั้งใช้เทคโนโลยีในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร นโยบาย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเข้าถึงผู้รับบริการให้ผู้รับบริการมีความสะดวก รวดเร็ว
ลดต้นทุน และสร้างความเชื่อมั่นต่อการให้บริการ ทาให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน
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จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง ท่านที่ 2 ให้สัมภาษณ์ว่า
“บทบาทภารกิจของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยในการสนับสนุน
ข้อมูลให้แก่จังหวัด ขณะนี้ได้มีการพยายามทา Big Data โดยนาข้อมูลของ
ทุกกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเข้ามารวมไว้ที่สานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทยที่เดียว เพื่อให้ทุกกรมสามารถใช้งานข้อมูลได้ มีการเชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่า งกัน เช่น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีข้อมูลการ
แจ้ งเตือ นภั ย ข้อ มูล พื้น ที่เ สี่ ย งภั ย กรมที่ ดิน มี ข้อ มูล การจ่ ายภาษีที่ ดิ น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาลังปรับระบบยื่นภาษีออนไลน์ กรมการ
ปกครอง มีข้อมูลพื้นฐานของประชาชน ข้อมูลเลข 13 หลัก โดยเปิดระบบ
ทะเบียนราษฎร์ให้หน่วยงานอื่นมาเชื่อมโยง นี่คือ การพยายามทาให้เข้าสู่
นโยบายประเทศไทย 4.0 หรือระบบราชการ 4.0 รวมทั้งการเชื่อมโยง
ข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกกระทรวงมหาดไทย เช่น กรณีสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 (Covid-19) กระทรวงการคลังให้เงิน
เยียวยา 5,000 บาท ซึ่งมีการมาเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนราษฎร์ โดยใช้เลข
ประจ าตั ว ประชาชน รวมทั้ ง การรั บ บริ ก ารต่ า ง ๆ ของภาครั ฐ โดยให้
ผู้รับบริการสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ได้
เช่น ข้อมูลทั่วไป ขั้นตอนการดาเนินการ ข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อหน่วยงาน
ข้อ มูล แบบฟอร์ มการให้ บริ การ ข้อ มูล แผนงาน โครงการ งบประมาณ
ข้อสั่ งการต่ าง ๆ มารวบรวมไว้ที่ เดีย ว เพื่ อให้ จัง หวัด สามารถค้ นหาได้
สะดวก ช่วยลดขั้นตอนการดาเนินการเรื่องงานเอกสารราชการได้
ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กอง ให้ความเห็นเรื่องความจาเป็นของฐานข้อมูลว่า
“การดาเนินภารกิจด้านการต่างประเทศ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจานวน
มาก แต่ ยั ง ไม่ มี Big Data เพื่ อ ใช้ ป ระโยชน์ ร่ ว มกั น ในการปฏิ บั ติ ง าน
การพิจารณาด้านต่าง ๆ แต่ละหน่วยงานต่างมีข้อมูล สารสนเทศของแต่ละ
หน่ ว ยงาน แต่ ยั งไม่ มีก ารแชร์ ใ ห้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ยวข้ องใช้ ข้อ มู ล ร่ว มกั น
ซึ่งอาจจะติดขัดเรื่องข้อระเบียบ กฎหมายในการเปิดเผยข้อมูล ที่ยังไม่
สามารถทาได้ ทาให้นโยบายการแก้ไขปัญหายังไม่ส ามารถทาได้อย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ จึ ง ควรพั ฒ นาระบบการตรวจลงตรา ( VISA) โดยใช้
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการตรวจสอบบุคคลที่เดินทางเข้า -ออกประเทศ
ทั้งการตรวจสอบและบันทึกประวัติของบุคคลที่อยู่ในบัญชีต้องห้ามเดิน
ทางเข้าประเทศ (Blacklist) การตรวจสอบ Passport โดยสามารถบูรณา
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การเชื่อมโยงข้อมูล ระหว่างหน่ว ยงานผ่ านระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ
ร่วมกันได้ ในการดาเนินการเรื่องการเปิดด่านชายแดน กระทรวงมหาดไทย
ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ ไม่มีข้อมูลมาวิเคราะห์
ปัญหาที่เกิดขึ้นในระดับพื้นที่ เช่น ข้อมูลด้านโลจิสติกส์ ปัญหายาเสพติด
แรงงานข้ามชาติ การค้ามนุษย์ การลักลอบเข้าประเทศทางด่านชายแดน
การแชร์ข้อมูล Big Data ยังไม่สมบูรณ์ ทาให้คนอื่นมองว่าประเทศไทย
เป็น แหล่งกบดานของคนหลบหนีคดี การลักลอบขนยาเสพติด ซึ่งยังไม่
สามารถแก้ปัญหาได้ นี่คือ ความสาคัญของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหรือ
รัฐบาล 4.0 ในด้าน Big Data ซึ่งนโยบายของรัฐบาลต้องชัดเจน ต้องกล้า
ที่ จ ะก้ า วข้ า มปั ญ หาการเมื อ ง ปั ญ หาระบบอุ ป ถั ม ภ์ ระบบศั ก ดิ น า
การปฏิรูปโครงสร้างของหน่วยงาน การปฏิรูประเบียบ กฎหมาย รัฐบาลจึง
ต้องให้ความสาคัญกับการปรับสู่รัฐบาล 4.0 อย่างจริงจัง กาหนดหน่วยงาน
รั บ ผิ ด ชอบที่ ชัด เจน รวมทั้ งก าหนดงบประมาณในการขั บเคลื่ อนอย่ า ง
จริงจัง”
- ด้านการสร้างการรับรู้ข้อมูล ข่าวสารให้แก่ประชาชน ถือเป็นภารกิจสาคัญของ
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งจะต้อ งพัฒนาระบบหรือเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารให้ประชาชนรับทราบ สร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจผ่านช่องทางออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงได้
ง่าย รวดเร็ว เช่น เว็บไซต์ โทรศัพท์มือถือ กลุ่มไลน์ เน้นการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social
Media) ซึ่งเป็นช่องทางที่ประชาชนส่วนใหญ่ใช้ในชีวิตประจาวัน สามารถเข้าถึงได้ง่าย เพื่อตอบสนอง
มิติการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
3) ด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรเพื่อรองรับกำรพัฒนำเทคโนโลยีดิจิทัล
(1) พัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล กล่าวคือ บุคลากรเป็น
องค์ ป ระกอบที่ ส าคั ญ ในการพั ฒ นาเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล และการก้ า วเข้ า สู่ ร ะบบราชการ 4.0 ทั้ ง นี้
การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลแก่ข้าราชการและบุคลากรของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็น
กลไกสาคัญในการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล บุคลากรภาครัฐต้องมีการปรับตัวให้เท่าทันกับ
การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานตามบทบาทในการปรับเปลี่ยน และ
สามารถนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล ควรกาหนด
แผนพัฒนาบุคลากรด้านทักษะดิจิทัลให้สอดคล้องกับแผนอื่น ๆ การออกแบบหลักสูตรการพัฒนา
ควรเน้นความรู้ ความเข้าใจ และนาไปประยุกต์ใช้ได้จริง เช่น การสร้าง QR Code การใช้งานระบบ
ประชุมออนไลน์ การนาข้อมูลส่งผ่าน Google Drive เป็นต้น รวมทั้งกาหนดหลักสูตรเฉพาะกลุ่มที่
แตกต่างกัน โดยเน้นการพัฒนากลุ่มผู้บริหารระดับกลางซึ่งเปรียบเสมือนโซ่ข้อกลางที่เป็นผู้ออกแบบ
งานและการพัฒนาที่จะนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ การสร้างแนวคิดใหม่หรือวิธีการใช้
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เทคโนโลยี ดิ จิ ทัล ในการเพิ่มประสิ ทธิภ าพในการบริ ห ารและการให้ บริ การ ส าหรับ หลั กสู ตรการ
ฝึ กอบรม ควรแก้ ไขข้ อจ ากั ดของภาครัฐ ให้ เ ปิด กว้า งให้ บุค ลากรสามารถเข้าอบรมหลั กสู ตรของ
หน่วยงานภาคส่วนอื่นได้ เช่น สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาคเอกชน เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรรับ
แนวทาง ความรู้ และแนวคิดใหม่เข้ามาปรับใช้ในการพัฒนาระบบราชการ การพัฒนาหลักสูตรการ
อบรมตามช่วงวัยของบุคลากรที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ ต้องส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ผ่านระบบออนไลน์ (e-learning) ซึ่งสามารถเรียนได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางและค่าเอกสารได้
สาหรับการพัฒนาบุคลากรที่มีภารกิจด้านการให้บริการประชาชน ควรพัฒนาทักษะ
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและทักษะเฉพาะ จากการสัมภาษณ์ผู้อานวยการท่านหนึ่ง ให้ความเห็นว่า
“การพัฒนาเจ้าหน้าที่ศูนย์ ดารงธรรม ถือเป็นหัว ใจสาคัญ ซึ่งศูนย์ดารง
ธรรมมีการพัฒนาบุคลากรเรื่อง Service Mind ให้เจ้าหน้าที่มีจิตใจรักการ
บริการ ยิ้มแย้มแจ่มใสและมีการเพิ่มเติมองค์ความรู้ใหม่ ๆ ให้เจ้าหน้าที่
เช่น นโยบายรัฐบาล ข้อกฎหมายใหม่ ๆ เช่น กฎหมายการเช่านา การไกล่
เกลี่ยหนี้ รวมถึงแนวทาง วิธีการดาเนินการเพื่อให้บริการประชาชนอย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ปั จ จุ บั น มี ผู้ เ ข้ า มาขอค าปรึ ก ษาเรื่ อ งข้ อ กฎหมายใหม่ ๆ
เพิ่มขึ้น จึงต้องพัฒนาให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ รวมทั้งนาเครื่องมือเทคโนโลยี
สารสนเทศในการเพิ่ มประสิ ท ธิภ าพการให้ บริ ก าร เช่ น จั ด ทาค าถามค าตอบที่ พ บบ่ อ ย (Q & A) เพื่ อ ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ใ ช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง าน
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ (Knowledge Management) สร้ างกลุ่ ม Line เพื่ อ
เป็นช่องทางให้เจ้าหน้าที่เข้ามารับความรู้ใหม่ ๆ จัดอบรมกลุ่มใหญ่ทุกภาค
และนิ เ ทศงานแต่ ล ะภาค โดยหั ว ข้ อ ที่ จั ด อบรม เช่ น การแก้ ไ ขปั ญ หา
กฎหมายใหม่ ๆ กฎหมายเฉพาะด้าน อบรมการใช้ระบบ IT เพื่อรับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์ และ Service Mind นอกจากนี้ ยังใช้ช่องทางของศูนย์
ดารงธรรม เป็ น ช่ อ งทางในการประชาสั ม พั น ธ์ค วามรู้ นโยบายใหม่ ๆ
ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอีกด้วย ซึ่งผลการประเมินเจ้าหน้าที่
ศูนย์ดารงธรรมส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี สามารถให้บริการได้อย่างเสมอภาค
และเท่าเทียม”
(2) พัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรเพื่อการรองรับการเปลี่ยนแปลง ควรส่งเสริม
พัฒนาทั้งจากสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก ขอรับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานกลาง (สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล) หรือสถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนา
บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถทางด้ า นดิ จิ ทั ล ที่ ห ลากหลาย เช่ น นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ข้ อ มู ล
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(Data Scientist), นั ก พั ฒ นาซอฟต์ แ วร์ (Software Developer) และนั ก วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล (Data
Analyst) เป็นต้น จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง ตาแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ความเห็นว่า
“การพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ควร
กาหนดให้มีตาแหน่ง Data Analyst, Data Scientist, นักพัฒนาระบบ
ซอฟต์แวร์ และควรเพิ่มอัตรากาลั งในตาแหน่งนักวิช าการคอมพิว เตอร์
เพราะมีความจาเป็น รวมทั้ง จะต้องมีการดึงดูดคนในตาแหน่งนี้ให้เข้าสู่
ระบบราชการมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันยังทาได้ยาก เพราะคนที่เรียนจบด้านนี้
ส่วนใหญ่ไปทางานเอกชน เพราะได้รับเงินเดือนสูงกว่า สาหรับตาแหน่งนี้
จึ งต้ องคิด วิธี การดึง ดูด คนเข้า สู่ ร ะบบราชการให้ มากขึ้ น มี การส่ งเสริ ม
แรงจู งใจเพิ่มขึ้น ส่ว นตาแหน่งนายช่างไฟฟ้าสามารถ Contact Out
ได้ในส่วนของโครงสร้างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารยังไม่เอื้อ
ต่อการปฏิบัติงานจริง ตาแหน่งนายช่างไฟฟ้ามีจานวนมากส่วนนักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ มีน้ อย งานในเชิงการพัฒ นาระบบจึงยังไม่เกิด จึงต้องเพิ่ม
อัตรากาลังในส่วนนี้ให้มากขึ้น ทุกศูนย์เขตต้องมีนักวิชาการคอมพิวเตอร์มา
พัฒนาระบบ รวมทั้งพัฒนาความสามารถในการดึงข้อมูลมาใช้ประโยชน์ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย”
(3) บริ ห ารอั ต ราก าลั ง ที่ มี ค วามรู้ ทั ก ษะ และสมรรถนะด้ า นเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
กล่าวคือ การบริหารอัตรากาลังและสมรรถนะของข้าราชการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
โดยการปรับกรอบอัตรากาลัง/ตาแหน่ง ปรับลดอัตรากาลังตาแหน่งที่ไม่จาเป็น เพื่อเพิ่มบุคลากรหลัก
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ได้แก่ วิศวกรข้อมูล (Data Engineer) วิทยาการข้อมูล (Data Scientist) และ
นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst) เพื่อมาออกแบบระบบฐานข้อมูล เทคโนโลยี และการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
(4) การเพิ่มตาแหน่งที่ปฏิบัติงานเฉพาะด้าน เช่น นักวิเทศสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุน
การดาเนินการในระดับจังหวัด จากการสัมภาษณ์ผู้อานวยการสานัก/ศูนย์/กอง ให้ความเห็นว่า
“ภารกิ จ ด้ า นการต่ า งประเทศที่ มี ม ากขึ้ น เรื่ อ ย ๆ ตามการพั ฒ นาของ
ประเทศ รั้วที่กั้นระหว่างประเทศจะค่อย ๆ ลดลงเรื่อย ๆ ประเทศมีการ
รวมกลุ่มกันมากขึ้น เพื่อลดการกีดกัน/อุปสรรคระหว่างประเทศ เกิดความ
ร่วมมือในระดับประเทศและระหว่างประเทศมากขึ้น ดังนั้น บุคลากรด้าน
ก า ร ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ นั บ วั น ยิ่ ง มี ค ว า ม ส า คั ญ ม า ก ขึ้ น ใ น ส่ ว น ข อ ง
กระทรวงมหาดไทยมีภารกิจด้านการต่างประเทศในการสนับสนุนจังหวัด
เช่น งานแปล งานอบรมสัมมนา งาน Sister City มีแนวโน้มภารกิจต่าง ๆ
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เพิ่มมากขึ้นซึ่งขึ้นอยู่กับบริบทของจังหวัด ปัจจุบันมีจังหวัดชายแดน 31
จังหวัด ต้องมีการติดต่อสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์กั บประเทศเพื่อนบ้าน
โดยเฉพาะจั งหวัดที่มีขนาดใหญ่ จังหวัดท่องเที่ยว จังหวัดอุตสาหกรรม
จังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษ ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับนักท่องเที่ยว นักลงทุนผู้มา
รักษาพยาบาล ผู้ที่มาพักอาศัยแบบ long Stay จังหวัดต้องมีบุคลากรที่มี
ความรู้ ความเข้าใจด้านการต่างประเทศ ปัจจุบันที่มีอยู่ เช่น บุคลากรของ
สถาบันการศึกษา หน่วยงานเอกชน ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่า
ราชการจังหวัดสวมหมวก 2 ใบ ทั้งในการเป็นผู้แทนของรัฐบาลและผู้แทน
กระทรวงมหาดไทย จึ ง ต้ อ งสนั บ สนุ น ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ในทุ ก มิ ติ
ส านั ก งานจั งหวัด เป็ น Governor Office เป็ นหน่ ว ยงานแรก ๆ ที่ต้ อ ง
รองรับภารกิจของผู้ว่าราชการจังหวัด ปัจจุบันกระทรวงมหาดไทยยังไม่มี
นักวิเทศสัมพันธ์ที่เป็นข้าราชการในระดับจังหวัด มีแต่นักวิเทศสัมพันธ์ที่
เป็ นพนักงานราชการรวม 33 จังหวัด (จังหวัดชายแดน 31 คน จังหวัด
ปั ต ตานี แ ละภู เ ก็ ต จั ง หวั ด ละ 1 คน) ซึ่ ง การด าเนิ น การส่ ว นใหญ่ จ ะให้
ข้าราชการตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไป กลุ่มงานอานวยการเป็นผู้ปฏิบัติ
ซึ่งไม่ ใช่ภ ารกิ จ โดยตรง และยั งไม่ มีความรู้เ ฉพาะด้า นการต่า งประเทศ
ดัง นั้ น การพั ฒ นาเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพในการเป็ น ระบบราชการ 4.0
ในระยะแรกอาจไม่ต้องมีตาแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ที่เป็นข้าราชการ แต่ควร
ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาบุ ค ลากรต าแหน่ ง นั ก จั ด การงานทั่ ว ไปมี ค วามรู้ ทั ก ษะ
ความเข้าใจภารกิจด้านการต่างประเทศในระดับพื้นที่ โดยเฉพาะในจังหวัด
ชายแดน จังหวัดขนาดใหญ่ จังหวัดท่องเที่ยว จังหวัดอุตสาหกรรม EEC
เพื่อรองรั บการดาเนินการ ส าหรับระยะต่อไปควรให้มีนักวิเทศสัมพันธ์
อย่างน้อยจังหวัดละ 1 คน และเพิ่มนักวิเทศสัมพันธ์ให้จังหวัดท่องเที่ยว
จังหวัดขนาดใหญ่ จังหวัดอุตสาหกรรม EEC เพื่อให้สามารถดาเนินภารกิจ
ด้านการต่างประเทศในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ”
(5) ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (Mindset) ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน
การปฏิบัติงาน ต้องเตรียมความพร้อมของบุคลากรโดย 1) สร้างการรับรู้และกระตุ้นให้บุคลากรเกิด
ความสนใจในการพัฒนาทักษะและความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เข้าใจถึงความสาคัญของ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่ออานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและการบริ การ และความสาคัญของการ
พัฒ นาฐานข้ อมู ล ขนาดใหญ่เ พื่อ พั ฒ นาและแก้ ไขปั ญหาของประชาชน 2) ส่ ง เสริ มทั กษะการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นส่วนหนึ่งในองค์ประกอบของการปฏิบัติงาน การส่งเสริมทักษะการใช้เครื่องมือ
อุปกรณ์ และเทคโนโลยี อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แท็บเลต โปรแกรมต่าง ๆ และสื่อออนไลน์ใน
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การสื่อสาร พัฒนากระบวนการทางานให้มีความทันสมัย 3) สร้างบรรยากาศการทางานให้เอื้อต่อการ
ใช้ เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ส่ ง เสริ ม การคิ ด นอกกรอบ ปรั บ Mind Set ของคนรุ่ น เก่ า ให้ ยอมรั บการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ใช้กระบวนการ KM การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน
ดิจิทัลในการหลอมรวมคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ให้สามารถปฏิบัติงานรองรับการเป็นระบบราชการ
4.0 การพัฒนาจาก Best Practice แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ และการถอดบทเรียนจาก
หน่วยงานต้นแบบ
4) ข้อเสนอเชิงวิชำกำร
การพัฒนาระบบราชการ 4.0 หรือการพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัล ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกับ
การพั ฒ นารั ฐ บาลดิ จิ ทั ล ในต่ า งประเทศ เพื่ อ น ามาเป็ น แนวทางการพั ฒ นา รวมทั้ ง การศึ ก ษา
เปรียบเทียบกับหน่วยงานอื่นที่มีผลการให้บริการที่เป็นเลิศ หรือมีผลงานที่โดดเด่น (Best Practice)
เช่น กรมสรรพากร กรมการขนส่งทางบก เป็นต้น
5. สรุป อภิปรำย และข้อเสนอแนะ
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 ของสานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทยมีความครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านนโยบาย/ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การบริหารและยกระดับการบริการ การพัฒนาบุคลากร ซึ่งถึงแม้ว่าจะมี การกาหนดแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลที่สอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในระดับประเทศ แต่แผนฯ ยังขาดความชัดเจนในการ
ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติและขาดการบูรณาการแผนงาน/โครงการร่วมกัน รวมทั้งยังพบปัญหา อุปสรรค
ต่าง ๆ จึงนาไปสู่ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาในอนาคต
อย่างไรก็ตาม ผู้ศึกษามีความเห็นว่า แนวทางการเพิ่มประสิ ทธิภาพในการพัฒ นาสู่ระบบ
ราชการ 4.0 และการขับเคลื่อนสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล มีมุมมองการพัฒนาใน 2 ระดับที่เชื่อมโยงกัน
มิติแรก ระดับการพัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ตามแนวคิดระบบราชการ 4.0 ที่มุ่งเน้น
การปรับภาครัฐหรือระบบราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและรองรับการพัฒนาประเทศไทย
4.0 มุ่ ง เน้ น การยึ ด หลั ก ธรรมาภิ บ าลของการบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี เ พื่ อ ประโยชน์ สุ ข ของ
ประชาชนโดย 1) การจั ดระเบี ย บโครงสร้างใหม่ เพื่อสร้างความสมดุล และจัดการความสั มพันธ์
ระหว่างกลไกลภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคส่วนอื่น ๆ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม รวมทั้งออกแบบ
โครงสร้างภายในภาครัฐให้กระชับและไม่เกิดความซ้าซ้อน 2) การวางระบบและวิธีการทางานใหม่
โดยยึดหลักคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการบริหารงานภาครัฐหรือหลักบริหารราชการแผ่นดินที่ดี
3) การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทางานใหม่ โดยการสร้างจิตสานึกและความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หน้ า ที่ มุ่ ง เน้ น ความสื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต และประโยชน์ ส่ ว นรวม คุ ณ ลั ก ษณะของระบบราชการ 4.0
ประกอบด้ ว ย 3 ส่ ว น ได้ แ ก่ ระบบราชการที่ เ ปิ ด กว้ า งและเชื่ อ มโยงกั น (Open & Connected
Government) ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centric Government) และระบบราชการที่มี

151

ขีดสมรรถนะสู งและทัน สมัย (Smart & High Performance Government) โดยมุ่ง พัฒ นาปัจจั ย
สาคัญ 3 ประการ ได้แก่ การสานพลังระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอื่น ๆ ในสังคม (Collaboration)
การสร้ า งนวั ต กรรม (Innovation) การปรั บ เข้ า สู่ ค วามเป็ น ดิ จิ ทั ล (Digitization/Digitalization)
ซึ่งเชื่อมโยงจากยุทธศาสตร์ระดับชาติ นโยบายของรัฐบาล นโยบายเร่งด่วนเพื่อการพัฒนายุทธศาสตร์
แปลงนโยบาย ขับเคลื่ อนวาระส าคัญเร่งด่ว นของประเทศ จากแนวคิดดังกล่ าว สอดคล้ องกับผล
การศึกษาครั้ งนี้ โดยแนวทางที่ส าคัญในการพั ฒ นา คือ การใช้และพัฒ นาเทคโนโลยีส ารสนเทศ
เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการบริหาร ทั้งสื่อสาร สั่งการ ประสานการดาเนินการกับส่วนราชการระดับ
นโยบาย การประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ การสร้างความเข้าใจต่อการดาเนินงาน ตลอดจนการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ
ประชาชน เพื่อเป็นมาตรฐานกากับการปฏิบัติงาน อีกทั้งส่งเสริมการยกระดับการบริการประชาชน
พัฒนาบุ คลากรให้พร้อมปรับเปลี่ยน ปรับกระบวนทัศน์ พัฒ นาทักษะด้านดิจิทัล มุ่งสู่องค์การที่มี
สมรรถนะสูง พร้อมตอบสนองการเปลี่ยนแปลง การพั ฒนาพื้นที่ รวมถึงการพัฒนาและแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และส่งผลต่อการพัฒนาประเทศไทยสู่รัฐบาล
ดิจิทัล มิติที่สอง การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระดับประเทศ ซึ่งจะมองในภาพใหญ่ โดยสานักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล ให้คาจากัดความว่า รัฐบาลดิจิทัล หมายถึง การนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือ
ในการบริหารงานภาครัฐ และการจัดทาบริการสาธารณะ โดยปรับปรุงการบริหารจัดการและบูรณา
การข้อมูลภาครัฐ และการทางาน ให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงเข้าด้วยกันอย่างมั่นคงปลอดภัย
และมีธรรมาภิบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และอานวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน ในการ
เปิ ดเผยข้อมูลภาครั ฐ ต่อสาธารณชน และสร้างการมีส่ว นร่ว มของทุกภาคส่ ว น (สานักงานพัฒ นา
รัฐบาลดิจิทัล, 2563 นิยามตามพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบ
ดิจิทัล พ.ศ. 2562)
นอกจากนี้ ทิพวรรณ หล่ อสุ วรรณรัตน์ (2557: 53) ให้ ความหมายของ e-Government
ว่าหมายถึง การให้บริการของภาครัฐ ผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มการ
เข้าถึงบริการของภาครัฐ เสริมสร้างความโปร่งใสของการดาเนินงานของภาครัฐ สนับสนุนการมีส่วน
ร่วมของประชาชน และทาให้หน่วยงานของรัฐรับผิดชอบต่อประชาชนมากขึ้น
จากนิยามดังกล่าว ภายใต้การดาเนินงานแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล โดยมีสานักงานพัฒนา
รัฐ บาลดิจิ ทัล เป็ น หน่ ว ยงานหลั ก และมีกลไกการขับเคลื่ อนผ่ าน “คณะกรรมการพัฒ นารัฐ บาล
ดิจิทัล” โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ มีหน้าที่และอานาจในการเสนอแนะนโยบาย และ
กากับให้หน่วยงานของรัฐมีการดาเนินการให้เป็นไปตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล โดยให้ความสาคัญ
กับแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัลใน 2 ส่วนหลัก ดังนี้
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1) การดาเนินการตามพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบ
ดิจิทัล พ.ศ. 2562 ผู้ศึกษาได้นามาเป็นกรอบแนวทางในการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาสู่การเป็นรัฐบาล
อิเ ล็ ก ทรอนิ กส์ / รั ฐ บาลดิจิ ทัล (e-Government) โดยมี เป้ าหมายเพื่อ ลดความเหลื่ อ มล้ า เพิ่ มขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การบริหารราชการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งจะมองการ
พัฒนาในเชิงนโยบาย ทั้งการปรับปรุงกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบปฏิบัติ โครงสร้างระบบราชการ
โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นต้น ซึ่งในส่วนนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาแนวทางการ
เพิ่มประสิทธิภาพฯ ในระดับนโยบาย (Policy) ทั้งนี้ พระราชบัญญัติฉบับนี้มีสาระสาคัญและหลักการ
เพื่อเป็นแนวทางการดาเนินการของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สรุปได้ดังนี้
(1) แผนระดับชาติ ตามมาตราที่ 5 กาหนดให้มีการจัดทาแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่
สอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ และแผนระดั บ ชาติ โดยให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ จั ด ท าหรื อ ปรั บ ปรุ ง
แผนปฏิบัติการดิจิทัลให้สอดคล้องกับแผนในระดับต่าง ๆ ซึ่งสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มี
การปรับปรุงแผนปฏิบัติการดิจิทัลให้มีความเป็นปัจจุบันตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด
(2) คณะกรรมการพั ฒ นารั ฐ บาลดิ จิ ทั ล ตามมาตรา 6 และ 7 ก าหนดให้ มี
คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีอานาจเสนอแนะนโยบาย และ
จัดทาแผน วางกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ กาหนดมาตรฐาน ข้อกาหนด และหลักเกณฑ์
(3) ปฏิรูปกระบวนการและการดาเนินงานฯ ตามมาตรา 12 ให้หน่วยงานของรัฐ
จัดทาข้อมูลและบริการในรูปแบบดิจิทัลให้สอดคล้องกัน ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีระบบการชาระ
เงินทางดิจิทัล ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล มีมาตรการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยใน
การเข้าสู่บริการดิจิทัลของภาครัฐ กาหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐและจัดให้มีการ
พัฒนาทักษะบุคลากรภาครัฐ
(4) บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ตามมาตรา 4 มาตรา 10 (5) สนับสนุนและ
ส่งเสริมให้ห น่ว ยงานภาครัฐเชื่อมโยงบริการดิจิทัลเพื่อให้บริการประชาชนในรูปแบบ One Stop
Service
(5) การเชื่ อมโยงและแลกเปลี่ ย นข้ อมู ล ตามมาตรา 11, 13, 14, 15, และ 16
โดยให้หน่วยงานของรัฐเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน และลดการทาข้อมูลซ้าซ้อน โดยใช้
ข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐอื่น จัดทามาเป็นฐานข้อมูลก่อนจัดทาข้อมูลใหม่ และการมีศูนย์แลกเปลี่ยน
ข้อมูลกลาง ทาหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัล
(6) ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ตามมาตรา 8 กาหนดให้มีธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
เป็นกรอบแนวทางการกาหนดสิทธิ หน้าที่ และความรับผิด ชอบในการบริหารจัดการข้อมูล การมี
ระบบการบริหารจัดการและคุ้มครองข้อมูล มีมาตรการในการควบคุม และพัฒนาคุณภาพข้อมูล และ
การกาหนดนโยบายและกฎเกณฑ์การเข้าถึงและใช้ประโยชน์ของข้อมูลของหน่วยงานรัฐ
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(7) ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ ตามมาตรา 17 และ 18 ให้หน่วยงานภาครัฐเปิดเผย
ข้อมูลเปิดภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลและให้มีศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
และร่วมตรวจสอบการทางานภาครัฐ รวมถึงนาข้อมูลไปพัฒนาต่อยอดได้
(8) กาหนดหน่วยงานของรัฐในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล ตามมาตรา 10 และ 19
กาหนดให้สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์มหาชน) เป็นหน่วยงานสนับสนุนการดาเนินงานของ
คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และสนับสนุนการดาเนินการตามกฎหมายนี้
2) การนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อการบริหารงานและการบริการภาครัฐใน
ส่วนนี้ ควรมีการผลักดันการดาเนินการให้หน่วยงานพัฒนาการบริการภาครัฐในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
อย่างจริงจัง ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลได้พัฒนาและดาเนินการอย่างต่อเนื่อง อาทิ การลดสาเนาเอกสารหรือ
ยกเลิ กการใช้กระดาษ (Zero Copy) การออกเอกสารหลั กฐานของทางราชการผ่ านระบบดิจิทัล
การรับ-ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างส่วนราชการ การพัฒนาระบบสารสนเทศหรือ
แอพพลิเคชั่ นที่ให้บริ การประชาชน เป็นต้น ในส่ว นของกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่ว ยงานส าคัญ
เกี่ยวข้องกับการออกเอกสารของทางราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่ง
ดาเนินการเชื่อมโยงข้อมูลกับกระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) เพื่ อให้สามารถใช้เลขประจาตัว
ประชาชนของผู้ ม าขอรั บ บริ ก ารในการเข้ า ถึ ง เอกสาร หลั ก ฐานต่ า ง ๆ ที่ ท างราชการออกให้
เพื่อประกอบการอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต รับจดทะเบียน รับจดแจ้ง รับแจ้ง การชาระภาษี
อากร และค่ า ธรรมเนี ย มต่ า ง ๆ ได้ ต่ อ ไป ทั้ ง นี้ ข้ อ เสนอแนวทางในการเพิ่ ม ปร ะสิ ท ธิ ภ าพการ
ดาเนินการ คือ หน่วยงานหลักควรมีการคานึงถึงความมั่นคงปลอดภัยของการรักษาข้อมูลสาคัญของ
ทางราชการ การปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบ กฎหมายที่รองรับการดาเนินการให้บริการผ่านระบบ
ดิจิทัล หรือการพัฒนางานบริการให้เป็นระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) การพัฒนา
ระบบเชื่อมโยงข้อมูลตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ควรมีการทบทวนแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน
การพัฒนา เป้าหมายในการดาเนินการ ความพร้อมของส่วนราชการ หน่วยงานที่รับผิดชอบควรจัดทา
ระเบียบ/แนวทางปฏิบัติให้ชัดเจนในการดาเนินการระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติเป็ นเอกภาพ
และเกิดผลการปรับเปลี่ยนอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งสร้างการรับรู้และความเข้าใจในการดาเนินการ
ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชน จะทาให้การบริการและการบริหารงานมีประสิทธิภาพ เพิ่มคุณภาพ
ของการให้บริการ ความปลอดภัย ความครอบคลุมต่อประชาชนและความเท่าเทียมในการรับบริการ
ทั้งนี้ ควรพิจารณาถึงความพร้อมด้านทรัพยากรด้วย
กำรศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลของประเทศอื่น ๆ
1) ประเทศสิงคโปร์
สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (2561) กล่าวว่า ประเทศสิงคโปร์ว่าประเทศชั้นนาด้านดิจิทัล
ของโลกและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หน่วยงานที่ทาหน้าที่ขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
อยู่ในสังกัดสานักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ สานักงานประเทศอัจฉริยะและรัฐบาลดิจิทัล และสานักงาน
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เทคโนโลยีแห่งรัฐบาล ส่วนหน่วยงานที่ทาหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้แก่
กระทรวงการสื่อสารและสารสนเทศ จะทาหน้าที่ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม อาทิ การขยายโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลสาหรับประชาชน ภารกิจด้านความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การกากับดูแลกิจการโทรคมนาคม เป็นต้น ซึ่งรัฐบาลสิงคโปร์
มุ่งเน้นการพัฒนาระบบ เว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชั่นที่สามารถให้บริการประชาชนและภาคธุรกิจได้
อย่างเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว โดยประชาชนไม่จาเป็นต้องเข้าใจโครงสร้างและภารกิจของหน่วยงานที่
สลับซับซ้อน การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลอยู่บนพื้นฐานของระบบการยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID)
สาหรับบุคคลธรรมดาและนิติ บุคคลที่มีการพัฒนามาอย่างยาวนาน แนวคิดการทางานอย่างรวดเร็ว
และยืดหยุ่น (Agile) รวมทั้งการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อย่างเคร่งครัด จากการพิจารณา
อันดับของประเทศสิงคโปร์ในดัชนีระดับโลกทั้งที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการดาเนินงานของภาครัฐ รวมทั้งศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
พบว่า สิงคโปร์เป็นประเทศชั้นนาของโลกและเป็นผู้นาอาเซียนอย่างแท้จริง โดยอยู่ในอันดับที่หนึ่ง
ของโลกในหลายดัชนี เช่น รายงาน Akamai’s State of the Internet Report ในไตรมาสที่หนึ่งของ
ปี ค.ศ. 2017 (พ.ศ. 2560) ความเร็วเฉลี่ ยสูงสุ ดของอินเทอร์เน็ต (Average Peak Connection
Speed) ในประเทศสิ ง คโปร์ อ ยู่ ที่ 184.5 Mbps ถื อ ว่ า เร็ ว ที่ สุ ด ในโลก ส่ ว นความเร็ ว เฉลี่ ย ของ
อิน เทอร์ เน็ ตปกติ อยู่ ที่ 20.3 Mbps เป็นอันดับที่ 7 ของโลก รองจากเกาหลี ใต้ นอร์เวย์ สวีเดน
ฮ่องกง สวิตเซอร์แลนด์ และฟินแลนด์ ซึ่งส่วนโครงสร้างการบริหารของหน่วยงานมีความคล้ายคลึง
กับไทย กล่าวคือ การดาเนินการของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสานักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานในการกากับดูแลของนายกรัฐมนตรี สังกัดสานัก
นายกรัฐมนตรีเช่นเดียวกัน
หากพิจารณาการดาเนินการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของสิงคโปร์ พบว่า มีความคล้ายกับประเทศ
ไทยมาก เช่น รัฐบาลสิงคโปร์โดยกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมได้ว่าจ้างบริษัท คริมซัน ลอจิก
จากัด เพื่อพัฒนาเว็บท่า (Portal Website) สาหรับการขออนุญาตประกอบธุรกิจในประเทศสิงคโปร์
ที่มีชื่อว่า “LicenceOne” ถือเป็นบริการดิจิทัล (Digital Service) ที่มีชื่อเสียงที่สุดบริการหนึ่งของ
ประเทศ และเป็นองค์ประกอบสาคัญที่ทาให้สิงคโปร์อยู่ในอันดับต้น ๆ ของดัชนีระดับโลกเกี่ยวกับ
การประกอบธุรกิจและศักยภาพการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง เว็บไซต์ LicenceOne เป็นความพยายาม
รวบรวมการขออนุมัติ อนุญาตในการประกอบธุรกิจหลากหลายประเภท มาไว้บนเว็บไซต์เพียงเว็บ
เดียว ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงเว็บไซต์นี้ได้ที่ https://licence1.business.gov.sg/
เพื่ออานวยความสะดวกในการเริ่มต้นการประกอบธุรกิจ โดยประชาชนสามารถค้นหาบริการหรือ
ใบอนุญาตที่ถูกต้องเหมาะสมกับกิจการของตน ยื่นคาร้องและเอกสารประกอบ รวมทั้งติดตามสถานะ
ได้ผ่านช่องทางเดียว ทุกที่ ทุกเวลา แนวคิดสาคัญที่อยู่เบื้องหลังการพัฒนาเว็บไซต์ คือ ประชาชน
ไม่ จ าเป็ น ต้ อ งแบกรั บ ภาระในการท าความเข้ า ใจโครงสร้ า งและภารกิ จ ของหน่ ว ยงานของรั ฐ ที่
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สลั บซับ ซ้อนอีกต่อไป การจัดโครงสร้างและภารกิจของรัฐ รวมทั้งการแลกเปลี่ ยนข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานของรัฐ ด้วยกันควรเป็นภาระของรัฐเอง ทั้งนี้ จากผลการสารวจความพึงพอใจในปี ค.ศ.
2017 (พ.ศ. 2560) พบว่า ร้อยละ 86 ของผู้ใช้งานเว็บไซต์ LicenceOne สามารถใช้งานระบบได้โดย
ไม่ต้องการความช่วยเหลืออื่นใดมากนัก แนวคิดนี้สอดคล้องกับหลักการการออกแบบบริการดิจิทัล
ภาครัฐที่ต้องเรียบง่าย (Simple) มั่นคง ปลอดภัย (Secure) ชัดเจน (Clear) และประชาชนสามารถ
ใช้บริการได้อย่างรวดเร็วด้วยตนเอง (Fast)
สาหรับประเทศไทย สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ได้ร่วมมือกับสานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพากร
กองบัญชาการตารวจนครบาล กรุงเทพมหานคร การประปานครหลวง การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคในการ
พัฒ นาเว็บ ไซต์ “ศูน ย์ ก ลางบริ ก ารภาครัฐ เพื่ อภาคธุรกิ จ ” หรือ เรี ยกกันโดยทั่ว ไปว่า Biz Portal
ซึ่ ง ประชาชนและผู้ ป ระกอบการสามารถเข้ า ใช้ บ ริ ก ารได้ ที่ https://biz.govchannel.go.th/
ซึ่งบริการ 4 ด้านหลัก คือ การเริ่มต้นธุรกิจ การขอใช้สาธารณูปโภค ธุรกิจร้านอาหาร และธุรกิจ
ร้านค้าปลีก โดยประชาชนหรือนักธุรกิจสามารถขอใช้บริการบางประเภทได้ทางเว็บไซต์ Biz Portal
ได้ทันที เช่น บริการขอใช้ไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการของการไฟฟ้านคร
หลวง และบริการขอใช้ไ ฟฟ้าในภูมิภาคของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในหมวดการขอใช้สาธารณูปโภค
เป็นต้น ส่วนบริการอื่น ๆ จะเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่ให้บริการดิจิทัลของหน่วยงานนั้น ๆ เช่น บริการ
ขึ้นทะเบี ยนนายจ้ างและลู กจ้างของสานักงานประกันสังคม ในกรณีที่หน่วยงานไม่มีบริการดิจิทัล
เว็บ ไซต์ Biz Portal จะเชื่อ มโยงไปยัง เว็ บไซต์ศู นย์ รวมข้ อมูล เพื่อ ติด ต่อ ราชการที่ รวบรวมคู่มื อ
ประชาชนของหน่วยงานต่าง ๆ ไว้อย่างละเอียดที่ www.info.go.th เช่น บริการขออนุญาตตั้งสถาน
บริการในท้องที่กรุงเทพมหานครของกองบัญชาการตารวจนครบาล เป็นต้น
การด าเนิ น การของส านั ก งานความมั่ น คงปลอดภั ยไซเบอร์ แห่ งสิ ง คโปร์ เป็ นหน่ว ยงาน
ระดับ ชาติที่รั บผิ ดชอบความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ สังกัดกระทรวงการสื่อสารและ
สารสนเทศ มีภารกิจหลัก 4 ด้าน คือ 1) ปกป้องระบบสาคัญของประเทศให้ปลอดภัยจากภัยคุกคาม
ไซเบอร์ 2) ตรวจจับภัยคุกคามไซเบอร์ที่จะเป็นอันตรายต่อระบบสาคัญของประเทศ 3) ตอบสนอง
หรือรับมือ เมื่อเกิดภัยคุกคามไซเบอร์ขึ้นกับระบบสาคัญของประเทศ และ 4) ดาเนินการฟื้นฟูหรือ
กู้คืนระบบสาคัญให้สามารถกลับมาทางานได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดหลังจากถูกโจมตีจากภัยคุกคาม
ไซเบอร์ นอกจากนี้ สานักงานฯ ยังทาหน้าที่ขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของ
สิงคโปร์ที่นายกรัฐมนตรี ลี เซียน ลุง (Lee Hsien Loong) ประกาศใช้ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2016
(พ.ศ. 2559) ซึ่งหนึ่งในยุทธศาสตร์กาหนดให้มีการสร้างสภาพแวดล้อมทางไซเบอร์ที่ปลอดภัยโดย
ร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงยุติธรรมในการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับ
การรับมืออาชญากรรมไซเบอร์ หากพิจารณาส่วนนี้ พบว่าประเทศไทยมีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ผลการดาเนินการดัชนีความพร้อมด้านความมั่นคง
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ปลอดภัยไซเบอร์ของไทย เมื่อเปรียบเทียบกับต่างประเทศในปี 2560 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 22
จาก 194 ประเทศ ขณะเดียวกันเปรียบเทียบกับประเทศสมาชิกในกลุ่ มอาเซียน ประเทศไทยอยู่
อั น ดั บ ที่ 3 รองจากประเทศสิ ง คโปร์ แ ละมาเลเซี ย ซึ่ ง ในความเห็ น ของผู้ ศึ ก ษา รั ฐ บาลไทยได้
ตั้งเป้ าหมายและมีความพยายามในการดาเนินการเพื่อป้องกั นและรักษาความปลอดภัยไซเบอร์
แต่เรื่องความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อทุกองค์การที่จะต้องหาแนวทางการป้องกัน
กลับเป็นเรื่องที่หน่วยงานภาครัฐของไทยยังพูดถึงในระดับน้อย ซึ่งผู้ศึกษาจะได้ศึกษารายละเอียดใน
โอกาสต่อไป
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาการกาหนดแผนยุทธศาสตร์ สิงคโปร์มีการกาหนดแผนและเป้าหมาย
การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่ชัดเจน ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ (2557: 110-115) กล่าวว่า สิงคโปร์
กาหนดวิสัยทัศน์ e-Government คือ การเป็นผู้นาด้าน e-Government ในการรับใช้ประเทศใน
เศรษฐกิ จ แบบดิ จิ ทั ล ภายใต้ วิ สั ย ทั ศ น์ มี ก ารขั บ เคลื่ อ นผ่ า นแผนระดั บ ต่ า ง ๆ ได้ แ ก่ 1) แผน
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (1980-1985) มีวัตถุประสงค์หลัก คือ การนาคอมพิวเตอร์มาใช้กับหน้าที่หลัก
ของกระทรวงต่ า ง ๆ การปรั บ ปรุ ง การบริ ห ารภาครั ฐ โดยการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศอย่ า งมี
ประสิทธิผล ลดปริมาณเอกสาร แนวทางที่ใช้ คือ "start small, scale fast" เป็นตัวกระตุ้นให้มีการ
ยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ และเพื่อเป็นการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและขยายด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศในประเทศ และพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่อสนองต่อความ
ต้องการในอนาคต 2) แผนเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ (1986-1991) เน้นกลยุทธ์การให้บริการที่
จุด ๆ เดียว มีการติดต่อสื่อสารข้ามหน่วยงาน ใช้กลยุทธ์ One-Stop-Non-Stop โดยเปลี่ยนการใช้
ระบบมื อ เป็ น การใช้ ค อมพิ ว เตอร์ ซึ่ ง ประสบความส าเร็ จ มาก 3) แผนเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
(1992-1999) แผนแม่บ ทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2000 กาหนดขึ้นเพื่อให้ สิ งคโปร์เป็นฮับของ
เทคโนโลยี ของโลก (Global IT plan) ซึ่ง ภาครั ฐ ได้มุ่ ง เน้ นการเชื่ อมทรั พยากรคอมพิ ว เตอร์ผ่ า น
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตถือเป็นช่องทางใหม่ในการให้บริการของภาครัฐ 4) Infocomm
21 (2000-2003) เป็ น แผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า น e-Government และแผน Connected Singapore
ที่ช่วยทาให้ Infocomm สร้างความปิติให้กับลูกค้าและเป็นการเชื่อมโยงกับประชาชน
นอกจากแผนที่ ชั ด เจน สิ ง คโปร์ ยั ง มี ก ารก าหนดนโยบายการเปลี่ ย นประเทศให้ เ ป็ น
Smart Nation ภายใต้วิสัยทัศน์ การปรับเปลี่ยนประเทศให้มีศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้กินดีอยู่ดี โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนในชีวิตประจาวัน
เทคโนโลยี จึ งเป็ น ส่ ว นส าคัญ รั ฐ บาลลงทุ นกั บการวิจัย และพั ฒ นาเพื่อ สนับ สนุ นการเป็ น Smart
Nation ทั้งนี้ปัจจัยสาคัญของความสาเร็จ ได้แก่ รัฐบาลที่เข้มแข็ง มีวิสัยทัศน์ มีทิศทางการพัฒนาที่
ชัดเจน สามารถขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไปสู่การเป็น Smart Nation และความเชื่อมั่นของพลเมืองที่
มีต่อรัฐ ทาให้ การดาเนิ นงานตามนโยบายและการพัฒนาเทคโนโลยีเป็นไปด้วยดี โดยจุดแข็ง ของ
สิงคโปร์ที่ทาให้สาเร็จได้ ได้แก่ 1) ขนาดของประเทศที่ไม่ใหญ่มาก สามารถควบคุม สนับสนุนให้ เกิด

157

การเติบโตได้ง่าย 2) การมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีด้วยระบบความเชื่อมต่อความเร็วสูง 3) การประสบ
ความส าเร็ จ ในการน าระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศมาในชี วิต ประจ าวัน 4) การศึ ก ษาของระบบ
การศึกษาแบบ STEM Education ก่อให้เกิดแรงงานทักษะสูง 5) การมีสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
เป็นสังคมนวัตกรรม 6) การมีฐานข้อมูลระบบเปิดที่มีเครือข่ายร่วมกับภาคเอกชนทาให้เกิดความ
ร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน และพลเมือง
ผลการดาเนินการที่เห็นได้เป็นรูปธรรม ได้แก่ การปรับปรุงระบบภาษีออนไลน์ของสิงคโปร์
หรื อ Electronic Tax Filing (e-filing) โดยใช้ ร ะบบสารสนเทศเชิ ง บู ร ณาการ (integrated
information systems) อันเป็นการลดอัตราการเข้า -ออกของเจ้าหน้าที่และเพิ่มความพอใจให้กับ
ประชาชน และพัฒนามาเป็นการนาระบบการให้บริการการเสียภาษีผ่านการใช้โทรศัพท์ แสดงให้เห็น
บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของภาครัฐ โดยผสมผสานความสมดุลระหว่างการ
ควบคุมและความร่วมมือ (ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, 2557: 113-114)
2) ประเทศญี่ปุ่น
ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ (2557: 41-46) กล่าวว่า ประเทศญี่ปุ่น เริ่มต้นจากการพัฒนาใน
ระดับล่างโดยคนในหมู่บ้านเอง (ระดับหมู่บ้าน ชุมชน) ให้มีความเข้มแข็งก่อน ไม่ได้ มีการชี้นามาจาก
รัฐบาลแต่อย่างใด เกิดจากความต้องการของชาวบ้านอย่างแท้จริง ดังตัวอย่างการพัฒนาหมู่บ้าน
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ ญี่ ปุ่ น โดยใช้ แ นวทาง Socio-Technical Systems ซึ่ ง ถื อ ว่ า ประสบความส าเร็ จ
หมู่บ้านอิเล็กทรอนิกส์ของญี่ปุ่น ชื่อหมู่บ้านยามาดะอยู่ติดกับเขายูชิต าเกะทางตอนเหนือของญี่ปุ่น
ยามาดะเป็ น หมู่ บ้ า นที่ ทาคสิ กรรมและเป็น แหล่ งท่ องเที่ ยวซึ่ง มีค นอาศั ยอยู่ป ระมาณ 2,000 คน
ประมาณหนึ่งในสี่ของคนในหมู่บ้านเป็นคนแก่อายุเกินกว่า 65 ปี การริเริ่มของนายคูราตะ ซาโอะ
วิ ศ วกร อายุ 48 ปี ได้ คิ ด ค้ น ออกแบบให้ ใ นหมู่ บ้ า นมี เ ครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ และมี ก ารใช้ วี ดี โ อ
คอนเฟอร์เรนซ์ในหมู่บ้าน เพื่อให้ลูกหลานที่อยู่ห่างไกลสามารถดูแลครอบครัวของตนเองได้ โดยดูรา
ตะได้ไ ปอบรมให้ ทุก บ้ า นรู้ จั ก ใช้ค อมพิว เตอร์ ขั้นพื้ นฐาน จากนั้นก็ ได้ ชัก ชวนนั กศึก ษา และคนที่
เชี่ ย วชาญคอมพิ ว เตอร์ ที่ อ ยู่ ใ นบริ เ วณนั้ น มาช่ ว ยอบรม และได้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ การมี เ ครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ทุกบ้าน จึงมีการติดตั้งคอมพิวเตอร์ให้กับทุกบ้าน โดยรัฐให้การสนับสนุนเพียงร้อยละ 37
เท่านั้ น โดยเริ่ มจากการใช้งานในชีวิตประจาวัน เช่น การพูดคุย (Chat) กับเพื่อนและญาติที่อ ยู่
ห่างไกล การแพทย์ทางไกล (Telemedicine) คนแก่ในหมู่บ้านนี้เมื่อตื่นขึ้นมาตอนเช้าจะสามารถวัด
ความดันของตนเองได้ โดยเครื่องวัดความดันจะพ่วงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ทาให้ส่งข้อมูลเกี่ยวกับ
สุขภาพของตนเองไปยังสถานีอนามัยประจาท้องถิ่นได้ นอกจากนี้ ยังมีการนาคอมพิวเตอร์ไปใช้กับ
การเรี ยนการสอนที่โ รงเรีย นของหมู่บ้านยามาดะ มีระบบ e-Farm ดูแลพืช ผักและสั ตว์เลี้ ยงผ่าน
เครื อ ข่ า ยเทคโนโลยี ส ารสนเทศ จะเห็ น ได้ ว่ า ความส าเร็ จ ในการผลั ก ดั น คื อ ความพร้ อ มด้ า น
ทรัพยากรของหมู่บ้าน ความร่วมมือของกลุ่มคนต่าง ๆ แม้จะเป็นคนแก่อายุมากแต่มีความพร้อมใจใน
การศึกษา เรียนรู้ เข้าฝึกอบรมและใช้คอมพิวเตอร์ทั้งหมู่บ้าน รวมทั้งนาเทคโนโลยีสารสนเทศไป
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ประยุกต์ใช้มีความเหมาะสมกับชีวิตของคนในหมู่บ้าน ตั้งแต่การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ด้าน
สังคม การแพทย์ การศึกษา และการเกษตร ซึ่งทาให้ชาวบ้านเห็นประโยชน์ที่เป็นรูปธรรม และเป็นสิ่ง
ที่ชาวบ้านสามารถใช้ในชีวิตประจาวันได้จริง
นอกจากนี้ ตรรกวิทย์ มิ่งขวัญ กล่าวว่า ญี่ปุ่นได้ให้ความสาคัญการค้นคว้าวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ และปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยรัฐบาลมีความพยายามที่จะผลักดันประเทศให้
ก้าวเข้าสู่ “สังคม 5.0” ด้วยแนวคิดเมืองอัจฉริยะหรือสมาร์ทซิตี้ ที่ตอบสนองการใช้ชีวิตที่ทันสมัยและ
ล้ายุคด้วยเครือข่ายไร้สายและอินเตอร์เน็ตเพื่อประชาชนภายในประเทศภายใต้ “แผนยุทธศาสตร์
นวั ต กรรมแบบบู ร ณาการ ประจ าปี 2562” และยั ง สอดรั บ กั บ แนวคิ ด การให้ ค วามส าคั ญ เรื่ อ ง
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDGs เป้าหมายที่ 9 ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ยั่ งยืนและนวัตกรรม
ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมใหม่ในภาคธุรกิจ กิจการ และระบบของภาครัฐ การผลักดันการวิจัยพัฒนา
โดยมองตั้งแต่การวิจัย ขั้นพื้น ฐานตลอดจนถึงการนาไปใช้ประโยชน์จริงหรือนาไปประกอบธุรกิจ
การสร้างฐานข้อมูลในการเสริมสร้างความสามารถทางการวิจัยและพัฒนา และการสร้างสรรค์สังคม
แห่งเทคโนโลยีของญี่ปุ่น เน้นการใช้ข้อมูลที่มีคุณภาพ สร้างฐานข้อมูลที่จะเป็นต้นแบบสาคัญระดับ
โลกด้วยการจัดการผสมผสานกับ การกากับดูแลข้อมูล (Data Government) ที่โ ปร่งใส ยุติธ รรม
น่าเชื่อถือ ภายใต้นโยบายที่เป็นรูปธรรม การนานวัตกรรมแนวใหม่มาใช้ประโยชน์ โดยกาหนดเป็น
แผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อเป็นแนวทางในการผลักดันไปข้างหน้า
อย่างมีทิศทาง
ผู้ศึกษามีความเห็นว่า การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในประเทศญี่ปุ่นที่ได้ยกมา 2 ประเด็นข้างต้น
พบว่ า เป็ น ประเด็ น ที่ น่ า สนใจส าหรั บ ประเทศไทยที่ ค วรจะส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาด้ า นการวิ จั ย และ
นวั ต กรรมให้ แ พร่ ห ลาย เนื่ อ งจากในประเทศไทยยั ง มี ก ารขั บ เคลื่ อ น ผลั ก ดั น ด้ า นการวิ จั ย และ
นวัต กรรมไม่มากนั ก ทั้ งในระดับ หน่ว ยงานและระดั บประเทศ ซึ่ง อาจมีข้ อจากัด ในการคิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์ของคน และวัฒ นธรรมองค์การที่ ไม่เอื้อต่อการพัฒนา/ประดิ ษฐ์สิ่งใหม่ ๆ เช่น บริการ
ผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการใหม่ ๆ ที่มีประโยชน์ต่อผู้อื่น ทั้งเศรษฐกิจ และสังคม สามารถขยายผล
ต่อได้ ข้อจ ากัดเรื่ องงบประมาณในการสร้างและพัฒ นานวัตกรรมของหน่ว ยงานภาครัฐ เป็นต้น
ส่วนประเด็นความพร้อมของทรัพยากร เป็นประเด็นที่สาคัญที่รัฐบาลไทยควรเร่งพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ครอบคลุมถึงระดับตาบล หมู่บ้าน ทั้งด้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
อุปกรณ์การสื่อสาร และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ภาครัฐต้องสนับสนุน รวมทั้งการพัฒนาคน การสร้าง
ความร่ ว มมื อ ประชาชนทุ ก กลุ่ ม ให้ ย อมรั บ การใช้ ง าน และเห็ น ประโยชน์ จ ากการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศในชีวิตประจาวัน
3) ประเทศออสเตรเลีย
สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (2559) กล่าวว่า การเป็นรัฐบาลดิจิทัลของรัฐบาลออสเตรเลีย
ซึ่งเครือรัฐออสเตรเลียเป็นประเทศที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
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ในระดั บ รั ฐ บาลกลาง มีห น่ ว ยงานหลายแห่ งที่รับผิ ดชอบภารกิ จการพัฒ นาเศรษฐกิจดิจิ ทัล และ
การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล หน่วยงานที่สาคัญ ได้แก่ สานักนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี กระทรวง
การเงิ น กระทรวงการสื่ อ สารและศิ ล ปะ กระทรวงอุ ต สาหกรรม นวั ต กรรม และวิ ท ยาศาสตร์
สานักงานการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล สังกัดสานักนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี สานักงานการสื่อสาร
และสื่อสารมวลชนแห่งออสเตรเลีย เป็นต้น ซึ่งรัฐบาลออสเตรเลียทั้งรัฐบาลกลาง รัฐบาลของแต่ละ
มลรัฐและเขตปกครอง ต่างตระหนักถึงความสาคัญของการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อให้บริการ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สะดวก รวดเร็ว รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของประชาชนมากยิ่งขึ้น
ปัจจัยสาคัญที่รัฐบาลออสเตรเลียมุ่งมั่นที่จะพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ประกอบด้วย 2 ประการ
หลัก คือ ความพยายามที่จะปรับปรุงการทางานของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ ง การใช้จ่ ายงบประมาณ ทั้ งการลดต้น ทุน การให้ บ ริก ารแก่ ประชาชนและภาคเอกชน และลด
ค่ า ใช้ จ่ า ยเกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี ส ารสนเทศภาครั ฐ จากรายงานเรื่ อ ง Digital Government
Transformation ของ Deloitte Access Economics ที่ เ ผยแพร่ เ มื่ อ ปี 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 ปัจจัยสาคัญอีกประการ คือ ออสเตรเลียมีขนาดพื้นที่ใหญ่กว่าประเทศไทยประมาณ 15 เท่า
การเดินทางไปติดต่อขอรับบริการจากรัฐบาลระดับต่าง ๆ ของประชาชนโดยเฉพาะประชาชนที่อยู่
อาศัยในชนบทเป็นไปด้วยความยากลาบาก การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลจึงช่วยอานวยความสะดวกแก่
ประชาชน โดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ชนบทห่างไกลในการติดต่อขอรับบริการจากภาครัฐได้
เป้าหมายสูงสุดของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของเครือรัฐออสเตรเลีย คือ การสร้างประโยชน์
สุขและตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้ใช้บริการ การพยายามศึกษาและทาความเข้าใจความ
ต้องการ รวมทั้งปั ญหาและความยุ่งยากที่ประชาชนผู้ใช้บริการต้องเผชิญอยู่ในปัจจุบัน จากนั้นจึง
แสวงหาวิธีการสร้างหรือปรับเปลี่ยนการให้บริการโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือ ทั้งนี้เพื่อลด
ขั้นตอนที่ยุ่งยากและสลับซับซ้อนลง หลักการสาคัญที่หน่วยงานของรัฐในเครือรัฐออสเตรเลียยึด ถือ
คือ ต้องทาให้บริการดิจิทัลทั้งหลาย “เรียบง่าย ชัดเจน และรวดเร็ว” ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล รัฐบาลรวมถึงหน่วยงานภาครัฐควรปรับเปลี่ยนการบริหารงานให้มี
ความคล่องตัวและรวดเร็วมากขึ้น (Agile) เพื่อสร้าง/พัฒนาบริการดิจิทัลให้ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ ขณะเดียวกันต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ผู้ใช้บริการเพื่อปรับปรุงระบบหรือบริการอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ การบริหารงานจาเป็นต้องเปิด
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โอกาสให้โครงการของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ “ล้มเหลว” ได้ เพราะความล้มเหลวที่เกิดขึ้นจะเป็น
บทเรียนสาคัญที่นาไปสู่การปรับปรุง ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือวิธีการทางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
สรุปได้ว่า การดาเนินการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของต่างประเทศและประเทศไทย จะเห็นได้ว่ามี
รูปแบบ/แนวทางการบริหารจัดการและขับเคลื่อนการพัฒนาที่แตกต่างกันตามบริบทและเงื่อนไข
เฉพาะของแต่ละประเทศ ทั้งสภาพแวดล้อม ลักษณะของประชากร โครงสร้างทางการเมือง เศรษฐกิจ
สังคม ส่งผลต่อการบริหารราชการแผ่นดิน การกาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ เป้าหมายการพัฒนา
ประเทศตามศั ก ยภาพของประเทศ เป็ นต้ น (ดั ง ตารางเปรี ยบเที ยบฯ) ถื อ เป็น ปั จ จัย ส าคัญ ที่ จ ะ
ขับเคลื่อนการพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัล ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัลในภาพรวมของแต่ละประเทศเท่านั้น ยังไม่ได้อธิบายรายละเอียดเชิงลึกมากนัก ซึ่งการศึกษานี้
จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาต่อยอด การประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยและ
นามาปรับใช้กับบริบทของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาสู่
ระบบราชการ 4.0 และการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลต่อไป
ตารางที่ 5.1 เปรียบเทียบลักษณะการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในต่างประเทศ
ประเด็น
กำรเปรียบเทียบ
การกาหนดวิสัยทัศน์
แผนยุทธศาสตร์
เป้าหมาย ทิศทาง
การพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล

การนาเทคโนโลยี
ดิจิทัล/ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
มาใช้สนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน

สิงคโปร์
-กาหนดแผนและ
เป้าหมายการพัฒนา
ดิจิทัลที่ชัดเจน
-วิสัยทัศน์ การเป็นผู้นา
ด้าน e-Government ใน
การรับใช้ประเทศใน
เศรษฐกิจแบบดิจิทัล
-เป้าหมายสู่การเป็น
ประเทศอัจฉริยะ (Smart
Nation)
-เน้นการเชื่อมโยง
นโยบายการปฏิบัติและ
เทคโนโลยีเข้าด้วยกัน

จุดเน้นกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทลั
ญี่ปุ่น
ออสเตรเลีย
ผลักดันประเทศให้ก้าว เป้าหมายสูงสุด คือ
เข้าสู่สังคม 5.0 ด้วย
การสร้างประโยชน์
แนวคิดเมืองอัจฉริยะ สุขและตอบสนอง
หรือสมาร์ทซิตี้ที่
ความต้องการของ
ตอบสนองการใช้ชีวิตที่ ประชาชนผู้ใช้บริการ
ทันสมัยและล้ายุคด้วย
เครือข่ายไร้สายและ
อินเตอร์เน็ตเพื่อ
ประชาชน

แนวคิดการทางานอย่าง เน้นการใช้เทคโนโลยี
รวดเร็ว และยืดหยุ่น ใช้ ในชีวิตประจาวันของ
IT ในการปฏิบัติงานและ คน
การให้บริการภาครัฐ

เน้นความพยายามที่
จะปรับปรุงการ
ทางานของภาครัฐให้
มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น

ไทย
วิสัยทัศน์การพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล คือ
ยกระดับภาครัฐไทย
สู่การเป็นรัฐบาล
ดิจิทัลที่มีการบูรณา
การระหว่าง
หน่วยงาน มีการ
ทางานแบบอัจฉริยะ
ให้บริการโดยมี
ประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง และ
ขับเคลื่อนให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่าง
แท้จริง
การจัดซื้อจัดจ้าง
แบบอิเล็กทรอนิกส์
การบริหารสินทรัพย์
กลาง พัฒนาระบบ
สารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคล
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ประเด็น
กำรเปรียบเทียบ
การส่งเสริมด้านการ
วิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม

สิงคโปร์
มีสภาวะแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการเป็นสังคม
นวัตกรรม มีการลงทุน
ด้านการวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อสนับสนุน
เป้าหมาย Smart Nation

จุดเน้นกำรพัฒนำรัฐบำลดิจิทลั
ญี่ปุ่น
ออสเตรเลีย
มีแผนยุทธศาสตร์
-มีนโยบายที่ชัดเจน
นวัตกรรมแบบบูรณา ในการส่งเสริม
การที่ชัดเจน และ
วิทยาศาสตร์ และ
ขับเคลื่อนสู่การปฏิบตั ิ นวัตกรรม
ที่จริงจัง
-สร้างเว็บไซต์
www.innovation.gov.au

เพือ่ เป็นศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสาร
นโยบายการส่งเสริม
นวัตกรรมและ
วิทยาศาสตร์
การยกระดับการ
พัฒนาระบบ เว็บไซต์
เน้นกลไกการมีส่วน
- เน้นการอานวย
บริการภาครัฐให้ตรง แอพพลิเคชั่น ที่สามารถ ร่วมของประชาชน
ความสะดวกแก่
กับความต้องการของ ให้บริการประชาชนและ ระดับล่าง การยอมรับ ประชาชนที่อยู่ใน
ประชาชน
ภาคธุรกิจได้อย่าง
และเห็นประโยชน์ของ พื้นที่ชนบทห่างไกล
เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว
การนาเทคโนโลยีมาใช้ ในการติดต่อขอรับ
เช่น ระบบ E-Citizen
ในชีวิตประจาวัน
บริการจากภาครัฐ
ระบบ Enterprise One
- ต้องทาให้บริการ
ระบบแก้ไขเรื่อง
ดิจิทัลเรียบง่าย
ร้องเรียนบูรณาการ
ชัดเจน และรวดเร็ว
การบูรณาการ
-สร้างแพลตฟอร์มกลาง ใช้ข้อมูลที่มีคุณภาพ
-ปรับเปลี่ยนการ
ระหว่างหน่วยงาน ทั้ง ด้านดิจิทัลและข้อมูล
สร้างฐานข้อมูลที่จะ
บริหารงานให้มีความ
การเชื่อมโยงข้อมูล
-บริหารจัดการระบบ
เป็นต้นแบบสาคัญ
คล่องตัวและรวดเร็ว
และการดาเนินการ
ด้วยความเชื่อมั่น มีการ ระดับโลกด้วยการ
มากขึ้น (Agile)
รักษาความมั่นคง
จัดการผสมผสานกับ -Govdex เว็บไซต์
ปลอดภัยทางไซเบอร์
การกากับดูแลข้อมูล
สาหรับติดต่อ
อย่างเคร่งครัด
(Data Government)
ประสานงานกัน
มีสานักงานฯ ดูแล
ระหว่าง จนท.
โดยเฉพาะ
-GovShare ทาหน้าที่
เป็นระบบแลกเปลี่ยน
ข้อมูลกลางของ
รัฐบาล

ไทย
เริ่มมีการพัฒนา
จัดตั้งศูนย์วิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม
แต่ยังไม่เห็นผลที่
ชัดเจน อาจติด
ข้อจากัดด้าน
ความคิดริเริม่
สร้างสรรค์และ
วัฒนธรรมองค์การ
ไม่เอื้อ
การอานวยความ
สะดวกให้แก่
ประชาชนในรูปแบบ
One Stop Service /
การให้บริการ
ออนไลน์

-มีระบบเชื่อมโยง

ข้อมูลกลางที่บูรณา
การข้อมูลบุคคล
เช่น ข้อมูลทะเบียน
ราษฎร์ โดยใช้เลข
13 หลัก (มท.)
-บูรณาการ
ฐานข้อมูล เช่น ลด
การขอสาเนา
เอกสาร ลดขั้นตอน
ฯลฯ
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6. ข้อเสนอแนะ
เพื่ อ เป็ น การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการพั ฒ นาองค์ ก ารสู่ ร ะบบราชการ 4.0 ผู้ ศึ ก ษามี
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศ
ไทยให้มีความครอบคลุม ดังนี้
1) กำรพัฒนำฐำนข้อมูลเพื่อกำรบริหำรและกำรบริกำร โดยภาครัฐต้องมีสร้างความเข้าใจ
กรอบธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Framework Awareness) ซึ่ง “ธรรมาภิบาลข้อมูล
(Data Governance)” เป็นการดาเนินการตามพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการ
ภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 มาตรา 8 กาหนดให้มีธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐเป็นกรอบแนว
ทางการกาหนดสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการข้อมูล การมีระบบการบริหาร
จัดการและคุ้มครองข้อมูล มีมาตรการในการควบคุม และพัฒนาคุณภาพข้อมูล การกาหนดนโยบาย
และกฎเกณฑ์ ก ารเข้ า ถึ ง และใช้ ป ระโยชน์ ข องข้ อ มู ล ของหน่ ว ยงานรั ฐ ซึ่ ง เป็ น พื้ น ฐานของการ
ด าเนิ น การที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เรื่ อ งข้ อ มู ล ทั้ ง ระบบ ซึ่ ง นอกจากการพั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล เพื่ อ
การบริ หารและการบริ การตามผลการศึกษาที่ได้กล่ าวมาแล้ว เพื่อเป็นการเพิ่มประสิ ทธิภ าพการ
บริหารจัดการภาครัฐ ลดความเหลื่อมล้า สร้างความโปร่งใส พัฒนาและสร้างคุ ณค่าในการบริการ
โดยนาเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ การนาข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อใช้ประโยชน์ในการให้บริการประชาชน
และการกาหนดนโยบายต่ าง ๆ โดยหน่วยงานภาครัฐต้องดาเนินการเพื่อให้เกิด ธรรมาภิบาลข้อมูล
ภาครั ฐ อย่ า งจริ งจั ง กล่ าวคื อ ธรรมาภิ บาลข้อ มู ล ภาครั ฐ หมายถึง การกาหนดสิ ทธิ หน้ า ที่แ ละ
ความรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารจัดการข้อมูลทุกขั้นตอน เพื่อให้การได้มาและ
การนาไปใช้ข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน รักษาความเป็นส่วนบุคคล
และสามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคง ปลอดภัย เพื่อทาให้ข้อมูลมีคุณภาพ มีการ
บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มจากส่งเสริมการสร้างความเข้าใจในการนากรอบธรรมาภิบาล
ภาครัฐไปใช้ประโยชน์
ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ต้องดาเนินการให้ครอบคลุมทั้ง 3 ประเด็น ได้แก่
1) Data Security ข้อมูลต้องมีความมั่นคง ปลอดภัย มีมาตรฐาน ISO/IEC 27001: 2013
ควรกาหนดมาตรฐาน กฎเกณฑ์ในการใช้งานข้อมูลทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานให้สอดคล้องกัน
เพื่อให้การบูรณาการข้อมูลมีความปลอดภัย ความเป็นส่วนบุคคล และน่าเชื่อถือ
2) Data Privacy ข้อมูลต้องมีความเป็นส่วนบุคคล สอดคล้องกับกฎหมาย พระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
3) Data Quality ข้ อ มู ล ที่ มี คุ ณ ภาพ การใช้ ป ระโยชน์ จ ากข้ อ มู ล ที่ ม าจากแหล่ ง ข้ อ มู ล
(Reference Data) ที่น่าเชื่อถือได้ เช่น กฎหมาย หนังสือ ราชการ ประกาศ คาสั่ง ฯลฯ
ทั้ ง สามประเด็ น นี้ จะช่ ว ยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารงานภาครั ฐ และการให้ บ ริ ก าร
ประชาชน ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาข้อมูลภาครัฐที่มีจานวนมาก ข้อมูลไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน ข้อมูล
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กระจัดกระจาย ซ้าซ้อน ค้นหาได้ยาก ข้อมูลไม่มีมาตรฐาน ข้อมูลส่วนบุคคลถูกละเมิด ข้อมูลอยู่ใน
รูปแบบที่เข้าใจยาก ฯลฯ ทาให้การนาไปใช้ประโยชน์ทาได้ยาก ซึ่งหากทาให้เกิดข้อมูลที่ดี (Good
Data) จะส่งผลต่อการยกระดับการให้บริการ ทาให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจในการรับบริการของ
หน่วยงาน นอกจากนี้ หน่วยงานสามารถบูรณาการ เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เปิดเผยข้อมูลสู่
ประชาชน และนาไปวิเคราะห์เพื่อใช้ประโยชน์ นาไปสู่การตัดสินใจเชิงนโยบายบนพื้นฐานของข้อมูล
การบริการที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว และมั่นคงปลอดภัย โดยสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ควรพัฒนา ปรับปรุงชุด ข้อมูลสาคัญที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหลักขององค์การตามประเด็นยุทธศาสตร์
ซึ่งข้อมูลมีผลกระทบต่อการบริหารงานและการตัดสินใจของผู้บริหารและมีความจาเป็นต่อบุคลากร
ระดับ ปฏิบั ติงานทุกระดับ ข้อมูล สารสนเทศที่ส าคัญ ได้แก่ ข้อมูล สนับสนุนการดาเนินการตาม
ภารกิจ /ประเด็นยุทธศาสตร์ของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้แก่ 1) ด้านการจัดทาแผน
นโยบาย และแปลงนโยบายสู่ ก ารปฏิ บั ติ ใ นระดั บ พื้ น ที่ เช่ น ฐานข้ อ มู ล ผลการด าเนิ น งานตาม
แผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
(e-Monitoring) ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการติดตาม จัดการและรายงานผลการดาเนินการโครงการ
ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ฯลฯ 2) ด้านการส่งเสริมการบริหารงานจังหวัดและ
กลุ่ มจังหวัดแบบบู รณาการ เช่น ฐานข้อมูล ผลการดาเนินการแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจาปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ฐานข้อมูลเชิ งเปรียบเทียบในการวัดระดับการพัฒนา
จังหวัดและกลุ่มจั งหวัด (Benchmarking) ฯลฯ 3) ด้านการส่งเสริมการบริห ารจัดการภาครัฐ ที่มี
ประสิทธิภาพ ได้แก่ ฐานข้อมูลการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ฐานข้อมูลสนับสนุนการ
บริหารงานภายในสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เช่น ฐานข้อ มูลบุคลากรในระบบ DPIS ระบบ
e-Pay Slip ฯลฯซึ่งสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยควรกาหนดหน่วยงานรับผิดชอบหลักด้านการ
บริ ห ารจั ด การข้อ มูล ตามหลั ก ธรรมาภิบ าลข้ อมู ล ภาครั ฐ และก าหนดนโยบาย หลั กเกณฑ์ และ
แนวทางการปฏิ บั ติ ที่ ชั ด เจน รวมทั้ ง ตั้ ง คณะกรรมการ/คณะท างานขั บ เคลื่ อ นการด าเ นิ น การ
ในการจัดทาธรรมาภิบาลข้อมูลระดับหน่วยงาน เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
2) ควรมีกำรจัดทำสถำปัตยกรรมองค์กำร (Enterprise Architecture: EA) อย่ำงจริงจัง
แม้ว่าสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยจะมีการดาเนินโครงการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์การอยู่แล้ว
ก็ตาม อย่างไรก็ตาม เพื่อให้หน่วยงานออกแบบและเลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้อย่างเหมาะสมที่สุด
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยควรมีการศึกษา ทบทวน วิเคราะห์ และทาความเข้าใจกระบวนการ
ทางานของระบบต่าง ๆ รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้อยู่ในปัจจุบันอย่างละเอียด เพื่อรับทราบ
และเข้าใจปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น นาไปสู่การวางแผน ปรับปรุงกระบวนการทางานและเทคโนโลยี
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยอาจคัดเลือกระบบงานสาคัญที่มีความเกี่ยวข้องและส่งผลกระทบต่อการ
บริการประชาชน เพื่อทาความเข้าใจสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการและการใช้เทคโนโลยี
เพื่อนามาปรับปรุง ออกแบบกระบวนการทางานและเทคโนโลยีดิจิทัลให้เหมาะสมในการอานวยความ
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สะดวกให้แก่ประชาชนเพื่อตอบสนองเป้าหมายที่กาหนดไว้ ทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
ราชการ การให้บริการประชาชน การลดภาระ ความยุ่งยากซับซ้อนของประชาชนในการรับบริการของ
หน่ ว ยงานภาครั ฐ โดยกระบวนการ/ระบบงานที่ส านักงานปลั ดกระทรวงมหาดไทยควรพิ จารณา
คัดเลือกเป็นโครงการนาร่องในการวิเคราะห์และออกแบบสถาปัตยกรรมใหม่ ได้แก่ การให้บริการของ
ศูนย์ดารงธรรม (ทั้งส่วนกลางและจังหวัด) ซึ่งมีกระบวนการย่อยภายใต้กระบวนการนี้ ได้แก่ การรับ
เรื่ องร้ องเรี ย นร้ องทุกข์ การเจรจาไกล่ เกลี่ ย การแก้ไขปั ญหาเฉพาะด้าน เช่ น เรื่องหนี้นอกระบบ
ซึ่งต้องบูรณาการแก้ไขปัญหาร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงการคลัง
สานักงานตารวจแห่งชาติ สานักงานอัยการสูงสุด กระทรวงยุติธรรม กระทรวงกลาโหม กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ธนาคาร เป็นต้น จะทา
ให้การปรับปรุงกระบวนการและปรับระบบเทคโนโลยีในการดาเนินการร่วมกันเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว
ยืดหยุ่น มีการพัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ทาให้
ประชาชนเกิดความพึงพอใจ ยกระดับการให้บริการประชาชนให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพต่อไป
3) กำรส่งเสริมกำรพัฒนำนวัตกรรมและกำรวิจัยอย่ำงจริงจัง
จากตัวอย่างการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศญี่ปุ่น และแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การพัฒนาสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยสู่ระบบราชการ 4.0 ทั้งด้านการวางแผนยุทธศาสตร์
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูลขนาดใหญ่ การพัฒนาบุคลากร และการยกระดับ
การให้บริการประชาชน ทั้งนี้แนวทางดังกล่าวสามารถต่อยอดสู่การพัฒนาขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
เพื่อยกระดับสู่เป้าหมายการเป็นประเทศไทย 4.0 ได้ โดยภาครัฐต้องส่งเสริมการสร้างและพัฒนา
นวัตกรรมของหน่วยงาน ทั้งนวัตกรรมด้านการบริหาร นวัตกรรมเชิงนโยบาย นวัตกรรมการบริการ
และนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สนับสนุนงบประมาณในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เพื่อให้เกิด
ประโยชนต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศ ตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการ ทั้งในส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ จังหวัด พันธมิตร ภาคีเครือข่าย รวมทั้งประชาชนอย่าง
สะดวก รวดเร็ ว และโปร่ งใส สามารถแก้ไ ขปั ญหาได้อย่ างทัน ท่ว งที แ ละมีป ระสิ ทธิ ภ าพ การใช้
ประโยชน์จากนวัตกรรม โดยควรกาหนดแผนพัฒนานวัตกรรมของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาอย่างจริงจัง
4) กำรพัฒนำกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย ควรพิจารณา
กาหนดแนวทาง ขั้นตอน วิธีการที่สอดคล้องเชื่ อมโยงกันทั้งระบบ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการ
พัฒนาอย่างแท้จริง ซึ่งการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลสู่การกาหนดยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการของ
สานักงานปลัดกระทรวงไทย ถ่ายทอดลงมาถึงความเชื่อมโยงในระดับกระบวนการภายใน การบริหาร
การดาเนินงานในรูปแบบของการวางแผน การปฏิบัติ ควรมีการติดตาม ประเมินผลการดาเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อให้ทราบภาพรวม ปัญหา อุปสรรค และสถานการณ์ดาเนินการ นาไปสู่
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การปรับปรุงการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง นาไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการบริหารและการบริการของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ขับเคลื่อนสู่ระบบราชการ 4.0
และการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยให้ประสบผลสาเร็จตามเป้าหมายในระดับประเทศต่อไป
ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป
ผู้ศึกษาวิจัยท่านอื่นอาจขยายกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key Informants) ในการเก็บข้อมูลโดย
กาหนดให้มีการสัมภาษณ์ประชาชน กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งจะทาให้ได้รับข้อมูล/
ข้อเสนอแนะแนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและภาคส่วนอื่น ๆ เพื่อนาไปกาหนด
แนวทางการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 ให้ครอบคลุมทุกมิติต่อไป
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มุมมองต่อภำวะผู้นำทีม่ ีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในกำรทำงำนของพนักงำน
ให้บรรลุประสิทธิผล กรณีศึกษำ: บริษัท ทรูดสิ ทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์ จำกัด
เขตพื้นที่สมุทรปรำกำร
ชนัญญา ลิมป์กาญจนวัฒน์*
บทคัดย่อ
การศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื่อง มุมมองต่อภาวะผู้นาที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการทางานของ
พนั ก งานให้ บ รรลุ ป ระสิ ท ธิ ผ ล กรณี ศึ ก ษาบริ ษั ท ทรู ดิ ส ทริ บิ ว ชั่ น แอนด์ เซลส์ จ ากั ด เขตพื้ น ที่
สมุทรปราการ มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา 1) เพื่อศึกษามุมมองของบุคลากรที่มีต่อระดับภาวะผู้นา
รูป แบบต่างๆ และระดับแรงจูงใจในการทางานของพนักงาน 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
รูป แบบภาวะผู้ นากับแรงจู งใจในการทางาน และ 3) เพื่อศึกษารูปแบบของภาวะผู้นาที่พนักงาน
ต้องการ และนามาพัฒนาทักษะการเป็นผู้นาในพื้นที่
ประชากรที่ใช้ศึกษา คือ กลุ่มบุคลากรด้านงานขาย ของบริษัท ทรูดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์
จากัด เขตพื้นที่สมุทรปราการ มีจานวนประชากรทั้งหมด 151 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการวิเคราะห์ค่าไคสแควร์ (Chi-Square Test)
ผลการศึ ก ษา พบว่ า บุ ค ลากรมี มุ ม มองต่ อ ผู้ น าในรู ป แบบภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลง
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด เท่ากับ 4.25 อยู่ในระดับมากที่สุด แรงจูงใจในการทางานมีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ
4.07 อยู่ในระดับมาก และความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบภาวะผู้นารูปแบบต่างๆกับแรงจูงใจในการ
ทางานโดยรวม ยอมรับสมมติฐานการศึกษา ยกเว้นความสั มพันธ์ระหว่างรูปแบบภาวะผู้นาแบบ
สังการกับแรงจูงใจ ปฏิเสธสมมติฐาน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
คำสำคัญ: ภาวะผู้นา, แรงจูงใจในการทางาน
1. บทนำ
การนาองค์การให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นต้องเริ่มจากการกาหนด เป้าหมาย กลยุทธ์
และนโยบายการบริหารจัดการองค์การว่าจะดาเนินไปในทิศทางใดเพื่อให้องค์การเกิดประสิทธิผล
สูงสุ ด ทั้งนี้ กลไกสาคัญในการขับ เคลื่ อนเป้าหมาย กลยุทธ์ และนโยบายนั้น นั่นคือบุคลากรของ
*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 หมู่ที่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
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องค์การต้องมีความเข้าใจในกระบวนการทางาน มีแนวคิดทัศนคติที่ดีต่อการทางานพร้อมเปิดรับ
ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น และการทาให้บุคลากรเหล่านี้เป็นฟันเฟืองที่ดีสามารถทางานได้
อย่างเต็มศักยภาพจาเป็นต้องมีการจูงใจที่ดีในการทางาน เนื่องจากการจูงใจที่ดีจะส่งผลต่อพฤติกรรม
ที่สะท้อนออกมาให้บรรลุต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การ ซึ่งสอดคล้องกับนักวิชาการ
บางท่านที่ให้ ความหมายการจูงใจ คือ แรงขับภายในที่กาหนดพฤติกรรมของบุคคลต่อการบรรลุ
เป้าหมาย Ferrell, Hirt, & Ferrell (2008; อ้างถึงใน ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี, 2561: 268) ซึ่งการจูงใจนั้น
อาจมาจากการให้ ร างวัล เช่น ค่ าตอบแทน คาชมเชย เป็ นต้ น หรื อการจูง ใจด้ว ยงาน กล่ า วคื อ
พนักงานมีความรู้สึกพึงพอใจ ภูมิใจในการทางานของตนเอง ทั้งหมดนี้จะเป็นส่วนช่วยเสริมแรงให้
เกิดผลของงานได้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผล
ในการปฏิรูปองค์การให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาประสิทธิผลของงาน สิ่งสาคัญจาก
ที่กล่าวข้างต้นนั่นคือการสร้างการจูงใจให้บุค ลากรขององค์การในระยะยาว แต่การขับเคลื่อน สร้าง
แรงกระตุ้นการจูงใจของบุคลากรมิใช่เพียงเกิดจากนโยบายขององค์การที่ตอบสนองต่อความต้องการ
ของพนักงานเท่านั้น แต่จาเป็นต้องอาศัยผู้นาเป็นปัจจัยสาคัญประการหนึ่งเพื่อให้องค์การประสบ
ความก้าวหน้าและบรรลุเป้าหมาย
ปัจจัยสาคัญหนึ่งนั่นคือต้องพัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้นา เมื่อพิจารณาความหมายของคาว่า
ภาวะผู้นา คือ กระบวนการหรือความสามารถของบุคคลในการใช้อานาจหรืออิทธิพล ที่ทาให้ผู้อื่น
ยอมรับในค่านิยมหรือวัตถุประสงค์ที่บุคคลนั้นชี้นา และทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือความสาเร็จได้
ตามที่ต้องการ (บุษยา วีรกุล, 2558: 8)
ดังนั้น จึงเห็นได้ว่าปัจจัยที่สัมพันธ์กับแรงงจูงใจคือผู้นาองค์การ ซึ่งเป็นฟันเฟืองที่เชื่อมโยงให้
พนักงานเกิดแรงจูงใจ ผู้ นาที่มีวิสัยทัศน์ รู้จักเปลี่ยนแปลงให้ เข้ากับสถานการณ์จะพาให้องค์การ
ก้าวหน้า ภาวะผู้นาที่ดีมีคุณค่ายิ่งต่อการนาการเปลี่ยนแปลงไปสู่เป้าหมายได้เป็นอย่างดี และมีค่ายิ่ง
ในการศึกษาเพื่อปรับไปสู่การปฏิบัติ (ทองใบ สุดชารี , 2550: 129) และหากกล่าวถึงความสัมพันธ์
ระหว่างภาวะผู้นากับการสร้างแรงจูงใจ มีผลการศึกษา พบว่า ภาวะผู้นาเป็นองค์ประกอบที่สาคัญ
ของการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาองค์การ ซึ่งมีอิทธิพลต่อผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงาน ตลอดจน
ทากิจกรรมต่าง ๆ ในองค์การให้สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีด้วยการสร้างแรงจูงใจ (สาวิตรี ยอยยิ้ม และ
คณะ, 2560)
การศึกษาการค้น คว้าอิส ระครั้งนี้ ผู้ ศึกษาเล็ งเห็ นว่าบริษัท ทรูดิส ทริบิว ชั่น แอนด์ เซลส์
จากัด ซึ่งมีพันธกิจดูแลด้านงานขายสินค้าและบริการในเครือ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
ให้บรรลุตามเป้าหมาย โดยแยกย่อยลงไปในระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด รวมถึงระดับย่อยลงไปใน
พื้นที่ องค์การประกอบด้วยบุคลากรด้านงานขาย ทางานตั้งอยู่บนเป้าหมายของยอดขาย อันส่งผลทา
ให้บุคลากรเกิดความเครียดความกดดันหากไม่สามารถทาได้ตามเป้าหมาย ส่งผลให้เกิดความท้อแท้ใน
การทางาน จากปัญหาด้านความวิตกกังวลของบุคลากร ทาให้ผู้ศึกษาสังเกตเห็นพฤติกรรมของผู้นาที่
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มีรูปแบบภาวะผู้นาที่แตกต่างกันน่าจะช่วยส่งเสริมและมีความสัมพันธ์ต่ อการสร้างแรงจูงใจในการ
ทางานของพนักงานให้กลับมาสามารถทางานได้ตามประสิทธิผลขององค์การ ดังนั้น จึงสนใจศึกษา
มุ ม มองต่ อ ภาวะผู้ น าที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ แรงจู ง ใจในการท างานของพนั ก งานให้ บ รรลุ ป ระสิ ท ธิ ผ ล
กรณีศึ กษา บริ ษัท ทรู ดิส ทริ บิ ว ชั่น แอนด์ เซลส์ จากั ด เขตพื้ นที่ส มุ ทรปราการ เพื่อให้ ผู้ น าได้ มี
แนวทางในการพัฒนาภาวะผู้นา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากรในทีม อันส่งผล
ให้องค์การมีประสิทธิผลตามเป้าหมายต่อไป
2. วัตถุประสงค์ในกำรวิจัย
2.1 เพื่อศึกษามุมมองของบุคลากรเกี่ยวกับระดับภาวะผู้นารูปแบบต่าง ๆ และระดับแรงจูงใจ
ในการทางาน
2.2 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบภาวะผู้นากับแรงจูงใจในการทางาน
2.3 เพื่อศึกษารูปแบบของภาวะผู้นาที่พนักงานต้องการ เพื่อนามาพัฒนาผู้นาและปรับใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อการบริหารทีมงานในพื้นที่
3. สมมติฐำนกำรศึกษำ
สมมติฐำนกำรศึกษำที่ 1 รูปแบบภาวะผู้นาที่มีลักษณะความเป็นผู้นา มีความสัมพันธ์กับ
แรงจูงใจในการทางานโดยรวม โดยมีสมมติฐานทางสถิติ
H0 รูปแบบภาวะผู้นาที่มีลักษะความเป็นผู้นา ไม่มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการ
ทางานโดยรวม
H1 รูป แบบภาวะผู้นาที่มีลักษะความเป็นผู้นา มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการ
ทางานโดยรวม
สมมติฐำนกำรศึกษำที่ 2 รูปแบบภาวะผู้นาที่มีพฤติกรรมผู้นาแบบต่าง ๆ มีความสัมพันธ์กับ
แรงจูงใจในการทางานโดยรวม
สมมติ ฐ านการศึ ก ษาที่ 2.1 รู ป แบบภาวะผู้ น าที่ มี พ ฤติ ก รรมผู้ น าแบบมุ่ ง งาน
มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการทางานโดยรวม โดยมีสมมติฐานทางสถิติ
H0 รูปแบบภาวะผู้นาที่มีพฤติกรรมผู้นาแบบมุ่งงาน ไม่มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจใน
การทางานโดยรวม
H1 รูปแบบภาวะผู้นาที่มีพฤติกรรมผู้นาแบบมุ่งงาน มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจใน
การทางานโดยรวม
สมมติ ฐ านการศึ ก ษาที่ 2.2 รู ป แบบภาวะผู้ น าที่ มี พ ฤติ ก รรมผู้ น าแบบมุ่ ง คนมี
ความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการทางานโดยรวม โดยมีสมมติฐานทางสถิติ
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H0 รูปแบบภาวะผู้นาที่มีพฤติกรรมผู้นาแบบมุ่งคน ไม่มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจใน
การทางานโดยรวม
H1 รูปแบบภาวะผู้นาที่มีพฤติกรรมผู้นาแบบมุ่งคน มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจใน
การทางานโดยรวม
สมมติฐำนกำรศึกษำที่ 3 รูปแบบภาวะผู้นาตามสถานการณ์ มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจใน
การทางานโดยรวม
สมมติ ฐ านการศึ ก ษาที่ 3.1 รู ป แบบภาวะผู้ น าแบบสั่ ง การ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
แรงจูงใจในการทางานการทางานโดยรวม โดยมีสมมติฐานทางสถิติ
H0 รู ป แบบภาวะผู้ น าแบบสั่ ง การ ไม่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ กั บ แรงจู ง ใจในการท างาน
โดยรวม
H1 รูปแบบภาวะผู้นาแบบสั่งการ มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการทางานโดยรวม
สมมติฐานการศึกษาที่ 3.2 รูปแบบภาวะผู้นาแบบให้การสนับสนุน มีความสัมพันธ์
กับแรงจูงใจในการทางานโดยรวม โดยมีสมมติฐานทางสถิติ
H0 รูปแบบภาวะผู้นาแบบให้ การสนับสนุน ไม่มีความสั มพันธ์กับแรงจูง ใจในการ
ทางานโดยรวม
H1 รูปแบบภาวะผู้นาแบบให้การสนับสนุน มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการทางาน
โดยรวม
สมมติ ฐ านการศึ ก ษาที่ 3.3 รู ป แบบภาวะผู้ น าแบบเปิ ด โอกาสให้ มี ส่ ว นร่ ว มมี
ความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการทางานโดยรวม โดยมีสมมติฐานทางสถิติ
H0 รูปแบบภาวะผู้นาแบบเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ไม่มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจใน
การทางานโดยรวม
H1 รูปแบบภาวะผู้นาแบบเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการ
ทางานโดยรวม
สมมติฐานการศึกษาที่ 3.4 รูปแบบภาวะผู้นาแบบเน้นความสาเร็จตามเป้าหมายมี
ความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการทางานโดยรวม โดยมีสมมติฐานทางสถิติ
H0 รู ป แบบภาวะผู้ นาแบบเน้นความส าเร็จตามเป้ าหมาย ไม่มีค วามสั มพั นธ์กั บ
แรงจูงใจในการทางานโดยรวม
H1 รูปแบบภาวะผู้นาแบบเน้นความสาเร็จตามเป้าหมาย มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจ
ในการทางานโดยรวม
สมมติฐำนกำรศึกษำที่ 4 รูปแบบภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง มี ความสัมพันธ์กับแรงจูงใจใน
การทางานโดยรวม
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H0 รูปแบบภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ไม่มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการทางาน
โดยรวม
H1 รูปแบบภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการทางาน
โดยรวม
4. ทบทวนวรรณกรรมและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
มุมมองต่อภาวะผู้นาที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการทางานของพนักงานให้บรรลุประสิทธิผล
กรณี ศึก ษา บริ ษัท ทรู ดิ ส ทริ บิ ว ชั่ น แอนด์ เซลส์ จากั ด เขตพื้ น ที่ส มุ ทรปราการ ศึ ก ษาได้ศึ ก ษา
ทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการศึกษาวิจัย ดังนี้
4.1 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับภำวะผู้นำ
ความหมายของภาวะผู้นา (Leadership) มีนักวิชาการได้ให้ความหมายและนิยามไว้แตกต่าง
กัน ซึ่ง Yukl (1989; อ้างถึงใน ธัญญามาส โลจนานนท์, 2557: 9) ได้กล่าวถึงสาเหตุที่ความหมายของ
ภาวะผู้นามีหลากหลายและแดกต่างกัน ก็เนื่องจากขอบเขตเนื้อหาและความสนใจในภาวะผู้นาใน
การศึกษาของนักวิจัยแตกต่างกัน ในที่นี้จึงขอนาเสนอให้ศึกษาดังต่อไปนี้ Daft (2008: 4) ได้ให้นิยาม
ภาวะผู้นา หมายถึง อิทธิพลที่มีความสอดคล้องสัมพันธ์กันระหว่างผู้นาและผู้ตามที่มุ่งหมายสร้างการ
เปลี่ยนแปลงและผลลัพธ์ที่สะท้อนถึงจุดมุ่งหมายร่วมกัน Jones and George (2016: 415) กล่าวว่า
กระบวนการที่บุคคลใช้ความพยายามในการโน้มน้าวบุคคลอื่น และให้กาลังใจ จูงใจ และให้คาแนะนา
ในการทากิจกรรมเพื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมายของกลุ่มหรือองค์การ ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน (2558: 345)
ภาวะผู้นา หมายถึง กระบวนการที่ผู้นา ใช้ความรู้และความสามารถในการโน้มน้าวผู้ร่วมงานให้เกิด
ความกระตือรือร้นในการทางานร่วมกัน เพื่อให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมายของกลุ่มหรือ
องค์การตามที่กาหนดไว้ ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี (2561: 53) ภาวะผู้นา หมายถึง กระบวนการที่ผู้นา
สามารถโน้มน้าวหรือจูงใจบุคคลในองค์การให้ทางานด้วยความเต็มใจเพื่อการบรรลุเป้าหมายของ
องค์การร่วมกัน
4.2 ทฤษฎีลักษณะของภำวะผู้นำ (Trait theories)
ลักษณะเด่นห้ากลุ่ม (The Big Five Traits) ตาราเรียนเรื่องภาวะผู้นานิยมใช้งานของโฮแกน
(Hogan, 1991) และโฮแกนและคณะ (Hogan, Curphy and Hogan, 1994) ในการเขียนถึงตัวแบบ
ลักษณะเด่นทั้งห้ากลุ่มนี้ (Daft, 2011; Huges, Ginnett and Curphy, 2009; Lussier and Achua,
2013; Yukl, 2010) การเขียนเรื่ อง “ลักษณะเด่นห้าลุ่ม ” ของผู้ นา ได้แก่ (1) ความชอบเป็นผู้ นา
หมายถึง ระดับความสามารถของบุคคลที่มีความสนใจที่จะทางานร่วมกับผู้อื่ น สนุกสนานกับการ
พูดคุยและสังสรรค์ในกลุ่มสังคมต่าง ๆ มีความมั่นใจในตัวเอง รวมทั้งมีความต้องการหรือความชอบที่
จะทางานในตาแหน่งที่มีอานาจและอิทธิพลต่อผู้อื่น สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ (2) ความมีสติ
มั่นคง หมายถึง ระดับความสามารถของบุคคลในการทางานด้วยความรับผิดชอบเป็นที่พึ่งของคนอื่น
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ๆ ท างานอย่ า งสม่ าเสมอจนกระทั่ ง เกิด ผลส าเร็ จ มุ่ ง มั่ น ใส่ ใ จในผลส าเร็ จ ของงานเป็ น สิ่ ง ส าคั ญ
มีหลักเกณฑ์และระเบียบวินัยในการทางานที่ตนเองปฏิบัติต าม มีจิตใจและความสนใจในจริยธรรม
(3) ความเป็นมิตรกับผู้อื่น หมายถึง ระดับความสามารถที่จะเข้ากับผู้อื่นได้ดี สร้างความสัมพันธ์ที่เป็น
มิตรกับคนอื่นได้ง่าย ให้ความร่วมมือ อารมณ์ดี ให้อภัยในความผิดของผู้อื่น มีจิตใจอ่อนโยนและมี
เมตตากรุณาน่าไว้ใจ (4) การปรับตัวได้ดี หมายถึง ระดับความสามารถในการควบคุมอารมณ์ให้คงที่
สงบ และมี ค วามมั่ น ในใจ ผู้ น าที่ มี ค วามสามารถด้ า นนี้ สู ง จะเป็ น ผู้ ที่ อ ดทนและท างานได้ ดี ใ น
สถานการณ์ที่มีความเครียดมาก ไม่หวั่นไหวโกรธเคืองกับคาวิพากษ์วิจารณ์ และไม่เก็บเอาความผิด
หรื อ ความล้ ม เหลวมาครุ่ น คิ ด ในทางลบตลอดเวลา สามารถสร้ า งและรั ก ษาความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี มี
ประโยชน์กับตนเองและผู้อื่น (5) ความเฉลียวฉลาด หมายถึง ระดับความสามารถในการเรียนรู้เรื่อง
ต่าง ๆ ได้รวดเร็วและกว้างขวาง มีความสนใจเรื่องต่าง ๆ รอบตัวเกือบทุกด้าน มีความคิดเปิดกว้าง
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเพื่อนามาพัฒนาความรู้ของตนเอง
4.3 ทฤษฎีด้ำนพฤติกรรมของภำวะผู้นำ (Behavior theories)
ภาวะผู้นาแบบมุ่ งคนกับภาวะผู้นาแบบมุ่งงาน การศึกษาทฤษฎีนี้เกิดขึ้นที่สานักวิจัยของ
มหาวิ ทยาลั ย แห่ งรั ฐ มิชิ แกน หั ว หน้า ทีมผู้ วิจัย คือ เรนซิส ลิ ดเอิร์ท (Rensis Liker, 1903-1981)
งานวิจัยพฤติกรรมผู้นาที่มหาวิทยาลัยมิชิแกนนี้ทาการศึกษาโดยเปรียบเทียบพฤติกรรมของหัวหน้าที่
มีประสิทธิภาพกับพฤติกรรมของหัวหน้าที่ไม่มีประสิทธิภาพที่มีผลกระทบต่อการทางานของผู้ตาม
นักวิจัยที่มิชิแกนสรุปว่า ผู้นาที่ศึกษานั้นจะมีพฤติกรรมด้านหนึ่งมากกว่าอีกต้านหนึ่งและเรียกตัวแบบ
พฤติ ก รรมที่ พ บนี้ ว่ า “ตั ว แบบภาวะผู้ น าโดยมหาวิ ท ยาลั ย แห่ ง มิ ชิ แ กน” (The University of
Michigan Leadership Model) คาอธิบายพฤติกรรมผู้นาทั้งสองประเภทคือ 1) พฤติกรรมแบบมุ่ง
งาน เป็นพฤติกรรมที่สนใจเรื่องผลสาเร็จของงาน (goal emphasis) และส่งเสริมการทางาน (work
facilitation) ผู้นาในกลุ่มนี้จะควบคุม-ติดตามระยะเวลาและผลการทางานของลูกน้องอย่างใกล้ชิ ด
กาหนดวิธีการทางานและปริมาณผลงานอย่างชัดเจนชี้นาและสร้างระบบงานที่ทาให้ลูกน้องทางานเข้า
สู่มาตรฐานที่จะทาให้ได้ผลงานตามเป้าหมาย 2) พฤติกรรมแบบมุ่งคน เป็นพฤติกรรมที่สนใจเรื่องการ
สนับสนุนลูกน้อง (supportive leadership) และส่งเสริมความสัมพันธ์ (interaction facilitation)
ผู้นาในกลุ่มนี้จะใส่ใจกับความต้องการของลูกน้อง สร้างความพอใจในการทางาน ดูแลความเป็นอยู่
และผลประโยชน์ของลูกน้อง ใช้การสื่อสารด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อสร้างความไว้ใจและความเคารพจาก
ลูกน้อง
4.4 ทฤษฎีภำวะผู้นำตำมสถำนกำรณ์ (Contingency theories)
ทฤษฎีแนวทาง-เป้าหมายของเฮ้าส์ (House's Path-Goal theory) Robert House (1971:
321-38) พัฒนาตัวแบบทฤษฎีแนวทาง-เป้าหมาย เพื่ออธิบายว่า สถานการณ์มีส่วนในการกาหนด
ภาวะผู้นาได้อย่างไร ทฤษฎีแนวทางเป้าหมายของเฮ้าส์ กาหนดให้ผู้นามีพฤติกรรม 4 แบบได้แก่ 1)
ผู้นาแบบสั่งการ (directive leader) มีพฤติกรรมคล้ายกับผู้นาที่มีพฤติกรรมการทางานตามระบบ
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โครงสร้าง (initiating structure) ในตัวแบบการศึกษาพฤติกรรมผู้นาของมหาวิทยาลัยโอไฮโอ สเตรท
ผู้นาแบบสั่งการนี้จะแจ้งเป้าหมายตามความคาดหวังของผู้นาที่คาดหวังจากพนักงานแจ้งแผนการ
ทางาน และกาหนดแนวทางการทางานเพื่อบรรลุเป้าหมายให้ พนักงานทราบอย่างชัดเจน 2) ผู้นา
แบบให้การสนับสนุน (supportive leader) มีลักษณะที่เป็นมิตรกับพนักงานให้ความสนใจต่อความ
ต้องการของพนักงาน 3) ผู้นาแบบเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม (participative leader) จะสอบถามความ
คิดเห็นและรวบรวมข้อเสนอแนะจากพนักงานก่อนแล้ว ผู้นาจะนาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
พนักงานมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเพื่อการตัดสินใจต่อไป 4) ผู้นาแบบเน้นความสาเร็จ
ตามเป้ า หมาย (achievement-oriented leader) ชอบตั้ ง เป้ า หมายที่ ท้ า ทายและคาดหวั ง ให้
พนักงานมีผลการปฏิบัติงานในระดับสูง ๆ
4.5 ทฤษฎีภำวะผู้นำกำรเปลี่ยนแปลง
ทัศนะของ (Bass, 1990) ผู้บริหารที่มีภาวะผู้นาที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลง จะต้องสามารถ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของพนักงานขององค์การซึ่งเป็นลูกน้องได้ใน 3 ประเด็นที่สาคัญดังต่อไปนี้คือ
1) สามารถทาให้พนักงานขององค์การตระหนัก รู้ถึงความสาคัญของงานที่พวกเขารับผิดชอบว่า มีผล
ต่อความสาเร็จ/ความล้มเหลวขององค์การในภาพรวม รวมทั้งทาให้พนักงานขององค์การตระหนักรู้
ด้วยว่า พนักงานต้องทางานในความรับผิดชอบให้ดีที่สุดเท่าที่พนักงานจะสามารถทาได้ จึงจะส่งผลให้
องค์การสามารถบรรลุความสาเร็จตามเป้า ประสงค์/วัตถุประสงค์ขององค์การได้ 2) สามารถทาให้
พนั ก งานขององค์ ก าร ตระหนั ก รู้ ถึ ง ความต้ อ งการของพนั ก งานเองว่ า พนั ก งานเองก็ ต้ อ งการ
เจริ ญ เติ บ โตก้ า วหน้ า ในหน้ า ที่ ก ารงาน ต้ อ งการได้ รั บ การพั ฒ นาขี ด สมรรถนะให้ มี ค วามรู้ แ ละ
ความสามารถเพิ่มมากขึ้น และต้องการที่จะประสบความสาเร็จในชีวิตของตนเอง 3) สามารถสร้าง
แรงจู ง ใจให้ กั บ พนั ก งานขององค์ ก าร ให้ เ กิ ด ความกระตื อ รื อ ร้ น ในการท างานที่ มิ ใ ช่ เ พี ย งเพื่ อ
ผลประโยชน์หรือความสาเร็จของพนักงานเองเท่านั้น แต่ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์หรือความสาเร็จ
ขององค์การในภาพรวมด้วย ถ้าผู้บริหารสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของพนักงานขององค์การได้
ใน 3 ประเด็นดังกล่าวข้างต้น พนักงานขององค์การก็จะมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจต่อตัวผู้บริหาร
พนั กงานจะมีแรงจู งใจสู ง มีความกระตือรือร้นในการทางานและช่ว ยกันทางานให้ องค์ก ารบรรลุ
ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์/เป้าหมายขององค์การ
5. กรอบแนวคิดกำรวิจัย
รูปแบบภำวะผู้นำ
1) ผู้นาที่มลี ักษณะความเป็นผู้นา
2) ผู้นาที่มีพฤติกรรมผู้นาแบบต่าง ๆ
3) ผู้นาตามสถานการณ์
4) ผู้นาการเปลี่ยนแปลง

แรงจูงใจในกำรทำงำน
ให้บรรลุประสิทธิผล
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6. วิธีดำเนินกำรวิจัย
การศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื่อง มุมมองต่อภาวะผู้นาที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการทางานของ
พนั ก งานให้ บ รรลุ ป ระสิ ท ธิ ผ ล กรณี ศึ ก ษาบริ ษั ท ทรู ดิ ส ทริ บิ ว ชั่ น แอนด์ เซลส์ จ ากั ด เขตพื้ น ที่
สมุ ท รปราการ เป็ น การศึ ก ษาเชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative Research) ศึ ก ษาเชิ ง ส ารวจ (Survey
Research) ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล
ประชากรที่ใช้ศึกษา คือ กลุ่มบุคลากรด้านงานขาย ของบริษัท ทรูดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์
จากัด เขตพื้น ที่ส มุทรปราการ มีจานวนประชากรทั้งหมด 151 คน ประกอบด้วยพนักงานระดับ
เจ้าหน้าที่ ระดับหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และระดับผู้ช่วยผู้จัดการเขต โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลวิธีสามะโน
(Census) ซึ่งเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลของทุกหน่วยของประชากรที่สนใจศึกษา
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยตัวแปรต้นรูปแบบภาวะผู้นา 4 ด้าน คื อ 1) ผู้นาที่มี
ลักษณะความเป็นผู้นา ตามแนวคิดยุคล์ (Yukl, 2010) ประกอบด้วย ความชอบเป็นผู้นา ความมีสติ
มั่นคง ความเป็นมิตรกับผู้อื่น การปรับตัวได้ดี ความเฉลียวฉลาด 2) ผู้นาที่มีพฤติกรรมผู้นาแบบต่าง ๆ
ตามตั ว แบบภาวะผู้ น าโดยมหาวิ ท ยาลั ย มิ ชิ แ กน (The University of Michigan Leadership
Model) 3) ผู้นาตามสถานการณ์ ตามแนวคิด (Robert House,1971) ประกอบด้วย ผู้นาแบบสั่งการ
ผู้นาแบบให้การสนับสนุน ผู้นาแบบเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ผู้นาแบบเน้นความสาเร็จตามเป้าหมาย
และ 4) ผู้นาการเปลี่ยนแปลง ตามแนวคิดของแบสส์ (Bass, 1990) และตัวแปรอิสระด้านแรงจูงใจ
ของเฟรดคริก เออว์วิงก์ เฮอร์ซเบอร์ก (Frederick Irving Herzberg, 1923-2000) โดยใช้ปัจจัยจูงใจ
ตัวกระตุ้นด้านความสาเร็จในการทางาน
การวิเคราะห์ ข้อมูล ใช้เครื่องคอมพิว เตอร์ประมวลผลด้ว ยโปรแกรมสาเร็จรูป SPSS เพื่อ
วิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 1) วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลโดยใช้การแจกแจงความถี่ (Frequency) และ
ค่าร้อยละ (Percentage) 2) วิเคราะห์ข้อมูลระดับระดับภาวะผู้นาภาวะผู้นารูปแบบต่าง ๆ และระดับ
แรงจู งใจในการทางาน ใช้ค่าเฉลี่ ย (Mean) และส่ ว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
3) ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการวิเคราะห์ค่าไคสแควร์ (Chi-Square Test)
7. ผลกำรศึกษำ
7.1 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปของประชำกร พบว่า ประชากรส่ วนใหญ่เป็นเพศชาย
จานวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 52.3 มีอายุระหว่าง 26-30 ปี จานวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 37.7
ส่ ว นใหญ่ ร ะดั บ การศึ ก ษาอยู่ ใ นระดั บ ต่ ากว่ า ปริ ญ ญาตรี จ านวน 120 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 79.5
เป็นประเภทพนักงานสัญญาจ้าง 11 เดือน จานวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 72.8 ระดับตาแหน่งอยู่ใน
ระดับเจ้าหน้าที่ จานวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 65.6 มีอายุงานน้อยกว่า 1 ปี จานวน 112 คน และ
สังกัดพื้นที่เมื่อสมุทรปราการ 2 จานวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 35.8
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7.2 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลของตัวแปรที่ใช้ในกำรศึกษำ
จากข้อ มู ล การตอบแบบสอบถามของประชากรจ านวน 151 คน สามารถนามาสรุ ป หา
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปร ระดับรูปแบบภาวะผู้นา และระดับแรงจูงใจในการ
ทางาน ดังนี้
ตารางที่ 7.1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลค่าระดับคะแนนของรูปแบบผู้นาที่มี
ลักษณะความเป็นผู้นา
ผู้นำที่มีลักษณะควำมเป็นผู้นำ
1) ผู้นามีความมั่นใจในตัวเอง ชอบทางานในตาแหน่งที่มีอิทธิพล
ต่อผู้อื่น
2) ผู้นาทางานด้วยความรับผิดชอบ เป็นที่พึ่งของลูกน้อง มุ่งมั่นใส่
ใจในผลสาเร็จของงาน
3) ผู้นาเข้ากับผู้อื่นได้ดี สร้างความสัมพันธ์ที่เป็นมิตร
4) ผู้นาสามารถความคุมอารมณ์และทางานในสถานการณ์ที่มี
ความเครียดมากได้ดี
5) ผู้นาสามารถเรียนรู้เรื่องต่าง ๆ ได้รวดเร็ว สนใจเรื่องรอบตัว
มีความคิดเปิดกว้าง
รวม

ค่ำเฉลี่ย
(Mean)
3.96

ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน (SD)
.886

ระดับ
คะแนน
มาก

4.28

.873

มากที่สุด

4.34
4.12

.871
.993

มากที่สุด
มาก

4.25

.918

มากที่สุด

4.19

.798

มำก

จากตารางที่ 7.1 ผลการวิเคราะห์ระดับผู้นาที่มีลั กษณะความเป็นผู้นา พบว่า มีค่าเฉลี่ ย
โดยรวม เท่ า กั บ 4.19 อยู่ ใ นระดั บ มาก เพื่ อ พิ จ ารณารายข้ อ พบว่ า ผู้ น าเข้ า กั บ ผู้ อื่ น ได้ ดี
สร้างความสัมพันธ์ที่เป็นมิตรมีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 4.34 อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ผู้นา
ทางานด้วยความรับผิดชอบ เป็นที่พึ่งของลูกน้อง มุ่งมั่นใส่ใจในผลสาเร็จของงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.28 อยู่ในระดับมากที่สุด ผู้นาสามารถเรียนรู้เรื่องต่าง ๆ ได้รวดเร็ว สนใจเรื่องรอบตัว มีความคิดเปิด
กว้ าง มี ค่ าเฉลี่ ย เท่ ากั บ 4.25 อยู่ ในระดั บมากที่ สุ ด ผู้ น าสามารถความคุ มอารมณ์แ ละท างานใน
สถานการณ์ที่มีความเครียดมากได้ดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 อยู่ในระดับมาก และผู้นามีความมั่นใจใน
ตัวเอง ชอบทางานในตาแหน่งที่มีอิทธิพลต่อผู้อื่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 อยู่ในระดับมาก ตามลาดับ
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ตารางที่ 7.2 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลค่าระดับคะแนนของรูปแบบผู้นาที่มี
พฤติกรรมผู้นารูปแบบต่าง ๆ
ผู้นำที่มีพฤติกรรมผู้นำรูปแบบต่ำงๆ
พฤติกรรมแบบมุ่งงำน
- ผู้นาทางานโดยมุ่งที่จะให้งานสาเร็จเพียงอย่างเดียวใน
ลักษณะบ้างาน
- ผู้นาใช้อานาจ กฎระเบียบ ข้อบังคับ การสั่งการและวิธีการ
ทางานที่เฉียบขาดและไม่เปิดโอกาสให้ซักถาม
รวม
พฤติกรรมแบบมุ่งคน
- ผู้นาทางานโดยพยายามให้ลูกน้องเกิดความพอใจสูงสุด
หลีกเลี่ยงปัญหาหรือความขัดแย้ง
- ผู้นาทางานโดยมุ่งเน้นที่ความสัมพันธ์กับลูกน้อง โดยผลงาน
อาจไม่บรรลุเป้าหมาย
รวม

ค่ำเฉลี่ย
(Mean)
3.39

ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน (SD)
1.227

ระดับ
คะแนน
ปานกลาง

2.62

1.176

น้อย

3.01

1.092

ปำนกลำง

3.98

1.086

มาก

3.23

1.115

ปานกลาง

3.60

.956

มำก

จากตารางที่ 7.2 ผลการวิ เ คราะห์ ร ะดั บ ผู้ น าที่ มี พ ฤติ ก รรมผู้ น ารู ป แบบต่ า ง ๆ พบว่ า
เมื่อพิจารณารายด้านพฤติกรรม พบว่า พฤติกรรมผู้นาแบบมุ่งคนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 3.60 อยู่ใน
ระดับมาก และพฤติกรรมผู้นาแบบมุ่งงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.01 อยู่ในระดับปานกลาง ตามลาดับ
ตารางที่ 7.3 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลค่าระดับคะแนนของรูปแบบผู้นา
ตามสถานการณ์
ผู้นำตำมสถำนกำรณ์
ผู้นำแบบสั่งกำร
- ผู้นาเป็นผู้กาหนดเป้าหมายและแนวทางในการปฏิบัติงาน
เพียงผู้เดียว
- ผู้นาตัดสินใจทุกเรื่องเพียงผูเ้ ดียวและสั่งการให้ลูกน้องพึง
ปฏิบัติตาม
รวม
ผู้นำแบบให้กำรสนับสนุน
- ผู้นาเอาใจใส่ ให้คาแนะนา และเปิดโอกาสให้ลูกน้องได้เข้า
พบเพื่อปรึกษาหารือเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว
- ผู้นาสนับสนุนให้ลูกน้องมีความก้าวหน้าในอาชีพ
รวม

ค่ำเฉลี่ย
(Mean)
3.42

ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน (SD)
1.023

ระดับ
คะแนน
มาก

3.29

1.111

ปานกลาง

3.36

.972

ปำนกลำง

4.08

.906

มาก

4.22
4.15

.930
.875

มากที่สุด
มำก
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ผู้นำตำมสถำนกำรณ์
ผู้นำแบบเปิดโอกำสให้มีส่วนร่วม
- ผู้นารับฟังความคิดเห็นของลูกน้อง เพื่อนามาปรับปรุงงาน
อยู่เสมอ
- ผู้นาเปิดโอกาสให้ลูกน้องมีส่วนร่วมและยอมรับผลการ
ตัดสินใจร่วมกันก่อนปฏิบตั ิงาน
รวม
ผู้นำแบบเน้นควำมสำเร็จตำมเป้ำหมำย
- ผู้นามีการกาหนดเป้าหมายที่ท้าทายในการปฏิบัติงาน
- ผู้นาเน้นการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลและมีคณ
ุ ภาพ
รวม

ค่ำเฉลี่ย
(Mean)

ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน (SD)

ระดับ
คะแนน

4.14

.959

มาก

4.19

.892

มาก

4.17

.892

มำก

4.19

.907

มาก

4.23
4.21

.912
.832

มากที่สุด
มำกที่สุด

จากตารางที่ 7.3 ผลการวิเคราะห์ระดับผู้นาตามสถานการณ์ พบว่า เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า ผู้นาแบบเน้นความสาเร็จตามเป้าหมายมีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 4.21 อยู่ในระดับมากที่สุด
รองลงมาคือผู้นาแบบเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 อยู่ในระดับมาก ผู้นาแบบให้การ
สนับสนุน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 อยู่ในระดับมาก และผู้นาแบบสั่งการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.36 อยู่ใน
ระดับปานกลาง ตามลาดับ
ตารางที่ 7.4 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลค่าระดับคะแนนของรูปแบบผู้นา
การเปลี่ยนแปลง
ผู้นำกำรเปลี่ยนแปลง
1) ผู้นาประพฤติตนเป็นที่น่าเชื่อถือ น่าเคารพ ยกย่อง
2) ผู้นามีวิสยั ทัศน์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และถ่ายทอด
ความคิดที่สาคัญสู่ลูกน้อง
3) ผู้นาเสริมสร้างกาลังใจแก่ลูกน้อง เมื่อต้องเผชิญปัญหาและ
อุปสรรค
4) ผู้นาแสดงความเชื่อมั่นว่าลูกน้องทางานได้บรรลุเป้าหมาย
5) ผู้นากระตุ้นความพยายามของลูกน้อง เพื่อให้เกิดสิ่งใหม่และ
สร้างสรรค์
6) ผู้นาพิสูจน์ให้เห็นว่าสามารถเอาชนะอุปสรรคได้โดยความ
ร่วมมือจากทุกคนในทีม
7) ผู้นาส่งเสริมให้ลูกน้องมีการพัฒนาตนเอง
8) ผู้นามอบหมายงานอย่างทั่วถึงโดยคานึงถึงความแตกต่างด้าน
ความรู้ความสามารถ และความเหมาะสมเป็นรายบุคคล

ค่ำเฉลี่ย
(Mean)
4.22
4.23

ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน (SD)
1.013
.983

ระดับ
คะแนน
มากที่สุด
มากที่สุด

4.23

1.047

มากที่สุด

4.27
4.36

.894
.969

มากที่สุด
มากที่สุด

4.21

1.036

มากที่สุด

4.30
4.17

.987
.989

มากที่สุด
มาก
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ผู้นำกำรเปลี่ยนแปลง
รวม

ค่ำเฉลี่ย
(Mean)
4.25

ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน (SD)
.918

ระดับ
คะแนน
มำกที่สุด

จากตารางที่ 7.4 ผลการวิเคราะห์ ระดับผู้ นาการเปลี่ ยนแปลง พบว่า มีค่าเฉลี่ ยโดยรวม
เท่ากับ 4.25 อยู่ในระดับมากที่สุด เพื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่อยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ผู้นา
กระตุ้นความพยายามของลูกน้อง เพื่อให้เกิดสิ่งใหม่และสร้างสรรค์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุ ดเท่ากับ 4.36
รองลงมาคือผู้นาส่งเสริมให้ลูกน้องมีการพัฒนาตนเอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 ผู้นาแสดงความเชื่อมั่น
ว่าลูกน้องทางานได้บรรลุเป้าหมาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 ผู้นามีวิสัยทัศน์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
และถ่ายทอดความคิดที่สาคัญสู่ลูกน้อง และผู้นาเสริม สร้างกาลังใจแก่ลูกน้อง เมื่อต้องเผชิญปัญหา
และอุปสรรค มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 4.23 ผู้นาประพฤติตนเป็นที่น่าเชื่อถือ น่าเคารพ ยกย่อง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.22 ผู้ น าพิสู จ น์ ให้ เห็ น ว่าสามารถเอาชนะอุปสรรคได้โ ดยความร่ว มมือจากทุกคนในที ม
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 และข้อที่อยู่ในระดับมากคือ ผู้นามอบหมายงานอย่างทั่วถึงโดยคานึงถึงความ
แตกต่ า งด้ า นความรู้ ค วามสามารถ และความเหมาะสมเป็ น รายบุ ค คล มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.17
ตามลาดับ
ตารางที่ 7.5 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลค่าระดับคะแนนของแรงจูงใจในการ
ทางาน
แรงจูงใจในกำรทำงำน
1) ความสาเร็จในงานเป็นแรงกระตุ้นให้ท่านเต็มใจในการทางาน
2) ท่านมีความสามารถในจัดการงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
3) ท่านได้รับการยกย่องและชมเชยเกี่ยวกับการทางานจากหัวหน้า
งานเสมอ
4) ท่านได้รับการยอมรับเกี่ยวกับความรู้ ความสามารถในการ
ทางานจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน
5) ท่านได้ทางานตรงกับทีส่ นใจและท้าทายความสามารถ
6) ท่านได้ทางานที่ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
7) ท่านรับผิดชอบต่องานที่ทาอย่างเต็มที่
8) ท่านเคยได้รับมอบหมายให้ทางานในหน้าที่ที่เพิ่มมากขึ้น
9) ท่านมีโอกาสได้รบั สนับสนุนให้เลื่อนตาแหน่งที่สูงขึ้น
10) องค์การของท่านส่งเสริมให้ท่านได้มีโอกาสก้าวหน้าในสาย
อาชีพ
รวม

ค่ำเฉลี่ย
(Mean)
4.46
4.21
3.52

ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน (SD)
.700
.686
.965

ระดับ
คะแนน
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

3.88

.930

มาก

4.15
4.13
4.52
4.19
3.64
3.97

.823
.827
.710
.795
1.086
.797

มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก

4.07

.649

มำก
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จากตารางที่ 7.5 ผลการวิเคราะห์ระดับแรงจูงใจในการทางาน พบว่า มีค่าเฉลี่ ยโดยรวม
เท่ากับ 4.07 อยู่ ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ท่านรั บผิ ดชอบต่องานที่ทาอย่างเต็มที่
มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.52 อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ความสาเร็จในงานเป็นแรงกระตุ้นให้
ท่านเต็มใจในการทางาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 อยู่ในระดับมากที่สุด ท่านมีความสามารถในจัดการ
งานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 อยู่ในระดับมากที่สุด ท่านเคยได้รับมอบหมาย
ให้ทางานในหน้าที่ที่เพิ่มมากขึ้น ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 อยู่ในระดับมาก ท่านได้ทางานตรงกับที่สนใจ
และท้าทายความสามารถ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 อยู่ในระดับมาก ท่านได้ทางานที่ใช้ความคิดริเริ่ม
สร้ างสรรค์ มีค่า เฉลี่ ย เท่ากั บ 4.13 อยู่ในระดับ มาก องค์ก ารของท่า นส่ งเสริมให้ ท่านได้มีโ อกาส
ก้าวหน้าในสายอาชีพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 อยู่ในระดับมาก ท่านได้รับการยอมรับเกี่ยวกับความรู้
ความสามารถในการทางานจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 อยู่ในระดับ
มาก ท่านมีโอกาสได้รับสนับสนุนให้เลื่อนตาแหน่งที่สูงขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 อยู่ในระดับมาก
ท่านได้รั บการยกย่องและชมเชยเกี่ยวกับการทางานจากหั วหน้างานเสมอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52
อยู่ในระดับมาก ตามลาดับ
7.3 กำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงรูปแบบภำวะผู้นำและแรงจูงใจในกำรทำงำน
โดยรวม ทดสอบด้วยสถิติกำรวิเครำะห์ค่ำไคสแควร์ (Chi-Square Test)
ตารางที่ 7.6 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบภาวะผู้นาและแรงจูงใจในการทางานโดยรวม
สมมติฐำน

ผู้นาที่มีลักษณะความเป็นผู้นา
ผู้นาที่มีพฤติกรรมผู้นาแบบต่าง ๆ
- พฤติกรรมแบบมุ่งงาน
- พฤติกรรมแบบมุ่งคน
ผู้นาตามสถานการณ์
- ผู้นาแบบสั่งการ
- ผู้นาแบบให้การสนับสนุน
- ผู้นาแบบเปิดโอกาสให้มสี ่วนร่วม
- ผู้นาแบบเน้นความสาเร็จตามเป้าหมาย
ผู้นาการเปลี่ยนแปลง
หมายเหตุ มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

แรงจูงใจ
ในกำรทำงำน
Value
Sig.
50.855 .000
12.044
22.587

.017
.000

8.925
43.729
49.937
21.654
78.959

.063
.000
.000
.000
.000

ยอมรับ

ปฏิเสธ

√
√
√
√
√
√
√
√
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จากตารางที่ 7.6 รู ป แบบภาวะผู้ นาที่มีลั กษณะความเป็นผู้ นากับแรงจูงใจในการทางาน
โดยรวม มี ค่ า value เท่ า กั บ 50.855 และมี ค่ า Sig. เท่ า กั บ .000 ซึ่ งมี ค่ า น้ อ ยกว่ า ระดั บ ความมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานว่าง (H0) และยอมรับสมมติฐาน (H1) สรุปได้ว่า
รูปแบบภาวะผู้นาที่มีลักษะความเป็นผู้นามีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการทางานโดยรวม
รูปแบบภาวะผู้นาที่มีพฤติกรรมแบบมุ่งงานกับแรงจูงใจในการทางานโดยรวม มีค่า value
เท่ากับ 12.044 และมีค่า Sig. เท่ากับ .017 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับความมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 จึ ง ปฏิ เ สธสมมติ ฐ านว่า ง (H0) และยอมรั บ สมมติ ฐ าน (H1) สรุ ป ได้ ว่ า รู ป แบบภาวะผู้ น าที่ มี
พฤติกรรมแบบมุ่งงานสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการทางานโดยรวม
รูปแบบภาวะผู้นาที่ มีพฤติกรรมแบบมุ่งคนกับแรงจูงใจในการทางานโดยรวม มีค่า value
เท่ากับ 22.587 และมีค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับความมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 จึ ง ปฏิ เ สธสมมติ ฐ านว่า ง (H0) และยอมรั บ สมมติ ฐ าน (H1) สรุ ป ได้ ว่ า รู ป แบบภาวะผู้ น าที่ มี
พฤติกรรมผู้นาแบบมุ่งคนสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการทางานโดยรวม
รูปแบบภาวะผู้นาแบบสั่งการกับแรงจูงใจในการทางานโดยรวม มีค่า value เท่ากับ 8.925
และมีค่า Sig. เท่ากับ .063 ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับความมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงปฏิเสธ
สมมติฐานว่าง (H1) และยอมรับสมมติฐาน (H0) สรุปได้ว่ารูปแบบภาวะผู้นาแบบสั่งการไม่สัมพันธ์กับ
แรงจูงใจในการทางานโดยรวม
รูปแบบภาวะผู้นาแบบให้การสนับสนุนกับแรงจูงใจในการทางานโดยรวม มีค่า value เท่ากับ
43.729 และมี ค่า Sig. เท่า กับ .000 ซึ่ง มีค่า น้อ ยกว่า ระดั บความมี นัยส าคั ญทางสถิติ ที่ร ะดั บ .05
จึงปฏิเสธสมมติฐานว่าง (H0) และยอมรับสมมติฐาน (H1) สรุปได้ว่ารูปแบบภาวะผู้นาแบบให้การ
สนับสนุนมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการทางานโดยรวม
รูปแบบภาวะผู้นาแบบแบบเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมกับแรงจูงใจในการทางานโดยรวม มีค่า
value เท่ากับ 49.937 และมีค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับความมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานว่าง (H0) และยอมรับสมมติฐาน (H1) สรุปได้ว่ารูปแบบภาวะผู้นาแบบ
เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการทางานโดยรวม
รูปแบบภาวะผู้นาแบบแบบเน้นความสาเร็จตามเป้าหมายกับแรงจูงใจในการทางานโดยรวม
มีค่า value เท่ากับ 21.654 และมีค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับความมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานว่าง (H0) และยอมรับสมมติฐาน (H1) สรุปได้ว่ารูปแบบภาวะ
ผู้นาแบบเน้นความสาเร็จตามเป้าหมายมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการทางานโดยรวม
รูปแบบภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงกับแรงจูงใจในการทางานโดยรวม มีค่า value เท่ากับ
78.959 และมี ค่า Sig. เท่า กับ .000 ซึ่ง มีค่า น้อ ยกว่า ระดั บความมี นัยส าคั ญทางสถิติ ที่ร ะดั บ .05
จึงปฏิเสธสมมติฐานว่าง (H0) และยอมรับสมมติฐาน (H1) สรุปได้ว่ารูปแบบภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการทางานโดยรวม
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8. อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ
1) เมื่อพิจารณารูปแบบภาวะผู้นาทั้ง 4 รูปแบบ คือ ผู้นาที่มีลักษณะความเป็นผู้นา ผู้นาที่มี
พฤติกรรมผู้นารูปแบบต่าง ๆ ผู้นาตามสถานการณ์ และผู้นาการเปลี่ยนแปลง พบว่ามุมมองต่อภาวะ
ผู้นาของบุคลากรในองค์การมองว่าผู้นาจัดอยู่ในรูปแบบผู้นาการเปลี่ยนแปลงมีค่าเฉลี่ ยโดยรวมสูง
ที่ สุ ด เมื่ อ น ามาจั ด ล าดั บ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ชมภู นุ ช สิ ง ห์ ส าคร (2554) พบว่ า ภาวะผู้ น าแบบ
เปลี่ยนแปลงโดยรวมหรือรายด้านอยู่ในระดับสูง เนื่องจากรูปแบบผู้นาการเปลี่ยนแปลงเน้นไปที่ระดับ
ปัจเจกบุคคล ส่งผลให้ผู้ตามเกิดความเชื่อมั่นในตัวผู้นาว่าเป็นผู้มีวิสัย ทัศน์ในการพัฒนาผู้ตามแต่ละ
บุคคลให้เกิดแรงบันดาลใจ แรงผลักในการมุ่งมั่น สร้างสรรค์ผลงานที่ตนเองรับผิดชอบให้ได้ตามบรรลุ
เป้าหมาย
2) ระดับแรงจูงใจโดยใช้ปัจจัยจูงใจเป็นการวัดแรงจูงใจโดยอ้อมในการทางานของพนักงาน
ซึ่งระดับแรงจูงใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยจูง ใจข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 ลาดับแรก คือ
รับผิดชอบงานที่ทาอย่างเต็มที่ รองลงมาคือ ความสาเร็จในงานเป็นแรงกระตุ้นให้ท่านเต็มใจในการ
ทางาน และความสามารถในการจัดการงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้อาจอภิปรายได้ว่า เนื่อง
ด้วยระดับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงข้างต้ นจากการสะท้อนมุมมองผ่านบุคคลากรในองค์การอยู่ใน
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเมื่อเทียบกับภาวะผู้นารูปแบบอื่น ๆ ซึ่งมีความสอดคล้องกับทฤษฎี
ผู้น าการเปลี่ ย นแปลงเป็ น การบริ ห ารผู้ ตามหรือลู กน้องเกิดการเปลี่ ยนแปลงของพฤติกรรมใน 3
ประเด็น คือ ตระหนักรู้ถึงความสาคัญของงานที่รับผิดชอบมีผลต่อการบบรรลุความสาเร็จขององค์การ
ในภาพรวม ตระหนักรู้ถึงความต้องการของพนักงานความต้องการก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และ
สามารถสร้างแรงจูงใจให้เกิดความกระตือรือร้นในการทางาน ทั้งยังได้รับแรงกระตุ้นในระดับปัจเจก
ทาให้ส่งผลต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบต่องานของผู้ตาม ส่วนปัจจัยจูงใจที่ส่งให้ระดับแรงจูงใจอยู่ใน
เกณฑ์เฉลี่ ย ที่น้อย คือ ด้านโอกาสความก้าวหน้า การเลื่ อนตาแหน่ง และการยกย่องชมเชยจาก
หัวหน้างาน ซึ่งตรงนี้องค์การต้องพิจารณานโยบายเพื่อหาแนวทางแก้ไขให้บุคลากรรู้สึกถึงความมั่นคง
ในงานและความผูกพันกับองค์การในระยะยาว
3) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาในทุกรูปแบบมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการทางาน
โดยรวม ยกเว้นผู้นาแบบสั่งการซึ่งอยู่ภายใต้รูปแบบผู้นาตามสถานการณ์ สามารถอภิปรายได้ว่า ผู้นา
หนึ่งคนจะมีรูปแบบภาวะผู้นาที่หลากหลาย อยู่ที่การเลือกแสดงออกภาวะผู้นาให้เหมาะสมภายใต้
เงื่อนไขต่าง ๆ ที่ปรับเปลี่ยนไป ซึ่งส่งผลต่อการขับเคลื่อนปัจจัยการจูงใจของพนักงานให้มีแรงจูงใจใน
การทางานให้บรรลุประสิทธิผลขององค์การให้เหมาะกับวัฒนธรรมองค์การ และการบริหารบุคลากร
ในระดับปัจเจก ซึ่งหากพิจารณาจากภาพรวมจะเห็นว่าผู้นาที่เน้นการบริหารคนเป็นส่วนใหญ่ควบคู่ไป
กับการบริหารงานจะสามารถกระตุ้นปัจจัยการจูงใจให้เกิดแรงจูงใจได้ดีกว่าผู้นาที่เน้นการบริหารงาน
อย่างเดียว ซึ่งพิจารณาได้จากค่าคะแนนความสัมพันธ์ในระดับน้อยของผู้นาแบบเน้นความสาเร็จตาม
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เป้าหมายและผู้นาที่มีพฤติกรรมแบบมุ่งงาน รวมถึงผู้นาแบบสั่งการที่ค่าความสัมพันธ์ไม่มีผลต่อการ
สร้างแรงจูงใจของพนักงานเลย
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย
1) จากผลการศึกษาพบว่าระดับผู้นารูปแบบผู้นาการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับคะแนนมาก
ที่สุด และมีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจโดยรวมอยู่ในลาดับแรก การกระตุ้นให้สูงยิ่งขึ้นจะทาได้ง่าย
ดังนั้นองค์การควรส่งเสริมให้มีทักษะด้านภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงให้สูงยิ่งขึ้น เพราะจะเป็นปัจจัย
ในการสร้ างแรงจู ง ใจในระดับ สู งให้ ผู้ ตามด้ว ย ทั้ งนี้อ งค์ก ารควรกาหนดนโยบายให้ ผู้ นาเน้น การ
บริหารงานอย่างมีวิสัยทัศน์ น่าเชื่อถือ เพื่อส่งผลต่ออุดมคติของผู้ ตามให้เกิดความเลื่อมใสในผู้นา
นโยบายกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจในการทางานให้ผู้ตามได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ ร่วมให้
ผู้นากับผู้ตามเกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน เพื่อบรรลุเป้าหมายการทางานร่วมกัน
2) จากผลการศึกษาพบว่าปัจจัยจูงใจที่ส่งให้ระดับแรงจู งใจอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยที่น้อย คือ
ด้านโอกาสความก้าวหน้า การเลื่อนตาแหน่ง และการยกย่องชมเชยจากหัวหน้างาน ดังนั้นองค์การ
ควรมี น โยบายการเพิ่ ม ทั ก ษะและพั ฒ นาผู้ น าด้ า นการบริ ห ารคน การวางแผนแนวทางโอกาส
ความก้าวหน้าของลูกน้อง เพื่อสามารถรักษาบุคลากรให้เกิดความผูกพันกับองค์การในระยะยาว
ข้อเสนอแนะกำรทำวิจัยครั้งต่อไป
ควรศึกษารูปแบบผู้ตามหรือผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมด้วย เนื่องจากว่าการใช้ภาวะผู้นาในการ
บริ ห ารมิ ใช่ เ พีย งแต่ค านึ ง ถึง รู ป แบบการบริ ห ารงานของผู้ น าเพีย งอย่ างเดี ย ว แต่ ควรเลื อกใช้ ใ ห้
เหมาะสมกั บ ผู้ ต ามที่ มี ค วามหลากหลาย เพื่ อ ท าให้ ก ารแนวทางการใช้ ภ าวะผู้ น าสอดคล้ อ งกั บ
พฤติกรรม การตอบสนองของผู้ตาม เพื่อจะขับเคลื่อนให้องค์การเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารงาน
ให้บรรลุประสิทธิผล
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กำรศึกษำปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรตำมหลักเกณฑ์
กำรปฏิบัติงำนเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์/: กรณีศึกษำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
นครสวรรค์
ชื่นจิตต์ จอมคีรี*
บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่อง การศึกษาปัจจัยที่ส่ งผลต่อความพึงพอใจของผู้ รับบริการตามหลักเกณฑ์
การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์: กรณีศึกษาศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ มีวัตถุประสงค์
เพื่อ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ 2) เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผน พัฒนา
ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานในการแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างรวดเร็วและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้รับบริการจาก
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ จานวน 261 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวม
ข้อมูล และนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ
(Percentage) ค่ า เฉลี่ ย ( ̅) และค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.)ซึ่ ง น าเสนอในรู ป แบบตาราง
ประกอบการบรรยาย และสถิติ เชิ งอนุม าน (Inferential Statistics) เพื่อ ทดสอบสมมติฐ านกลุ่ ม
ประชากรโดยใช้ค่า t-test เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างตัวแปร และใช้ F-test (One-way
ANOVA) เพื่อวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนของตัวแปร
จากการศึกษา โดยสรุปพบว่า ผู้รับบริการของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นผู้ตอบ
แบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 61 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษาประถมศึกษา ประกอบอาชีพ
อื่น ๆ ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร รายได้ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 5,000 บาท และประเภทเรื่องการขอรับ
บริการ คือ ขอความช่วยเหลือ/สงเคราะห์ โดยมีผลการวิเคราะห์จากการศึกษา ดังนี้
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ แบ่งเป็น 4 ด้าน
1) ด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด โดยความพึงพอใจ
ด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการที่มีความรู้ความสามารถ การให้คาแนะนา และชี้แจงตอบข้อ
สงสัย มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ให้บริ การด้วยความสุภาพ อัธยาศัยดี
และการให้คาแนะนาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด

*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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2) ด้านช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจ ด้าน
ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ในภาพรวมด้านช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีค่าเฉลี่ยมากที่ สุด
รองลงมา คือ ความพึงพอใจจากการรั บบริการผ่านช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านไปยังส่ว น
ราชการอื่นและส่งเรื่องให้จังหวัดนครสวรรค์ดาเนินการ และความพึงพอใจด้านช่องทางการร้องเรียน/
ร้องทุกข์โดยการส่งจดหมายร้องเรียนมายังศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด
3) ด้านขั้นตอนการดาเนินงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก มีความพึงพอใจด้านขั้นตอนการ
ดาเนินงานในภาพรวมของขั้นตอนการดาเนินงาน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ ความพึงพอใจ
จากการรับทราบขั้นตอนการดาเนินงาน ตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของ
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ และมีความพึงพอใจด้านขั้นตอนการในการประสานติดตามสอบ
ความคืบหน้า ผลการดาเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติ มีค่าเฉลี่ยต่า
ที่สุด
4) ด้านการรายงานผลการดาเนินงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก มีความพึงพอใจด้านการ
รายงานผลการดาเนินงานด้วยความรวดเร็วในการแจ้งผลการดาเนินงานเบื้องต้นหรืออยู่ระหว่าง
ดาเนินการให้ผู้ รับบริการทราบ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุ ด รองลงมา คือ การรายงานผลการดาเนินงาน
มีความถูกต้อง ครบถ้ว นของรายละเอียดเป็นไปตามประเด็นที่ร้องเรียน ด้านการรายงานผลการ
ดาเนินงานที่มีความน่าเชื่อถือสามารถอ้างอิง และตรวจสอบได้ มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด
ผลกำรวิเครำะห์กำรทดสอบสมมติฐำนกำรวิจัย ดังนี้
1) สมมติฐานการวิจัย ข้อที่ 1 เพศ ที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์
ดารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ที่ไม่แตกต่างกัน จากการศึกษา พบว่า ผู้รับบริการของศูนย์ดารงธรรม
จังหวัดนครสวรรค์เพศชายมีความพึงพอใจต่อการรับบริการอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅=4.32) และ
เพศหญิ ง ก็ มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การรั บ บริ ก ารอยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด เช่ น เดี ย วกั น ( ̅=4.31) และ
เมื่อทาการทดสอบสมมติฐานการวิจัยด้วยสถิติค่า (t-test) พบว่า ผู้รับบริการที่มีเพศต่างกันมีผลต่อ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ที่ไม่แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐาน
การวิจัย
2) สมมติฐ านการวิจั ย ข้อที่ 2 อายุ ที่แตกต่างกันมีผ ลต่อความพึงพอใจของผู้ รับบริการ
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ที่ไม่แตกต่างกัน จากการศึกษาโดยการเปรียบเทียบอายุกับความ
พึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ พบว่า อายุที่แตกต่างกัน มีผลต่อความ
พึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ผู้ศึกษาจึงได้ทาการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (Post hoc)
พบว่า มีทั้งหมด 14 คู่ ที่มีความแตกต่างกันอย่ างมี นัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดั บ 0.05 จึ งสรุป ได้ว่ า
ผู้รับบริการที่มีอายุมากกว่า จะมีความพึงพอใจต่อการรับบริการมากกว่าผู้มีอายุน้อยกว่า จึง ปฏิเสธ
สมมติฐานการวิจัย
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3) สมมติฐ านการวิจั ย ข้อที่ 3 ระดับการศึกษา ที่แตกต่างกันมีผ ลต่อความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ที่ไม่แตกต่างกัน จากการศึกษาโดยการเปรียบเทียบ
ระดับการศึกษา กับความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ พบว่า ระดับ
การศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ที่ไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย
4) สมมติฐานการวิจัย ข้อที่ 4 อาชีพ ที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์
ดารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ที่ไม่แตกต่างกัน จากการศึกษาโดยการเปรียบเทียบอาชีพกับความพึง
พอใจของผู้รับบริการศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ พบว่า อาชีพที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึง
พอใจของผู้รับบริการศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่
ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย
5) สมมติฐานการวิจัย ข้อที่ 5 รายได้ ที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์
ดารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ที่ไม่แตกต่างกัน จากการศึกษาโดยการเปรียบเทียบรายได้กับความ
พึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ พบว่า รายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อความ
พึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย
6) สมมติฐานการวิจัย ข้อที่ 6 ประเภทเรื่องการขอรับบริการ ที่แตกต่างกัน มีผลต่อความ
พึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ที่ไม่แตกต่างกัน จากการศึกษาโดยการ
เปรียบเทียบประเภทเรื่องการขอรับบริการกับความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
นครสวรรค์ พบว่า ประเภทเรื่องการขอรับบริการที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับ
สมมติฐานการวิจัย
คำสำคัญ: ความพึงพอใจ, ผู้รับบริการตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
1. บทนำ
ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ออกประกาศฉบับที่ 96/2557 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม
2557 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ดารงธรรม โดยให้จังหวัดจัดตั้งศูนย์ดารงธรรมขึ้นในแต่ละจังหวัดเพื่อทา
หน้ า ที่ ดู แ ลและแก้ ไ ขปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นของประชาชน ซึ่ ง จั ง หวั ด นครสวรรค์ ไ ด้ มี ค าสั่ ง
ที่ 2025/2557 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 เรื่ อง การจัดตั้งศูนย์ดารงธรรมจังหวัด และเพื่อให้การ
บริหารจัดการ เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
จึ งได้มี การก าหนดหลั กเกณฑ์ก ารปฏิ บัติงานเรื่อ งร้องเรียน/ร้องทุ กข์ของศูนย์ ดารงธรรมจังหวั ด
นครสวรรค์ ที่ต้องดาเนินการเพื่ อสอดคล้องกับภารกิจกระทรวงมหาดไทยและสอดคล้องกับนโยบาย
ของรั ฐ บาลในการรั บ เรื่ องร้ องเรี ย น/ร้องทุกข์ ประสานเร่งรัดติดตามการดาเนินการแก้ไขปัญหา
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วิเคราะห์ประมวลแยกแยะเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากช่องทาง/หน่วยงานต่างๆ ให้คาปรึกษาแนะนา
แก่ประชาชน ประสานไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การจัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วงานส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการให้บริการกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดตามประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรม ซึ่งภารกิจ
ดังกล่าว เพื่อตอบสนองต่อการให้บริ การประชาชน ในการให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในระดับพื้นที่ดาเนินการ โดยการขับเคลื่อนของศูนย์ดารงธรรมระดับจังหวัดทั่วประเทศที่
ผ่านมา ได้มีการศึกษาภาพรวมความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรม
จังหวัด ในระดับทั่วประเทศ (สถาบันดารงราชานุภาพ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, 2558: 7173) พบว่ า ภาพรวมความพึ ง พอใจด้ า นเจ้ า หน้ า ที่ อ ยู่ ใ นเกณฑ์ ม ากที่ สุ ด รองลงม า คื อ
ด้านองค์กร และด้านการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัด ตามลาดับ ในด้านเจ้าหน้าที่ เช่น
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพเป็นมิตร และมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ ด้านองค์กร
เช่น สานักงานมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และในด้านการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรม
จังหวัด เช่น การรั บ เรื่ องราว ร้ องทุกข์ และการให้ คาปรึกษา เป็นต้น ซึ่งจะเห็ นได้ว่าในปัจจุบัน
ประชาชนที่มาร้ องเรีย น/ร้ องทุกข์ต่อศูนย์ดารงธรรมจังหวัดมีปริม าณที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งการร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชนดังกล่าวเปรียบเสมือนการสะท้อนให้ภาครัฐได้ทราบถึงการ
บริหารจัดการหรือการบริหารรัฐกิจที่เกิดขึ้นในระบบราชการว่ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
น้อยเพียงใด และได้ตระหนักถึงความสาคัญ ในการแก้ไขปัญหาของประชาชนที่เกิดขึ้นหรือไม่ รวมทั้ง
ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม หรือรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ อันนามาซึ่งแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาประเทศทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อให้เกิดความสมดุล
ในการปรับเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน และเพื่อให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนได้รับการ
บรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นรวมทั้งเกิดความเป็นธรรม ความเสมอภาค เท่าเทียม ลดปัญหาความขัดแย้งที่
เกิดขึ้นในสังคม ดังนั้น การศึกษาวิจัยนี้จึงเป็นการศึกษาค้นหาปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการเป็นการช่วยในการขับเคลื่อนพันธกิจให้ประสบความสาเร็จ และในขณะเดียวกันก็เป็น
การค้นหาปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานเพื่อนามาใช้ในการวางแผน พัฒนา ปรับปรุง
และเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานในการแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
ได้อย่างรวดเร็ว และเกิดประสิทธิผลอย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
2.1 เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์
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2.2 เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผน พัฒนา ปรับปรุ ง และเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน
ในการแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและเกิดประสิทธิผล
มากยิ่งขึ้น
3. คำถำมสำหรับกำรศึกษำ
ปั จ จั ย ใดที่ ส่ ง ผลต่ อ ความพึ ง พอใจของผู้ รั บ บริ ก ารตามหลั ก เกณฑ์ ก ารปฏิ บั ติ ง านเรื่ อ ง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์
4. กำรตรวจสอบหรือทบทวนวรรณกรรมหรืองำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง หรือ กำรอธิบำย กรณีศึกษำ
ผู้ศึกษาได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ ลักษณะความพึงพอใจ และปัจจัยที่มี
ผลต่อความพึงพอใจของผู้รับริการ โดยมีนักวิชาหลายท่านได้ให้ความหมายของความพึงพอใจว่าเป็น
ปัจจัยที่สาคัญประการหนึ่งที่มีผลต่อความสาเร็จของงานที่บรรลุเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพอันเป็นผล
จากการได้รับการตอบสนองต่อแรงจูงใจหรือความต้องการของแต่ละบุคคลในแนวทางที่เขาประสงค์
รวมทั้งลักษณะความพึงพอใจที่ สุรศักดิ์ นาถวิล (2544: 10) ได้กล่าวโดยสรุปไว้ว่า ลักษณะความพึง
พอใจเป็นการแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกทางบวกของบุคคลหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใด บุคคลจะรับรู้
ความพึงพอใจจาเป็นต้องมีการปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมรอบตัวการตอบสนองความต้องการของ
มนุษย์ ความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความแตกต่าง ระหว่างสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่ได้รับจริงใน
สถานการณ์บริการก่อนที่ลูกค้าจะมาใช้บริการใดก็ตาม มักจะมีมาตรฐานของการบริการนั้นไว้ในใจอยู่
ก่อนเสมอแล้ว และปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับริการ ที่นักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึง
ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ เช่น ศิ ริพร ตันติพูลวินัย (2538: 8) กล่าวว่า ความพึง
พอใจผู้รับบริการ เป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกในทางบวกของทางผู้รับบริการต่อการให้บริการ
ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการที่สาคัญ โดยสรุป ดังนี้ 1) ด้านสถานที่บริการ การเข้าถึง
การบริการได้สะดวก 2) การส่ง เสริมการแนะนาการบริการ 3) ผู้บริการและผู้ปฏิบัติการ ล้วนเป็น
บุคคลที่มีบทบาทสาคัญต่อการปฏิบัติงาน 4) สภาพแวดล้อมของการบริการ และ 5) ขบวนการบริการ
ขณะที่ Milett (1954: 390) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่มีความสาคัญต่อความพึงพอใจประกอบด้วย 1) การ
ให้บริการอย่างเสมอภาค 2) การให้บริการที่ตรงเวลา 3) การให้บริการอย่างเพียงพอ 4) การให้บริการ
อย่างต่อเนื่อง 5) การให้บริการอย่างก้าวหน้า ทั้งนี้ จาการทบทวนแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องจะเห็นได้
ว่าปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการมีหลายด้านและถือได้ว่าเป็นปัจจัยองค์ประกอบสาคัญ
ในการกาหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์
ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ได้พิจารณาลงนามหลักเกณฑ์ฯ โดยมีองค์ประกอบหลักสาคัญ 4
ด้าน ดังนี้ 1) ด้านเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ดารงธรรมและเจ้าหน้าที่ซึ่งร่วมปฏิบัติงานศู นย์ดารงธรรม
จังหวัดนครสวรรค์ 2) ด้านช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ 3)
ด้านขั้นตอนการดาเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 4) ด้านการรายงานผลการดาเนินการ ทั้งนี้ จังหวัด
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นครสวรรค์ได้มีการทบทวนหลั กเกณฑ์การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้ องทุกข์ของศูนย์ดารงธรรม
จั งหวัดนครสวรรค์เป็ น ประจ าทุกปี รวมทั้งได้แจ้ งเวียนให้ ทุ กส่ ว นราชการเพื่อแจ้งให้ ข้าราชการ
พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา และบุคลากรภาครัฐทุกระดับรับทราบและถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหนังสือจังหวัดนครสวรรค์ ด่วนที่สุด ที่ นว 0017.1/ว 05312
ลงวันที่ 6 มีนาคม 2563 จึงเป็นสาเหตุหลักที่ทาให้ผู้ศึกษาได้นาองค์ประกอบ ทั้ง 4 ด้าน มากาหนด
เป็นกรอบในการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ ตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน
ของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์
5. ระเบียบหรือวิธีกำรทำวิจัยหรือกำรศึกษำ
กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
ตัวแปรอิสระ








ปัจจัยส่วนบุคคล
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายได้
ประเภทเรื่องการขอรับบริการ

ตัวแปรตำม
ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรตำมหลักเกณฑ์
กำรปฏิบัติงำนเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์
 ด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
 ด้านช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์
 ด้านขั้นตอนการดาเนินงาน
 ด้านการรายงานผลการดาเนินงาน

6. สมมติฐำนกำรวิจัย
สมมติฐานการวิจัย ข้อที่ 1 เพศ ที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ดารง
ธรรมจังหวัดนครสวรรค์ที่ไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานการวิจัย ข้อที่ 2 อายุ ที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ดารง
ธรรมจังหวัดนครสวรรค์ที่ไม่แตกต่างกัน
สมมติ ฐ านการวิ จั ย ข้ อ ที่ 3 ระดั บ การศึ ก ษา ที่ แ ตกต่ า งกั น มี ผ ลต่ อ ความพึ ง พอใจของ
ผู้รับบริการศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ที่ไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานการวิจัย ข้อที่ 4 อาชีพ ที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์
ดารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ที่ไม่แตกต่างกัน
สมมติฐานการวิจัย ข้อที่ 5 รายได้ ที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์
ดารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ที่ไม่แตกต่างกัน
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สมมติ ฐ านการวิ จั ย ข้ อ ที่ 6 ประเภทเรื่ องการขอรั บบริ ก าร ที่ แตกต่ างกั น มีผ ลต่ อความ
พึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ที่ไม่แตกต่างกัน
7. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
ประชากร ได้แก่ ประชาชนที่มารับบริการร้องเรียน/ร้องทุกข์จากศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
นครสวรรค์ จากข้อมูลทะเบียนคุมเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561-31 มีนาคม 2563 จานวนผู้รับบริการทั้งสิ้น 748 คน
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการคานวณโดยใช้สูตรของทาโร่ 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)
ส่ ว นที่ 2 แบบสอบถามที่ เ กี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความพึ ง พอใจของผู้ รั บ บริ ก ารตาม
หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งแบ่งเป็น 4
ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการปฏิบั ติงานของเจ้าหน้าที่ 2) ด้านช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ 3) ด้าน
ขั้นตอนการดาเนินงาน 4) ด้านการรายงานผลการดาเนินงาน
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพิ่มเติมเพื่อการปรับปรุงแก้ไข
กำรตรวจสอบคุณภำพของเครื่องมือ
1) การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ศึกษาแนวคิดทฤษฎี ข้อมูล
เอกสารต่าง ๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างเครื่องมือแบบสอบถาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการตามหลักเกณฑ์ก ารปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ และนาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้รองศาสตราจารย์ ทวีศักดิ์
สูทกวาทิน (อาจารย์ที่ปรึกษา) ตรวจสอบแบบสอบถาม
2) การตรวจสอบความเชื่อ ถือ ได้ (Reliability) น าแบบสอบถามที่ ปรั บปรุง แก้ ไขแล้ ว ไป
ทดลองใช้ (Try out) ผู้รับบริการของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ที่ไม่ใช่กลุ่มประชากร จานวน
30 คน และนาแบบสอบถามมาคานวณหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ตามวิธี (Cronbach, 1963)
เพื่ อ หาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟ่ า (Alpha-Coefficient) เป็ น แบบสอบถามที่ เ ชื่ อ ถื อ ได้ โ ดยแสดงค่ า
ความเชื่อมั่นตาม
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ตารางที่ 8.1 แสดงค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ดังนี้
ที่
1
2
3
4

รำยกำร
ด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ด้านช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์
ด้านขั้นตอนการดาเนินงาน
ด้านการรายงานผลการดาเนินงาน
รวมทั้งฉบับ

ค่ำ Reliability
0.809
0.809
0.805
0.814
0.875

ผลการทดสอบพบว่า ด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ จานวน 11 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.809 ด้านช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ จานวน 9 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.809
ด้านขั้นตอนการดาเนินงาน จานวน 7 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.805 ด้านการรายงานผลการ
ดาเนินงาน จานวน 8 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.814 รวมทั้งฉบับ จานวน 35 ข้อ มีค่าความ
เชื่อมั่น เท่ากับ 0.875
กำรวิเครำะห์ข้อมูล
1) การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งได้แก่
ข้อมูล ด้าน (เพศ อายุ ระดับ การศึกษา อาชีพ รายได้ ประเภทเรื่องของการขอรับบริการ) โดยใช้
ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และนาเสนอในรูปแบบตารางและเขียนพรรณนา
2) การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการตามหลักเกณฑ์การ
ปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุ กข์ของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นสถิติเชิงพรรณนา
(Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การกาหนดช่วงค่าเฉลี่ย
ของระดับของความพึงพอใจเพื่อแปรผลตามเกณฑ์ของเบสท์ (Best, 1981) และ สถิติเชิงอนุมาน
(Inferential Statistics) เพื่อทดสอบสมมติฐานกลุ่มประชากรโดยใช้ค่า t-test เพื่อวิเคราะห์ความ
แตกต่างระหว่างตัวแปร และใช้ F-test (One-way ANOVA) เพื่อวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนของตัว
แปร
9. ผลกำรศึกษำ
ส่วนที่ 1 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถำม
วิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)
1) เพศ
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ตารางที่ 9.1 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามเพศ
(n=261)
เพศ

ข้อมูลทั่วไป
ชาย
หญิง
รวม

จำนวน (คน)
89
172
261

ร้อยละ
34.10
65.90
100

ผลการวิเคราะห์พบว่า เพศของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 172 คน
คิดเป็นร้อยละ 65.90 และเป็นเพศชาย จานวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 34.10 ตามลาดับ
2) อำยุ
ตารางที่ 9.2 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามอายุ
(n=261)
อำยุ

ข้อมูลทั่วไป
ต่ากว่า 20 ปี
21-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
61 ปีขึ้นไป
รวม

จำนวน (คน)
4
12
37
44
73
91
261

ร้อยละ
1.50
4.60
14.20
16.90
28.00
34.90
100

ผลการวิเคราะห์พบว่า อายุของผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 61 ปีขึ้นไป จานวน 91
คน คิดเป็นร้อยละ 34.90 มีอายุ 51-60 ปี จานวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 28.00 มีอายุ 41-50 ปี
จานวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 16.90 มีอายุ 31-40 ปี จานวน 37 คน คิ ดเป็นร้อยละ 14.20 มีอายุ
21-30 ปี จานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 4.60 และมีอายุต่ากว่า 20 ปี จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ
1.50 ตามลาดับ
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3) กำรศึกษำ
ตารางที่ 9.3 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามการศึกษา
(n=261)
ข้อมูลทั่วไป
กำรศึกษำ
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม

จำนวน (คน)
148
54
43
15
1
261

ร้อยละ
56.70
20.70
16.50
5.70
0.40
100

ผลการวิเคราะห์ พบว่า ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือประถมศึกษา
จานวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 56.70 มัธยมศึกษา/ปวช. จานวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 20.70
อนุปริญญา/ปวส. จานวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 16.50 ปริญญาตรี จานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ
5.70 และระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.40 ตามลาดับ
4) อำชีพ
ตารางที่ 9.4 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามอาชีพ
(n=261)
อำชีพ

ข้อมูลทั่วไป
ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ
นักเรียน นิสิต/นักศึกษา
ว่างงาน/กาลังรองาน
อื่น ๆ
รวม

จำนวน (คน)
2
1
19
63
8
12
74
82
261

ร้อยละ
0.80
0.40
7.30
24.10
3.10
4.60
28.40
31.40
100

ผลการวิ เ คราะห์ พ บว่ า อาชี พ ของผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ อ าชี พ อื่ น ๆ (โดยจาก
แบบสอบถามพบว่า ประกอบอาชีพเกษตรกร) จานวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 31.40 ว่างงาน/กาลัง
รองาน 74 คน คิดเป็น ร้อยละ 28.40 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จานวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 24.10
พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท จานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 7.30 นักเรียน นิสิต/นักศึกษา จานวน 12 คน
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คิดเป็ น ร้ อยละ 4.60 แม่บ้ าน/พ่อบ้าน/เกษียณ จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 3.10 ข้าราชการ/
พนักงานของรั ฐ จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.80 และอาชี พพนักงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 1 คน
คิดเป็นร้อยละ 0.40
5) รำยได้
ตารางที่ 9.5 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามรายได้
(n=261)
รำยได้

ข้อมูลทั่วไป
ต่ากว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท
5,001-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
20,001 บาทขึ้นไป
รวม

จำนวน (คน)
94
53
68
34
12
261

ร้อยละ
36.00
20.30
26.10
13.00
4.60
100

ผลการวิเคราะห์ พบว่า รายได้ของผู้ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่รายได้ต่ากว่าหรือเท่ากับ
5,000 บาท จานวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 36.00 รายได้ 10,001-15,000 บาท จานวน 68 คน
คิดเป็นร้อยละ 26.10 รายได้ 5,001-10,000 บาท จานวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 20.30 รายได้
15,001-20,000 บาท จานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 13.00 และรายได้ระหว่าง 20,0001 บาท ขึ้นไป
จานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 4.60 ตามลาดับ
6) ประเภทเรื่องกำรขอรับบริกำร
ตารางที่ 9.6 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามประเภทเรื่องการขอรับบริการ
(n=261)
ข้อมูลทั่วไป
ประเภทเรื่องกำรขอรับ แจ้งเบาะแสการกระทาผิด
บริกำร
ปัญหาความเดือดร้อน
กล่าวโทษเจ้าหน้าที่รัฐ
ปัญหาที่ดิน
ขอความช่วยเหลือ/สงเคราะห์
เรื่องทั่วไป
อื่น ๆ (โปรดระบุ)
รวม

จำนวน (คน)
4
32
0
11
193
7
14
261

ร้อยละ
1.50
12.30
0
4.20
73.90
2.7
5.4
100
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ผลการวิเคราะห์พบว่า ประเภทเรื่องการขอรับบริการของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ
ขอความช่วยเหลือ/สงเคราะห์ จานวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 73.90 ปัญหาความเดือดร้อน จานวน
32 คน คิดเป็นร้อยละ 12.30 อื่น ๆ จานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 5.40 ปัญหาที่ ดิน จานวน 11 คน
คิดเป็นร้อยละ 4.20 เรื่องทั่วไป จานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 2.70 และแจ้งเบาะแสการกระทาผิด
จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.50 ตามลาดับ
จึ ง สรุ ป ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล ทั่ ว ไปเกี่ ย วกับ ปั จ จั ย ส่ ว นบุค คลของผู้ ต อบแบบสอบถาม:
ผู้รับบริการของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม ได้ว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง อายุ 61 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษาประถมศึกษา ประกอบอาชีพ อื่น ๆ ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร
รายได้ต่ากว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท และประเภทเรื่อง การขอรับบริการ คือ ขอความช่วยเหลือ/
สงเคราะห์
ส่วนที่ 2 ผลกำรวิเครำะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรตำมหลักเกณฑ์
กำรปฏิบัติงำนเรื่องร้ องเรียน/ร้ องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ แบ่งเป็น 4 ด้าน
วิเคราะห์โดยเครื่องมือทางสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดังนี้
1) ด้ำนกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ พบว่าความพึงพอใจด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
จากผู้เข้ารับบริการของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ในภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
( ̅=4.36, S.D.=0.245) เมื่อ พิจ ารณาเป็น รายข้อ พบว่า ผู้ รับบริการของศูนย์ดารงธรรมจังหวั ด
นครสวรรค์ มีความพึงพอใจด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการที่มีความรู้ความสามารถ การให้
คาแนะนา และชี้แจงตอบข้อสงสัย มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( ̅=4.46, S.D.=0.551) รองลงมา คือ การมี
มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ให้บริการด้วยความสุภาพ อัธยาศัยดี (̅=4.45, S.D.=0.584) การปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซื่ อ สั ตย์ สุ จ ริ ต ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไม่ รั บ สิ น บน ( ̅=4.44, S.D.=0.542), ความพึ ง พอใจใน
ภาพรวมด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ( ̅=4.41, S.D.=0.500), การเอาใจใส่ความกระตือรือร้น
และความพร้อมต่อการให้บริการ ( ̅=4.38, S.D.=0.580), การเป็นผู้มีจิตวิทยาในการให้คาปรึกษา
( ̅=4.37, S.D.=0.610), การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี ( ̅=4.32, S.D.=0.603), การมี
ความอดทนอดกลั้ น สามารถเผชิญปัญหาในสภาวะที่มีแรงกดดันสู งได้ ( ̅=4.30, S.D.=0.585),
การเก็บความลับของผู้รับบริการได้เป็นอย่างดี ( ̅=4.29, S.D.=0.561), การให้บริการต่อประชาชน
หรือผู้รับบริการด้วยความเสมอภาคเท่าเทียม (̅=4.28, S.D.=0.608) ตามลาดับ และผู้รับบริการของ
ศูน ย์ ด ารงธรรมจั ง หวั ด นครสวรรค์ มี ค วามพึ ง พอใจด้ า นการปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ ใ นการให้
คาแนะนาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด (̅=4.28, S.D.=0.524)
2) ด้ำนช่องทำงกำรร้องเรียน/ร้องทุกข์ พบว่าความพึงพอใจด้านช่องทางการร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ จากผู้เข้ารับบริการของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
( ̅=3.99, S.D.=0.321) เมื่อพิ จ ารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ รับบริการของศูน ย์ดารงธรรมจั งหวั ด
นครสวรรค์ มี ค วามพึ ง พอใจด้ า นช่ อ งทางการร้ อ งเรี ย น/ร้ อ งทุ ก ข์ ในภาพรวมด้ า นช่ อ งทางการ

197

ร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( ̅=4.15, S.D.=0.503) รองลงมา คือ ความพึงพอใจจากการ
รั บ บริ ก ารผ่ า นช่อ งทางการร้ องเรี ย น/ ร้อ งทุ ก ข์ผ่ า นไปยั ง ส่ ว นราชการอื่ นและส่ งเรื่ องให้ จั งหวั ด
นครสวรรค์ดาเนิ น การ ( ̅=4.11, S.D.=0.693), การเผยแพร่ประชาสั มพัน ธ์ข้อมู ล ช่อ งทางการ
ร้องเรี ยน/ร้องทุกข์ เพื่อให้ สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ( ̅=4.08, S.D.=0.595),
ความพึงพอใจจากการรับบริการผ่านช่องทางการร้องเรียน/ ร้องทุกข์โดยการเดินทางมารับบริการด้วย
ตนเอง (Walk in) ( ̅=4.07, S.D.=0.616), โดยความพึงพอใจจากการรั บบริการผ่านช่องทางการ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทาง E-mail หรือ Application ( ̅=4.03, S.D.=0.644) และความพึงพอใจจาก
การรับบริการผ่านช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากหน่วยให้บริการเคลื่อนที่ของศูนย์ดารงธรรม
จังหวัดนครสวรรค์ (̅=4.03, S.D.=0.709) มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน, การรับทราบว่ามีช่องทางการร้องเรียน/
ร้องทุกข์ที่ห ลายหลายมากกว่า 1 ช่องทาง เช่น การเดินทางมารับบริการด้ว ยตนเอง (Walk in),
จดหมาย, เบอร์โทรศัพท์, สายด่วน 1567, E-mail, Application, ส่วนราชการอื่นส่งเรื่องให้จังหวัด
นครสวรรค์ดาเนิน การ, การออกหน่ว ยให้ บริการเคลื่อนที่ หรือเอกสารแนะนาให้ ความรู้ เป็นต้น
( ̅=3.97, S.D.=0.664) และความพึงพอใจจากการรับบริการผ่านช่อ งทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์
โดยการติดต่อผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ หรือ สายด่วน 1567 ( ̅=3.97, S.D.=0.698) มีค่าเฉลี่ย
เท่ากัน ทั้งนี้ ผู้รับบริ การของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ มีความพึงพอใจด้านช่องทางการ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์โดยการส่งจดหมายร้องเรียนมายังศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ มีค่าเฉลี่ยต่า
ที่สุด (̅=3.47, S.D.=0.623)
3) ด้ำนขั้นตอนกำรดำเนินงำน พบว่าความพึงพอใจด้านขั้นตอนการดาเนินงาน จากผู้เข้ารับ
บริการของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย ( ̅=4.20, S.D.
=0.293) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้รับบริการของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ มีความพึง
พอใจด้านขั้นตอนการดาเนินงานในภาพรวมของขั้นตอนการดาเนินงาน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( ̅=4.27,
S.D.=0.493) รองลงมา คือ ความพึงพอใจจากการรับทราบขั้นตอนการดาเนินงานตามหลักเกณฑ์การ
ปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ( ̅=4.24, S.D.=0.566),
ความพึงพอใจจากขั้นตอนการดาเนินงานที่ยึดหลักธรรมาภิบาลในการดาเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาและ
บรรเทาความเดือดร้อน ( ̅=4.23, S.D.=0.625), ความพึงพอใจต่อการรับบริการตามขั้นตอนการ
ดาเนินงานที่มีความถูกต้อง รวดเร็วเป็นไปตามกาหนดระยะเวลา ( ̅=4.20, S.D.=0.657), ความพึง
พอใจจากขั้น ตอนการด าเนิ น งานไม่ยุ่ ง ยาก ซับ ซ้ อ น สะดวก คล่ องตั ว ( ̅=4.17, S.D.=0.642),
ความพึงพอใจต่อการรั บ บริ การตามขั้นตอนการดาเนินงานที่ได้นาระบบสารสนเทศมาใช้ในการ
ให้บริการเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการค้นหาข้อมูล หรือติดตามสถานะผลดาเนินงานเรื่องร้องเรียน
(̅=4.16, S.D.=0.607) ตามลาดับ ทัง้ นี้ ผู้รับบริการของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ มีความพึง
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พอใจด้านขั้นตอนการในการประสานติดตามสอบความคืบหน้าผลการ ดาเนินงานจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติ มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด (̅=4.13, S.D.=0.567)
4) ด้ ำ นกำรรำยงำนผลกำรด ำเนิ น งำน พบว่ า ความพึ ง พอใจด้ า นการรายงานผลการ
ดาเนินงานจากผู้เข้ารับ บริการของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ย ( ̅=3.98, S.D.=0.339) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้รับบริการของศูนย์ดารงธรรม
จังหวัดนครสวรรค์ มีความพึงพอใจด้านการรายงานผลการดาเนินงานด้วยความรวดเร็วในการแจ้งผล
การดาเนินงานเบื้องต้นหรืออยู่ระหว่างดาเนินการให้ผู้รับบริการทราบ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( ̅=4.25,
S.D.=0.602) รองลงมา คือ การรายงานผลการดาเนินงานมีความถูกต้อง ครบถ้วนของรายละเอียด
เป็นไปตามประเด็นที่ร้องเรียน ( ̅=4.16, S.D.=0.618), การรายงานผลการดาเนินงานด้วยความ
โปร่งใสเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ ( ̅=4.11, S.D.=0.601), การรายงานผลการดาเนินการที่มีการ
สรุปข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสาคัญ มีหลักฐานประกอบความเห็นของหน่วยงาน และเหตุผลสนับสนุน
( ̅=4.03, S.D.=0.681), ความพึงพอใจในภาพรวมด้านการรายงานผลการดาเนิ นงาน ( ̅=3.96,
S.D.=0.535), ความรวดเร็ว ในการรายงานผลการดาเนินงานเมื่อดาเนินการแล้ วเสร็จ ( ̅=3.95,
S.D.=0.686), การรายงานผลการดาเนินงานที่เป็นไปตามความคาดหวังของผู้รับบริการ ( ̅=3.74,
S.D.=0.713) ทั้งนี้ ผู้รับบริการของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ มีความพึงพอใจด้านการรายงาน
ผลการดาเนินงานที่มีความน่าเชื่อถือสามารถอ้างอิง และตรวจสอบได้ มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด ( ̅=3.62,
S.D.=0.671)
ส่วนที่ 3 ผลกำรวิเครำะห์กำรทดสอบสมมติฐำนกำรวิจัย
1) สมมติฐานการวิจัย ข้อที่ 1 เพศ ที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์
ดารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ที่ไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 9.7 เปรียบเทียบเพศกับความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์
ควำมพึงพอใจ
1. ด้านการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่
2. ด้านช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์
3. ด้านขั้นตอนการดาเนินงาน
4. ด้านการรายงานผลการดาเนินงาน
รวม

เพศ
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง

จำนวน
89
172
89
172
89
172
89
172
89
172

̅
4.38
4.35
3.97
3.99
4.15
4.22
3.97
3.98
4.32
4.31

S.D.
.257
.239
.336
.313
.319
.276
.347
.336
.338
.358

t
.860

Sig.
.391

-0.455

.649

-2.034

.043

-.351

.726

.176

.861
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พบว่า ผู้รับบริการของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์เพศชายมีความพึงพอใจต่อการรับ
บริการอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅=4.32) และเพศหญิงก็มีความพึงพอใจต่อการรับบริการอยู่ในระดับ
มากที่สุดเช่นเดียวกัน (̅=4.31) และเมื่อทาการทดสอบสมมติฐานการวิจัยด้วยสถิติค่า (t-test) พบว่า
ผู้รับบริการที่มีเพศต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ที่ไม่
แตกต่างกัน จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย
2) สมมติฐำนกำรวิจัย ข้อที่ 2 อำยุ ที่แตกต่ำงกันมีผลต่อควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ที่ไม่แตกต่ำงกัน
ตารางที่ 9.8 เปรียบเทียบอายุกับความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์
แหล่งควำมแปรปรวน
ระหว่ำงกลุ่ม
ภำยในกลุ่ม
รวม

Sum of Squares
(SS)
26.755
5.210
31.965

df
5
255
260

Mean
Square
5.351
.020

F

Sig.

261.922

.000*

* p<.05

จากตารางที่ 9.8 เปรียบเทียบอายุกับความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
นครสวรรค์ พบว่า อายุที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
นครสวรรค์ ที่ แตกต่ างกั น อย่ างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติที่ ระดั บ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐ านการวิจั ย
ผู้ศึกษาจึงได้ทาการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (Post hoc) ต่อดังตารางที่ 9.9
ตารางที่ 9.9 ผลการวิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บรายคู่ (Post hoc) ของค่ า เฉลี่ ย ของความพึ ง พอใจ
ของผู้รับบริการศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์
อำยุ
ต่ากว่า 20 ปี
21-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
61 ปีขึ้นไป
* p<.05

̅

ต่ำกว่ำ 20
ปี
-

21-30 ปี

31-40 ปี

41-50 ปี

51-60 ปี

61 ปีขนึ้ ไป

- .106
-

- .461*
- .354*
-

- .666*
- .559*
- .205*
-

- .937*
- .830*
- .476*
- .271*
-

-1.174*
-1.068*
- .714*
- .508*
- .238*
-
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จากตารางที่ 9.9 เมื่อทาการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ ยเป็นรายคู่ด้ว ยวิธีการ
ทดสอบของเซฟเฟ่ (Scheffe’) พบว่า มี 14 คู่ ที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ จากผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
รายคู่ (Post hoc) ดังกล่าว จึงสรุปได้ว่าผู้รับบริการที่มีอายุมากกว่า จะมีความพึงพอใจต่อการรับ
บริการมากกว่าผู้มีอายุน้อยกว่า จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย
3) สมมติฐำนกำรวิจัย ข้อที่ 3 ระดับกำรศึกษำ ที่แตกต่ำงกันมีผลต่อควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำรศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ที่ไม่แตกต่ำงกัน
ตารางที่ 9.10 เปรียบเทียบระดับการศึกษากับความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
นครสวรรค์
แหล่งควำมแปรปรวน
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม

Sum of Squares
(SS)
.180
31.785
31.965

df
4
256
260

Mean
Square
.045
.124

F

Sig.

.362

.836

* p<.05

จากตารางที่ 9.10 เปรียบเทียบระดับการศึกษากับความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ดารง
ธรรมจังหวัดนครสวรรค์ พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับ
สมมติฐานการวิจัย
4) สมมติฐำนกำรวิจัย ข้อที่ 4 อำชีพ ที่แตกต่ำงกันมีผลต่อควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ที่ไม่แตกต่ำงกัน
ตารางที่ 9.11 เปรียบเทียบอาชีพกับความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์
แหล่งควำมแปรปรวน
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม

Sum of Squares
(SS)
.503
31.462
31.965

df
7
253
260

Mean
Square
.072
.124

F

Sig.

.578

.774

* p<.05

จากตารางที่ 9.11 เปรียบเทียบอาชีพกับความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
นครสวรรค์ พบว่า อาชีพที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
นครสวรรค์ ที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย
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5) สมมติฐำนกำรวิจัย ข้อที่ 5 รำยได้ ที่แตกต่ำงกันมีผลต่อควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ที่ไม่แตกต่ำงกัน
ตารางที่ 9.12 เปรียบเทียบรายได้กับความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์
แหล่งควำมแปรปรวน
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม

Sum of Squares
(SS)
.777
31.188
31.965

df
4
256
260

Mean
Square
.194
.122

F

Sig.

1.595

.176

* p<.05

จากตารางที่ 9.12 เปรี ย บเที ยบรายได้กับความพึงพอใจของผู้ รับบริการศูนย์ดารงธรรม
จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า รายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ดารงธรรม
จังหวัดนครสวรรค์ ที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการ
วิจัย
6) สมมติฐำนกำรวิจัย ข้อที่ 6 ประเภทเรื่องกำรขอรับบริกำร ที่แตกต่ำงกันมีผลต่อควำม
พึงพอใจของผู้รับบริกำรศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ที่ไม่แตกต่ำงกัน
ตารางที่ 9.13 เปรียบเทียบประเภทเรื่องการขอรับบริการกับความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ดารง
ธรรมจังหวัดนครสวรรค์
แหล่งควำมแปรปรวน
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม

Sum of Squares
(SS)
.822
31.143
31.965

df
5
255
260

Mean
Square
.164
.122

F

Sig.

1.346

.245

* p<.05

จากตารางที่ 9.13 เปรี ย บเที ย บประเภทเรื่ อ งการขอรั บ บริ ก ารกั บ ความพึ ง พอใจของ
ผู้รับบริการศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ พบว่า ประเภทเรื่องการขอรับบริการที่แตกต่างกันมีผล
ต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการ ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย
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10. อภิปรำยผล
1) ด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่: ผู้รับบริการจะพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจต่อการรับบริการ
นั้น จะพิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เป็นอันดับแรก โดยเจ้าหน้าที่จาเป็นจะต้องเป็นผู้ที่
มี ค วามรู้ ความสามารถ ในการให้ ค าแนะน า ชี้ แ จงตอบข้ อ สงสั ย ในด้ า นต่ า ง ๆ ที่ มี ป ระเด็ น ที่
หลากหลายได้อย่างครอบคลุม และให้บริการด้วยมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีความความสุภาพในขณะเดียวกัน
อาจจะพบได้ ว่ า การใช้ ภ าษาในการสื่ อ สารให้ ค าแนะน าก็ เ ป็ น สิ่ ง ที่ มี ค วามส าคั ญ ไม่ น้ อ ยด้ ว ย
เช่นเดียวกันในการนามาพิจารณาต่อการให้บริการ เช่น กรณีการขอคาแนะนาด้านข้อกฎหมายที่เข้า
มาเกี่ยวข้อง ซึ่งอาจเป็นภาษาที่มี ความเป็นทางการ ดังนั้น ในการให้คาแนะ ชี้แจง ตอบข้อสงสั ย
ควรเป็นภาษาที่เข้าใจได้ง่าย เพื่อทาให้ผู้รับบริการเข้าใจได้อย่างถูกต้องตรงประเด็น ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ เพียงพร บุญแสน (2550: 27) ได้กล่าวว่า ลักษณะของการให้บริการประกอบด้วย
1) การเข้าถึงผู้รับบริการ ต้องอานวยความสะดวกในด้านเวลา สถานที่ 2) การติดต่อสื่อสาร มีการ
อธิบายอย่างถูกต้อง ใช้ภาษาที่สามารถเข้าใจงาน 3) ความสามารถ บุคลากรที่ให้บริการต้องมีความ
ชานาญและมีความสามารถในการปฏิบัติงาน 4) ความมีน้าใจ บุคลากรต้องมีมนุษยสัมพันธ์เป็นที่
น่าเชื่อถือ 5) ความน่าเชื่อถือ ต้องสามารถสร้างความเชื่อมั่นและมีความไว้วางใจในการบริการได้
6) ความไว้วางใจ การบริการให้ผู้รับบริการมีความสม่าเสมอและถูกต้อง 7) การตอบสนองลูกค้า
8) ความปลอดภัย การบริการที่ต้องปราศจากอันตรายความเสี่ยง และปัญหาต่าง ๆ 9) การสร้าง
บริการให้เป็นที่รู้จัก และ 10) การเข้าใจและรู้จักผู้รับบริการ ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถบ่งชี้ได้ว่าการบริการ
นั้น ๆ มีคุณภาพมากน้องเพียงใดได้อีกด้วย
2) ด้านช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์: จากการที่มีช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่มีความ
หลากหลายเพื่ออานวยความสะดวกต่อการรับบริการของประชาชน จังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดทา
ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เรื่อง ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ของจั งหวัดนครสวรรค์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยกาหนดให้ ทุกหน่ว ยงานในจังหวัด
นครสวรรค์จัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ของแต่ละหน่วยงาน โดยได้มีการทบทวน
และปรับปรุงข้อมูลช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยให้ทุกส่วนราชการทราบและ
ถือปฏิบั ติตามประกาศดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ได้มีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของจังหวัด
นครสวรรค์เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึ งได้ จึงทาให้ในภาพรวมทั้งหมดผู้รับบริการมีความพึงพอใจเป็น
อัน ดับ แรก ส่ ว นความพึงพอใจจากการรั บบริการผ่ านช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์โ ดยการส่ ง
จดหมายร้องเรียนมายังศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ พบว่ามีความพึงพอใจเป็นอันดับสุดท้าย
อันเนื่องมาจาก ปัจจุบัน ประชาชนสามารถเลือกช่องทางได้ตามความสะดวก โดยมีช่องทางด้านอื่น ๆ
ที่มีความรวดเร็ว ในการดาเนินงานเข้ามาแทนที่การส่ งจดหมาย เช่น โทรศัพท์ สายด่วน, E-mail,
Application เป็นต้น อันเป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องของ สถาบันดารงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย (2558: 161) ได้กล่าวว่า ควรมีการจัดทา
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ดัชนีวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการ และศูนย์ดารงธรรมจังหวัดและศูนย์ดารงธรรมอาเภอ ควรทา
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ณ จุดที่ให้บริการ โดยเฉพาะการบริการแบบเบ็ดเสร็จใน
จุดเดียว (One-Stop Service) นอกจากนี้ ควรเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการและประมวลผล
ให้หัวหน้าคณะทางานประจาสานักงานศูนย์ดารงธรรมและผู้บริหาร (ผู้อานวยการ) ศูนย์ดารงธรรม
ทราบ และนาผลสะท้อนกลับจากผู้รับบริการมาปรับปรุงการให้บริการอย่างสม่าเสมอ
3) ด้ า นขั้ น ตอนการด าเนิ น งาน: ขั้ น ตอนการด าเนิ น งานที่ ไ ด้ ก าหนดในหลั ก เกณฑ์ ก าร
ปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีกาหนดระยะเวลา
ดาเนินงานไว้อย่างชัดเจน ซึ่งอาจพบได้ว่า จานวนเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่มีปริมาณมาก เนื่องจาก
เป็นจังหวัดขนาดใหญ่ มีประเด็นการร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่มีความหลากหลาย และมีจานวนสถิติของ
ผู้ รั บ บริ ก ารที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ท าให้ มี ผ ลกระทบต่ อ ระยะเวลาการด าเนิ นงาน ดั ง นั้น เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ จึงได้มีการ
กาหนดแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด เพื่อให้สามารถ
สรุปข้อเท็จจริงตามประเด็นที่มีร้องเรียน หรือดาเนินการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของผู้รับบริการ
ให้เป็นที่ยุติโดยเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พชร ประชุมแดง (2561: 52) ที่ได้กล่าวถึงปัญหา
และอุปสรรคที่ เกิดขึ้น ในกระบวนการบริห ารจัดการในขั้นตอนการติดตามผลว่า เกิดขึ้นจากการ
ติดตามผลที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานบางหน่วยงานไม่รายงานผลการดาเนินการทาให้ไม่มีความ
คืบหน้า ประกอบกับเรื่องร้องเรียนบางเรื่องมีขั้นตอนความยุ่งยากซับซ้อนมีความจาเป็นหรือมีระเบียบ
กฎหมายกาหนดและต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือสอบข้อเท็จจริง อีกทั้งมีเรื่องร้องเรียนที่ศูนย์
ดารงธรรมฯ รับเรื่องไว้เป็นจานวนมากจนผู้ปฏิบัติไม่สามารถติดตามเรื่องร้องเรียนได้ตรงเวลา
4) ด้ า นการรายงานผลการด าเนิ น งาน: จากการศึ ก ษาพบว่ า โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก
โดยความพึงพอใจด้านความรวดเร็วในการแจ้งผลการดาเนินงานเบื้องต้นหรืออยู่ระหว่างดาเนินการให้
ผู้ รั บ บริ การทราบ อยู่ ใ นอัน ดั บ แรก รองลงมา คือ การรายงานผลการดาเนินงานมีค วามถู กต้อ ง
ครบถ้วนของรายละเอียดเป็นไปตามประเด็นที่ร้องเรียน และการรายงานผลการดาเนินงานมีความ
น่ า เชื่ อ ถื อ สามารถอ้ า งอิ ง และตรวจสอบได้ เป็ น อั น ดั บ สุ ด ท้ า ย ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจาก หลั ก เกณฑ์ ก าร
ปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ได้กาหนดการรายงานผล
การดาเนินการไว้ว่าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานโดยสรุปสาระสาคัญเพื่อประกอบการพิจารณา
ของผู้ ว่ าราชการจั ง หวั ด ระบุ ข้ อเท็ จจริ งที่ เ ป็น สาระส าคัญ และภาพประกอบ หรื อ ข้ อกฎหมาย
ความเห็นของหน่วยงาน และเหตุผลสนับสนุนในการรายงานผลการดาเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการ
สร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ ที่เกิดจากกระบวนการ ขั้นตอน วิธีการดาเนินงาน ให้ผู้รับบริการ
ได้รับทราบข้อเท็จจริงตามประเด็นการร้องเรียนที่เกิดขึ้นด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ปทุมวัน สินล้น (2560: 134-135) ได้กล่าวถึง ปัจจัยคุณภาพการบริการของศูนย์ดารง
ธรรม ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ ด้านการตอบสนอง ด้านการให้
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ความเชื่อมั่ น และด้านการรู้ จักและเข้าใจ ภาพรวมมีคุณภาพการให้ บริการอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
แสดงให้เห็นว่าการที่ประชาชนในพื้นที่ที่เข้ามาใช้บริการของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดเกิดจากกิจกรรม
กระบวนการ หรือการปฏิบัติการใด ๆ ที่องค์กรจัดขึ้นที่มีการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างบุคคล โดยการ
บริ การต้องเป็ น ไปด้ว ยความถูกต้อง จริงใจ ซื่อตรง เสมอภาค และยุติธรรม ซึ่งการบริการที่ดีจะ
สามารถแก้ไขปัญหาให้คลี่คลายหรือตอบสนองความต้องการของผู้มารับบริการให้เกิดความรู้สึกมี
ความสุข สมหวังดังที่คาดหวังไว้ เป็นที่พึงพอใจของผู้มารับบริการ
11. ข้อเสนอแนะ
11.1 ข้อเสนอแนะจำกผลกำรศึกษำ ดังนี้
1) ด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ : จากผลการศึกษาที่พบว่า ผู้รับบริการของศูนย์ดารง
ธรรมจังหวัดนครสวรรค์มีความพึงพอใจด้านการให้คาแนะนาด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายมีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด
ดังนั้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดาเนินงานเพิ่มขึ้นและนาไปสู่ความพึงพอใจของผู้รับบริ การ
จึงควรเพิ่มทักษะวิธีการในการสื่อสารของเจ้าหน้าผู้ปฏิบัติงาน เช่น การจัดให้มีการปฐมนิเทศให้กับ
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านใหม่ ทุ ก รายเพื่ อให้ ท ราบถึ ง บทบาทหน้ า ที่ข องศู น ย์ ด ารงธรรม ลั ก ษณะงานในการ
ให้บริการแก่ประชาชน การเพิ่มทักษะในด้านการสื่อสาร โดยเฉพาะการสื่ อสารซึ่งบางครั้งเป็นภาษา
ราชการ ข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้น เจ้าหน้าที่จึงควรความมีความรู้ ความสามารถ
และทักษะในด้านการสื่อสารประกอบ เพื่อที่จะทาให้ผู้รับบริการสามารถเข้าใจการสื่อสารได้โดยง่าย
ทั้งนี้ ในส่วนของการพัฒนาทักษะของเจ้าหน้าที่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานประจาศูนย์ดารงธรรมจังหวัดราย
เดิม ควรมีการทบทวนบทบาท หน้าที่ ภารกิจ ที่ทาอย่างต่อเนื่องและเพื่อให้เกิดการดาเนินการที่มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ควรมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการเรียนรู้ร่วมกันกับหน่วยงานต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น ศูนย์ดารงธรรมอาเภอ ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด สานักงานตรวจราชการและ
เรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงมหาดไทย สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี เป็นต้น โดยเฉพาะในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประสบการณ์การรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และวิธีการสื่อสารทาความเข้าใจ
กับผู้รับบริการ รวมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนในลักษณะเดียวกัน เพื่อให้
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ต่อการดาเนินงานให้เหมาะสมในระดับพื้นที่นั้น ๆ ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ของ
การปฏิบัติงาน
2) ด้านช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ : จากผลการศึกษาที่พบว่า ผู้รับบริการส่วนใหญ่เป็น
ผู้สูงอายุ ระดับการศึกษาประถมศึกษา จึงทาให้ไม่สามารถเข้าถึงช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้
โดยง่าย ดังนั้น เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการกลุ่มดังกล่าว จึงควรประสานงาน
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ เช่น ศูนย์ดารงธรรมอาเภอ ที่ทาการปกครองอาเภอในการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์และวิธีการขั้นตอนใน
การดาเนินการในแต่ละพื้นที่อย่างสม่าเสมอ รวมทั้งหมุนเวียนออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่ในระดับ
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อาเภอ ตาบล และหมู่บ้าน ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถเข้าถึงผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึงในทุก
กลุ่มเป้าหมาย
3) ด้านขั้นตอนการดาเนินงาน: จากผลการศึกษาที่พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจด้าน
ขั้นตอนในการประสานติดตามสอบถามความคืบหน้าผลการดาเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติ มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด ดังนั้น ในกรณีที่มีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่เป็นกรณี
เร่งด่วนหรือเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อน ควรประสานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและวางแผนการดาเนินงานร่วมกัน เช่น การจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและพิจารณา
หาแนวทางการแก้ไขปัญหาและดาเนินการตามอานาจหน้าที่เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติโดยเร็วเพื่อ
น าไปสู่ ผ ลสั มฤทธิ์ ตามเป้ าหมายในการดาเนินงานได้อย่างรวดเร็ว และสร้างความพึงพอใจให้ กั บ
ผู้รับบริการมากยิ่งขึ้น
4) ด้านการรายงานผลการดาเนินงาน : จากผลการศึกษาทีพ่ บว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
ด้านการรายงานผลการดาเนินงานที่มีความน่าเชื่อถือสามารถอ้างอิง และตรวจสอบได้ มีค่าเฉลี่ยต่า
ที่สุด ดังนั้น ควรกาหนดแบบแผนที่ชัดเจนในการรายงานผลการดาเนินงานให้เพื่อถือปฏิบัติเป็นไปใน
ทิศทางเดีย วกัน เช่น เมื่อมีการรายงานผลการดาเนิน การทุกครั้งควรมีการสรุปสาระส าคัญ ระบุ
ข้อ เท็จ จริ ง จากการตรวจสอบและดาเนิน การตามอ านาจหน้ า ที่ข องหน่ ว ยงานตามประเด็น การ
ร้องเรียนต่าง ๆ หรือ มีข้อกฎหมายหรือความเห็นของหน่วยงาน หรือเอกสารหลักฐานที่ทางราชการ
ออกให้ประกอบทุกครั้งอย่างชัดเจน รวมทั้งรายงานปัญหาอุปสรรที่ เกิดขึ้นในการดาเนินการดังกล่าว
ด้วย
11.2 ข้อเสนอแนะสำหรับกำรศึกษำครั้งต่อไป
1) ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดาเนินงาน
ภายใต้หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์
2) ควรมีการศึกษาวิจั ยเชิงเปรียบเทียบ ความพึงพอใจของผู้รับบริการของศูนย์ดารงธรรม
จั งหวัด และศูน ย์ ดารงธรรมอ าเภอ ที่ขั บเคลื่ อ นภายใต้ห ลั กเกณฑ์การปฏิบัติ งานเรื่ องร้องเรี ยน/
ร้องทุกข์เดียวกัน
3) ควรมี การศึก ษาเกี่ ย วกั บปั จจั ยคุ ณภาพที่ ส่ ง เสริ มภาพลั ก ษณ์ข องการด าเนิ นงานของ
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด เพื่อให้ทราบถึงการรับรู้และทัศนะคติของประชาชนผู้รับบริการ เพื่อนาไปสู่
การดาเนิ นการวางแผน พัฒ นา ปรับปรุงแก้ไข การดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวั ดให้ เกิด
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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แนวทำงกำรแก้ไขและพัฒนำวัฒนธรรมองค์กำรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของ
องค์กำร กรณีศึกษำ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองกระทุ่ม
อำเภอค่ำยบำงระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
ชุติกา เพิ่มสิน*
บทคัดย่อ
วัฒนธรรมองค์การ (Organizational Culture) คือ พฤติกรรม ค่านิยม ความเชื่อ ทัศนคติ
หรื อแนวทางการปฏิบัติงานที่ถ่ายทอดกันมาขององค์การโดยจะมีความแตกต่างกันไปตามแต่ล ะ
องค์การ และเป็นภาพลักษณ์ที่สะท้อนตัวตนขององค์การนั้น ๆ สู่ภายนอก โดยเฉพาะองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีภาพลักษณ์ในเชิงลบและไม่เป็นที่น่าจดจา ดังนั้น การศึกษาแนวทางการแก้ไขและ
พัฒนาวัฒนธรรมองค์การเพื่อเพิ่มประสิทธิผลขององค์การ กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตาบล
หนองกระทุ่ม อาเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
รูปแบบวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองกระทุ่ม
และหาวิธีการหรือแนวทางการแก้ไขวัฒนธรรมองค์การเหล่านั้น โดยอาศัยการสั งเกตการณ์แบบ
มีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึก และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล
จากผลการศึกษาพบว่า วัฒนธรรมองค์การภายในองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกระทุ่ม
เป็นวัฒนธรรมองค์การในเชิงลบ โดยวัฒนธรรมเหล่านั้นส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์การอย่างชัดเจน
คือ ทาให้เกิดความล่าช้าระหว่างปฏิบัติงาน โครงการต่าง ๆ ไม่สาเร็จตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ และอัตราของ
ประสิทธิผลองค์การไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น -ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ซึ่งมี
ตัวแปรสาคัญที่มีอิทธิพลต่อการเกิด การคงอยู่ และการสืบทอดของวัฒนธรรมองค์การเหล่านั้น คือ
ระบบอาวุโส-ระบบอุปถัมภ์ และบทบาทของผู้บังคับบัญชาในองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกระทุ่ม
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาวิจัยพบว่า การแก้ไขและปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผล
ต่อประสิทธิผลขององค์การ มีดังนี้
1) ปรับปรุงรูปแบบการปฏิบัติงานที่ล้าหลังและลดขั้นตอนที่ยุ่งยากลง ใช้กลยุทธ์เชิงรุกในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้การดาเนินงานสามารถสาเร็จลงได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด ลดอัตราเสี่ยงและ
ความเสียหายที่ตามมา เช่น ค่าปรับการดาเนินงาน หรือการยุติการดาเนินงาน
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 าเทคโนโลยี เ ข้ า มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ภ ายในองค์ ก าร เพื่ อ เพิ่ ม ความทั น สมั ย และลด
ข้อผิดพลาดที่เกิดจากการตัดสินโดยมนุษย์ อี กทั้งยังเป็นการสร้างระเบียบที่มีการกากับดูแลโดย AI
ซึ่งไม่สามารถยืดหยุ่นหรือเอื้อต่อการทุจริตได้
คำสำคัญ: วัฒนธรรมองค์การ, ประสิทธิผล, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. บทนำ
ระบบราชการไทยเป็นหน่วยงานที่มีภาพลักษณ์ความเข้าใจในหมู่ประชาชนทั่วไปในเชิงลบ
คนทั่วไปมีทัศนคติที่ไม่ดีและมีภาพจาเกี่ยวกับหน่วยงานราชการของไทยไปในทิศทางที่ไม่น่าจดจาและ
กล่าวถึง โดยเฉพาะหน่วยการปกครองท้องถิ่นชุมชนขนาดเล็กอย่างองค์การบริหารส่วนตาบลที่ถือ
กาเนิดขึ้นจากหลักการกระจายอานาจ (Decentralization) แต่เดิมเป็นสภาตาบลซึ่งแต่งตั้งขึ้นตาม
คาสั่งของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่นั้น ๆ ได้เข้า
ร่วมบริหารงานของตาบลและหมู่บ้านเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม แต่เพราะการบริหารงาน
ของสภาตาบลนั้นไม่ได้มีสถานะเป็นนิติบุคคล รัฐบาลจึงได้มีการปรับปรุงสถานะให้สภาตาบลมีสภาพ
เป็นนิติบุคคล และได้กาหนดยกฐานะของสภาตาบลที่มีรายได้ตามเกณฑ์ที่กาหนดให้ขึ้นเป็นองค์การ
บริหารส่วนตาบล เพื่อถ่ายโอนอานาจจากส่วนกลางการปกครองให้กระจายไปสู่ประชาชนให้มาก
ยิ่งขึ้น
ด้วยอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติสภาตาบล
และองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 ถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ระบุถึงหน้าที่ของ
องค์ การบริ ห ารส่ ว นต าบลว่า มี ห น้ า ที่ จัด ท าบริ การสาธารณะและมีห น้ าที่ บ าบั ด ทุก ข์ บารุ งสุ ข แก่
ประชาชนในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลในทุก ๆ ด้านโดยคานึงถึงประโยชน์ ที่จะเกิดแก่
ประชาชนในเขตพื้ น ที่ ก ารปกครองเป็ น ส าคั ญ ภายใต้ ก ารบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ แ ละ
งบประมาณ เพื่ อ ประโยชน์ สู ง สุ ด ในการบริ ห ารราชการท้ อ งถิ่ น และเพราะอ านาจหน้ า ที่ ต าม
พระราชบัญญัติข้างต้นทาให้หน้าที่ในการสรรหาคัดเลือกบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานในองค์การสามารถ
แบ่ ง ออกเป็ น 2 ประเภท คื อ บุ ค ลากรที่ ม าจากการสรรหาคั ด เลื อ กและบรรจุ แ ต่ ง ตั้ ง โดย
กระทรวงมหาดไทย โดยมีตาแหน่งเป็นข้ าราชการส่วนท้องถิ่น และบุคลากรที่องค์กรปกครองส่วน
ท้อ งถิ่ น นั้ น ๆ เป็ น ผู้ ส รรหาคั ดเลื อ ก โดยวิ ธีก ารเปิด สอบภายในตามกรอบอั ตราก าลั ง ที่ ต้อ งการ
ส่วนมากบุคลากรที่จัด อยู่ในกลุ่มนี้มีตาแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ หรือพนักงานจ้างเหมาบริการ
และมักเป็นบุคคลที่อยู่ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลนั้น ๆ
แม้ว่าองค์การจะมีการกาหนดหรือระบุวัตถุประสงค์ พันธกิจ กฎระเบียบ และข้อบังคับไว้
อย่างชัดเจนแต่การปฏิบัติตนตามหลักเกณฑ์เหล่านั้นสาหรับสังคมไทย โดยเฉพาะองค์การเล็ก ๆ และ
เป็นพื้นที่ชนบทส่งผลให้การปฏิบัติงานภายในองค์การมักได้รับข้อยกเว้นเสมอ เพราะการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การประเมินศักยภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจะถูกกาหนดรอบ
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และระยะเวลาที่ตายตัว จึ งเกิดเป็ นข้อต่อรองและสภาวะยืดหยุ่นขึ้นภายในองค์การนั้น ๆ ทาให้
พฤติการณ์เหล่านี้ถูกมองและถูกตัดสินจากสังคมว่าระบบราชการของไทยโดยเฉพาะหน่วยงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นองค์การที่ไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งการจะปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิ ท ธิผ ลแก่ องค์ ก ารนั้ น ๆ แน่ น อนว่า การก าหนดและวางกลยุ ท ธ์ โ ดยผู้ บ ริ ห ารเป็ นสิ่ ง ส าคั ญ
แต่นอกเหนือจากกฎเกณฑ์ทางด้านโครงสร้างองค์การและโครงสร้างระบบการทางานแล้วนั้น สิ่งที่
จาเป็ น ต้องให้ ความส าคัญต่อการพิจารณาและการแก้ไขคือวัฒ นธรรมองค์การ (Organizational
Culture) ซึ่งนับได้ว่าเป็นความท้าทายของผู้บริหารยุคใหม่และเป็นเรื่องที่ยากลาบากของการแก้ไข
ปรับปรุง เพราะวัฒนธรรมองค์การเป็นพฤติกรรม ความเชื่อ ค่านิยม ทัศนคติของบุคคลที่อยู่ภายใน
องค์การ โดยจะเป็นสิ่งที่เกิดจากการเลียนแบบพฤติกรรม หรือเป็นสิ่งที่ถูกถ่ายทอดมาก็ได้
วัฒ นธรรมองค์การนั้ น เป็ น นามธรรมและเป็ นเรื่อ งที่ ล ะเอียดอ่อนมาก เพราะวัฒ นธรรม
เหล่านั้นเป็นสิ่งที่ตกผลึกฝังรากลึกภายใต้จิตสานึกของแต่ละบุคคล จึงเป็นเรื่องยากที่จ ะขัดเกลาหรือ
เพิ่มเติมชุดความรู้ใหม่ ๆ เข้าไปแทนที่ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดขึ้นและคงอยู่ของวัฒนธรรมองค์การ
นั้นมีอยู่หลายประการ เช่น ระดับการศึกษา ทัศนคติของผู้บริหาร เป็นต้น โดยวัฒนธรรมองค์การมีทั้ง
วัฒนธรรมองค์การที่ดีและวัฒนธรรมองค์การที่สมควรถูกขจัดออกไป ในบางองค์การผู้บริหารเลือกที่
จะสร้างค่านิยม ความเชื่อของบุคลากรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อง่ายต่อการควบคุมและกาหนด
กลยุทธ์การบริหารงาน สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของบุคลากรด้วยวัฒนธรรมองค์การ แต่ใน
บางองค์การนั้ นมีวัฒ นธรรมองค์การที่กลายมาเป็นอุปสรรคต่อประสิ ทธิภ าพการทางาน ลดทอน
มาตรฐานของการปฏิบัติงานซึ่งส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลขององค์การทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นทาให้ผู้วิจัยได้ตัดสินใจที่จะศึกษาวัฒนธรรมองค์การขององค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองกระทุ่ม โดยมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การขององค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองกระทุ่มว่ามีลักษณะเป็นแบบใด มีพฤติการณ์หรือวัฒนธรรมข้อใดที่ส่งผลต่อ
ประสิ ท ธิ ภ าพการด าเนิ น งานและประสิ ท ธิ ผ ลขององค์ ก าร ทั้ ง นี้ เ พราะอั ต ราความส าเร็ จ ของ
ประสิทธิผลภายในองค์การไม่เป็นไปตามที่ได้คาดหวังไว้ และการปฏิบัติงานภายในองค์การมีอุ ปสรรค
ที่ต้องได้รั บการพัฒ นาเพื่อ ให้ เป็น ไปอย่างราบรื่น เพื่อเสนอแนวทางการแก้ไขและพัฒนา หรือหา
วิธีการรวมไปถึงเครื่องมือเพื่อจัดการแก้ไขวัฒนธรรมเหล่านั้นให้มีความเข้ารูปเข้ารอย มีความเป็น
รูปธรรม เสนอต่อผู้บริหารต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของงำนวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาวัฒนธรรมองค์การภายในองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกระทุ่ม ว่ามีลักษณะ
แบบใด และสามารถระบุได้ว่ามีคุณลักษณะใดบ้างที่เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการพัฒนาที่ส่งผล
ต่อประสิทธิผลขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองกระทุ่ม
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2.2 เพื่อเสนอแนวทาง วิธีการ หรือเครื่องมือเพื่อแก้ไขวัฒ นธรรมองค์การที่เป็นอุปสรรค
ต่อการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิผลต่อองค์การ
3. ประโยชน์ของกำรวิจัย
3.1 เพื่อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขและพัฒนาวั ฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองกระทุ่มแก่ผู้บริหารอย่างเป็นรูปธรรม
3.2 สามารถนาข้อสรุปและข้อเสนอแนะจากงานวิจัยนี้ไปพัฒนาเพิ่มเติม เพื่อเป็นแนวทาง
การแก้ไขและพัฒนาวั ฒ นธรรมองค์การในหน่วยงานภายอื่น ๆ ที่อยู่ใต้การกากับดูแลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
4. ขอบเขตกำรวิจัย
กลุ่มประชากรตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยนี้เป็นบุคลากรผู้ปฏิบัติงานภายในองค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองกระทุ่ม อาเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี รวมทั้งสิ้นจานวน 32 ราย ประกอบด้วย
ข้าราชการ จานวน 13 ราย พนักงานจ้างตามภารกิ จ จานวน 5 ราย และพนักงานจ้างเหมาบริการ
จานวน 13 ราย
5. แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในกำรวิจัย
ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเพื่อจาแนกและระบุรูปแบบขององค์การ ลักษณะวัฒนธรรม
องค์การ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีรายละเอียดเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีองค์การ แนวคิดและทฤษฎี
เกีย่ วกับวัฒนธรรมองค์การ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้
แนวคิดและทฤษฎีองค์การ
สามารถแยกองค์ประกอบขององค์การตามแบบของ Henry Mintzberg (วีรวิทย์ เทพวัติ,
2553: 13-17) โดยแบ่งส่วนประกอบพื้นฐานขององค์การออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ ฝ่ ายปฏิบัติงานหลัก
(Operating Core) นั ก บริ ห ารระดั บ สู ง มี ต าแหน่ ง สู ง สุ ด ขององค์ ก าร นั ก บริ ห ารระดั บ กลาง
ฝ่ายเสนาธิการ และฝ่ายสนับสนุนและสามารถจาแนกรูปแบบองค์การออกเป็น 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; อ้ า งถึ ง ใน เสนารั ต น์ กลิ่ น ชื่ น , 2556) ได้ พั ฒ นาตั ว แบบ
วัฒนธรรมองค์การ Competing Values Framework (CVF) ที่มีพื้นฐานมาจากการวิจัยของ Quinn
and Rohrbaugh โดยแบ่งตัวชี้วัดเป็น 2 ด้าน ด้านแรกเกี่ยวกับเงื่อนไขทางด้านกลยุทธ์ว่าองค์การ
ต้องการเน้นภายใน หรือภายนอก และด้านที่สองเกี่ยวกับเงื่อนไขในการทางานทางานว่าต้องการการ
ควบคุมหรือต้องการความยืดหยุ่น ซึ่งจากตัวชี้วัดสองด้านนี้ก่อให้เกิดวัฒนธรรมองค์การ 4 แบบ ได้แก่
วัฒ นธรรมองค์การแบบล าดับ ชั้น การบังคับบัญชา วัฒ นธรรมองค์การแบบการตลาด วัฒ นธรรม
องค์ ก ารแบบเครื อ ญาติ และวั ฒ นธรรมแบบเฉพาะกิ จ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ Denison and Mishra
(1995) ที่ แ บ่ ง วั ฒ นธรรมองค์ ก ารออกเป็ น 4 ประเภท ได้ แ ก่ วั ฒ นธรรมองค์ ก ารแบบปรั บ ตั ว
วัฒนธรรมองค์การแบบมีส่วนร่วม วัฒนธรรมองค์การแบบมุ่งเน้นภารกิจ และวัฒนธรรมองค์การแบบ
กลมกลืน
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทรัพยำกรมนุษย์
เพราะทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ เ ป็ น ส่ ว นประกอบหลั ก ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความส าเร็ จ ขององค์ ก าร
จึงจาเป็นต้องลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ และจัดการกับทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิผล มีความ
เสมอภาค มีจริยธรรม เพื่อให้ทรัพยากรมนุษย์ในองค์การมีความสุข มีความพึงพอใจในการทางาน
และเพื่อการพัฒนาองค์การให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด จึงมีความจาเป็นต้องพัฒนา
ความสามารถของบุคลากรในองค์การแต่ละบุคคล ดังนั้นการจัดการทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์จึงเป็ นการสร้างความมั่นใจให้กับพนักงานและดาเนินการให้บรรลุเป้าหมายของ
องค์การต่อไป (บุญอนันต์ พินัยทรัพย์, 2561: 1-19)
โดยความสาคัญในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อองค์การ ตามที่ สาคน สุขศรีวงศ์
(2552) กล่าวไว้ว่า ทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุดขององค์กร ประโยชน์ของการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ มีดังนี้ (ลักษณชัย ธนะวังน้อย, 2554)
1) สามารถวางแผนการจัดหาทรัพยากรมนุษย์ได้เพียงพอและสอดคล้องกับแผนงาน
2) สามารถชัดจูงให้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถสนใจสมัครเข้าทางาน
3) สามารถคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ
4) สามารถฝึกฝนและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มมากยิ่งขึ้น
5) เกิดประสิทธิภาพในการจ่ายค่าตอบแทน
6) มีระบบการประเมินที่มีคุณภาพ
7) พนักงานมีความพึงพอใจในการทางาน
โดยปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์มี ทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน
ทั้ ง ที่ ส ามารถควบคุ ม ได้ แ ละควบคุ ม ไม่ ไ ด้ จึ ง ต้ อ งมี ก ารวางแผนเพื่ อ รองรั บ กั บ สภาวการณ์ ที่
เปลี่ยนแปลงไป
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ซึ่ง การบริ ห ารทรั พยากรมนุษ ย์ (Human Resource Management) เป็ นการบริ ห าร
องค์การเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน เริ่มตั้งแต่การสรรหาคัดเลือกคนเข้าปฏิบัติงานภายใน
องค์การ และพัฒนาให้บุคคลนั้นมีทักษะ ความสามารถเพิ่มขึ้น ตลอดจนรัก ษาบุคลากรนั้นไว้ให้ได้
โดยมีตัวแบบในการบริห ารทรัพยากรมนุษย์สามารถแบ่งได้ 2 กลุ่ม ดังนี้ (ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์,
2557)
1) ตัวแบบกลุ่มนักคิดในสหรัฐฯ (America Model)
(1) ตัวแบบด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบฮาร์วาร์ด (Harvard Model of
HRM) มีสมมติฐานที่มองว่าปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่เกิดขึ้นในอดีตนั้นจะ
สามารถแก้ไขได้ หากผู้บริหารองค์การมีวิสัยทัศน์ นโยบาย และกลยุทธ์ และวิธีการดาเนินการด้าน
การบริหาทรัพยากรมนุษย์ ว่าต้องการให้พนักงานในองค์การมีลักษณะแบบใด ตลอดจนหนทางและ
วิธีการสู่การบรรลุเป้ าหมาย ให้ความส าคัญกับปัจจัยที่ประกอบจากทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัย
ภายในขององค์การ รวมไปถึงผู้ มีส่ว นได้ส่ วนเสี ย (Stakeholder) ที่มีความเกี่ยวข้องกับองค์การ
รวมถึงอิทธิพลของพนักงานในการตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ และความคล่องตัวของการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ ระบบการให้ร างวัลหรือสิ่งตอบแทน ระบบการทางาน รวมทั้งความผูกพันกับองค์การของ
พนักงาน และประสิทธิผลของค่าใช้จ่ายด้วย
(2) ตัวแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบมิชิแกน (Michigan Model of HRM)
เป็นตัวแบบที่ให้ความสาคัญกับผลประโยชน์ตอบแทนที่องค์การจะได้รับเป็นอันดับแรก และให้การ
จัดการทรัพยากรมนุษย์เป็นเครื่องมือในการที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ ซึ่งตัวแบบนี้ถูก
พัฒนาโดย Fombrun et al ซึ่งเป็นกลุ่มสานักคิดจากสานักวิชามิชิแกนที่เชื่อว่าการจัดการระบบ
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ด้ า นต่ า ง ๆ ขององค์ ก ารจะต้ อ งเป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั บ กลยุ ท ธ์ ข ององค์ ก าร
ซึ่งประกอบด้วย 4 กระบวนการ คือ
(1) กระบวนการสรรกาและคัดเลือก เพื่อให้ตรงกับงาน
(2) กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อจัดผลการปฏิบัติงานของพนักงานให้
เกิดประโยชน์สูงสุด
(3) กระบวนการให้ ร างวั ล และผลตอบแทน เป็ น การให้ ร างวั ล ตอบแทนแก่
ความสาเร็จที่เกิดขึ้นกับองค์การทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
(4) กระบวนการฝึ ก อบรมและพั ฒ นาเป็ น การพั ฒ นางานให้ มี ค วามรู้ ทั ก ษะ
ความสามารถ และพฤติกรรมที่องค์การต้องการ
2) ตัวแบบของกลุ่มนักคิดในสหราชอาณาจักร (British Model)
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งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ (2561) เพื่อให้องค์กรมีค วามทันสมัยและสามารถตอบสนองความ
ต้องการองค์กรได้อย่างรวดเร็ว จึงมีการเสนอขั้นตอนการนาระบบสารสนเทศมาใช้ในฝ่ายทรัพยากร
มนุษย์ ตั้งแต่การวางแผนการนาไปปฏิบัติ การกาหนดนโยบายและวิธีการทางาน การฝึกอบรมทีมงาน
การติดตั้ง การปรับแต่งระบบให้เหมาะสมกับการใช้งาน การเชื่อ มต่อระบบ การย้ายข้อมูลจากระบบ
เดิมสู่ระบบใหม่ การอบรมผู้ใช้งาน การทดสอบระบบ การบารุงรักษา (Ceriello, 1991) ดังนี้
1) การวางแผนการนาไปปฏิบัติซึ่งมีผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด 4 คน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีการเงิน และผู้ให้บริการระบบ
2) กาหนดนโยบายและวิธีการทางาน
3) การฝึกอบรมทีมงาน เพื่อให้เข้าใจในระบบดียิ่งขึ้นและเพื่อจะได้ทราบถึงความต้องการ
ของผู้ใช้ระบบว่าคืออย่างไร และทาอย่างไรเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ระบบมากที่สุด
ตลอดจนทีมงานจะต้องเป็นผู้คอยให้คาแนะนาและแก้ไขสถานการณ์
4) การติดตั้ง เป็นขั้นตอนเกี่ยวกับอุปกรณ์ และการนาชุดคาสั่งเข้าไปในอุปกรณ์ เป็นการ
ติดตั้งเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ ซึ่งอาจต้องมีการจัดซื้ออุปกรณ์สารสนเทศต่าง ๆ เพิ่มเติม
5) การปรับแต่งระบบให้เหมาะสมกับงานของผู้ใช้
6. การเชื่อมต่อระบบ เมื่อมีการนาระบบสารสนเทศมาใช้ในงานทรัพยากรมนุษย์ จาเป็นต้อง
มีการเชื่อต่อกับระบบเก่าเพื่อหาความเชื่อมโยง
7) การย้ายข้อมูลจากระบบเดิมสู่ระบบใหม่
8) การอบรมผู้ใช้งาน ต้องแบ่งการอบรมออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับผู้บริหารและระดับ
ผู้ปฏิบัติการ
9) การทดสอบระบบ
ซึ่งการดูแลและบารุงรักษานั้นต้องทาอยู่ตลอดเวลา เพราะความต้องการทางด้านข้อมูลมีกร
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยมีแนวทางอยู่ทั้งหมด 4 แนวทาง (ประสงค์ ปราณีต พลกรัง, 2541) ดังนี้
1) การบารุงรักษาเพื่อให้มีความถูกต้องอยู่เสมอ
2) การบารุงรักษาเพื่อปรับเปลี่ยนตามความเปลี่ยนแปลง
3) การบารุงรักษาเพื่อให้ระบบทางานมีประสิทธิภาพสูงสุด
4) การบารุงรักษาเพื่อการป้องกัน
ดารน าระบบสารสนเทศมาใช้ ในการจัดการทรัพ ยากรมนุษย์ นั้น มีประโยชน์ ห ลายอย่ า ง
แน่ น อนว่าการทางานย่ อมมีความละเอี ยดมายิ่งขึ้น ทางานได้รวดเร็ว กว่า และสามารถทางานที่
ซับซ้อน ยุ่งยากได้ดีกว่ามนุษย์ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน กรณีที่มีการนาระบบสารสนเทศ
มาใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์แล้วไม่ประสบความสาเร็จ เป็นเพราะไม่มีความชัดเจนการนา
ระบบสารสนเทศมาใช้ในงาน ผู้ใช้ไม่มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบ การศึกษาระบบการทางานของ
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ระบบสารสนเทศไม่เพียงพอ ขาดการประสานงานระหว่างบุคลากรในฝ่ายบุคคลและ IT และไม่มีการ
ทดสอบระบบสารสนเทศที่ดี
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิผล
ประสิทธิผล คือ ความสาเร็จหรือผลลัพธ์ของการบริหารจัดการโครงการหรือการดาเนินงาน
ใด ๆ ซึ่งต้องสอดคล้องกับเป้าหมายหรือวัตถุ ประสงค์ที่องค์การเป็นผู้กาหนดไว้ตั้งแต่แรก โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ระดับ (อรอนงค์ สิงห์บุบผา, 2559) ได้แก่
1) ประสิทธิผลระดับบุคคล คือ ลักษณะบุคคลที่มีความสามารถปฏิบัติงานใด ๆ หรือปฏิบัติ
กิจกรรมใด ๆ แล้วประสบความสาเร็จ เกิดผลตรงและครบถ้วนตามวัตถุประสงค์
2) ประสิทธิผลองค์การ ประกอบด้วย การผลิตต้องได้ผลผลิตทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ตรงกับ ความต้องการขององค์การ ประสิ ทธิภ าพต้องมีอัตราส่ วนระหว่างปัจจัยทรัพยากรที่ใช้กับ
ผลผลิตได้อย่างคุ้มค่า ความพึงพอใจต้องสอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของสมาชิกใน
องค์ การ การปรั บ เปลี่ ย นต้อ งสามารถปรั บเปลี่ ยนการด าเนิ นงานได้ ส อดคล้ องกับ สถานการณ์ ที่
เปลี่ ย นแปลงไป และการพั ฒ นาต้ อ งมี ก ารเพิ่ ม พู น ศั ก ยภาพและวิ สั ย สามารถขององค์ ก ารที่
เจริญก้าวหน้าตามการเปลี่ยนแปลง
6. วิธีกำรศึกษำ
การศึ ก ษาวิ จั ย ในครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ ( Qualitative Research) โดยใช้
วิธีดาเนิ น การศึกษาค้น คว้ าและรวบรวมข้อมู ล จากเอกสารที่เกี่ ยวข้อ ง (Documentary Search)
ทั้งจากการทบทวนวรรณกรรมและเอกสารราชการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ อาทิเช่น เอกสารการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ (Empirical Research) ซึ่งเป็นการ
สังเกตการณ์แบบมีส่ ว นร่ว ม (Participant Observation) ภายในองค์กรขององค์การบริห ารส่ ว น
ต าบลหนองกระทุ่ ม อ าเภอค่ า ยบางระจั น จั ง หวั ด สิ ง ห์ บุ รี และการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) จากกลุ่ ม เป้ า หมาย (Key Informants) ซึ่ ง เป็ น บุ ค ลากรภายใน
องค์การบริ หารส่ว นตาบลหนองกระทุ่มทั้งสิ้ น 32 ราย ตั้งแต่ระดับบริหาร จานวน 2 ราย ระดับ
อานวยการ จานวน 3 ราย ระดับวิชาการและทั่วไป จานวน 9 ราย พนักงานจ้างตามภารกิจ จานวน
5 ราย และพนักงานจ้างเหมาบริการ จานวน 13 ราย ประกอบกับ วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth
Interview) ซึ่ ง เป็ น การสั ม ภาษณ์ ใ นลั ก ษณะแบบกึ่ ง โครงสร้ า ง (Semi-Structured Interview)
กับบุคลากรที่เป็นระดับอานวยการขึ้นไป ได้แก่ ผู้อานวยการส่วนกองคลัง ผู้อานวยการส่วนกองช่าง
หัวหน้าสานักปลัด รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล และปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ซึ่งเป็นกลุ่ม
บุ คคลที่ มีค วามส าคั ญอย่ า งมากต่อ องค์ก าร เพราะเป็น กลุ่ ม ที่ เป็ นผู้ กาหนดกลยุ ทธ์ และนโยบาย
มีความสามารถในสั่งการบังคับใช้นโยบายเหล่านั้นภายในองค์การ เป็นกลุ่มผู้พิจารณาตัดสินใจอย่าง
เด็ดขาดต่อการดาเนิ น งานใด ๆ ภายในองค์การ โดยผู้ วิจัยเตรียมเนื้อหาสาระของคาถามโดยได้
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กาหนดให้มีความเกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่ทาการศึกษาวิจัยมากที่สุด ประกอบไปด้วยเรื่องของวัฒนธรรม
องค์การ โครงสร้างองค์การ ปัจจัยต่าง ๆ และประสิทธิผลขององค์การ และได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่ให้
สัมภาษณ์สามารถตอบคาถามหรือแสดงความเห็นในเนื้อหาสาระอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกัน เป็น
เครื่องมือเพื่อให้ได้มาซึ่งคาตอบของปัญหาที่ได้กาหนดไว้ข้างต้น และนามาวิเคราะห์ สรุปผล และ
นาเสนอเป็นข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Research)
7. กรอบแนวคิดของกำรวิจัย
ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
วัฒนธรรมองค์การ

การเกิดวัฒนธรรม
องค์การ การคงอยู่ และ
การถ่ายทอด

พฤติกรรม/รูปแบบการ
ปฏิบัติงาน

ประสิทธิผลของงาน

การแก้ไขและพัฒนาวัฒนธรรมองค์การ โดยใช้วิธีการ
หรือเครื่องมือทางเทคโนโลยี

8. ผลกำรศึกษำ
จากผลการศึกษาแนวทางการแก้ไขและพัฒนาวัฒนธรรมองค์การเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของ
องค์การ กรณี ศึกษาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกระทุ่ม อาเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
โดยการรวบรวมข้อมูลจากบุคลากรภายในองค์การรวมทั้งสิ้น 32 ราย (คิดเป็นร้อยละ 100) สามารถ
แบ่งเป็นประเด็นต่าง ๆ มีรายละเอียด ดังนี้
รายละเอียดทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไป

จำนวน (รำย)

ร้อยละ

รวม

10
22
32

31.25
68.75
100.00

9
13
5

28.13
40.63
15.62

1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อำยุ
20-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
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ข้อมูลทั่วไป
50 ปีขึ้นไป
รวม
3. ระดับกำรศึกษำ
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
ปริญญาโท
รวม
4. หน่วยงำนที่สังกัด
สานักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
รวม
5. อำยุในกำรทำงำน
ต่ากว่า 1 ปี
1-5 ปี
6-10 ปี
มากกว่า 10 ปี ขึ้นไป
รวม
6. ระดับตำแหน่งงำน
บริหารท้องถิ่น
อานวยการท้องถิ่น
วิชาการ
ทั่วไป
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
รวม

จำนวน (รำย)
5
32

ร้อยละ
15.62
100.00

17
10
5
32

53.13
32.25
15.62
100.00

16
6
3
11
32

50.00
18.75
9.37
21.88
100.00

3
14
9
6
32

9.37
43.75
28.13
18.75
100.00

2
3
4
5
5
13
32

6.25
9.37
12.50
15.63
15.63
40.62
100.00

ลักษณะวัฒนธรรมองค์กำรภำยในองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองกระทุ่ม
วัฒนธรรมองค์การขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองกระทุ่มจากการสังเกตการณ์แบบมี
ส่วนร่วมประกอบการการสัมภาษณ์เชิงลึกและการใช้แบบสอบถาม ทาให้สามารถจาแนกหมวดของ
วัฒนธรรมองค์การออกมาได้ ดังนี้
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- มีร ะบบขั้น ตอนการดาเนิ นงานที่ยุ่ งยากซั บซ้ อน เพราะเป็น หน่ ว ยงานราชการที่ยึ ดถื อ
ระเบี ย บปฏิบัติแบบแผนสืบ เนื่องกันมาและทางานเป็นระบบ มีขั้นตอนการทางานที่ชัดเจน และ
ไม่สามารถข้ามขั้นตอนการปฏิบัติงานได้
- ความเพิกเฉยต่อระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ กรณีที่ชัดเจนที่สุด คือ การขาดงานหรือการ
ลางานไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ถือเป็นการปฏิบัติที่ขัดต่อขั้นตอนและระเบียบที่องค์การได้เป็นผู้ระบุไว้
ส่งผลให้การตัดสินใจเกี่ยวกับภาระงาน หรือการปฏิบัติการที่รอการอนุมัติหยุดชะงักลง
- ใช้คนไม่เหมาะสมกับงาน
- มีความยื ดหยุ่ นภายในองค์การสู งในทุก ๆ ด้าน และมีการผ่ อนปรนการบังคับใช้ระเบียบ
ต่าง ๆ รวมไปถึงการเลือกปฏิบัติโดยละเว้นการบังคับใช้กฎระเบียบกับผู้บังคับบัญชาเพราะความเกรง
กลัว
- ระบบอาวุโสและระบบอุปถัมภ์ฝังรากลึกในองค์การเป็นระยะเวลานาน
- มีการสนับสนุนการทางานเป็นทีม
ปัจจัยที่มีอิทธิพลที่ส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองกระทุ่ม
- ความเอาใจใส่ของผู้บริหารและทิ ศทางของผู้บังคับบัญชา โดยบุคลากรในองค์การมีความ
เชื่อว่าหากมีผู้ บ ริ ห ารที่เข้มแข็ง มีวิสั ยทัศน์ และมีความกระตือรือร้นเอาใส่ ใจพนักงานจะช่ว ยให้
องค์การประสบความสาเร็จ และยังส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดความรวดเร็วและไม่มีการผิดพลาด
- การทางานเป็นทีมจะช่วยให้งานประสบความสาเร็จได้อย่างรวดเร็ว แต่ต้องเกิดจากความ
เต็มใจและมีสานึกในความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะที่ต้องการทาเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน
- งบประมาณที่มีมากเพียงพอต่อการดาเนินงาน
- ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ยุ่งยากซับซ้อนลง และการผูกขาดอานาจการตัดสิน ใจส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของงาน
- แรงจูงใจและการสร้างความเสมอภาคในหมู่ผู้ปฏิบัติงาน
- บุคลากรต้องมีคุณภาพ
- ต้องมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย
- การจาลองวัฒนธรรมองค์การภายในองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกระทุ่ม
- ต้องมีการกาหนดเป้าหมายขององค์การอย่างชัดเจนและมีการติดตามประเมินผลอยู่เสมอ
- สามารถสร้างความตระหนักรู้ สานึกในหน้าที่ และสร้างการทางานเป็นทีม
- เปิดโอกาส ให้อิสระแก่พนักงานและสนับสนุนการเสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์
- กฎระเบียบต้องชัดเจนและมีความเหมาะสม
- สร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมในทุก ๆ ด้าน
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แนวทำงกำรแก้ไขวัฒนธรรมองค์กำรที่เป็นอุปสรรคและส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลของ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองกระทุ่ม
- ต้องมีการกาหนดเป้าหมายของงานอย่างชัดเจนเพื่อให้การดาเนินงานมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล จาเป็นต้องใช้คนให้ตรงกับงาน แบ่งงานแยกตามตาแหน่งหน้าที่ ตามทักษะความสามารถ
ของแต่ละบุคคล เพื่อให้การทางานไม่ซ้าซ้อน และผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนได้แสดงทักษะความสามารถ
เฉพาะตาแหน่งที่แตกต่างกันออกไปปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความถูกต้อง แม่นยา และรวดเร็ว
- มีการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางานที่ส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์การ
จาเป็นต้องมีการพัฒนาทรัพยากรโดยเฉพาะทรัพยากรมนุษย์ ให้มีคลังความรู้ที่เป็นปัจจุบัน สามารถ
รับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้ดีและมีประสิทธิภาพ
- เปลี่ ย นหั ว หน้ า งาน เพราะบุ ค ลากรบางท่า นมีค วามเชื่ อมั่ น ว่า อ านาจที่ถู ก ผู ก ติ ดไว้ กั บ
ตาแหน่งเป็นสิ่งที่กาหนดทุก สิ่ง อานาจในกาสั่งการสมควรถูกใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อส่วนรวม
ไม่ใช่เพื่อส่วนตัวหรือเอื้อประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- เปลี่ยนระบบประเมิน เพราะแบบประเมินในปัจจุบันไม่สามารถนามาใช้วัดประสิทธิผลของ
ผู้ปฏิบัติงานได้จริง คะแนนที่ได้จากการประเมินนั้นถูกประเมินจากบุคคลผู้มีอานาจ มีช่องว่างที่เกิด
จากปัจจัยหลายประการที่ส่งผลให้เกิดความรู้สึกไม่เป็นธรรมแก่ผู้ปฏิบัติงาน
- ปรับปรุงระบบการทางานโดยนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้ เช่น การแสกนนิ้วมือ
เข้างาน การส่งงานผ่านระบบ Chatwork หรือระบบคลาวน์ เพื่อลดขั้นตอนและเพิ่มความรวดเร็วใน
การตรวจและอนุมัติงาน เป็นต้น
9. สรุปและอภิปรำยผล
วัฒนธรรมองค์การภายในองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกระทุ่มไม่ได้มีความซับซ้อนหรือ
เข้าใจยาก สามารถจาแนกและทาความเข้าใจได้ง่ายแม้ไม่ได้เป็นบุคลากรผู้ปฏิบัติงานภายในองค์การก็
ตาม ซึ่งความเข้าใจและการรับรู้ภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองกระทุ่มในสายตาของ
บุคคลที่สามหรื อประชาชนจึ งเป็นที่ไม่น่าพอใจนัก ในสายตาและทัศนคติของผู้ ปฏิบัติงานภายใน
องค์การบริห ารส่ว นตาบลหนองกระทุ่มเองก็เช่นกัน ผู้ วิจัยพบว่า รูปแบบของวัฒ นธรรมองค์การ
ภายในองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกระทุ่มแทบจะไม่มีสิ่งที่สนับสนุนให้องค์การมีความเข้มแข็ง
และสนับสนุนให้เกิดประสิทธิผลที่ดีได้เลย เข้าข่ายตามลักษณะวัฒนธรรมองค์การแบบเครือญาติ
(The Clan Culture) ที่มีลักษณะของความยืดหยุ่นสูง ให้ความสาคัญกับตัวบุคลากรภายในองค์การ
มากกว่าโครงสร้างหรือระเบียบต่าง ๆ
วัฒนธรรมองค์การที่ปฏิบัติกันอย่างแพร่ห ลายในองค์การบริหารส่ว นตาบลหนองกระทุ่ม
สะท้อนออกมาในรูปแบบของ “ค่านิยม” ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกซ้าไปซ้ามากลายเป็นความเคย
ชิน แม้ว่าพฤติกรรมเหล่านั้นจะขัดต่อระเบียบหรือคาสั่งของผู้บังคับบัญชาก็ตาม ซึ่งมีสาเหตุหรือตัว
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แปรสาคัญที่ทาให้เกิดลักษณะดังกล่าวเป็นเพราะ พฤติกรรมของผู้บังคับบัญชา หรือบทบาทของผู้นา
ภายในองค์การ โดยในองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกระทุ่ม ผู้บังคับบัญชามีบทบาทและอิทธิพล
อย่ า งมากต่ อ การปฏิ บั ติ ง านและพฤติ ก รรมของลู ก น้ อ งหรื อ ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชา อาจเป็ น ผล สื บ
เนื่องมาจากระบบอาวุโสและระบบอุปถัมภ์ที่ฝังรากลึกอย่างไม่สามารถแยกออกจากกันได้ และแฝงตัว
อยู่ ในองค์การแทบจะทุกที่ โดยภายในองค์การบริห ารส่ ว นตาบลหนองกระทุ่มเองระบบอาวุโ สมี
บทบาทสาคัญในการขับเคลื่อนองค์การ เพราะเป็นผลมาจากด้านการเมืองที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อ
ผู้ปฏิบัติงานภายในองค์การ บุคลากรบางคนเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับนักการเมืองท้องถิ่นหรือระดับ
ผู้บริหารในสายบริการ เช่น นายกองค์การบริหารส่วนตาบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล และ
ดารงตาแหน่งอยู่ในระดับอานวยการขึ้นไป ซึ่งพฤติกรรมหรือทัศนคติของคนเหล่านั้นส่งผลโดยตรงต่อ
ทัศนคติและพฤติกรรมที่แสดงออกมาต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
ความสั ม พั น ธ์ ท างเครื อ ญาติ เ ป็ น อี ก เหตุ ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมของผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน
จาเป็นต้องแยกว่าความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับวัฒนธรรมองค์การแบบเครือญาติ (Clan Culture)
ไม่ใช่ลักษณะเดียวกัน และความสัมพันธ์ท างเครือญาติหรือสายเลือดไม่ได้นามาสู่วัฒนธรรมองค์การ
เครือญาติ แต่เป็นมูลเหตุที่นาไปสู่ระบบอุปถัมภ์และพฤติกรรมที่ปรากฏเป็นค่านิยมขององค์การใน
ด้านลบ เช่น การละเมิดการใช้บทลงโทษเมื่อมีการกระทาผิดขึ้น การละเว้นธรรมเนียมปฏิบัติที่เป็น
ระเบียบปฏิบัติ
กรณีที่เด่นชัดและเป็นอุปสรรคสูงสุดต่อการปฏิบัติงานซึ่งส่งผลเชื่อมโยงไปยังปลายทางหรือ
ผลของการดาเนินงานนั่นคือ “พฤติกรรมเข้าสาย บ่ายลา” ของผู้บังคับบัญชา การลงรายมือชื่อปฏิบัติ
ราชการ ตามระเบียบการเข้าปฏิบัติร าชการเริ่มต้นที่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. แต่การลงรายมือชื่อ
ในสมุดโดยที่ไม่มีตัวควบคุมกากับที่ชัดเจนทาให้ระยะเวลาการปฏิบัติงานนั้นถูกบิดเบือน นอกจากจะ
ส่งผลให้งานมีความล่าช้าเพราะผู้ปฏิบัติงานไม่ได้เข้าปฏิบัติราชการในระยะเวลาดังกล่าวนั้น ๆ จริง
ประกอบกับเขตพื้นที่ตั้งของหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ชุมชนนอกการกับกาดู แลอย่างจริงจังของรัฐ
หรือส่วนกลางที่ส่งผลต่อพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ยังส่งผลให้เกิดการขัดแย้งภายในองค์การด้วย
โดยการจะบั งคับ ใช้บ ทลงโทษกับ “กลุ่ มผู้ มีอิทธิพล” เป็นเรื่องยาก เพราะจากความเกรงกลั ว ใน
ผู้บังคับบัญชานาไปสู่ความเคยชินและกลายเป็นความเบื่อหน่าย หนักข้อเข้าก็เกิดเป็นความขัดแย้งกัน
ภายใน แม้ว่าภายในองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกระทุ่มจะมีความสามัคคีทางานร่วมกันเป็นทีมแต่
ในทางสัมพันธ์ภาพพบว่าเป็นการยากที่จะรวมบุคคลเข้าเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างแท้จริง และเป็นการ
ยากที่จะรักษาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในระยะยาวได้นอกจากนี้ ยังส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์และผลสาเร็จ
รวมขององค์การ
ซึ่งพฤติการณ์หรือวัฒนธรรมองค์การนี้สอดคล้องและส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์การ ซึ่งมี
ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายในองค์การ 2) การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
3) การปรับตัวให้สอดคล้องกันสภาพสังคม และ 4) ผลผลิตขององค์การ ซึ่งองค์การในฐานะที่เป็น
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ระบบทางสังคมจะต้องปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์โดยใช้ทรัพยากรที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด
และไม่ก่อให้เกิดความเสียหาใด ๆ ซึ่งประสิทธิผลขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองกระทุ่มใช้เกณฑ์
วัดจากผลการติดตามและประเมินผลแผน พบว่าอัตราความสาเร็จของการดาเนินงานหรือที่ “ผลผลิต
ขององค์การ” นั้นไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ ในแต่ละปี มีอัตราผลการดาเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองกระทุ่มไม่เคยเกินร้อยละ 80 ของแผนดาเนินงานทั้งหมดที่ตั้งไว้ ผลจากการติดตาม
และพิจารณาแสดงให้เห็ นว่าโครงการส่วนมากที่ต้องขยายเวลาดาเนินงานออกไปหรือถึงขั้นยุติการ
ดาเนินงานและมีการโอนลดงบประมาณของโครงการดาเนินการอื่น ๆ เพื่อถัวเฉลี่ยไปยังโครงการ
อื่น ๆ ที่ต้องมีการเร่งการดาเนินงานเนื่องจากครบระยะเวลาตามกาหนด เป็นเพราะ “ความล่าช้า”
ของการดาเนินงาน ด้วยโครงสร้างองค์การที่เป็นระบบระเบียบขั้นตอนจึงง่ายต่อการขยายผลเพื่อหา
จุดบกพร่องของความล่าช้านี้และสิ่งที่ได้ คือ ความล่าช้าที่เกิดขึ้นจากเวลาการปฏิบัติงานไม่ตรงกัน
ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาในระดั บ อ านวยการขึ้ น ไปนั้ น จะมี ร ะยะเวลาการเข้ า ปฏิ บั ติ ร าชการแตกต่ า งจาก
ข้าราชการและพนักงานจ้างคนอื่น ๆ เพราะไม่มีตัวบังคับหรือกฎที่เอาจริงเอาจัง ส่งผลให้ระยะเวลา
การเข้างานและการเริ่มต้นปฏิบัติงานนั้นล่าช้าออกไป ตลอดจนความไม่ตระหนักถึงหน้าที่ ที่ทาให้
ภาระงานถูกเลื่อนออกไปโดยไม่มีความจาเป็น ประกอบกับการตัดสินใจที่ถูกผูกขาดกับผู้บังคับบัญชา
แต่เพียงฝ่ายเดียว ที่ส่งผลให้การดาเนินงานต้องรอเวลาที่ผู้บังคับบัญชาจะเข้าปฏิบัติราชการ แม้ว่าจะ
มีตัวควบคุมเวลาการเข้าปฏิบัติราชการแต่ตัวควบคุมนั้นไม่มีมาตรฐานและแบบแผนที่ชัดเจน เพราะ
ตัว ควบคุมนั้น สามารถยืดหยุ่ น และผ่อนปรนได้ขึ้นอยู่กับว่าผู้ ที่ผ่ อนปรนให้นั้นเป็นใคร ดังนั้นแล้ ว
เห็น ได้ชัดว่าพฤติกรรมของผู้บั งคับบัญชามีอิทธิพลอย่างมากต่อองค์การ ทั้งในเชิงพฤติกรรมและ
ผลสัมฤทธิ์ขององค์การ
โดยแนวทางการแก้ไขและพัฒนาวัฒนธรรมองค์การประการแรกจาเป็นต้องยอมรับก่อนว่า
องค์การนั้น ๆ เกิดปัญหาขึ้นจริง มีวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลกระทบจริง อาจเป็นพฤติกรรมที่สั่งสม
มา ทัศนคติ หรือรูปแบบการปฏิบัติงานก็ได้ เมื่อยอมรับว่าองค์การเกิดปัญหาก็จะนาไปสู่การพยายาม
แก้ปัญหานั้น ๆ ประการที่สอง คือ การพิจารณาถึงปัญหานั้น ๆ ว่าเป็นปัญหาในลักษณะใด ส่งผลกะ
ทบต่ออะไรบ้ าง อาทิ ภาพลั กษณ์ การคงอยู่ของบุค ลากร ความพึงพอใจ หรือประสิทธิภ าพและ
ประสิทธิผล เพื่อขยายผลสืบต่อไปจนพบต้นต่อของปัญหา ซึ่งสามารถเกิดได้จากคน สภาพแวดล้อม
เทคโนโลยี หรือนโยบาย เป็นต้น
กรณีขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองกระทุ่มเมื่อพิจารณาอย่างถี่ถ้วนพบว่า ประสิทธิผล
ขององค์การนั้นยังไม่สาเร็จสมบู รณ์ เป็นผลมาจากโครงสร้าง กลยุทธ์การดาเนินงาน และวัฒนธรรม
องค์การภายในองค์การ ซึ่งมีทั้งส่วนที่ดีและไม่ดีปะปนกันไป โดยวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลกระทบต่อ
ทั้งภาพลักษณ์และประสิทธิผลที่ต้องเร่งแก้ไขคือพฤติการณ์ที่ก่อให้เกิดความล่าช้าในการทางาน หรือ
ที่ชาวบ้านมักเรียกกันว่า “เช้าชามเย็นชาม” เป็นพฤติกรรมที่อธิบายถึงลักษณะการปฏิบัติงานล่าช้า

222

ตลอดจนให้ความหมายว่าไม่ยอมปฏิบัติงานเลย โดยมีตัวแปรสาคัญหรือบ่อเกิดของวัฒนธรรมส่วน
ใหญ่ได้รับอิทธิพลมาจากผู้บังคับบัญชา
แนวทางการแก้ไขปัญหาประการแรกหลังจากพิจารณาได้ข้อสรุปตามที่กล่า วมาข้างต้นแล้ว
นั้น คือการปรั บ ระบบการปฏิบั ติงานเสี ยใหม่ ต้องมีการกาหนดเป้าหมายของงานที่ชัดเจน และ
เลือกใช้คนให้เหมาะสมกับงานเพื่อดึงศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแต่ละบุคคลออกมาอย่าง
เต็มที่เพื่อประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของงาน
ประการที่สอง คือ การพัฒนาทักษะความรู้ของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความชานาญ
ตลอดจนเพิ่มองค์ความรู้ให้เป็นปัจจุบัน สามารรถรับมือกับสถานการณ์ที่หลากหลายได้ตลอดจนสร้าง
ความตระหนักรู้ของบุคลากรต่อภารกิจและหน้าที่ที่ตนได้รับมอบหมายด้วย
ประการที่ ส าม คือ การยอมรับ เทคโนโลยีใ หม่ ๆ เข้ ามาเป็น ส่ ว นหนึ่งในการปฏิ บัติ งาน
ไม่เพียงแต่เป็นการปรับให้องค์การมีความทันสมัยมากขึ้นเพียงเท่านั้น ยังนามาปรับใช้เพื่อเพิ่มความ
รวดเร็วระหว่างการปฏิบัติงานและความแม่นยาของผลงานที่เกิดขึ้น ในส่วนนี้อาจจาเป็นต้องแลกกับ
ภาระต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้น แต่เพื่อเป็ นการพัฒนาในระยะยาวแนวทางแก้ไขปัญหานี้จึงเป็น
แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ผู้บริการหรือผู้บังคับบัญชาจาเป็นต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนและรอบคอบ
ประการที่ สี่ คื อ แม้ ว่ า จะมี ก ารปรั บ ปรุ ง วิ ธี ก ารท างาน การเพิ่ ม ศั ก ยภาพบุ ค ลากรและ
เทคโนโลยี เพื่อให้เกิดความแน่ใจว่าวิธีการเหล่านี้ จะประสบผลสาเร็จจาเป็นต้องมีการติดตามและ
ประเมินผลการดาเนินงานทั้งรายบุคคลและภาพรวม เพื่อหารอยรั่วหรือข้อบกพร่องที่ตกหล่นไป
ระหว่างการปรับปรุงและพัฒนานี้ โดยต้องอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม สามารถตรวจสอบ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานและสามารถตรวจสอบผลการประเมินเพื่อป้องกันปัญหาของผู้มีส่วนได้
เสียที่อาจเกิดขึ้น
ซึ่งการแก้ไขวัฒ นธรรมองค์การแบบเครือญาติ (The Clan Culture) ต้องแก้ไขลักษณะที่
ส่งผลเสีย ได้แก่ ความยืดหยุ่น และความไม่มีระเบียบวินัย โดยการนาการนาเทคโนโลยีมาใช้เป็น
เครื่องมือในการแก้ไขวัฒนธรรมองค์การที่เ ป็นข้อเสียเหล่านั้น ใช้เทคโนโลยีเข้ามาสร้างกรอบ หรือ
เป็นตัวสร้างระเบียบไม่ให้มีการละเลย หรือยกเว้นให้เฉพาะบุคคลบางกลุ่ม ดังนั้น ระบบสารสนเทศ
ด้านทรัพยากรมนุษย์ HRIS จึงเป็นเครื่องมือและตัวเลือกที่น่าสนใจที่จะถูกนามาใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไข
วัฒนธรรมองค์การที่เอื่อยเฉื่อยและล้าหลังให้มีระบบระเบียบและเป็นอย่างที่ควรจะเป็น เริ่มต้นตั้งแต่
การลงเวลางานโดยวิธีการแสกนลายนิ้วมือ แน่นอนว่าระบบดังกล่าวไม่สามารถผ่อนปรนให้ลงเวลา
ย้อนหลังได้ ดังนั้นแล้วรูปแบบเช่นนี้เปรียบเสมือนกติกาใหม่ที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องเล่นตามเกมอย่าง
แฟร์ ๆ สร้างมาตรฐานการปฏิบัติตนให้เท่ากันเพื่อวัดว่าใครด้อยกว่ากัน หรือการรับส่งเอกสารเป็น
ขั้น ตอนและลงเวลาแนบท้ายอย่ างชัดเจนเพื่อป้องกันการผลักภาระงานหรือความล่าช้าระหว่าง
ดาเนินงาน ตลอดจนการส่งแบบฟอร์มเอกสารการขาด ลา มาสายเพื่อให้มีบันทึกหลักฐานชัดเจนและ
สามารถนาไปประกอบการตัดสิ นใจและประกอบการประเมินผล นอกจากนี้ระบบ HRIS ยังเป็น
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ตัวกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติงานเชิงรุก เป็นตัวปรับความเสมอภาคของผู้ปฏิบัติงานทุกคนให้อยู่ภายใต้
กฎเกณฑ์เดียวกัน และสร้างสังคมแห่งการแข่งขันที่นาไปสู่สังคมแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน
10. ข้อเสนอแนะ
1) ปรับปรุงกลยุทธ์การดาเนินงาน ใช้การปฏิบัติงานเชิงรุก เน้นความรวดเร็ว โดยมีตัวชี้วัด
เป็นเกณฑ์หลักในการปฏิบัติงาน และต้องมีการแบ่งภาระงานอย่างเด็ดขาดชัดเจนตามตาแหน่งงานที่
ระเบี ย บกฎหมายบั ญ ญัติไว้ เพื่อให้ บุคลากรสามารถแสดงศัก ยภาพเฉพาะตั ว และทักษะเฉพาะ
ตาแหน่งออกมาใช้ระหว่างการปฏิบัติงานให้มากที่สุด และเพื่อให้การดาเนินงานสามารถสาเร็จลงได้
ภายในระยะเวลาที่กาหนด ลดอัตราเสี่ยงความเสียหายที่ตามมา เช่น ค่าปรับการดาเนินงาน หรือการ
ยุติการดาเนินงาน
2) พัฒนาบุคลากรอยู่เสมอ โดยใช้หลักของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ ซึ่งตัวแบบที่
เหมาะสมนั้ น ผู้ วิ จั ย เห็ น พ้ อ งกับ ตั ว แบบมิ ชิ แ กน หรื อ Michigan Model of HRM ที่ เ ริ่ ม ต้น ตั้ ง แต่
กระบวนการสรรหา คัดเลือก บุคลากรให้เหมาะสมกับตาแหน่ง อาจปรับเพิ่มโดยมีการสอบหรือ
ประเมินเป็นระยะเพื่อกระตุ้นให้บุคลากรเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากร
ที่ถูกเสนอโดย พลอย สืบวิเศษ (2561) ได้เสนอว่ากิจกรรมที่สาคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ประกอบด้วย 4 ระบบย่อย ได้แก่ ระบบการฝึกอบรม ระบบการศึกษา ระบบการพัฒนาที่มีความ
จาเป็น ต้องมีการพัฒนาทั้งในระดับรายบุคคลและในระดับองค์การ และระบบการเรีย นรู้ร่ว มกัน
ภายในองค์การ ซึ่งมีความสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ การรับรู้ ตลอดจนพฤติกรรมองค์การ
ในกรณีที่กระบวนการสรรหาคัดเลือกไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างเต็มที่จาเป็นต้องทุ่มเทและ
ให้ความสาคัญกับการประเมินแทน อาจต้องมีการกาหนดเกณฑ์ที่เหมาะสมและเป็นธรรมขึ้น เพื่อ
ประเมิ น บุ ค ลากรภายในองค์ ก ารเสี ย ใหม่ ให้ ค วามส าคั ญ กั บ ระบบคุ ณ ธรรม (Merit System)
โดยบุคลากรทุกคนจะต้องมีความเท่าเทียมกันภายใต้การบังคับใช้ระเบียบอย่างเคร่งครัด นั่นหมายถึง
การกาจั ดระบบเครือญาติหรือระบบอุปถัมภ์ภ ายในองค์การลง วัดความส าเร็จที่ปริมาณงานและ
ประสิทธิผลของงาน อาจเปิ ดโอกาสให้ มีการจัดตั้งคณะกรรมการการประเมินที่นอกเหนือไปจาก
ผู้บังคับบัญชาเพื่อหาข้อคิดเห็นที่ดีที่สุดก็ได้
3) การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเป็นกรอบการปฏิบัติงาน เทคโนโลยีในปัจจุบันก้าวหน้ามาก
กว่าเดิม นอกจากจะช่วยมนุษย์ในการปฏิบัติงานให้มีความแม่นยาและรวดเร็วขึ้นแล้วยังช่วยในการ
สร้างกรอบ และกฎเกณฑ์ที่ไม่สามารถผ่อนปรนได้ด้วย การแก้ไขวัฒนธรรมองค์การที่ไม่ดี อันเป็น
พฤติกรรมของมนุษย์ อาจสามารถแก้ไขและบังคับให้เกิดการเปลี่ ยนแปลงโดยอาศัย AI (Artificial
Intelligence) หรือปัญญาประดิษฐ์ให้เป็นผู้ตัดสินแทนได้ ซึ่ง AI เหล่านี้จะทาการประมวลผลตาม
ความจริงของข้อมูลที่ถูป้อนเข้าไปและไม่สามารถแก้ไขได้ เช่น เวลา น้าหนัก และยังคานวณสิ่งที่ควร
จะเกิดขึ้นให้ได้โดยมีข้อผิดพลาดน้อยกว่ามนุษย์หรือแทบไม่มีเลย
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10.1 ข้อเสนอแนะในกำรทำวิจัยในครั้งต่อไป
1) ควรมีการขยายผลการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมองค์การทั้งจากภายใน
และภายนอกองค์การเพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายของการพัฒนาได้กว้างและเกิดประโยชน์
2) ควรมีการศึกษาผลกระทบเหล่านี้อย่างจริงจัง เพื่อเป็นการแก้ไขระยะยาวและเป็นวงกว้าง
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตาบลหนองกระทุ่มเป็นเพียงหน่วยย่อยส่วนหนึ่งขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจากหลายพันแห่งที่อยู่ภายใต้การกากับดูแลของกระทรวงมหาดไทยเท่านั้น
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ควำมพึงพอใจของประชำชนต่อนโยบำย ของผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร
พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง กทม. ก้ำวสู่ปีที่ 45
“ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที”
ฐานธิษณ์ สุรบวร*
บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนต่อนโยบาย ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
พลตารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง กทม. ก้าวสู่ปีที่ 45 “ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที” โดยมีวัตถุประสงค์
ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาปั จจั ยส่ ว นบุ คคลของประชาชนในกรุงเทพมหานครที่มีผลต่อความพึ งพอใจต่ อ
นโยบาย ของผู้ ว่าราชการกรุ งเทพมหานคร พลต ารวจเอก อัศวิน ขวัญเมื อง กทม. ก้าวสู่ ปีที่ 45
“ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที ” 2) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อนโยบาย ของผู้ ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร พลตารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง กทม. ก้าวสู่ปีที่ 45 “ผลักดันทันใจ แก้ไข
ทันที” เก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนในกรุงเทพมหานคร จานวน
400 คน โดยเลื อ กวิ ธี สุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบไม่ ใ ช้ ค วามน่ า จะเป็ น (Non Probability Sampling)
และเก็ บ ข้ อ มู ล ด้ ว ยการเลื อ กตั ว อย่ า งตามสะดวก (Convenience Sampling) คื อ ประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร เก็บจนครบตามจานวน 400 ชุด
ผลการศึกษา พบว่า 1) ความพึงพอใจ ด้านสะอาด พบว่า พึงพอใจต่อนโยบายการจัดตั้งศูนย์
บริหารราชการฉับไวใสสะอาด มากที่ สุด รองลงมา พึงพอใจต่อการรวมพลังชาวกรุงเทพฯ ร่วม Big
Cleaning Day เมื อ งกรุ ง เทพฯ สะอาด และพึ ง พอใจต่ อ การแก้ ไ ขปั ญ หาคลองปลอดผั ก ตบชวา
ลดปัญหาน้าท่วม รณรงค์เก็บผักตบชวา ทั้งในแม่น้าเจ้าพระยาและในคลองทั่วกรุงเทพฯ เพื่อนาไปใช้
ประโยชน์ 2) ความพึงพอใจ ด้านสะดวก พบว่าพึงพอใจต่อนโยบายน้าเร่งระบายสั่งการได้ทันที 24
ชั่วโมง ด้วยการสั่งการระยะไกลแบบรวมศูนย์ควบคุมการทางานของเครื่องสูบน้าอย่างรวดเร็วทันต่อ
เหตุการณ์ มากที่สุด รองลงมา พึงพอใจต่อแอพพลิเคชั่นรู้ทันเหตุการณ์ เกี่ยวกับสภาพฝน สภาพน้า
ท่วม สภาพการจราจรบนท้องถนน และพึงพอใจต่อนโยบายการชวนเอกชนทาแก้มลิง อิงศาสตร์
พระราชา ในพื้นที่จุ ดอ่อนน้าท่วม 3) ความพึงพอใจ ด้านปลอดภัย พบว่า พึงพอใจต่อการสั่งปิด
สถานบริ ก าร รวมถึ ง การจั ด ระเบี ย บ สถานบริ ก าร ให้ ปิ ด เป็ น เวลา และไม่ จ าหน่ า ยเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ให้เด็กอายุต่ากว่า 20 ปี รวมถึงไม่ปล่อยปละละเลยให้มีการนาอาวุธหรือยาเสพติดเข้า
สถานบริการ ส่งเสียงดังก่อเหตุเดือดร้อนราคาญ มากที่สุด รองลงมา พึงพอใจต่อนโยบายเปลี่ยนพื้นที่
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เปลี่ยวเป็นพื้นที่โปร่ง ตัดวงจรอาชญากรรม ลดปัญหามลพิษและอัคคีภัย และพึงพอใจต่อเครือข่าย
เฝ้าระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรั พย์สิน 24 ชั่วโมง 4) ความพึงพอใจ ด้านคุณภาพชีวิตดี พบว่า
พึงพอใจต่อนโยบายปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร จานวน 110 ต้น ในสวนวชิรเบญจทัศ และในพื้นที่ 50 เขตเพื่อสร้างร่มเงาให้ความร่มเย็น
แก่ประชาชนใต้ร่มพระบารมี มากที่สุด รองลงมา พึงพอใจต่อนโยบายการดูแลผู้สูงอายุเป็นพิเศษ ด้วย
การเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว และความใส่ใจเป็นพิเศษ ในด้านบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข
สันทนาการ ที่สานักงานเขต การเพิ่มพูนความรู้และทักษะอาชีพ และการเดินทางด้วยรถตู้วีลแชร์
และพึงพอใจต่อนโยบายเปลี่ยนพื้นที่เสื่อมโทรมให้เป็น “พื้นที่ชุมชนสามัคคี สร้างสุขภาวะดีเพื่อชีวิต ”
1 เขต 1 ชุมชน มีสิ่งอานวยความสะดวก ให้ชาวชุมชนใช้เป็นศูนย์กลางพบปะสังสรรค์ ออกกาลังกาย
และจัดกิจกรรมเพื่อส่วนรวม 5) ความพึงพอใจ ด้านวิถีพอเพียง พบว่า พึงพอใจต่อการจัด “ย่านเดิน
เพลินกรุงรัตนโกสินทร์” ริมคลองโอ่งอ่าง และบริเวณถนนข้าวสาร ถนนตานี ถนนมหาราช ซอยพระ
ยาเพชร และถนนหน้าพระลาน มากที่สุด รองลงมา พึงพอใจต่อการเปิดแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา
ณ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ประชาชนเรียนรู้แนวพระราชดาริ หลักการทรงงาน ตลอดจน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพึง
พอใจต่อการจัดระเบียบเมือง บริหารจัดการจราจร จัดจาหน่ายสินค้า Bangkok Brand และ Street
Food พร้อมจัดมหรสพและกิจกรรมฟื้นจิตวิญญาณของเมืองและส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน บนวิถีแห่งความพอเพียง ข้อเสนอแนะที่ได้คือ ควรพัฒนาประสิทธิภาพระบบ
การบริการ ศักยภาพของบุคลากร จัดทาคู่มือประชาชน กาหนดระบบและกลไกการบริหารจัดการ
และดาเนินการให้ความรู้และสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการมี ส่วนร่วม เพื่อให้การ
พัฒนาและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครดาเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
คำสำคัญ: ความพึงพอใจ, นโยบายผู้ว่า กทม.
1. บทนำ
การให้บริ การประชาชนเป็นนโยบายที่สาคัญของรัฐบาลเป็นภารกิจที่สาคัญทางด้านการ
ตอบสนองต่อสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนที่ขอรับบริการภายใต้ระเบียบกฎหมาย
และข้อบั งคับ ที่กาหนดไว้ในปั จ จุ บั นนี้รัฐบาลได้เร่งรัดให้ ส่ วนราชการต่าง ๆ ขยายขอบเขต และ
ปรั บ ปรุ งการบริ การประชาชนในรูปแบบต่ าง ๆ การบริการประชาชนจึง เป็น หนึ่ง ในภารกิ จการ
“บ าบั ดทุกข์ บารุงสุข ” ของกรมการปกครอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้รั บบริการที่
สะดวกทั่วถึงและเป็นการประสานเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในระหว่างประชาชนกับข้าราชการ

229

พลตารวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะผู้บริหาร ได้ร่วมกัน
จัดทานโยบายเพื่อให้การบริหารราชการ การพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร
ดาเนิ นไปได้อย่ างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยประกาศ 1 ภารกิจพิเศษ 5 นโยบายทันใจ 19
ภารกิจผลักดันทันที ที่พร้อมดาเนินการ 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 ภารกิจ พิเ ศษ 5 นโยบายทั นใจ 19 ภารกิจ ผลั กดั นทั นที ” เป็ นส่ ว นหนึ่ งที่ คณะ
ผู้บ ริ หารพิจารณาว่า สามารถทาได้อย่างรวดเร็ว เห็ นผลส าเร็ จหรือความคืบหน้าได้อย่างชัดเจน
เป็ น รู ป ธรรม ภายในเวลา 6 เดื อ น ถึ ง 1 ปี ด้ ว ยการใช้ ท รั พ ยากรที่ มี อ ยู่ เ พื่ อ ให้ ท างานได้ ทั น ที
มีประสิทธิภาพ และประหยัด และด้วยการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน เพื่อเป็นการวางรากฐานของงานและโครงการใน
การพัฒนาเมืองและดูแลคนกรุงเทพฯ ในอนาคตต่อไป ภายใต้แนวคิด “ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที”
สานักงานเขตต่าง ๆ ภายใต้สังกัดของกรุงเทพมหานครที่จะต้องอานวยความสะดวกและให้
การบริการด้านต่าง ๆ ในขั้นพื้นฐานซึ่งเกี่ยวข้องกับประชาชนตั้งแต่เกิดจนตาย เช่น ฝ่ายทะเบียน
ราษฎร ฝ่ ายปกครอง ฝ่ายรั กษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ฝ่ ายสิ่งแวดล้ อมและสุ ขาภิบาล
ฝ่ายรายได้ เป็นต้น ซึ่งมีหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ทั้ งระดับสานักงาน และสานักงานเขตเป็น
ผู้รับผิดชอบโดยเฉพาะสานักงานเขตมีบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบใกล้ชิดกับประชาชนโดยตรง
ดังนั้นการให้บริการประชาชนในด้านต่าง ๆ จะต้องกระจายให้ทั่วถึงด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม
ในปัจจุบันสภาพการเมือง เศรษฐกิจและสังคมได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและได้ส่งผลกระทบต่อ
สภาพความเป็น อยู่ และการแข่งขันในทุก ๆ ด้าน เป็นเหตุให้ประชาชนมีความต้องการที่จะได้รับ
บริการจากหน่วยงานของรัฐด้วยความสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพเสมอภาคและเป็นธรรมมากขึ้น
แต่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐจะถูกวางกรอบให้ต้องปฏิบัติงานภายใต้กรอบ
ระเบี ยบ กฎหมาย อย่ างเคร่ งครั ด มีการควบคุมตรวจสอบก่อนดาเนินการและการจัดโครงสร้ าง
องค์ก ารแบบล าดั บ ชั้น มี ผ ลทาให้ ห น่ ว ยงานราชการและเจ้ าหน้า ที่มี พฤติก รรมเบี่ ยงเบนไปจาก
หลักการที่พึงประสงค์ กล่าวคือ มีการปฏิบัติงานและบริหารงานโดยยึดเอาระเบียบกฎหมายเป็น
สาคัญ แทนที่จะยึดผลลัพธ์ของการทางานเป็นเป้าหมาย ทั้งที่ระเบียบกฎหมายดังกล่าวไม่สอดรับกับ
สภาพการณ์จึงก่อให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานหรือมีการหลีกเลี่ยงกฎหมาย มีการเลือกปฏิบัติ
ในบางเรื่อง การปฏิบัติงานของหน่วยราชการจึงไม่สามารถสนองตอบต่อปัญหาและความต้องการของ

230

ประชาชนในฐานะผู้รับบริการจากองค์การภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิผล ภาพลักษณ์ของแบบราชการ
ในความรู้ สึกและรับ รู้ ของประชาชนทั่ว ไปจึงมีคุณลั กษณะที่เป็นไปในเชิงลบ จากสภาพการเมือง
เศรษฐกิจและสังคมที่ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การปรับปรุงการให้ บริการประชาชนให้สอดรับ
กับสภาพการณ์จึงเป็นสิ่งสาคัญยิ่ง เพื่อตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด
ดังนั้น ความพึงพอใจ จึงเป็นประเด็นที่มีความสาคัญต่อผู้รับบริการและผู้ ให้บริการ ไม่ว่า
หน่วยงานที่ให้บริ การนั้นจะเป็นองค์การ ของรัฐหรือของเอกชนก็ตาม สาหรับหน่วยงานของรัฐนั้น
ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าการพัฒนาระบบราชการที่ได้ดาเนินการมาอย่างต่อเนื่องในระยะเวลาที่ผ่านมานั้น
เกิดผลเป็นรูปธรรมในหลายด้าน เช่น หน่วยงานราชการมีการ ปรับบทบาทภารกิจที่ไม่จาเป็นต้อง
ดาเนินการลงได้ มีการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการในการให้บริการแก่ประชาชน
ส่งผลให้ ป ระชาชนผู้ รับ บริ การมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้ บริการของหน่วยงานราชการใน
แนวโน้มสูงขึ้น นอกจากนี้ประชาชนยังมีการรับรู้เข้าใจและพึงพอใจกับการพัฒนาระบบราชการใน
ภาพรวม รวมทั้งมีความเชื่อมั่น ศรัทธาในความโปร่งใส และใสสะอาดในเรื่องคุณภาพการให้บริการที่
ดีขึ้น แต่การพัฒนาระบบราชการยังจะต้องดาเนินการต่อไปเพื่อให้การ บริหารงานภาครัฐเป็นที่พึง
ประสงค์ตอบสนองความต้องการและประโยชน์สุขของประชาชนได้อย่างแท้จริง
2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานครที่มีผลต่อความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อนโยบาย ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พลตารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง กทม. ก้าวสู่
ปีที่ 45 “ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที”
2.2 เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อนโยบาย ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
พลตารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง กทม. ก้าวสู่ปีที่ 45 “ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที”
3. ขอบเขตของกำรวิจัย
3.1 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ
การศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนต่อนโยบาย ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
พลตารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง กทม. ก้าวสู่ปีที่ 45 “ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที” ครั้งนี้ ผู้วิจัยศึกษา
เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานครที่มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนต่อ
นโยบาย “ก้าวสู่ปีที่ 45 ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที ” ของผู้ว่าราชการพลตารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง
เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อนโยบาย “ก้าวสู่ปีที่ 45 ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที ”
ของผู้ว่าราชการพลตารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง
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3.2 ขอบเขตด้ำนตัวแปร
1) ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ
2) ตัวแปรตาม “ความพึงพอใจของประชาชนต่อนโยบาย ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
พลตารวจเอก 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
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนในกรุงเทพมหานคร จานวน 400 คน
3.4 ขอบเขตด้ำนพื้นที่
การศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนต่อนโยบาย ของผู้ ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
พลตารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง กทม. ก้าวสู่ปีที่ 45 “ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที” ครั้งนี้ ผู้วิจัยศึกษา
เฉพาะในกรุงเทพมหานครเท่านั้น
4. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1) ได้ทราบปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานครที่มีผลต่อความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อนโยบาย “ก้าวสู่ปีที่ 45 ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที” ของผู้ว่าราชการพลตารวจเอก อัศวิน
ขวัญเมือง
2) ได้ทราบระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อนโยบาย “ก้าวสู่ปีที่ 45 ผลักดันทันใจ แก้ไข
ทันที” ของผู้ว่าราชการพลตารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง
5. สมมติฐำนกำรวิจัย
การศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนต่อนโยบาย ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
พลต ารวจเอก อั ศ วิ น ขวั ญ เมื อง กทม. ก้ าวสู่ ปี ที่ 45 “ผลั กดั นทั น ใจ แก้ ไ ขทั นที ” ครั้ งนี้ ผู้ วิ จั ย
ตั้งสมมติฐานการวิจัย ดังนี้
ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีผลต่อระดับความพึงพอใจของประชาชนต่ อนโยบาย “ก้าวสู่
ปีที่ 45 ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที” ของผู้ว่าราชการพลตารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง

232

6. กรอบแนวคิดกำรวิจัย
การศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจของประชาชนต่อนโยบาย ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
พลตารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง กทม. ก้าวสู่ปีที่ 45 “ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที” มีกรอบแนวคิด ดังนี้
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตำม

ปัจจัยส่วนบุคคล

“ควำมพึงพอใจของประชำชนต่อ
นโยบำย ของผู้ว่ำรำชกำร
กรุงเทพมหำนคร พลตำรวจเอก 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)

1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. สถานภาพ
5. รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
6. อาชีพ
7. ถิ่นที่อยู่อาศัย

7. ผลกำรวิจัย
ข้อ มู ล ทั่ วไปของผู้ ต อบแบบสอบถำม พบว่ า ประชาชนในกรุ งเทพมหานคร ส่ ว นใหญ่
เป็นเพศหญิง จานวน 264 คน คิดเป็นร้อยละ 66.0 อายุระหว่าง 40-49 ปี จานวน 148 คน คิดเป็น
ร้อยละ 37.0 มีร ะดั บ การศึกษาปริญญาตรีห รือเทียบเท่า จานวน 230 คน คิดเป็นร้อยละ 57.5
มีสถานภาพสมรส จานวน 253 คน คิดเป็นร้อยละ 63.3 มีรายได้ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท
จ านวน 120 คน คิด เป็ น ร้ อยละ 30.0 มีอ าชี พพนัก งานบริษั ทเอกชน/รั บจ้ าง จ านวน 160 คน
คิดเป็นร้อยละ 40.0 และมีถิ่นที่อ ยู่อาศัยอยู่ในกลุ่มกรุงเทพกลาง ประกอบด้วย เขตพระนคร ดุสิต
ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์ ดินแดง ห้วยขวาง พญาไท ราชเทวี และวังทองหลาง จานวน 144
คน คิดเป็นร้อยละ 36.0
จำกกำรศึกษำ ควำมพึงพอใจของประชำชนต่อนโยบำย “ก้ำวสู่ปีที่ 45 ผลักดันทันใจ
แก้ไขทันที” ของผู้วำ่ รำชกำรพลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง สามารถแยกเป็นรายด้านได้ดังนี้
1) ความพึงพอใจ ด้านสะอาด โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 เมื่อจาแนก
เป็นรายข้อแล้ว พบว่า พึงพอใจต่อนโยบายการจัดตั้งศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด Bangkok
Fast &amp; Clear หรือ BFC เพื่อรับคาร้องคาขอด้านทะเบียนราษฎร์และการอนุญาตต่าง ๆ อยู่ใน
ระดั บ มาก มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.82 รองลงมา พึ ง พอใจต่ อ การรวมพลั ง ชาวกรุ ง เทพฯ ร่ ว ม Big
Cleaning Day เมืองกรุงเทพฯ สะอาด อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 และพึงพอใจต่อการ
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แก้ไขปัญหาคลองปลอดผักตบชวา ลดปัญหาน้าท่วม รณรงค์เก็บผักตบชวา ทั้งในแม่น้าเจ้าพระยา
และในคลองทั่วกรุงเทพฯ และนาไปใช้ประโยชน์ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57
2) ความพึงพอใจ ด้านสะดวก โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 เมื่อจาแนก
เป็นรายข้อแล้ว พบว่า พึงพอใจต่อน้าเร่ งระบาย สั่งการได้ทันที 24 ชั่วโมง ด้วยการสั่งการระยะไกล
แบบรวมศูนย์ควบคุมการทางานของเครื่องสูบน้าอย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ อยู่ในระดับมากมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 รองลงมา พึงพอใจต่อแอพพลิเคชั่นที่ทาขึ้นเพื่อรู้ทันเหตุการณ์ เกี่ยวกับสภาพ
ฝน สภาพน้าท่วม สภาพการจราจรบนท้องถนน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 และพึงพอใจ
ต่อนโยบายการชวนเอกชนทาแก้มลิง อิงศาสตร์พระราชา ในพื้นที่จุดอ่อนน้าท่วม นาร่องในหมู่บ้าน
จัดสรรพื้นที่ลาดพร้าว อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49
3) ความพึงพอใจ ด้านปลอดภัย โดยรวมอยู่ในระดั บมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.41 เมื่อจาแนก
เป็นรายข้อแล้ว พบว่า พึงพอใจต่อการสั่งปิด สถานบริการ รวมถึงการจัดระเบียบ สถานบริการ ให้ปิด
เป็นเวลา และไม่จาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เด็กอายุต่ากว่า 20 ปี รวมถึงไม่ปล่อยปละละเลยให้มี
การน าอาวุธหรื อยาเสพติดเข้าสถานบริ การ ส่งเสี ยงดังก่อเหตุเดือดร้อนราคาญ อยู่ในระดับมากมี
ค่าเฉลี่ ย เท่ ากั บ 3.75 รองลงมา พึงพอใจต่ อนโยบายเปลี่ ยนพื้ นที่เปลี่ ยวเป็ นพื้นที่ โ ปร่ ง ตัดวงจร
อาชญากรรม ลดปัญหามลพิษและอัคคีภัย อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 และพึงพอใจต่อ
เครือข่ายเฝ้าระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 24 ชั่วโมง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.64
4) ความพึ ง พอใจ ด้ า นคุ ณ ภาพชี วิ ต ดี โดยรวมอยู่ ใ นระดั บมาก มี ค่ าเฉลี่ ย เท่ ากั บ 3.66
เมื่อจาแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า พึงพอใจต่อนโยบายปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จานวน 110 ต้น ในสวนวชิรเบญจทัศ และในพื้นที่
50 เขต เพื่อสร้ างร่ มเงาให้ ความร่มเย็นแก่ประชาชน ใต้ร่มพระบารมี อยู่ในระดับมาก มี ค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 3.76 รองลงมา พึงพอใจต่อนโยบายการดูแลผู้สูงอายุเป็นพิเศษ ด้วยการเพิ่มความสะดวก
รวดเร็ว และความใส่ใจเป็นพิเศษ ในการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข สันทนาการ บริการที่
สานักงานเขต การเพิ่มพูนความรู้และทักษะอาชีพ และการเดินทางด้ วยรถตู้วีลแชร์ อยู่ในระดับมากมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 และพึงพอใจต่อนโยบายเปลี่ยนพื้นที่เสื่อมโทรมให้เป็น “พื้นที่ชุมชนสามัคคี
สร้างสุขภาวะดีเพื่อชีวิต ” 1 เขต 1 ชุมชน มีสิ่งอานวยความสะดวก ให้ชาวชุมชนใช้เป็นศูนย์กลาง
พบปะสังสรรค์ ออกกาลังกาย และจัดกิจกรรมเพื่อส่วนรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66
5) ความพึ ง พอใจ ด้ า นวิ ถี พ อเพี ย ง โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.68
เมื่อจาแนกเป็นรายข้อแล้ว พบว่า พึงพอใจต่อการจัด “ย่านเดินเพลินกรุงรัตนโกสินทร์ ” ริมคลอง
โอ่งอ่าง และบริเวณถนนข้าวสาร ถนนตานี ถนนมหาราช ซอยพระยาเพชร และถนนหน้าพระลาน
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69รองลงมา พึงพอใจต่อการเปิดแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา
ณ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ประชาชนเรียนรู้แนวพระราชดาริ หลักการทรงงาน ตลอดจน
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โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อยู่ใน
ระดั บ มาก มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.68 และพึ ง พอใจต่ อ การจั ด ระเบี ย บเมื อ ง บริ ห ารจั ด การจราจร
จัดจาหน่ายสินค้า Bangkok Brand และ Street Food พร้อมจัดมหรสพและกิจกรรมฟื้นจิตวิญญาณ
ของเมืองและส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน บนวิถีแห่งความพอเพียง
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67
8. อภิปรำยผล
จากการศึกษา ความพึงพอใจของประชาชนต่อนโยบาย “ก้าวสู่ปีที่ 45 ผลักดันทันใจ แก้ไข
ทันที” ของผู้ว่าราชการพลตารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง สามารถแยกเป็นรายด้านได้ดังนี้
1) ความพึงพอใจ ด้านสะอาด โดยรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อ
นโยบายการจัดตั้งศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด Bangkok Fast & amp; Clear หรือ BFC เพื่อ
รับคาร้องคาขอด้านทะเบียนราษฎร์และการอนุญาตต่าง ๆ อีกทั้งต่อการรวมพลังชาวกรุงเทพฯ ร่วม
Big Cleaning Day เมืองกรุงเทพฯ สะอาด และการแก้ไขปัญหาคลองปลอดผักตบชวา ลดปัญหาน้า
ท่วม รณรงค์เก็บ ผักตบชวา ทั้งในแม่น้าเจ้าพระยา และในคลองทั่วกรุงเทพฯ ซึ่งสามารถนาไปใช้
ประโยชน์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทรงยศ แก้วมงคล และคณะ (2561) ทาการศึกษาเกี่ยวกับ
การสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ อาเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี (ประจ าปีงบประมาณ 2561) พบว่า งานรักษาความสะอาดด้านการจั ดเก็บขยะ
มูล ฝอย มีร ะดับ ความพึงพอใจอยู่ ในระดับมากที่สุด คิดเป็น ร้อยละ 95.57 ได้คะแนนเท่ากับ 10
4) งานศูนย์การแพทย์และฟื้นฟูบึงยี่โถ มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดั บมากที่สุด คิดเป็น ร้อยละ
95.56 ได้คะแนนเท่ากับ 10 5) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการระงับเหตุอัคคีภัยและ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 95.47
ได้คะแนนเท่ากับ 10 อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ เทศบาลตาบลป่าติ้ว อาเภอป่าติ้ว จังหวัด
ยโสธร (2560) ทาการศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนผู้ รับบริการที่มีต่อการ
ให้บริการของเทศบาลตาบลป่าติ้ว พบว่า งานบริการสาธารณะให้ทาการสารวจจานวน 4 ด้าน ได้แก่
(1) งานการให้บริการทาความสะอาดในเขตเทศบาลของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (2) งานการ
ให้ บ ริการรับ ช าระภาษีของกองคลัง (3) งานการให้ บริการกู้ชี พ กู้ภัยของสานั กปลั ดเทศบาล (4)
งานการให้บริการบารุงรักษาและซ่อมแซมไฟฟ้าของกองช่าง ซึ่งประชากรที่ใช้ในการสารวจครั้งนี้
ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตาบลป่าติ้ว ตลอดทั้ง เจ้าหน้าที่รัฐและหน่วยงานเอกชน
ที่มารับบริการจากเทศบาลตาบลป่าติ้ว อาเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร จานวน 3,028 คน กลุ่มตัวอย่าง
ในการสารวจ จานวน 353 คน เมื่อ แยกพิจารณาในแต่ละงานบริการสาธารณะ ทั้ง 4 ด้าน พบว่า
1) งานการให้บริการทาความสะอาดในเขตเทศบาล ของกองสาธารณสุ ขและสิ่งแวดล้อม ผลการ
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วิเคราะห์ข้อมูลโดยรวม พบว่า ผู้รับบริการมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับพอใจ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่
4.32 คิดค่าคะแนนร้อยละความพึงพอใจอยู่ที่ 86.40
2) ความพึงพอใจ ด้านสะดวก โดยรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อ
น้าเร่งระบาย สั่งการได้ทันที 24 ชั่วโมง ด้วยการสั่งการระยะไกลแบบรวมศูนย์ควบคุมการทางานของ
เครื่องสูบน้าอย่างรวดเร็วทั นต่อเหตุการณ์ อีกทั้งมีแอพพลิเคชั่นที่ทาขึ้นเพื่อรู้ทันเหตุการณ์ เกี่ยวกับ
สภาพฝน สภาพน้ าท่ว ม สภาพการจราจรบนท้ อ งถนน และนโยบายการชวนเอกชนท าแก้ ม ลิ ง
อิงศาสตร์พระราชา ในพื้นที่จุดอ่อนน้าท่วม นาร่องในหมู่บ้านจัดสรรพื้นที่ลาดพร้าว ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ เทศบาลตาบลป่าติ้ว อาเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร (2560) ทาการศึกษาเกี่ยวกับการศึกษา
ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตาบลป่าติ้ว พบว่า งานการ
ให้บริการทาความสะอาดในเขตเทศบาล ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยรวม พบว่า ผู้ รั บ บริ การมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับพอใจ ค่าเฉลี่ ยอยู่ที่ 4.32 คิดค่า
คะแนนร้อยละความพึงพอใจอยู่ที่ 86.40 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเมื่อเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย
ได้ดังนี้ ลาดับที่ 1 คือ ประเด็นขั้นตอนการให้บริการ ลาดับที่ 2 คือ ประเด็นช่องทางการให้บริการ
ลาดับที่ 3 คือ ประเด็นด้านสิ่งอานวยความสะดวก ส่วนประเด็นที่มีค่าความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ
ประเด็นด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ตามลาดับ อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สถาบันวิจัยและ
พั ฒ นา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง (2559) ท าการศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ความพึ ง พอใ จของ
ผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่นอาเภอท่ามะกา จังหวัด
กาญจนบุรี พบว่า ความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของแต่ละงานใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน
กระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 2) ด้านช่องทางการให้ บริการ 3) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ ให้บริการ และ
4) ด้านสิ่งอานวยความสะดวก ภาพรวมของงานที่ให้บริการทั้ง 4 งาน พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจเท่ากับ 4.68 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือคิดเป็นร้อยละ 93.60 ซึ่งเป็นความพึงพอใจใน
ระดับมากที่สุด
3) ความพึงพอใจ ด้านปลอดภัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจ
ต่อการสั่งปิด สถานบริการ รวมถึงการจัดระเบียบ สถานบริการ ให้ปิดเป็นเวลา และไม่จาหน่าย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เด็กอายุต่ากว่า 20 ปี รวมถึงไม่ปล่อยปละละเลยให้มีการนาอาวุธหรือยาเสพ
ติดเข้าสถานบริการ ส่ งเสียงดังก่อเหตุเดือดร้อนราคาญ อีกทั้งนโยบายเปลี่ยนพื้นที่เปลี่ยวเป็นพื้นที่
โปร่ง ตัดวงจรอาชญากรรม ลดปัญหามลพิษและอัคคีภัย และเครือข่ายเฝ้าระวังความปลอดภัยในชีวิต
และทรั พ ย์ สิ น 24 ชั่ ว โมง ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ ทรงยศ แก้ ว มงคล และคณะ (2561)
ทาการศึกษาเกี่ยวกับการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริก ารที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลเมือง
บึงยี่โถ อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี (ประจาปีงบประมาณ 2561) พบว่า งานศูนย์การแพทย์และ
ฟื้นฟูบึงยี่โถ มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็น ร้อยละ 95.56 ได้คะแนนเท่ากับ 10
5) งานป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัยด้านการระงับเหตุอัคคีภัยและความปลอดภัยในชีวิตและ
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ทรัพย์สิน มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 95.47 ได้คะแนนเท่ากับ 10
อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ วุฒิพงษ์ ฮามวงศ์ และคณะ (2561) ทาการศึกษาเกี่ยวกับความพึง
พอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตาบลบ้านต้าย อาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตาบลบ้านต้าย อาเภอสว่างแดนดิน
จังหวัดสกลนคร พบว่าประชาชนในเขตพื้นที่การปกครอง ทั้ง 7 หมู่บ้าน ส่วนใหญ่เข้ามารับบริการที่
เทศบาลตาบลบ้านต้าย 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
บริการส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับ ประถมศึกษามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 66.31 อาชีพประจา
ส่วนใหญ่ของผู้มารับบริการเป็นเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 68.70 รายได้ของผู้มารับบริการอยู่ในช่วง
5,000-10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.40 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตาบลบ้านต้าย อาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร พบว่า
ประชาชนในเขตพื้ น ที่ ก ารปกครอง ทั้ ง 7หมู่ บ้ า น มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การให้ บ ริ ก ารทั้ ง 4 ด้ า น
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
4) ความพึงพอใจ ด้านคุณ ภาพชีวิตดี โดยรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า ประชาชนมีความพึง
พอใจต่อนโยบายปลู กต้น รวงผึ้ ง เฉลิ มพระเกียรติส มเด็จพระเจ้าอยู่หั ว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร จานวน 110 ต้น ในสวนวชิรเบญจทัศ และในพื้นที่ 50 เขต เพื่อสร้างร่มเงาให้ความ
ร่มเย็นแก่ประชาชน ใต้ร่มพระบารมี อีกทั้งนโยบายการดูแลผู้สูงอายุเป็นพิเศษ ด้วยการเพิ่มความ
สะดวกรวดเร็ว และความใส่ใจเป็นพิเศษ ในการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข สันทนาการ
บริการที่สานักงานเขต การเพิ่มพูนความรู้และทักษะอาชีพ และการเดินทางด้วยรถตู้วีลแชร์ และ
พึงพอใจต่อนโยบายเปลี่ยนพื้นที่เสื่อมโทรมให้เป็น “พื้นที่ชุมชนสามัคคี สร้างสุขภาวะดีเพื่อชีวิต ” 1
เขต 1 ชุมชน มีสิ่งอานวยความสะดวก ให้ชาวชุมชนใช้เป็นศูนย์กลางพบปะสังสรรค์ ออกกาลังกาย
และจัดกิจกรรมเพื่อส่วนรวม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัญชลี ดุสิตสุทธิรัตน์ (2559) ทาการศึกษา
เกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลบางโปรง อาเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลบางโปรง อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งภาพรวมและรายด้าน พบว่า ในภาพรวม
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลบางโปรง คิดเป็นร้อยละ
96.89 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านขั้นตอนการให้บริการประชาชนมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 98.13 ด้านจาหน่ายที่ผู้ให้บริการประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
คิดเป็ น ร้ อยละ 98.59 ด้านช่องทางในการให้ บ ริการประชาชนมีความพึ งพอใจต่อการให้ บริการ
คิดเป็นร้อยละ 90.92 ด้านสิ่งอานวยความสะดวกประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ คิดเป็น
ร้อยละ 97.83 เมื่อพิจารณาเป็นรายหมู่บ้าน พบว่า ประชาชนในหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 มีความพึงพอใจ
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ต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลบางโปรง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.69 และ 3.59
ตามลาดับ ส่วนประชาชนในหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 มีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลบางโปรง อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.49 และ 3.39 ตามลาดับ อีกทั้งยังสอดคล้องกับ
งานวิจั ย ของ สถาบั น วิจั ย และพัฒ นา มหาวิทยาลั ยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง (2559) ทาการศึกษา
เกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
อาเภอท่ามะกา 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 ซึ่งเป็ นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 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) งานบริการสานักทะเบียนท้ องถิ่นเทศบาลเมือง
ท่าเรือพระแท่น พบว่า ผู้รับบริการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.67 จากคะแนนเต็ม 5.00 หรือ
คิดเป็นร้อยละ 93.40 ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
5) ความพึงพอใจ ด้านวิถีพอเพียง โดยรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจ
ต่อการจัด “ย่านเดินเพลินกรุงรัตนโกสินทร์ ” ริมคลองโอ่งอ่าง และบริเวณถนนข้าวสาร ถนนตานี
ถนนมหาราช ซอยพระยาเพชร และถนนหน้าพระลาน อีกทั้งการเปิดแหล่งเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ณ
หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ประชาชนเรียนรู้แนวพระราชดาริ หลักการทรงงาน ตลอดจน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ
พึงพอใจต่อการจั ดระเบี ย บเมือง บริห ารจัดการจราจร จัดจาหน่ายสิ นค้า Bangkok Brand และ
Street Food พร้อมจัดมหรสพและกิจกรรมฟื้นจิตวิญญาณของเมืองและส่งเสริมการท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน บนวิถีแห่งความพอเพียง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนะดา
วีระพันธ์ (2555) ทาการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านเก่าอาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเก่ า อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยู่ในระดับ
ความพึงพอใจมากที่สุ ด เมื่อพิจ ารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ ยมากที่สุ ด คือ ด้านการ
ให้บริการอย่างเพียงพอ รองลงมาคือ ด้านการให้บริการอย่างเสมอภาคและด้านการให้บริการอย่าง
ก้าวหน้า โดยในด้านการให้บริการอย่างเพี ยงพอ ประชาชนมีความพึงพอใจในเรื่องอาคารสถานที่
ให้บริการมีความเหมาะสม ในด้านการให้บริการอย่างเสมอภาค ประชาชนมีความพึงพอใจในเรื่อง
เจ้าหน้าที่บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส และในด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า ประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังสอดคล้องกับ
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งานวิจัยของ ทรงยศ แก้วมงคล และคณะ (2561) ทาการศึกษาเกี่ยวกับการสารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี (ประจาปี
งบประมาณ 2561) พบว่า ในภาพรวมผู้รับบริการมี ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 95.66)
โดยพึง พอใจด้ านบุ ค ลากรผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารมากที่ สุ ด (ร้ อยละ 96.08) รองลงมาคื อ ด้ า นขั้ น ตอนการ
ให้ บ ริ การ (ร้ อยละ 95.82) ด้า นสิ่ งอ านวยความสะดวก (ร้ อยละ 95.59) และด้ านช่อ งทางการ
ให้บริการ (ร้อยละ 95.15) ส่วนการเปรียบเทียบความพึงพอใจ พบว่า เพศ อายุ สถานะภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ พื้นที่อยู่อาศัยต่างกัน จะมีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน เมื่อจาแนกตามส่วน
งานพบว่า 1) งานชาระภาษีท้องถิ่นค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่าง ๆ โดยมีระดับความพึงพอใจ
อยู่ ในระดับมากที่สุ ด คิดเป็น ร้ อ ยละ 95.95 ได้คะแนนเท่ากับ 10 2) งานจ่ายเบี้ยยัง ชีพผู้ สู งอายุ
คนพิ ก าร และผู้ ป่ ว ยเอดส์ มี ร ะดั บ ความพึ ง พอใจอยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 95.75
ได้คะแนนเท่ากับ 10 3) งานรักษาความสะอาดด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอย มีระดับความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 95.57 ได้คะแนนเท่ากับ 10 4) งานศูนย์การแพทย์และฟื้นฟูบึงยี่โถ
มีร ะดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด คิดเป็น ร้อยละ 95.56 ได้คะแนนเท่ากับ 10 5) งาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการระงับเหตุอัคคีภัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 95.47 ได้คะแนนเท่ากับ 10
9. ข้อเสนอแนะ
9.1 ข้อเสนอแนะจำกกำรศึกษำ
1) ควรพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริการให้มีความสะดวก รวดเร็ว เพื่ออานวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชนเพิ่มมากขึ้น
2) ควรมีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างสม่าเสมอเพื่อปลูกฝัง และสร้าง จิตสานึกใน
งานบริ ก ารและให้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถในการน าเทคโนโลยี ส ารสนเทศใหม่ ๆ มาใช้ ในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
3) ควรมีจัดทาคู่มือประชาชนแจกจ่ายให้กับประชาชนในทุกครัวเรือนเพื่อให้ ประชาชนทราบ
รายละเอียด ขั้นตอน และวิธีการติดต่อขอการรับบริการทุกประเภท และสามารถ จัดเตรียมเอกสาร
หลักฐานได้ครบถ้วนถูกต้อง สามารถมาติดต่อได้แล้วเสร็จในครั้งเดียว
4) ควรกาหนดระบบและกลไกการบริหารจัดการให้เหมาะสมและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในพื้นที่บริการ ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่ นใจในคุณภาพของการให้บริการ และยกระดับ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการให้บริการ
5) ควรมีการดาเนินการให้ความรู้และสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการมี ส่วน
ร่วมในการควบคุมตรวจสอบการบริหารกิจการสาธารณะของท้องถิ่น เพื่อให้การบริหารและการให้
บริการดาเนินไปอย่างโปร่งใสตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี
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9.2 ข้อเสนอแนะในกำรศึกษำครั้งต่อไป
1) ควรมี ก ารศึ ก ษาข้ อ มู ล ในเชิ ง ลึ ก ต่ า ง ๆ เช่ น การใช้ รู ป แบบของการสั ง เกต และ
การสัมภาษณ์กลุ่มประชากรทุกช่วงอายุ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น
และทาให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด
2) ควรทาการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวแปรอื่น ๆ ในการวิจัยที่อาจส่งผลต่อการวิจัยที่ชัดเจน
ขึ้นเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนขึ้น และสามารถนามาพัฒนาปรับปรุง แก้ไข ให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลมากที่สุด
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กำรศึกษำปัจจัยแห่งควำมสำเร็จของสำนักงำนที่ดินกรุงเทพมหำนคร
สำขำธนบุรี ที่ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนกำรให้บริกำรของศูนย์รำชกำรสะดวก
(Government Easy Contact Center: GECC) ปี พ.ศ. 2561-2563
ณรงค์ เมยไธสง*
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้ งนี้ มีวัตถุป ระสงค์ในการศึกษา 2 ประการ คือ 1) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยแห่ ง
ความส าเร็ จ ของสานั กงานที่ดินกรุ งเทพมหานคร สาขาธนบุรี ที่ผ่านการขอรับรองมาตรฐานการ
ให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center: GECC) ปี พ.ศ. 25612563 ตามแนวคิดการวิเคราะห์องค์การและ 2) เพื่อจัดทาข้อเสนอแนะในการพัฒนาแผนงานและ
โครงการต่าง ๆ ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในการขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์
ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center: GECC) ได้ทาการศึกษาจากกลุ่มตัว อย่าง
คือ ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานของสานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี และประชาชนผู้มารับการ
บริการที่สานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และวิธีแจก
แบบสอบถาม เพื่อทาการสารวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในการมาใช้บริการ
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จของสานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขา
ธนบุรี ประกอบด้วย 4 ปัจจัยสาคัญ ได้แก่ 1) จุดแข็ง มีดังนี้ (1) มีการกาหนดทิศทางขององค์การ
ด้วยการกาหนดพันธกิจขององค์การที่ชัดเจน (2) มีการจัดโครงสร้างองค์การที่ชัดเจน จึงทาให้ไม่เกิด
ความซ้าซ้อนในการทางาน (3) ระบบการทางานมีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ จึงก่ อให้เกิด
ความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ (4) มีการวิเคราะห์อัตรากาลังเจ้าหน้าที่สอดคล้องกับปริมาณงาน (5)
เจ้ า หน้ า ที่ ไ ด้รั บ การอบรมและมี ก ารแลกเปลี่ ย นการเรี ย นรู้ (พี่ ส อนน้ อง) (6) ผู้ น าเปิด โอกาสให้
เจ้าหน้าที่มีความคิดริเริ่มในการดาเนินโครงการต่าง ๆ และ (7) เจ้าหน้าที่เต็มใจในการให้บริการ 2)
จุดอ่อน มีดังนี้ (1) ขาดการออกนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการพื้นที่อาคารและสานักงาน (2)
โครงสร้างองค์การที่เปลี่ยนแปลงได้ยาก (3) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลมี
จากัด (4) เจ้าหน้าที่ได้รับภาระงานหนัก และเกินระยะเวลาราชการ (5) ไม่มีการส่งเสริมเจ้าหน้าที่ให้
ได้รับการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ (6) การตัดสินใจขึ้นอยู่กับผู้บริหารเป็นหลัก และ (7) ไม่มีการ
สร้ างแรงจูงใจในรู ปของรางวัล หรื อค่าตอบแทน 3) โอกาส มีดังนี้ (1) นโยบายจากรัฐบาลทาให้
สามารถทราบแนวทางการทางานในอนาคต (2) เศรษฐกิจที่ดี สนับสนุนการทางานของสานักงาน (3)
*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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การเดินทางในปัจจุบันมีความสะดวก และ (4) เทคโนโลยีในปัจจุบันมีความก้าวหน้าทาให้ผู้ใช้และ
ผู้ให้บริการสามารถเข้าถึงการบริการต่าง ๆ ได้ง่าย และ 4) อุปสรรค มีดังนี้ (1) มาตรการของรัฐบาล
ในช่วงประสบวิกฤตส่งผลต่อประสิทธิภาพ การทางานต่า จากข้อจากัดด้านเวลา (2) สถานการณ์ทาง
สังคมมีผลต่อการทางานของเจ้าหน้าที่ (3) ความรู้-ความชานาญเฉพาะทางของระบบงานที่ประชาชน
ไม่เข้าใจทาให้เกิดการรอคอยมีผลต่ออารมณ์ไม่พึงพอใจของผู้มาใช้บริการ และ (4) ข้อจากัดเกี่ยวกับ
ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการตีความหมายและการแก้ปัญหา
ดังนั้น เพื่อการนาพาองค์การไปสู่ความสาเร็จขององค์การ จึงควรเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการ
ลดข้อด้อยหรือจุดอ่อนขององค์การและเสริมสร้างจุดแข็งและโอกาสขององค์การ อีกทั้งควรคานึงถึง
ความต้องการของประชาชนเป็นหลักเพื่อให้เกิดการดาเนินงาน แผนงานโครงการต่าง ๆ ที่รองรับ
ความต้องการใช้บริการของประชาชน ซึ่งเป็นส่วนสาคัญที่ทาให้องค์การประสบความสาเร็จและได้รับ
การรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก
คำสำคัญ: ปัจจัยแห่งความสาเร็จ, ศูนย์ราชการสะดวก
1. บทนำ
ระบบการบริหารราชการไทยได้เผชิญภัยคุ กคามในรูปแบบเทคโนโลยีก้าวกระโดด สังคม
ผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งมีผลต่อระบบการทางานอย่างมาก
เพื่อให้การบริหารงานของราชการไทยเป็นไปตามสถานการณ์ในปัจจุบันจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนและมี
การพัฒนาระบบราชการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมกับยึดความพึงพอใจของประชาชนเป็นหลัก
ด้วยการน าระบบเทคโนโลยี เข้ามาใช้ในการทางานมากยิ่งขึ้นเพื่อให้ ประชาชนได้รับการบริการที่
รวดเร็วสะดวกสบายมากขึ้น และลดการใช้ดุลยพินิจโดยการนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการ
ทางานของภาครัฐ เพื่อความโปร่งใสในการทางาน และเปิ ดเผยข้อมูลให้ประชาชนได้เข้าถึง นามาซึ่ง
นโยบายจากนายกรัฐมนตรีในปัจจุบัน (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้มอบนโยบายจากที่ประชุม
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 โดยมีเนื้อความว่าให้ทุกกระทรวง กรม และจังหวัด รวมทั้ง
รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center: GECC)
เพื่อเป็นหน่วยงานที่ทาหน้าที่ให้คาแนะนาและอานวยความสะดวกแก่ประชาชนให้เกิดการบริการที่มี
ประสิทธิภาพ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาติดต่อราชการกับหน่วยงานของรัฐ
นโยบายดังกล่าวมีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 2558 ซึ่งได้กาหนดเกี่ยวกับการจัดให้มีศูนย์บริการเพื่ออานวยความสะดวกแก่
ประชาชนไว้ใน 2 มาตรา ดังนี้
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มาตรา 7 วรรค สี่ กาหนดว่า “...เพื่อประโยชน์ในการอานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
ให้ส่วนราชการจัดให้มีศูนย์บริการร่วม เพื่อรับคาขอและชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ
ตามกฎหมาย ว่าด้วยการอนุญาตไว้ ณ ที่เดียวกันตามแนวทางที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
กาหนด...”
มาตรา 14 วรรคหนึ่ง “...ในกรณีจาเป็นและสมควรเพื่อประโยชน์ในการอานวยความสะดวก
แก่ประชาชน ให้ คณะรัฐมนตรีมีมติจัดตั้งศูนย์รับคาขออนุญาต เพื่อทาหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการ
รับคาขอตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตขึ้น...”
สานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี เป็นหน่วยงานของกรมที่ดินที่ได้รับรางวัล และ
ผ่ า นการรั บ รองมาตรฐานการให้ บ ริก ารของศูน ย์ ร าชการสะดวก (Government Easy Contact
Center: GECC) ประจาปี พ.ศ. 2561-2563 จากสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ดังนั้นผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจศึกษาว่าปัจจัยใดที่ทาให้สานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี ประสบความสาเร็จ
ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาในด้านสถานที่ ด้านบุคลากร ด้ านงานที่ให้บริการ และด้าน
อื่น ๆ เพื่อใช้เป็ น ข้ อเสนอแนะในการพั ฒ นาแผนงานและโครงการต่ าง ๆ ของส่ ว นราชการและ
รัฐวิสาหกิจในการขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy
Contact Center: GECC) ต่อไป
2. วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำ
2.1 เพื่อวิเคราะห์ ปัจจัยแห่งความสาเร็จของสานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี
ที่ผ่านการขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact
Center: GECC) ปี พ.ศ. 2561-2563 ตามแนวคิดการวิเคราะห์องค์การ
2.2 เพื่อจัดทาข้อเสนอแนะในการพัฒนาแผนงานและโครงการต่ าง ๆ ของส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจในการขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy
Contact Center: GECC)
3. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เรื่อง “ปัจจัยแห่งความสาเร็จของสานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร
สาขาธนบุรี ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy
Contact Center: GECC) ปี พ.ศ. 2561-2563” เป็นการการวิจัยแบบผสม โดยการวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) ด้ ว ยการใช้ วิ ธี ก ารสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก (In-Depth Interview) โดยเน้ น
การศึกษาเพื่อวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
กาหนดปัจจัยความสาเร็จของสานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี และการวิจัยเชิงปริมาณ
(Quantitative Research) ด้ว ยการเก็บแบบสอบถามเพื่อทาการส ารวจความพึงพอใจและความ
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เชื่อมั่นในการมาใช้บริการ เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยที่ทาให้ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจและมีความ
เชื่อมั่นมากที่สุด
การก าหนดประชากรและการเลื อ กตั ว อย่ า ง ในการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative
Research) ด้ ว ยการเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล ใช้ วิ ธี การสุ่ ม แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)
จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) ผู้บริหาร จานวน 5 คน (2) ผู้ปฏิบัติงาน จานวน 10 คน
และ (3) ประชาชนผู้มารับการบริการจากสานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี มีจานวน 20
คน ด้วยการใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อให้กลุ่มตัวอย่างสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างชัดเ จน
เกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ความส าเร็ จ ของส านั ก งานที่ ดิ น กรุ ง เทพมหานคร สาขาธนบุ รี จากมุ ม มองของ
ผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร และผู้ ม าใช้บ ริ ก าร โดยมีลั กษณะคาถาม ดัง นี้ 1) โครงสร้า งของระบบราชการไทย
ในปัจจุบันที่ประสบผลสาเร็จในมุมมองของท่านควรมีโครงสร้างเป็นแบบใด เพราะเหตุใด 2) ท่านคิด
ว่าผู้นาองค์การที่ดี ควรมีลักษณะอย่างไรที่มีส่วนทาให้องค์การประสบความสาเร็จ 3) ท่านคิดว่าการ
วางแผนกลยุทธ์แบบใด ที่จะนาพาให้องค์การของท่านไปสู่เป้าหมายสูงสุดขององค์การ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 4) สานักงานที่ดินฯ ของท่านมีการประชุม อบรม เพื่อพัฒนาบุคลากร
ให้มีความรู้หรือไม่ อย่างไร 5) สานักงานที่ดินฯ ของท่านมีคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อใช้เป็นมาตรฐานใน
การให้บริการประชาชนหรือไม่อย่างไร และ 6) สานักงานที่ดินฯ ของท่านมีแนวทางในการเตรียม
ความพร้อม เพื่อการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy
Contact Center: GECC) ปี พ.ศ. 2561-2563 ในประเด็นต่อไปนี้อย่างไรบ้างในด้านอาคารสถานที่
การบริการ การนานวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน และบุคลากร ในการวิจัย
เชิง ปริ มาณ (Quantitative Research) ได้ ทาการส ารวจกลุ่ มตั ว อย่า งด้ว ยการเก็ บแบบสอบถาม
คานวณกลุ่มตัวอย่างจากสูตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ W.G. Cochran ซึ่งได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
385 ตัวอย่าง ในแบบสอบถามที่มีเนื้อหาประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูล
ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในการให้บริการ เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล และทาการวิเคราะห์
เพื่อหาค่าทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมทางสถิติเพื่อคานวณค่าสถิติ และนาเสนอผลการศึกษาด้วยวิธีการ
เชิ ง บรรยาย (Descriptive Research) ซึ่ ง จากข้ อ มู ล ทั้ ง 2 ด้ า น น ามาเป็ น ตั ว บ่ ง ชี้ ถึ ง ปั จ จั ย แห่ ง
ความสาเร็จของสานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี ในการ ผ่านการรับรองมาตรฐานการ
ให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center: GECC) ปี พ.ศ. 25612563”
4. ผลกำรศึกษำ
จากการวิเคราะห์ผลการศึกษา สามารถสรุปผล ได้ดังนี้
4.1 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและ
ปัจจัยภายนอกของการบริการจากสานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี พบว่า จุดแข็ง คือ
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ด้านกลยุทธ์ มีการกาหนดทิศทางขององค์การ ด้วยการกาหนดพันธกิจขององค์การจากการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมขององค์การ เพื่อนาไปสู่การกาหนดกลยุทธ์และการกาหนดทิศทางการทางาน อีกทั้ง
คานึงผู้มารับบริการด้วยการศึกษาความต้องการและความคาดหวังของผู้มาใช้บริการ และนาข้อมูลมา
วิเคราะห์จัดทาแผนงานหรือโครงการให้สอดคล้องต่อความต้องการในการให้บริการประชาชน ซึ่งผล
จากการดาเนินการดังกล่าวได้นาไปสู่การจัดทาการให้บริการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจดทะเบียนต่าง
สานักงานทั่วราชอาณาจักร ประชาชนที่มารับบริการในสานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี
สามารถขอหนังสือรับรองประเมินราคา สาเนาภาพลักษณ์เอกสารสิทธิที่ดิน และการตรวจกรรมสิทธิ์
ในที่ดิน ได้ทั่วราชอาณาจักร รวมถึง การอานวยความสะดวกให้ แก่ ผู้ใช้บริการ ณ ส านักงานที่ดินฯ
โดยการจั ด ท าป้ า ยประชาสั ม พั น ธ์ เ กี่ ย วกั บ โครงการต่ า ง ๆ รวมถึ ง ขั้ น ตอนการให้ บ ริ ก ารต่ า ง ๆ
ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างชัดเจนในพื้นที่ที่สามารถมองเห็นได้ง่าย และจัดทามุมข้อมูลข่าวสาร
และป้ายประชาสัมพันธ์ส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประชาชนให้ได้รับทราบเพิ่มเติมผ่านการปิด
ประกาศ ณ กระดานปิ ดประกาศ รวมถึงเผยแพร่คู่มือสาหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการ
อานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 รวมถึงมีจุ ดบริการน้าดื่ม
(ชั้น 1) และจุดบริการน้าดื่ม (ชั้น 2) และมุมกาแฟ เป็นต้น ในส่วนของโครงสร้างองค์การ ที่มีความ
ชัดเจนทาให้ไม่เกิดความซ้าซ้อนในการทางาน สาหรับสานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี
มีความซับซ้อนในแนวดิ่งมีการแบ่งอานาจการควบคุมงานและผู้ปฏิบัติงานภายใต้บังคับบัญชาการ
อย่างชัดเจน โดยในแต่ละตาแหน่งงานมีการกาหนดขอบเขตการทางานในแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจนซึ่งแต่
ละฝ่ายจะแบ่งหน้าที่ในการบริการประชาชนเป็นการเฉพาะด้าน เช่น ฝ่ายทะเบียน ฝ่ ายการเงิน
ฝ่ า ยรั ง วั ด และฝ่ า ยอ านวยการ ด้ า นระบบการปฏิ บั ติ ง าน มี ก ารพั ฒ นาระบบการท างาน ดั ง นี้
1) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดินซึ่งเป็นระยะที่ 1 เพื่อรับคาขอและจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมให้แก่ผู้มารับบริการ 2) โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บคาขอประเภทการจดทะเบียนต่าง ๆ
สาหรับฝ่ายทะเบียนเพื่อสร้างความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการซึ่งทาให้ผู้มาขอรับบริการไม่ต้องเขียนคา
ขอด้ว ยตนเองแต่เป็น การทางานผ่านระบบคอมพิว เตอร์แทน 3) นาโปรแกรม Dol Survey และ
โปรแกรม Dolcad เข้ า มาใช้ ใ นการท างานส าหรั บ ฝ่ า ยรั ง วั ด และ 4) พั ฒ นาระบบการออก
ใบเสร็จรับเงินด้วยระบบคอมพิวเตอร์ มีการรับชาระเงินค่าธรรมเนียม ภาษี อากรเป็นเงินสด หรือ
ชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Data Capture (EDC) รวมถึงมีการบริหารจัดการงานอย่างมี
ระบบโดยการใช้ระบบคอมพิวเตอร์บันทึกข้ อมูลการทานิติกรรมต่าง ๆ ของประชาชนผู้มาใช้บริการ
และมีการบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ผู้รับบริการ และคู่สัญญา จัดเก็บในฐานข้อมูล
ทะเบียนที่ดินและในบัญชีรับทาการ (บ.ท.ด.2) นอกจากนี้ได้การแยกระบบการทางานของสัญญาณ
อิน เตอร์ เ น็ ต ได้แ บ่ ง ออกเป็ น 2 ระบบ คื อ 1) ระบบ Land office 2019 ของส านั ก เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อใช้ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม และ 2) ระบบอินเตอร์เน็ตที่สามารถเข้าสืบค้น
ข้อมูล ต่าง ๆ ได้อย่ างรวดเร็ ว ด้านบุคลากร มีการจัดสรรบุคลากรด้ว ยการวิเคราะห์ ความสมดุล
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ระหว่างอัตรากาลั งกับ ปริ มาณงาน ด้ว ยการจัดให้ มีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์สั บเปลี่ ยนทาหน้าที่
ให้บริการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและให้คาแนะนาประชาชนผู้มารับบริการตั้งแต่เวลา 08.00 ถึง
16.00 น. โดยไม่มีการหยุดพักเที่ยง เจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์บริการช่อง 1-10 สามารถปฏิบัติงานทดแทน
กันได้ในทุกเรื่อง ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีการส่งบุคลากรเข้าอบรมโครงการต่าง ๆ ที่มี
ความเกี่ยวข้องกับงานจากการฝึกอบรมของกรมที่ดิน หรือจากหน่วยงานอื่น ๆ เช่น โครงการต่อต้าน
ทุจริต โครงการคิดค่าธรรมเนียม ภาษี อากร ด้วยระบบคอมพิวเตอร์และอื่น ๆ มีการสร้างความ
ร่วมมือในการทางานจากโครงการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ (พี่สอนน้อง) รวมถึงส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่
ได้รับการฝึกอบรมการใช้โปรแกรมต่าง ๆ จากสานักเทคโนโลยีสารสนเทศกรมที่ดิน เป็นประจาอย่าง
ต่อเนื่อง การขอสาเนาภาพลักษณ์ และหนังสือรับรองราคาประเมิน สามารถทาได้ภายในกาหนด 30
นาที และเสร็จภายในวัน รับคาขอ กรณีมีเหตุขัดข้อง เหตุสุดวิสัย หรือเหตุจาเป็นอื่นๆ ต้องไม่เกิน 3
วันทาการนับแต่วันที่รับคาขอ รวมทั้งมีการจัดตั้งหน่วยเคลื่อนที่เร็วในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน โดยการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างทันท่วงที ด้านรูปแบบการ
บริหารจัดการ ผู้นาองค์การได้กาหนดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นรายวันและมีการประชุม
ประจาเดือน เพื่อนาไปเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริการ นอกจากนี้
การบริหารงานของผู้นาได้เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับประชาชน ผู้มาใช้
บริการมากที่สุดได้มีความคิดริเริ่มในการจัดทา แผนงานโครงการต่าง ๆ ในการให้บริการประชาชน
เช่น โครงการนัดจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมล่วงหน้าผ่านระบบ LINE, โครงการดี ดี 80 ปี ไม่มีคิว
โดยได้ มี ก ารจั ด เจ้ า หน้ า ที่ ไ ว้ ค อยบริ ก าร ณ ห้ อ งบริ ก าร บริ เ วณชั้ น ล่ า งของอาคารส านั ก งานฯ
แก่ผู้สู งอายุ หรื อประชาชนที่ทุพลภาพไม่ส ะดวกขึ้นมารับบริการชั้นสอง เป็นต้น ด้านค่านิยมร่ว ม
บุคลากรในองค์การมีความพร้อมในการให้บริการ โดยสานักงานที่ดินฯ ได้ดาเนินการสร้างค่านิยมด้วย
การปลูกฝังพฤติกรรมของบุคลากรในองค์การเพื่อให้การทางานการบริการประชาชนเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน
จุดอ่อน คือ ด้านกลยุทธ์ ขาดการออกนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการพื้นที่อาคารและ
สานักงาน ซึ่งสถานที่ในการให้บริการภายในตึกสานักงานคับแคบ ทาให้แม้จะมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
เพียงพอ แต่ไม่สามารถขยายช่องบริการในการให้บริการได้ ทาให้เกิดปัญหาประชาชนมารับบริการล้น
สานักงาน ด้วยเหตุนี้ทาให้การบริการไม่สามารถดาเนินการได้อย่างเต็มที่ ด้านโครงสร้างองค์การ
ข้อจากัดในด้านระเบีย บและข้อกฎหมายที่กาหนดจึงทาให้ โครงสร้างองค์การของส านักงานที่ดิน
กรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี เปลี่ยนแปลงได้ยาก ซึ่งทาให้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์การ
เพื่อรองรั บภารกิจใหม่ ๆ ตามสถานการณ์ปัจจุบันได้ ด้านระบบการปฏิบัติงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศการเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานอื่น ๆ ยังคงมีข้อจากัด จึงทาให้ผู้มารับบริการยังคง
ต้องเตรี ย มเอกสารจ านวนมากมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ เช่ น ทะเบียนสมรส ใบมรณะบัตร เป็นต้ น
ด้านบุคลากร ถึงแม้จะมีการจัดสรรอัตรากาลังเจ้าหน้าที่ตามปริมาณงานแต่ก็ยังคงทาให้เจ้าหน้าที่
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รับภาระงานหนัก และเกินกว่าระยะเวลาที่ทางราชการกาหนด เนื่องจากเป็นพื้นที่เศรษฐกิจความ
ต้องการของประชาชนในการซื้อขายที่ดินจึงสูงขึ้นตามลาดับ ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ ยังคง
ขาดการส่งเสริมเจ้าหน้าที่ให้ได้รับการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ อีกทั้ง ในบางสายงานไม่สามารถนา
เจ้าหน้าที่อีกฝ่ายไปทดแทนได้ เช่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนไม่สามารถไปรังวัดที่ดินแทนช่างรังวัดได้
ด้านรูปแบบการบริหารจัดการ ผู้นาองค์การยังคงเป็นผู้ที่มีอานาจในการตัดสินใจ นอกจากนี้ จุดอ่อน
ของสานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี ในส่วนของพื้นที่ตั้งและตัวอาคารสานักงานฯ คือ
มีพื้นที่จากัด ทั้งบริเวณที่จอดรถ และอาคารสานักงานฯ มีบริเวณพื้นที่ใช้สอยไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการใช้บริการของประชาชนที่มีจานวนมากในแต่ละวันจึงทาให้ต้องมีการประชาสัมพันธ์ประกาศ
ขออนุญาตให้เลื่อนรถอยู่เป็นประจา
โอกำส การกาหนดนโยบายของภาครัฐทาให้สานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี
รับรู้แนวทางการทางาน เพื่อเตรียมความพร้อมสนับสนุนการให้บริการแก่ประชาชน เศรษฐกิจดี ส่งผล
ต่อกาลั งซื้อของภาคประชาชนและผู้ ประกอบการ ทาให้ ประชาชนมีความต้องการใช้บริการจาก
สานักงานที่ดินกรุ งเทพมหานคร สาขาธนบุรี เพิ่มมากยิ่งขึ้น อีกทั้งการเดินทางในปัจจุบันมีความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น ทั้งการเดินทางโดยการบริการขนส่งทางบก และทางน้า ทาให้ผู้ใช้บริการสามารถ
เดินทางมาติดต่อสานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี ได้สะดวก อาทิ การเดินทางทางบก
โดยรถโดยสารประจาทาง สาย 89, 88, 111 ปอ.6 รถแท็กซี่ หรือรถจั กรยานยนต์รับจ้าง เป็นต้น
ทางน้ า ได้แก่ เรื อด่ว นเจ้าพระยา (ลงท่าเรือวัดเศวตรฉัตร) และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
สารสนเทศในปัจจุบัน ส่งผลให้สานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี ได้นาระบบการบริการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การค้นหารูปแปลงที่ดินด้วยระบบ Lands Maps
รวมถึงทาให้ผู้ใช้และผู้ให้บริการสามารถเข้าถึงการบริการต่าง ๆ ได้อย่างง่ายในทุกบริการ และทาให้
ผู้ใช้งานประหยัดเวลามากขึ้น
อุปสรรค มาตรการของรัฐบาลในช่วงประสบปัญหาวิกฤตส่งผลต่อการเร่งดาเนินการทานิติ
กรรม ซื้อขายที่ดินจัดสรร และอาคารชุดในปริมาณที่สูงมาก ทาให้สานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร
สาขาธนบุรี มีผู้มาใช้บริการเป็นจานวนมาก และต้องปฏิบัติ งานให้ทันกาหนดสิ้นสุดของมาตรการใน
การลดหย่ อ นค่ า ธรรมเนี ย ม 0.01 ซึ่ ง อาจส่ ง ผลให้ เ กิ ด ความผิ ด พลาดการท างานของเจ้ า หน้ า ที่
เนื่องจากมีข้อจากัดด้านเวลาและความเหนื่อยล้าในการทางาน นอกจากนี้ปัญหาโรคอุบัติใหม่ ที่มีการ
แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วส่งผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และการเข้ามาใช้บริการของผู้มาใช้
บริการสานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี ที่ทาให้การดาเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับที่ดินเกิด
ความล่าช้าซึ่งมาจากข้อจากัดหลาย ๆ ด้าน นอกจากนี้ระเบียบและข้อกฎหมายในการเรียกจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียม ภาษี อากร ที่มีความยุ่งยาก สลั บซับซ้อน และมีหลายประเภท เช่น ขาย ขายเฉพาะ
ส่วน ให้จานอง ขายฝาก เช่า ฯลฯ ทาให้ประชาชนทั่วไปมีความสับสน และไม่สามารถคิดคานวณด้วย
ตนเองได้ จึงส่งผลต่อความไม่เข้าใจและสร้างความสับสนให้แก่ผู้ใช้บริการ เป็นต้น
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ผลการศึกษาที่ได้จ ากการเก็บแบบสอบถามส ารวจความพึงพอใจในการมาใช้บริการ ณ
สานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี พบว่าผู้มารับบริการตอบแบบสอบถามถึงความพึงพอใจ
ด้านกระบวนการหรือขั้น ตอนการให้ บริการ โดยปัจจัยที่ทาให้ มีความพึงพอใจมากที่สุ ด คือ การ
ให้บริการตามลาดับก่อน หลัง เช่น ผู้ที่มาก่อนได้รับบริการก่อน คิดเป็นร้อ ยละ 58.3 และการติด
ประกาศ หรื อ แจ้ ง ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ขั้ น ตอน และระยะเวลาการให้ บ ริ ก าร คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 53.8
ด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ ปัจจัยที่ทาให้มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ การแต่งกายของ
ผู้ให้บริการมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 62.5 และความกระตือรือร้น และความใส่ใจในการให้บริการ
คิดเป็น ร้อยละ 60.3 และด้านสิ่งอานวยความสะดวก ปัจจัยที่ทาให้มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการเปิดรับข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ เช่น กล่องรับความคิดเห็น
แบบสอบถาม เป็ นต้น มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 51.8 และจุด/ช่ องบริการมีความเหมาะสม และ
สะดวกสบายในการใช้บริการ คิดเป็นร้อยละ 51.3 ตามลาดับ
ความเชื่ อ มั่ น เกี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารของผู้ ต อบแบบสอบถามต่ อ ส านั ก งานที่ ดิ น
กรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี พบว่าด้านความซื่อสัตย์ สุจริต โดยปัจจัยที่ทาให้มีความเชื่อมั่นมากที่สุด
คือ เจ้าหน้าที่ป ฏิบัติหน้ าที่ด้วยความถูกต้อง มากที่สุ ด คิดเป็นร้อยละ 62.3 และเจ้าหน้าที่มีการ
ปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ละ 62.0 และด้านความโปร่งใส พบว่าปัจจัยที่ทาให้มี
ความเชื่อมั่นมากที่สุด คือ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบมากที่สุด คิดเป็นร้ อยละ 56.8
และภาพรวมคุณภาพการให้บริการที่ดี คิดเป็นร้อยละ 56.5 ตามลาดับ
5. สรุปผล และข้อเสนอแนะ
5.1 ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ควำมส ำเร็ จ ของส ำนั ก งำนที่ ดิ น กรุ ง เทพมหำนคร สำขำธนบุ รี
ประกอบด้วยดังนี้ 1) จุดแข็ง ประกอบด้วยดังนี้ (1) สานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี มีการ
กาหนดพันธกิจซึ่งบ่งบอกถึงขอบข่ายการทางานขององค์การมีความชัดเจน และได้วางแผนการทางาน
และการดาเนิ นโครงการจากการวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของประชาชนผู้มาใช้
บริการซึ่งก่อให้เกิดกลยุทธ์การดาเนินงานและโครงการต่าง ๆ เกิดขึ้น (2) มีการจัดโครงสร้างองค์การ
ที่ชัดเจนโดยระบุขอบเขตของเนื้องานและสายบังคับบัญชาจึงทาให้ไม่เกิดความซ้าซ้อนในการทางาน
(3) ระบบการทางานมีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริการ จึงสร้างความสะดวกให้แก่
ผู้ใช้บริ การ อาทิ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศที่ดินซึ่งเป็นระยะที่ 1 เป็นต้น (4) มีก าร
วิเคราะห์อัตรากาลังเจ้าหน้าที่กับปริมาณงานให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกัน ซึ่ง พิจารณาจาก
ประสบการณ์และความชานาญงานของผู้ปฏิบัติงาน (5) พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้วยการส่งเสริมให้
ได้รับการฝึกอบรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทั้งจากหน่วยงานภายในและหน่วยงาน
ภายนอก (6) ผู้นาองค์การเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการดาเนินแผนงาน
โครงการต่าง ๆ และ (7) การสร้างค่านิยมด้วยการปลูกฝังพฤติกรรมของบุคลากรในองค์การให้มีความ
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พร้อมและเต็มใจในการให้บ ริการ 2) จุดอ่อน ประกอบด้ว ยดังนี้ (1) ยังไม่สามารถนานโยบายใน
บางส่วนมาปฏิบัติงานได้อย่างจริงจัง อีกทั้งยังขาดการกาหนดกลยุทธ์ที่ดีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
พื้นที่อาคารและสานักงาน (2) โครงสร้างองค์การที่เปลี่ยนแปลงได้ยากซึ่ง ไม่สามารถรองรับภารกิจ
ใหม่ตามสถานการณ์ได้ (3) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเชื่อมโยงการเข้า ถึงข้อมูลส่วนบุคคลมี
อย่างจากัด (4) เจ้าหน้าที่ได้รับภาระงานหนัก และเกินกว่าระยะเวลาที่ทางราชการกาหนด 5) ไม่มี
การส่งเสริมเจ้าหน้าที่ให้ได้รับการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ (6) การตัดสินใจขึ้นอยู่กับผู้บริหารเป็น
หลัก และ (7) ไม่มีการสร้างแรงจูงใจในรูปของรางวัลหรือ ค่าตอบแทน 3) โอกาส ประกอบด้วยดังนี้
(1) นโยบายจากรัฐบาลทาให้สามารถทราบแนวทางการทางานในอนาคต (2) เศรษฐกิจที่ดี สนับสนุน
การทางานของสานักงาน (3) ประชาชนมีพื้นฐานทางการเงินที่ดี และมีความต้องการที่อยู่อาศัย อาทิ
อาคารชุ ด บ้ า นที่ อ ยู่ อ าศั ย เป็ น ต้ น ท าให้ มี ค วามต้ อ งการในการใช้ บ ริ ก ารจากส านั ก งานที่ ดิ น
กรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี เป็นจานวนสูงมากขึ้น อีกทั้งยังมีที่ตั้งอยู่ในทาเลที่สะดวกในการเดินทาง
ที่ ส ามารถเดิ น ทางได้ ห ลายเส้ น ทางทั้ ง ทางบกและทางน้ า และ (4) เทคโนโลยี ใ นปั จ จุ บั น มี
ความก้าวหน้าทาให้ผู้ใช้และผู้ให้บริการสามารถเข้าถึงการบริการต่าง ๆ ได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น และ
4) อุ ป สรรค ประกอบด้ ว ยดั ง นี้ (1) มาตรการของรั ฐ บาลในช่ ว งประสบปั ญ หาวิ ก ฤตส่ ง ผลให้
ประสิทธิภาพการทางานต่าจากข้อจากัดด้านเวลา (2) สถานการณ์ทางสังคมมีผลต่อการทางานของ
เจ้าหน้าที่ (3) ความรู้ความชานาญเฉพาะทางของระบบงานที่ ประชาชนไม่เข้าใจทาให้เกิดการรอคอย
มีผลต่ออารมณ์ไม่ดีของผู้มาใช้บริหาร และ (4) ข้อจากัดเกี่ยวกับระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องใน
การตีความหมายและการแก้ปัญหา
5.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมพึงพอใจและควำมเชื่อมั่นในกำรมำใช้บริกำรสำนักงำนที่ดิน
กรุงเทพมหำนคร สำขำธนบุรี มีปัจจัย 3 ด้ำน โดยปัจจัยที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดใน
ด้านที่ 1 ด้านกระบวนการหรือขั้นตอนการให้บริการ คือ การให้บริการตามลาดับก่อน หลั ง เช่น
ผู้ที่มาก่อนก็จะได้รับบริการก่อน ด้านที่ 2 ด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ คือ ความเหมาะสม
ในการแต่งกายของผู้ให้บริการ และความกระตือรือร้น และด้านที่ 3 ด้านสิ่งอานวยความสะดวก คือ
ความเหมาะสมในสถานที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการเปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการให้บริการ
ในขณะที่ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความเชื่ อมั่ น เกี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารมี ปั จ จั ย 2 ด้ า น ด้ า นที่ 1
ด้านคุณภาพการให้บริการด้านความซื่อสัตย์สุจริตปัจจัยที่มีผลต่อความเชื่อมั่นมากที่สุด คือคุณภาพ
การให้บริการในเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง และด้านที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการด้าน
ความโปร่งใส คือ คุณภาพการให้บริการในหน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบ
และภาพรวมคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารที่ ดี ซึ่ ง ปัจ จั ยดั ง กล่ า วแสดงถึ งจุ ด แข็ ง ในการด าเนิ นงานของ
สานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี
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จากการวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสาเร็จขององค์การ ด้วยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ
องค์การ และการสารวจความพึงพอใจและความเชื่อ มั่นในการมาใช้บริการของประชาชน ต่อการ
ให้บริการของสานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี พบว่าผลการศึกษามีความสอดคล้องกัน ใน
ด้านความเต็มใจในการให้บริการของพนักงานเจ้าหน้าที่ และด้านความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร เช่นการติดประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ ขั้นตอน และระยะเวลาการให้บริการ ซึ่งการ
ดาเนินการดังกล่าวส่งผลให้ผู้มารับบริการเกิดความพึงพอใจ อันเป็นผลมาจากการวิเคราะห์ความ
ต้องการและความคาดหวังของประชาชนแล้วนามาซึ่งการแก้ไขปรับปรุง พัฒนาแผนงานและโครงการ
ต่าง ๆ ในการดาเนินงานขององค์การ จากการศึกษาปัจจัยดังกล่าวมาข้างต้นทั้งหมดนั้น จึงเป็นเหตุผล
สาคัญต่อความสาเร็จที่นาไปสู่การผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก
(Government Easy Contact Center: GECC) ปี พ.ศ. 2561-2563 ของสานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร
สาขาธนบุรี
5.3 ข้อเสนอแนะ
1) ด้านกลยุทธ์สานั กงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี มีการดาเนินการตามหลักการ
บริหารจัดการกลยุทธ์ โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อการวางแผนการ
และการกาหนดกลยุทธ์ของหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจในการให้บริการปะชาชนควร
ทาการศึกษาวิเคราะห์ความต้องการและความคาดหวังของผู้มาใช้บริการ เพื่อให้เกิดการบริการที่มี
ประสิทธิภาพ และลดขั้นตอนการทางานที่ซ้าซ้อนออกเพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว มากยิ่งขึ้น
2) สานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี มีโครงสร้างการดาเนินงานที่ชัดเจน ส่งผลต่อ
การทางานที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น หน่วยงานต่าง ๆ หรือทั้งภาครัฐและเอกชน ควรมีการกาหนด
โครงสร้างการทางานและสายบัญชาการที่ชัดเจน
3) บุคลากรในสานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี มีค่านิยมร่วมในการปฏิบัติงาน
และการบริการประชาชนที่ดี ดังนั้น หน่วยงานต่าง ๆ หรือทั้งภาครัฐและเอกชน ควรสร้ างวัฒนธรรม
องค์การที่ดี เพื่อนาไปสู่การทางานร่วมกันอย่างราบรื่น
4) สานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี มีการส่งเสริมการสร้างศักยภาพบุคลากรผ่าน
การฝึกอบรมและเปิดโอกาสในการแสดงความคิด ดังนั้น หน่วยงานต่าง ๆ หรือทั้งภาครัฐและเอกชน
ควรจัดทาแผนการฝึกอบรมและการพัฒนาพนักงานอย่างรอบคอบและเหมาะสม
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แนวทำงกำรพัฒนำระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของผู้ใหญ่บ้ำน
กรณีศึกษำ จังหวัดปรำจีนบุรี
ณัฐดนัย ศรีชยุตพงศ์*
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาถึงสภาพปัจจุบัน ปัญหาและอุปสรรคของระบบ
การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน 2) เป็นแนวทางการพัฒนาระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรมยิ่งขึ้น โดยใช้วิธีการศึกษาค้นคว้าและ
รวบรวมข้อมูล จากเอกสารที่เกี่ ย วข้องและเก็บ ข้อมูล จากการสั มภาษณ์ โ ดยการสั มภาษณ์เชิงลึ ก
(In-depth Interview) จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งคณะกรรมการประเมินและผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก
การประเมินโดยเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key Informants) รวมทั้งสิ้น 14 คน โดยใช้วิธีเลือก
แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) แล้วนาข้อมูลมาวิเคราะห์เขียนสรุปและนาเสนอข้อมูล
เชิงพรรณนา (Descriptive Research)
ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาและอุปสรรคของการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน
มีประเด็นสาคัญอยู่ 4 ประเด็น คือ 1) การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล 2) การกาหนดวิธีการ
หลั ก เกณฑ์ แ ละการพิ จ ารณาผลการประเมิ น 3) การมี ส่ ว นร่ ว มของผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ในการ
ประเมินผล 4) ระยะเวลาในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ ข้อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้คือ
อาจจะไม่มีวิธีการใดที่จะเป็นวิธีการที่จะประเมินผู้ใหญ่บ้านได้ดีที่สุด แต่ต้องหาวิธีการเหมาะสมที่จะ
ใช้ในขณะที่มีการประเมินให้มีความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย และจากการสรุปผลการวิจัย การอภิปราย
ผลการวิจัยนั้น สามารถประมวลความต้องการและความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อแนวทางการ
พัฒนาระบบการประเมินผู้ใหญ่บ้านได้ ดังนี้ 1) การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการประเมินผล ต้องสรร
หามาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประเมินพิจารณาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ครอบคลุมการปฏิบัติห น้าที่
ของผู้ใหญ่บ้านตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ 2) กาหนดหลักเกณฑ์และการพิจารณาผลการ
ประเมินผลต้องระบุรายละเอียดในแต่ละหลักเกณฑ์ให้มีความเป็ นรูปธรรม เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์
มีความชัดเจน ผู้เข้ารับการประเมินสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ได้จริงทั้งนี้ในการพิจารณากาหนด
หลักเกณฑ์ต้องคานึงถึงความสอดคล้องของพื้นที่ บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้ใหญ่บ้านและ
เข้ากับสถานการณ์ขณะที่มีการประเมินด้วย ควรลดห้วงระยะเวลาการประเมินให้สั้นลงและคานึงถึง
ความเหมาะสมเรื่องระยะเวลาด้วยเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ใหญ่บ้านได้มีระยะเวลาในการปฏิ บัติหน้าที่
แสดงความสามารถของตนให้เป็นที่ประจักษ์ต่อราษฎรและส่วนราชการ มีระยะเวลาในการรวบรวม
ข้อมูลเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาผลการประเมิน
*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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คำสำคัญ: การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่, คณะกรรมการประเมินผล, ผู้ใหญ่บ้าน
1. บทนำ
การจัดระเบียบการปกครองของรัฐ หรือเรียกว่าการจัดระเบียบบริหารราชการของประเทศ
ต่าง ๆ นั้น จะเป็นไปในรูปแบบใดก็สุดแล้วแต่สภาพของประเทศในช่วงระยะเวลานั้น ซึ่งโดยปกติ
มักจะเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมือง และขีดความสามารถของพลเมืองในการที่จะปกครองตนเอง
เป็ นส าคัญ ทั้งนี้ อาจจะมีวิวัฒ นาการเปลี่ ยนแปลงรูปแบบการปกครองมาจากรูปแบบดั้งเดิมตาม
ประเพณีการปกครองประเทศนั้น ๆ สาหรับประเทศไทยนับตั้งแต่ชนชาติไทยได้รวมตัวกันเป็นปึกแผ่น
และตั้งราชธานีอยู่ที่กรุงสุโขทัยตั้งแต่ปี พ.ศ. 1800 เป็นต้นมา ได้มีรูปแบบการปกครองที่วิวัฒนาการ
เป็ น ล าดั บ จวบจนกระทั่ ง ในปั จ จุ บั น นี้ (ส านั ก บริ ห ารการปกครองท้ อ งที่ , 2555) ในรั ช สมั ย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้มีการแก้ไขปรับปรุง
การจัดระเบียบการปกครองของราชอาณาจักรไทยครั้งสาคัญโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการปกครองระดับ
หมู่บ้านและตาบล เพราะทรงเล็งเห็นว่าการปกครองในระดับนี้จาเป็นและสาคัญยิ่งในการบริหาร
ราชการแผ่นดิน เนื่องจากเป็นหน่วยการปกครองที่ใกล้ชิดกับราษฎรมากที่สุด จึงได้มีการทดลองตั้ง
ผู้ ใ หญ่ บ้ า นและก านั น ขึ้ น ปกครองหมู่ บ้ า นและต าบลเป็ น ครั้ ง แรกที่ อ าเภอบางปะอิ น จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา ในปี พ.ศ. 2435 โดยให้ราษฎรเลือกกันเองเป็นผู้ใหญ่บ้านแทนการแต่งตั้งโดยเจ้า
เมืองดังแต่ก่อน นับตั้งแต่นั้นมาจึงได้มีการจัดระเบียบการปกครองตาบล หมู่บ้าน ตามหัวเมืองต่างๆ
โดยตราเป็ น พระราชบั ญ ญัติ ลั ก ษณะปกครองท้ อ งที่ ร.ศ.116 นั บ ว่ าเป็ นกฎหมายฉบั บ แรกที่ ไ ด้
กาหนดการจาระเบียบตาบลและหมู่บ้าน ต่ อมาในรัช สมัยรัชกาลที่ 6 ได้ทรงประกาศยกเลิ กและ
ประกาศใช้ พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2440 ขึ้นมาบังคับใช้แทนและถือ
ว่าเป็นหลักในการจัดระเบียบการปกครองตาบล หมู่บ้าน สืบมาจนทุกวันนี้
พระราชบั ญ ญั ติ ลั ก ษณะปกครองท้ อ งที่ (ฉบั บ ที่ 11) พ.ศ. 2551 ก าหนดให้ ผู้ ใ หญ่ บ้ า น
ซึ่งรวมถึงกานัน เป็ นผู้ช่วยเหลือนายอาเภอในการปฏิบัติหน้าที่ และเป็นหัวหน้าราษฎรในหมู่บ้าน
เป็นส่วนหนึ่งของราชการส่วนภูมิภาค อีกทั้งยังมีบทบาทสาคัญในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย
การอานวยความเป็นธรรมในสังคม การสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคี ให้เกิดขึ้นในหมู่บ้าน
การประสานอานวยความสะดวกแก่ราษฎรในการติดต่อขอรับบริการจากส่วนราชการต่าง ๆ การรับ
ฟังปัญหาและนาความเดือดร้อนทุกข์สุขและความต้องการที่จาเป็นของราษฎรแจ้งต่อทางราชการ
เพื่อให้ความช่วยเหลือ การสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการในพื้นที่ การดู แลให้ราษฎรใน
พื้น ที่ป ฏิบั ติต ามกฎหมาย การอบรมชี้ แจงให้ ราษฎรมี ค วามรู้ ความเข้า ใจในข้ อราชการให้ ความ
ช่วยเหลือในกิจการสาธารณะประโยชน์ รวมถึงปฏิบัติภารกิจตามนโยบายรัฐบาลหรืองานอื่นตาม
กฎหมายกาหนด จะเห็นได้ว่าผู้ใหญ่บ้านยังมีฐานะเป็นตัวแทนของรัฐ ตัวแทนของราษฎรเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องทุกข์ ความเดือดร้อนของราษฎรเพื่อนาเสนอต่อส่วนราชการ ทาให้ผู้ใหญ่บ้านนั้นมีความสาคัญใน
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การปกครองที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐเองและหน่วยงานของรัฐกับประชาชนเป็น
บุคคลที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่มากที่สุดนอกเหนือจากอานาจหน้าที่ที่ ต้องถือปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่แล้ว กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ยังเป็นตัวแทนของรัฐในการปฏิบัติ
หน้าที่ทุกกระทรวง ทบวง กรม ตามที่กฎหมายกาหนด และยังเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย
อื่นอีกหลายฉบับที่กาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่เฉพาะของกานันผู้ใหญ่บ้าน (กรมการปกครอง, 2555:
39) เมื่อสถาบันกานันผู้ใหญ่บ้านมีความสาคัญกับการบริหารราชการแผ่นดิน การคงอยู่ของสถาบัน
ดังกล่าวย่อมมีความจาเป็นที่จะต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน ตามเงื่อนไขแห่ง
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 มาตรา 14 (11) ซึ่งการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ต้องการประเมินขีดความสามารถที่จาเป็นต้องปฏิบัติงานให้บรรลุสัมฤทธิผล ซึ่งจะเป็นการวัดเพื่อ
นาไปเปรียบเทียบกับความคาดหวังที่กาหนดไว้ในรูปแบบวัตถุ ประสงค์โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใหญ่บ้าน โดยมีจุดมุ่งหมายที่สาคัญในการประเมินผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน คือ
1) เพื่อเป็นมาตรการในการควบคุมกากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งจะทาให้เกิด
ประสิทธิภาพตลอดระยะเวลาที่ดารงตาแหน่ง เนื่องจากผู้ใหญ่บ้านมีวาระการดารงตาแหน่งเป็นเวลา
ยาวนานจนถึงอายุ 60 ปี จึงจาเป็นต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันการปฏิบัติหน้าที่
ที่หย่อนยานและไม่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
2) เพื่อทราบข้อเด่น ข้อด้ อย ของกานั น ผู้ ใหญ่ บ้าน ซึ่ งผู้ ประเมินผลสามารถระบุจุดเด่ น
จุดด้อยของกานัน ผู้ใหญ่บ้านได้ ทั้งนี้ เพื่อนามาส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
และพิจารณามาตรฐานการแก้ไข ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
3) เพื่อทราบผลการปฏิบัติหน้าที่ของกานั น ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งผลการปฏิบัติหน้าที่ของกานัน
ผู้ใหญ่บ้านจะเป็นตัว กาหนดว่าผู้ดารงตาแหน่งกานัน ผู้ใหญ่บ้าน สมควรที่จะดารงตาแหน่งต่อไป
หรือไม่ เนื่องจากในมาตรา 14 (11) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช
2457 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 กาหนดให้
ผู้ใหญ่บ้านต้องพ้นจากตาแหน่งหากไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งต้องทาอย่างน้อยทุก 5
ปีนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งเป็นกลไกสาคัญของระบอบประชาธิปไตยเพื่อให้
ประชาชนเห็นถึงความสาคัญของระบบสังคม การเมือง ความรับผิดชอบต่อสังคม จะช่วยให้ประชาชน
ตระหนักและเรียนรู้การมีส่วนร่วมในการประเมินผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านตนเอง (ส่วนบริหารงานกานัน
ผู้ใหญ่บ้าน (สานักบริหารการปกครองท้องที่, 2559)
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จังหวัดปราจีนบุรี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของภาคกลาง เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีทรัพยากรใน
ด้านการท่องเที่ยวมากมายและหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะผืนป่ามรดกโลกของอุทยานแห่งชาติเขา
ใหญ่แ ละอุท ยานแห่ ง ชาติทั บ ลาน ที่ นับ เป็ นสมบั ติ ล้ าค่า ในด้า นของทรั พยากรธรรมชาติ ทั้ งของ
ประเทศและของโลกเดิมปราจี น บุรีเป็นจังหวัดใหญ่ มี พื้นที่กว้างขวางเป็นอันดั บ 6 ของประเทศ
แต่ภายหลังได้มีการแยกจังหวัดออกจากมณฑลปราจิณ ตั้งเป็นจังหวัดนครนายกและฉะเชิงเทราและ
ในปี พ.ศ. 2536 ก็ได้มีพระราชบัญญัติแยกพื้นที่บางอาเภอออกจากจังหวัดปราจีนบุรีอีกครั้งแล้วตั้ง
เป็นจังหวัดสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรีจึงมีขนาดเท่ากับในปัจจุบันนับแต่นั้นมา จังหวัดปราจีนบุรีมีเนื้อ
ที่ประมาณ 4,762 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,054,449 ไร่ จัดเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็น
อันดับที่ 45 ของประเทศไทย แบ่งการปกครองออกเป็น 7 อาเภอ คือ อาเภอเมืองปราจีนบุรี อาเภอ
บ้านสร้าง อาเภอประจันตคาม อาเภอศรีมโหสถ อาเภอศรีมหาโพธิ อาเภอกบินทร์บุรี และอาเภอนาดี
จังหวัดปราจีนบุรีมีความเจริญและมีการลงทุนจากต่างประเทศปีละจานวนมาก โดยมีการ
ก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่ง เนื่องจากทาเลที่ตั้งอยู่ใกล้เมืองหลวงและใกล้ท่าเรือที่ใช้ส่งออก
และอยู่บนเส้นทางสาคัญสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก นอกจากนี้ จังหวัด
ปราจีนบุรีมีพื้นที่เกษตรกรรมจานวนมาก ทั้งพื้นที่ปลูกข้าว ทานา ทาสวนผลไม้ ทาให้ปราจีนบุรีมี
ผลผลิตข้าวที่มีคุณภาพดี กับผลไม้ที่เป็นที่รู้จัก เช่น ทุเรียน กระท้อน มะปราง มะยงชิด โดยเฉพาะ
ทุเรียน ได้รับการจดสิทธิบัตรเป็นทุเรียนจีไอ ทาให้ทุเรียนจากปราจีนบุรีมีชื่อเสียงโด่งดัง เป็นสินค้า
ส่งออกไปต่างประเทศทุกปี ทารายได้สู่ประชากรในจังหวัดอย่างมาก
ด้ว ยเหตุ นี้ จั ง หวั ดปราจี น บุ รี จึ งมี ค วามหลากหลายของประชากรจากกลุ่ มอาชี พต่ า ง ๆ
ทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม มีความเป็นสังคมเมืองและสังคมชนบทอยู่ในอาณาเขต
เดียวกัน ทาให้มีความหลากหลายทางความคิดของประชาชน ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วน
ท้องถิ่น เกี่ยวกับบทบาทการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาถึงระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านโดยศึกษาภายในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ผู้วิจัย
ปฏิบัติงานอยู่ เพื่อศึกษาถึงสภาพปัจจุบัน สาเหตุของปัญหาและอุปสรรคในการประเมินผลการปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านอันจะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงและเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านให้มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และเป็นธรรมกับผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย เป็นประโยชน์แก่กรมการปกครองในการใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวิเคราะห์ วางแผน
ปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้
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2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาถึงสภาพปัจจุบัน ปัญหาและอุปสรรคของระบบการประเมินผลการปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน
2.2 เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านให้มี
ความเหมาะสมและเป็นธรรมยิ่งขึ้น
3. วิธีดำเนินกำรวิจัย
การศึ ก ษาระบบการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องผู้ ใ หญ่ บ้ า น กรณี ศึ ก ษา จั ง หวั ด
ปราจีนบุรี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประกอบด้วย 1) การศึกษาข้อมูลจาก
เอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษาแนวคิดทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาครั้งนี้เพื่อ
ใช้เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาและประกอบการอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นโดยผู้ศึกษาได้
ศึกษาจากเอกสาร บทความทางวิช าการ วารสาร ของส านักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการ
ปกครอง คู่มือการปฏิบัติหน้าที่กานันผู้ใหญ่บ้าน ระเบียบกฎหมายต่าง ๆ การสืบค้นจากห้องสมุด
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ การสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต และงานวิจัยที่มีผู้ศึกษาไว้ใน
แง่มุมต่าง ๆ ที่เกี่ย วข้อง 2) การเก็บข้อมูล จากการสัมภาษณ์โดยการสัมภาษณ์เชิงลึ ก (In-depth
Interview) จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งคณะกรรมการประเมินและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการประเมิน
จากผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key Informants) โดยใช้วิธีเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)
จานวนทั้งสิ้น 14 คนได้แก่ 1) คณะกรรมการประเมินผล นายอาเภอ (ประธานกรรมการ) จานวน 2
คน หัวหน้าส่วนราชการประจาอาเภอหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่นของรัฐที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
(กรรมการ) จานวน 2 คน ปลัดอาเภอ (กรรมการและเลขานุการ) จานวน 2 คน 2) ราษฎรผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย จานวน 3 คน 3) ผู้บริหาร ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 3 คน 4) กานัน
ผู้ ใ หญ่ บ้ า น จ านวน 2 คน โดยใช้ เ กณฑ์ ใ นการคั ด เลื อ กคื อ เป็ น ผู้ ที่ เ คยร่ ว มเป็ น คณะกรรมการ
ประเมิ น ผล เป็ น ผู้ ที่ มี ป ระสบการณ์ ใ นการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร่ ว มกั น กั บ ผู้ ใ หญ่ บ้ า น มี ค วามเข้ า ใจใน
หลักเกณฑ์การประเมินผล ทราบระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน และ
เป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านใน
พื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี แล้วจึงนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เขียนสรุปและนาเสนอข้อมูลเชิงพรรณนา
(Descriptive Research) ในแต่ละประเด็นตามวัตถุประสงค์ในการศึกษาที่ตั้งไว้ตามกรอบแนวคิด
รูปแบบการประเมิน Stakeholder concerns
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4. ผลกำรศึกษำ
การศึ ก ษาระบบการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องผู้ ใ หญ่ บ้ า น กรณี ศึ ก ษา จั ง หวั ด
ปราจีนบุรี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 4
กลุ่ม คือ 1) คณะกรรมการประเมินผล 2) ผู้บริหาร/ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3) ราษฎร
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4) กานัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งสิ้น 14 คน ซึ่งจะนาเสนอข้อมูลโดยจะสรุปจาแนกเป็น
ประเด็นสาคัญ ดังนี้
4.1 ข้อมูลที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์คณะกรรมกำรประเมินผล
ประเด็นที่ 1 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล
จากการสัมภาษณ์กรรมการฯ ท่านที่ 1 กล่าวว่า “ในส่วนของการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
นายอาเภอจะแต่งตั้งหัวหน้าส่วนราชการระดับอาเภอเป็นกรรมการ และแต่งตั้งปลัดอาเภอประตาบล
เป็นกรรมการและเลขานุการ ไม่ได้แต่งตั้งกานันหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐตามที่ระเบียบฯ ให้แนวทางไว้
เพราะถ้าแต่งตั้งกานัน เป็น กรรมการก็ต้องแต่งตั้งทุกตาบล กานันกับผู้ใหญ่บ้านบางที่ก็ไม่ถูกกัน ”
กรรมการฯ ท่านที่ 2 กล่าวว่า “การประเมินผู้ใหญ่บ้านผมก็ประเมินตามแบบฟอร์มที่กาหนดมา
พิจารณาจากเล่มผลงานที่เขาส่งมาประกอบกับการสังเกตการทางานร่วมกันในพื้นที่ แต่งานในด้านอื่น
เราไม่ได้รู้ลึกซึ้งเหมือนฝ่ายปกครอง” นอกจากนี้กรรมการฯ ท่านที่ 1 ยังกล่าวอีกว่า “บางครั้งก็แต่งตั้ง
กรรมการประเมินผลจากหัวหน้าส่วนราชการประจาอาเภอที่ไม่ได้ปฏิบัติงานร่วมกันกับผู้ใหญ่บ้าน
สม่าเสมอ เช่น สัสดีอาเภอ สรรพากรอาเภอ” นอกจากนี้คณะกรรมการฯ ท่านที่ 3, 4 ให้ความเห็นไป
ในทางเดี ย วกั น กั บ กรรมการฯ ท่ า นที่ 5 ว่ า “คณะกรรมการประเมิ น ผลมี จ านวนน้ อ ยเกิ น ไป
ไม่ครอบคลุมที่จะใช้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านได้ทั้งหมด”
ประเด็นที่ 2 การพิจารณากาหนดหลักเกณฑ์การประเมินผล
จากการสั มภาษณ์กรรมการฯ ท่ านที่ 1 กล่ า วว่ า “การพิ จารณาก าหนดหลั ก เกณฑ์ เพื่ อ
ประเมินผู้ใหญ่บ้านนั้น ก็จะพิจารณาเลือกหลักเกณฑ์ตามแบบตัวอย่างที่ส่วนกลางกาหนดมาเพราะถ้า
กาหนดหลักเกณฑ์นอกเหนือจากที่ส่วนกลางกาหนดมาแล้ว มีปัญหาตามมาแน่นอน เกิดความไม่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน” อีกทั้งกรรมการฯ ท่านที่ 2 ให้ความเห็นไปในทางเดียวกันกับกรรมการฯ ท่านที่
5, 6 ว่า “หลักเกณฑ์ที่กาหนดมาตามแบบฟอร์มบางข้อไม่สอดคล้ องกับการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่
บางข้อผู้ใหญ่บ้านก็ทาได้ยากหรืออาจทาไม่ได้เลย”
ประเด็นที่ 3 การรับฟังความคิดเห็นของราษฎร
จากการสัมภาษณ์ก รรมการฯ ท่านที่ 3 กล่าวว่า “การรับฟังความคิดเห็นของราษฎรตาม
ระเบียบฯ กาหนดให้คณะกรรมการประเมินผลเป็นผู้กาหนดจานวนราษฎรในการแสดงความคิดเห็น
ไม่น้อยกว่า 20 คน คณะกรรมการฯ ก็ใช้วิธีการ โดยให้ผู้ใหญ่บ้านไปแจ้งลูกบ้านของตนจานวน 20
คน ให้มาเข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นตามวันที่คณะกรรมการฯ กาหนดไว้ ผู้ใหญ่บ้านก็จะไปแจ้ง

259

เฉพาะชาวบ้ านที่ส นั บ สนุ น ตน โดยไม่ไ ด้ค านึง ถึง จานวนครั ว เรื อนหรื อจ านวนประชากรที่ อยู่ ใ น
หมู่บ้าน” กรรมการฯ ท่านที่ 4 ยังกล่าวอีกว่า“การที่ระเบียบฯ กาหนดให้นาประกาศของอาเภอไปติด
ไว้ที่ว่าการอาเภอ ที่ทาการกานั น ที่ทาการผู้ใหญ่บ้านที่เข้ารับการประเมิน จริง ๆ แล้วชาวบ้านรู้ไม่
ทั่วถึงทั้งหมด จะรู้ได้ก็จากการที่ผู้ใหญ่บ้านไปแจ้งเป็นส่วนใหญ่”
ประเด็นที่ 4 การพิจารณาผลการประเมิน
จากการสัมภาษณ์กรรมการฯ ท่านที่ 1,2 ให้ความเห็นไปในทางเดียวกันกับกรรมการฯ ท่านที่
3 ซึ่ ง กล่ า วว่ า “ก็ ดู ต ามเอกสารที่ ผู้ ใ หญ่ บ้ า นส่ ง มาเป็ น หลั ก ประกอบกั บ การสั ง เกตการท างาน
ซึ่งแบบฟอร์มประเมินกาหนดมาไม่มีความชัดเจน มีความเป็นนามธรรมค่อนข้างสูง เป็นการกาหนด
หลักเกณฑ์กว้าง ๆ ไม่ได้ระบุถึงรายละเอียดในแต่ละหัวข้อ เช่น ด้านการปฏิบัติหน้าที่และงานตาม
นโยบายของรั ฐบาล ข้อ... ส่งเสริ มให้ ราษฎรในพื้นที่น้อมนาหลั กปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
โครงการพระราชดาริมาเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิตให้เห็นเป็นรูปธรรม หรือข้อ... ปฏิบัติตาม
ภารกิจหรืองานอื่นตามกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของส่วนราชการหรือที่นายอาเภอมอบหมาย
การปฏิบัติตามอานาจหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามบทบัญญัติของกฎหมาย
โดยไม่ปล่ อยปะละเลย เป็น ต้น ” อีกทั้งกรรมการฯ ท่านที่ 1 ยังกล่ าวอีกว่า ”การพิจารณาผลการ
ประเมินคือไม่ได้มีเกณฑ์การวัดคะแนน แต่เป็นการประเมินว่าผ่านหรือไม่ผ่านในข้อนั้น ๆ โดยเปิดช่อง
ให้กรรมการสามารถให้เหตุผลหรือคาชี้แจงประกอบการประเมินในข้อนั้น ๆ ซึ่งการพิจารณาผลการ
ประเมินลักษณะนี้สร้างความอึดอัดให้แก่คณะกรรมการประเมินผล เพราะไม่มีเกณฑ์การชี้วัดที่แน่ชัด
บางหั วข้อมีการอธิบ ายกาหนดรายละเอียดปลีกย่อยเยอะ บางหั ว ข้อไม่มีรายละเอียดอธิบายเลย
ถ้ากรรมประเมินผลคนใดคนหนึ่งมีความสัมพันธ์ที่ดีหรือผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เข้ารับการประเมิน
คณะกรรมการประเมิ น คนนั้ น ก็ อ าจลงความเห็ น ให้ ผ่ า น แต่ถ้ า คณะกรรมประเมิ น ไม่ รู้จั ก หรื อ มี
ความคุ้นเคยกับผู้เข้ารับการประเมินคนนั้น ก็อาจลงความเห็นไม่ผ่านก็ได้ อาจเกิดความไม่เป็นกลาง
และไม่เป็นธรรมกับผู้เข้ารับการประเมินรายอื่นอีกด้วย
ประเด็นที่ 5 ความคิดเห็นหลังจากจบกระบวนการประเมินผลแล้ว
จากการสัมภาษณ์กรรมการฯ ท่านที่ 2, 3 ให้ความเห็นไปในทางเดียวกันกับกรรมการฯ ท่าน
ที่ 1 ซึ่งกล่าวว่า “ก็ส่งผลดีให้ผู้ใหญ่บ้านที่ผ่านการประเมินนั้นมีความตระหนักรู้ในจุดเด่น จุดด้อยของ
ตนเอง ทราบถึงความคิดเห็นของราษฎรที่มีต่อตน ผู้ใหญ่บ้านก็จะนาสิ่งที่เป็นจุดด้อยไปปรับปรุงแก้ไข
และพัฒนาตนเองให้เป็นที่ยอมรับของราษฎรและของหน่วยงานราชการ แต่การประเมินในครั้งนี้ก็ไม่
อาจวัดได้ว่าผู้ใหญ่บ้านที่ผ่านการประเมินมาแล้วนั้ นจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึ้น”
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4.2 ข้อมูลที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์ผู้บริหำร/ข้ำรำชกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นที่ 1 การทางานร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
จากการสัมภาษณ์ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่านหนึ่ง กล่ าวว่า “การทางาน
ร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการปกครองท้องที่ตามกฎหมายแล้ว กาหนดให้ต้องมี
การประสานงานกันในพื้นที่ โดยผู้ใหญ่บ้านต้องประสานงานหรืออานวยความสะดวกให้แก่ชาวบ้านใน
การติดต่อหรือรับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่าน
นี้ยังกล่าวอีกว่า “ความสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่นและท้องที่ก็เป็นองค์ประกอบสาคัญที่จะทาให้การ
ปกครองในการบริหารราชการส่วนภูมิภาคและการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นสามารถดาเนินการให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบลื่นถ้าผู้นาท้องถิ่น และผู้นาท้องที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันก็จะช่วยกัน
ส่งเสริมการทางานซึ่งกันและกัน สนับสนุนการทางานให้กัน แต่จะมีปัญหาในการทางานเกิดขึ้นในบาง
ท้องที่ที่ผู้นาของท้องถิ่นและผู้นาท้องที่มีความขัดแย้งกันเอง เช่น ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้นาท้องที่มุ่ง
เล่ น การเมืองมากกว่าการทางานตามบทบาทหน้า ที่ที่รั บผิ ดชอบ ขาดความจริ งใจในการพั ฒ นา
งบประมาณหรือการพัฒนากระจุกเฉพาะในพื้นที่ฐานเสียงของตน ปัญหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
ระหว่างผู้นาท้องถิ่นและผู้นาท้องที่ การขาดความเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน การแย่งชิงมวลชน
เพื่อแสดงออกให้เห็นว่าชาวบ้านสนับสนุนฝ่ายตนมากกว่า”
ประเด็นที่ 2 การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการประเมินผลการปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน
จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่านหนึ่ง กล่าวว่า “ถ้าจะให้องค์กร
ปกครองส่ ว นท้ องถิ่น เข้ ามามี บ ทบาทในการประเมิน ผลการปฏิบั ติห น้า ที่ข องผู้ ใ หญ่ บ้า นแล้ ว นั้ น
เป็นเรื่องยากที่ผู้ใหญ่บ้านเขาจะยอมให้ท้องถิ่นเข้าไปประเมินตน ถึงแม้จะได้เข้ามามีส่วนร่วมแต่ก็คง
ไม่ได้เป็นส่วนสาคัญที่จะส่งผลต่อการประเมินเท่าไหร่ เพราะการประเมินผู้บริหารท้องถิ่น ถ้าในระดับ
อาเภอก็มีเฉพาะนายอาเภอ ปลั ดอาเภอ หรือหัวหน้าส่วนราชการระดับอาเภอ เป็นคณะกรรมการ
เท่านั้น ไม่ได้ให้กานัน ผู้ใหญ่บ้านเข้ามาร่วมประเมินด้วย” ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่านนี้
ยังกล่าวอีกว่า “ลึกๆแล้วท้องถิ่นกับท้องที่ก็ยังคงมีความขัดแย้งกันเองอยู่ จะให้คนที่มีความขัดแย้งกัน
ไปประเมินการทางานซึ่งกันและกันผลการประเมินก็จะมีแต่อคติ แต่ถ้าเขามีความรักใคร่ สนิทสนมกัน
ให้เกียรติกัน ผู้ใหญ่บ้านเขาก็อาจจะยินดีที่จะให้ท้องถิ่นเข้าไปร่วมประเมิน”
4.3 ข้อมูลที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์รำษฎรผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ประเด็นที่ 1 การรับทราบข่าวสารและความเข้ าใจในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้ใหญ่บ้าน
จากการสัมภาษณ์ราษฎรท่านหนึ่งกล่าวว่า “การประเมินผู้ใหญ่บ้านครั้งที่ผ่านมา มีชาวบ้าน
บางส่วนยังไม่รู้ข่าวสารว่าจะมีการประเมิน เพราะราษฎรบางส่วนออกไปทางานตั้งแต่เช้ามืดและ
กลับมาช่วงค่า การประชาสัมพันธ์จากทางอาเภอก็มีเพียงแต่การปิดประกาศไว้ที่บ้านของผู้ใหญ่บ้าน
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หรื อ ไม่ ก็ มี ผู้ ใ หญ่ บ้ า นมาแจ้ ง กั บ ชาวบ้ า น ซึ่ ง ชาวบ้ า นบางส่ ว นผู้ ใ หญ่ บ้ า นก็ แ จ้ ง ไม่ ทั่ ว ถึ ง อี ก ทั้ ง
คณะกรรมการที่จะมาประเมินก็ไม่ได้มีการประชุมชี้แจงชาวบ้านก่อนว่าจะมีการประเมินผู้ใหญ่บ้าน
ทาให้ ร าษฎรบางส่ ว นไม่ มีเข้ าใจว่าประเมินผู้ ใหญ่บ้านไปทาไม ส่ ว นมากจะคิดว่าประเมินเพื่อให้
ผู้ใหญ่บ้านอยู่ต่อหรือให้ออก” ราษฎรอีกท่านหนึ่งยังกล่าวอีกว่า “ชาวบ้านบางส่วนก็ไม่ได้สนใจการ
ประเมินผู้ใหญ่บ้านเท่าไหร่ คนที่มาประชุมก็เป็นคนเดิม ๆ ที่มีส่วนร่วมในหมู่บ้าน คนที่ไม่เคยมาก็ไม่
มาเลยถ้าเขาไม่ได้ประโยชน์อะไรโดยตรงกับเขา”
ประเด็นที่ 2 ความชัดเจนของหลักเกณฑ์การประเมินผล
จากการสัมภาษณ์ ราษฎรท่านหนึ่งกล่าวว่า “คาถามที่ใช้ถามความเห็นของราษฎรบางข้อ
ชาวบ้ า นบางส่ ว นก็ ไ ม่ เ ข้ า ใจค าถาม เนื่ อ งจากเป็ น ค าถามในลั ก ษณะกว้ า ง ๆ ไม่ มี ก ารอธิ บ าย
รายละเอียดอย่างชัดเจน คาถามวน ๆ ซ้าไปซ้ามา ทาให้ชาวบ้านไม่เข้าใจ ตัดสินใจออกความคิดเห็น
ได้ยาก คณะกรรมการประเมินต้องยกตัวอย่างประกอบราษฎรถึงจะเข้าใจ” ราษฎรอีกท่านหนึ่งยัง
กล่าวอีกว่า “มันก็ตัดสินใจลาบากเหมือนกันที่จะเลือกว่าผู้ใหญ่บ้านเขาทาหรือไม่ทาในคาถามนั้น
เพราะค าถามบางข้ อไม่ ได้ อ ธิ บ ายรายละเอี ยดเอาไว้ แต่ ถ้ าข้ อ ไหนมี คาอธิบ ายรายละเอี ยดหรื อ
กรรมการยกตัวอย่างชาวบ้านก็เข้าใจได้ง่าย”
ประเด็นที่ 3 การรับฟังความคิดเห็นของราษฎร
จากการสัมภาษณ์ราษฎรท่านหนึ่งกล่าวว่า “ถ้าดูตามระเบียบแล้ว การรับฟังความคิดเห็น
ของชาวบ้านก็เป็นเพียงส่วนประกอบหนึ่งในการตัดสินใจของคณะกรรมการฯ ไม่ได้มีผลอะไรกับการ
ประเมินว่าจะให้ผู้ใหญ่บ้านผ่านหรือไม่ผ่าน เพียงแต่นามาให้ครบองค์ประกอบการประเมินเท่านั้น
ไม่ได้มุ่งหมายที่จะรับฟังความคิดเห็นของราษฎรอย่างแท้จริง ก็อาจมองได้ว่าการรับฟังความคิดเห็น
ของชาวบ้านไม่ได้สาคัญอะไร ทั้งที่ชาวบ้านก็เป็นคนเลือกผู้ใหญ่บ้านเข้ามาทาหน้าที่ ถ้าชาวบ้านเขารู้
ว่าการประเมินเป็นแบบนี้คราวหน้าเขาก็ไม่มากัน”
ประเด็นที่ 4 ห้วงระยะเวลาการประเมินผล
จากการสั ม ภาษณ์ ร าษฎรสองท่ า น ให้ ค วามเห็ น ไปในทางเดี ย วกั น กั บ ราษฎรท่ า นหนึ่ ง
ซึ่งกล่าวว่า “การประเมินผู้ใหญ่บ้านที่กฎหมายกาหนดให้ต้องประเมินทุก 4 ปีนั้น เป็นระยะเวลาที่
นานเกินไปเพราะการทางานของผู้ใหญ่บ้านมีความใกล้ชิดกับชาวบ้านและหน่วยงานราชการต่าง ๆ
เพราะประชาชนมองเห็นถึงการทางานของผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตลอดเวลาอยู่แล้ว แต่ส่วนราชการมีการ
ปรับย้ ายบ่อยครั้ ง การที่จะประเมินให้บ่อยขึ้นกว่าเดิมก็ย่อมส่ง ผลดีมากกว่าผลเสียต่อผู้ใหญ่บ้าน
ยังเป็นการกระตุน้ ให้ผู้ใหญ่บ้านมีความมุ่งมั่น กระตือรือร้น ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ จะทาอะไรผู้ใหญ่บ้านก็
จะนึกถึงชาวบ้านก่อนเป็นอันดับแรก”
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4.4 ข้อมูลที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์กำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน
ประเด็นที่ 1 บทบาทหน้าที่ของกานัน ผู้ใหญ่บ้านในปัจจุบัน
จากการสัมภาษณ์กานันท่านหนึ่ง กล่าวว่า “กานัน ผู้ใหญ่บ้าน มีความเป็นมายาวนานมีความ
ใกล้ชิดกับประชาชน ในสังคมพื้นที่ชนบท กานัน ผู้ใหญ่บ้านยังคงมีความสาคัญและจาเป็นอยู่ ยังเป็น
กลไกสาคัญในการประสานงานระหว่างรัฐกับชาวบ้าน อีกทั้งยังเป็นผู้ช่วยเหลือนายอาเภอ หน่วยงาน
ราชการอื่ น ๆ ในการบ าบั ด ทุ ก ข์ บ ารุ ง สุ ข ของชาวบ้ า น ทั้ ง ด้ า นการรั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ย
การอานวยความเป็นธรรม การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ก็ต้องเป็นผู้นา
เป็ น แบบอย่ างที่ดีให้ ช าวบ้ าน” ผู้ใหญ่บ้านท่านหนึ่งยังกล่ าวอีกว่า “แม้ในปัจจุบันสภาพสั งคมจะ
เปลี่ยนไปมาก หน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านจากเดิมที่มีมากอยู่แล้วก็มีเพิ่มมากขึ้น การทางานของผู้ใหญ่บ้าน
ก็ต้องมีการปรั บ ตัว ให้เข้ากับ สถานการณ์ต่าง ๆ การทางานเดี๋ย วนี้ก็ยากขึ้น ต้องฟังกระแสสั งคม
ฟังเสียงชาวบ้าน ก่อนจะทาอะไรไปก็ต้องคานึงถึงผลกระทบที่จะตามมาด้วย” ผู้ใหญ่บ้านท่านหนึ่งยัง
กล่าวอีกว่า “ถึงแม้การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจะเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากในปัจจุบัน คนอื่น
อาจจะมองว่ามีอานาจหน้าที่ มีการทางานที่ทับซ้อนกัน ท้องถิ่นก็จะเน้นไปในเรื่องของการพัฒนาพื้นที่
การบริการสาธารณะ เนื่องจากมีงบประมาณในการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ แต่ผู้ใหญ่บ้านจะมีหน้าที่ใน
การรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้านเป็นหลัก”
ประเด็นที่ 2 ความเหมาะสมของหลักเกณฑ์การประเมินผล
จากการสัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้านท่านหนึ่ง กล่าวว่า “หลักเกณฑ์ที่ใช้ประเมินผู้ใหญ่บ้านอยู่ใน
กรอบของอานาจหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน อาจจะมองว่าเยอะเกินไปแต่ก็ครอบคลุมการปฏิบัติหน้าที่
แต่ก็มีหลักเกณฑ์บางข้อที่ใช้ประเมินก็ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน หรือหลักเกณฑ์บางข้อ
ในทางปฏิบัติสามารถทาได้ยากหรืออาจทาไม่ได้เลย และในแต่ละพื้ นที่ก็มีบริบทการทางานที่แตกต่าง
กัน ควรจะให้ผู้ใหญ่บ้านที่เข้ารับการประเมินเข้ามามีส่วนร่วมหรือแสดงความคิดเห็นในการพิจารณา
กาหนดหลักเกณฑ์การประเมินด้วย”
ประเด็นที่ 3 การสรรหาคณะกรรมการประเมินผล
จากการสัมภาษณ์กานันท่านหนึ่งกล่าวว่า “ถึงแม้ว่าผู้ใหญ่บ้านจะสังกัดกระทรวงมหาดไทย
แต่ ก็ ยั ง เป็ น กลไกในระดั บ ท้ อ งที่ ใ ห้ ส่ ว นราชการกระทรวงอื่ น ๆ ด้ ว ย ทั้ ง กระทรวงสาธารณสุ ข
กระทรวงเกษตรแหละสหกรณ์ และภาคส่วนอื่น ๆ ถ้าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลควร
จะให้ ส่ ว นราชการหรื อ ภาคส่ ว นอื่ น ที่ ท างานร่ ว มกั น กั บ ผู้ ใ หญ่ บ้ า นในพื้ น ที่ เ ป็ น ส่ ว น หนึ่ ง ของ
คณะกรรมการ โดยคานึงถึงการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่และครอบคลุมการปฏิบัติงานของผู้ใหญ่บ้าน
ด้ว ย ประการส าคัญคือคณะกรรมการประเมินผลที่จะแต่งตั้ง มานั้น ต้องมีความรู้ความเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านในระดับหนึ่ง ต้องเป็นที่ยอมรับของส่วนราชการอื่น มีวุฒิ ภาวะและมี
ความเป็นกลาง ไม่ใช้อคติห รือความพึงพอใจส่วนตัวในการตัดสิน ถ้าคณะกรรมการประเมินผลที่
แต่งตั้งมามีคุณสมบัติเหล่านี้ก็จะเป็นที่ยอมรับจากประชาชน จากผู้เข้ารับการประเมิน และจากส่วน
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ราชการอื่น อีกด้ว ย เป็ นการขจั ดปั ญหาเรื่องความน่าเชื่อถือของผลการประเมิน ลบข้อครหาที่ว่า
ช่วยเหลือกันเรื่องผลการประเมิน แล้วยังเป็นธรรมกับผู้เข้ารับการประเมินอีกด้วย”
ประเด็นที่ 4 ข้อจากัดในเรื่องการเก็บรวบรวมหลักฐานหรือผลงานในการปฏิบัติหน้าที่
จากการสัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้านท่านหนึ่งกล่าวว่า “หลังจากที่มีการประกาศเรื่องการประเมินผล
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านแล้ว นายอาเภอก็จะกาหนด วันและสถานที่ให้ผู้ใหญ่บ้านส่งหลักฐาน
การทางาน เช่น สมุดบันทึกผลการปฏิบัติหน้าที่ สมุดบันทึกการตรวจราชการ สมุดบันทึกรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน ภาพถ่ายการทางานร่วมกับประชาชนหรือส่วนราชการอื่น ๆ หนังสือ
ชมเชย ประกาศเกียรติคุณ ผู้ ใหญ่บ้านในบางพื้นที่หรือผู้ใหญ่บ้านรุ่นเก่า ไม่มีความสามารถเพียง
พอที่จะใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทาให้ต้องไปว่าจ้างให้คนอื่นรวบรวมผลงาน” ผู้ใหญ่บ้านยังกล่าวอีก
ว่า “เนื่องจากผลการปฏิบัติงานจะเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์สาคัญที่คณะกรรมการประเมินฯจะใช้
พิจารณา ซึ่งการรวบรวมผลงานตลอดระยะเวลา 4 ปีนั้น ต้องใช้ความใส่ใจในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เป็นอย่างมาก เสี่ยงต่อการสูญหาย หรือถ้าหากลืมบันทึกเรื่องใดเรื่องหนึ่งอาจทาให้การพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์ขาดตกบกพร่องไป”
ประเด็นที่ 5 หลังจากที่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
จากการสัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้านท่านหนึ่งได้ให้ความเห็นเป็นไปในทางเดียวกับกานันซึ่งได้กล่าว
ว่า “เรื่องผลการประเมินนั้น ก็จะทาให้ผู้ใหญ่บ้านทราบว่าตนเองมีจุดเด่น จุดด้อยเรื่องใดล้าง บ่งบอก
ถึงศักยภาพในการทางาน รวมถึงสะท้อนให้เห็นถึงหลักเกณฑ์ที่ใช้ ในการประเมินกับการปฏิบัติหน้าที่
จริงสอดคล้องว่ามีความเหมาะสมกับพื้นที่หรือไม่ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ผู้ใหญ่บ้านตระหนักถึง
บทบาทหน้าที่ เป็นแบบอย่างของผู้นาชุมชน สร้างความศรัทธาและความไว้วางใจต่อราษฎร มีความ
เสียสละอุทิศตนช่วยเหลือราษฎร เป็นเครื่องมือที่ดี ในการใช้ควบคุมให้ผู้ใหญ่บ้านต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายอย่างเคร่งครัด มีระเบียบวินัย เพราะมีบทลงโทษเช่นเดียวกันกับข้าราชการ” ผู้ใหญ่บ้านท่าน
หนึ่งยังกล่าวอีกว่า “การที่จะส่งเสริมการทางานของผู้ใหญ่บ้านให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมในทุกด้าน
ตามหลักเกณฑ์ที่ใช้ประเมินนั้น ก็ต้องมีการสนับสนุนการทางานด้วย ไม่ว่าจะเป็นด้านงบประมาณ
ด้านการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ จากกรมการปกครองหรือส่วนราชการอื่น
เพื่อให้การประเมินในครั้งต่อไปมีความเหมาะสม เป็นธรรมกับผู้เข้ารับการประเมินมากยิ่งขึ้น”
5. สรุปผลกำรวิจัย อภิปรำยผลและข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลกำรวิจัย
จากการศึ ก ษาระบบการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องผู้ ใ หญ่ บ้ า น ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ.
2559 พบว่า ระบบประเมินยังมีความบกพร่อง ขาดหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม ขาดการมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแยกออกได้เป็นประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
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ประเด็นที่ 1 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล
ในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลั กเกณฑ์และวิธีการประเมิน ผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้า น พ.ศ. 2559 ซึ่งคณะกรรมการ
ประเมินผลที่นายอาเภอมีตาแหน่งเป็นประธานและแต่งตั้งกรรมการจากหัวหน้าส่วนราชการประจา
อาเภอ หรือกานันในพื้นที่ หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่นของรัฐที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จานวน 1 คน
เป็นกรรมการ และปลัดอาเภอ 1 คน เป็นกรรมการและเลขานุการ รวมทั้งสิ้น 3 คน ส่งผลให้การ
ประเมินตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ซึ่งมีการประเมินผลหลายด้านไม่ครอบคลุมการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้ใหญ่บ้านได้ทั้งหมด เพราะคณะกรรมการที่เป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับอาเภอมีความรู้เฉพาะด้าน
ของตน อีกทั้งคณะกรรมการประเมินผลมีการย้ายสถานที่ทางานอยู่บ่อยครั้ง ไม่ได้มีความใกล้ชิดและ
มีประสบการณ์ทางานร่วมกันกับผู้ใหญ่บ้านเท่าที่ควรหรือกรรมการที่นายอาเภอแต่งตั้งขึ้นบางคน
ไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจในอานาจหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน มีแต่เพียงนายอาเภอและปลัดอาเภอเท่านั้น
ที่ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านอย่างลึกซึ้ง
ประเด็นที่ 2 การกาหนดวิธีการ หลักเกณฑ์และการพิจารณาผลการประเมิน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. 2559 กาหนดให้นายอาเภอจัดให้มีการประเมินผู้ใหญ่บ้านที่ดารงตาแหน่งครบ 4
ปี ซึ่งในการประเมิ น ต้ องดาเนิ น การให้ แล้ ว เสร็จภายใน 45 วั นนั บแต่วัน ที่ต้องมี การประเมินผล
ให้คณะกรรมการประเมินผลกาหนดหลักเกณฑ์การประเมินและลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของราษฎร
ซึ่งในการพิจารณากาหนดหลักเกณฑ์การประเมิน คณะกรรมการประเมินผลจะพิจารณาหลักเกณฑ์
แบบฟอร์มที่ส่วนกลางกาหนดมาโดยไม่ได้คานึงถึงความเหมาะสมและความสอดคล้องในพื้นที่ แม้ตาม
ระเบียบฯ จะเปิดช่องให้คณะกรรมการประเมินผลสามารถกาหนดหลักเกณฑ์ขึ้นมาเองได้ตามความ
เหมาะสม อีกทั้งสถานการณ์ของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป หลักเกณฑ์บางข้อที่ใช้เป็นตัวชี้วัดการทางาน
ของผู้ใหญ่บ้านไม่สามารถวัดการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านได้จริงและไม่สอดคล้องกับสถานการณ์
ขณะที่มีการประเมิน เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้เข้ารับการประเมิน
ในการกาหนดจานวนราษฎรที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นก็ไม่ได้มีมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งโดย
ส่วนใหญ่จะกาหนดไว้จานวน 20 คน ตามที่ระเบียบฯ กาหนดไว้ว่าต้องรับฟังความเห็นของราษฎรไม่
น้อยกว่า 20 คน โดยให้ ทั่ว ถึงและเป็นธรรม โดยไม่ได้กาหนดคุณสมบัติของราษฎรหรือคานึงถึง
จานวนประชากรในหมู่บ้าน ทาให้เกิดความไม่เป็นธรรมกับผู้เข้ารับการประเมิน หากหมู่บ้านนั้นมี
ความขั ด แย้ ง กั น ของราษฎร อี ก ทั้ ง การลงพื้ น ที่ รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของราษฎร คณะกรรมการ
ประเมิ น ผลจะให้ ผู้ ใ หญ่ บ้ า นที่ เ ข้ า รั บ การประเมิ น เป็ น คนไปแจ้ ง แก่ ร าษฎรว่ า จะมี ก ารประเมิ น
ผู้ใหญ่บ้าน หากผู้ใหญ่บ้านแจ้งราษฎรไม่ทั่วถึงก็จะเกิดปัญหาตามมาได้
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การพิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการ ตามแบบฟอร์มที่กรมการปกครองกาหนดมา
เป็นการลงความเห็นว่าผ่านหรือไม่ผ่านในด้านนั้น ๆ ซึ่งแบบประเมินมีความเป็นนามธรรมอยู่สูงมาก
คณะกรรมการประเมินผลต้องใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจ อาจเกิดอคติหรือความพึงพอใจส่วนตัว
เกิดความไม่เป็นกลางกับผู้เข้ารับการประเมินรายอื่นได้
ประเด็นที่ 3 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประเมินผล
การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน ตามระเบียบฯ คณะกรรมการฯจะนาเกณฑ์
การประเมินประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ด้าน และหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1 ด้าน โดยนาเกณฑ์การประเมินผล 4 ด้าน ด้านละไม่น้อยกว่า 20 ภารกิจ มารวมกั นมีเกณฑ์การ
ประเมินทั้งหมดไม่น้อยกว่า 80 ข้อ หากผลคะแนนรวมกันอยู่ในระดับผ่าน จานวน 40 ข้อ ถือว่าผ่าน
เกณฑ์ ก ารประเมิน โดยให้ คณะกรรมการฯ นาการรับ ฟั งความคิ ดเห็ นของราษฎรในหมู่ บ้ านมา
ประกอบการพิจ ารณา หากการรั บฟังความคิดเห็ นของราษฎรเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนที่คณะ
กรรมการฯกาหนด (จ านวนไม่ น้ อ ยกว่ า 20 คน) เห็ น ว่ า ไม่ ผ่ า นการประเมิ นผล และขั ดแย้ ง กั บ
ความเห็นของคณะกรรมการฯ ระเบียบฯ กาหนดให้คณะกรรมการฯ ทบทวนผลการประเมินและให้
ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้ได้ข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติ แสดงให้เห็นว่าการมีส่วนร่วมของราษฎร
เป็นเพียงการรับฟังความคิดเห็นของราษฎร ไม่ได้มีผลอะไรต่อการประเมินเพราะอานาจตัดสินใจ
ทั้งหมดขึ้น อยู่กับ คณะกรรมการฯ อีกทั้งระเบียบฯ ก็ไม่ได้กาหนดให้ ภาคส่ ว นอื่น ๆ ที่ปฏิบัติงาน
ร่วมกันกับผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เข้ามามีบทบาทในการประเมินฯ อีกด้วย ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนราชการอื่นในพื้นที่ รวมถึงกลุ่มราษฎรต่าง ๆ ในหมู่บ้าน ทั้งที่ภาคส่วนเหล่านี้ทางานใกล้ชิดและมี
ส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน
ประเด็นที่ 4 ระยะเวลาในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านในปัจจุ บัน มีจุดมุ่งหมายสาคัญคือเพื่อเป็น
มาตรการควบคุมกากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน เสริมสร้างและรักษาประสิทธิภาพการ
ปฏิ บั ติ ง านให้ อ ยู่ ใ นระดั บ มาตรฐานที่ ท างราชการต้ อ งการและตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการของ
ประชาชน ซึ่งการประเมินผลฯ ทุก 4 ปีนั้น อาจเป็นระยะเวลาที่น านเกินไป วัดประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านได้ยาก อีกทั้งการประเมินผลงานต้องมีการยึดโยงกับนโยบายของรัฐบาล
ซึ่งมีเนื้องานเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปีตามสถานการณ์ของประเทศ และผู้ใหญ่บ้านจะปฏิบัติงานเพื่อ
สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลเมื่อใกล้ถึงช่วงการประเมินเท่านั้น
5.2 อภิปรำยผลกำรวิจัย
1) การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านมีจานวนน้อยเกินไป ขาดความ
เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน ไม่สามารถประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านได้อย่าง
ครอบคลุม ซึ่งสอดคล้องกับ เสนาะ ติเยาว์ (2543) ได้อธิบายว่า ผู้ทาหน้าที่พิจารณาการปฏิบัติงาน
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ควรจะมีความเข้าใจในหลักการ วัตถุประสงค์และวิธีการโดยตลอด หากมีการร่วมกันพิจารณาควรร่วม
ปรึกษาหารือกันเสียก่อนว่าจะดาเนินการกันอย่างไร เพื่อให้วิธีการเป็นไปในแนวเดียวกัน การเรียนรู้
หลักการก่อนที่จะพิจารณานั้นถึงแม้จะมีข้อผิดพลาดในเวลาต่อมา แต่ก็แสดงให้เห็นว่าผู้นั้นเป็นผู้มี
ความสนใจและเอาใจใส่ ดีแ ละก็ ไม่ ใ ช่เ ป็ นข้ อน่ า ตาหนิ แ ต่อ ย่ างใด และยัง สอดคล้ อ งกั บ ศรีอ รุ ณ
เรศานนท์ (2532) ได้อธิบายว่า ผู้ทาหน้าที่พิจารณาการปฏิบัติงาน ควรมีความเข้าใจในหลักการ
วัตถุประสงค์และวิธีการทั้งหมดควรมีการพิจารณาหารือร่วมกันก่อนว่าจะดาเนินการอย่างไร เพื่อให้
วิธีการเป็นไปในแนวเดียวกัน
2) การกาหนดวิธีการ หลักเกณฑ์และการพิจารณาผลการประเมิน
การพิ จ ารณาก าหนดหลั ก เกณฑ์ ก ารประเมิ น คณะกรรมการประเมิ น ผลจะพิ จ ารณา
หลักเกณฑ์ตามที่แบบฟอร์มกาหนดมาโดยไม่ได้คานึงถึงความเหมาะสมและความสอดคล้องในพื้นที่
หลักเกณฑ์ที่ใช้เป็นตัวชี้วัดการทางานของผู้ใหญ่บ้านไม่สอดคล้องและทันต่อสถานการณ์การปฏิบัติ
หน้าที่จริง การพิจารณาผลการประเมิน นอกจากจะพิจารณาจากสมุดบันทึกผลการปฏิบัติหน้าที่
ยั งต้องใช้ดุล ยพินิ จ ส่ ว นตั ว ในการตัด สิ นใจ เนื่อ งจากความไม่ชัดเจนของหลั ก เกณฑ์ การประเมิ น
ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ อลงกรณ์ มี สุ ท ธา และสมิ ต สั ช ฌุ ก ร (2539) อธิ บ ายว่ า การประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานเป็นกระบวนการประเมินค่าผลการปฏิบัติงาน มิใช่ประเมินค่าบุคคล (Weigh the WorkNot the Worker) กล่าวคือ ผู้ประเมินจะคานึงถึงการประเมินค่าของผลการปฏิบัติงานเท่านั้น มิได้มุ่ง
ประเมินค่าของตัวบุคคลหรือของพนักงาน และยังสอดคล้องกับ เสนาะ ติเยาว์ (2543) ได้อธิบายว่า
วิธีการหรือข้อเสนอแนะใด ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาควรจะนามาใช้เพื่อทาให้การพิจารณา
นั้น ถูกต้องมากขึ้น อย่ างน้ อยผู้ ทาหน้าที่ในการประเมินจะต้องมีความสั งเกตในตัวพนักงานอย่าง
เพียงพอเพื่อจะได้เรียนรู้ถึงพฤติกรรมของพนักงานนั้นโดยตลอด กล่าวอย่างง่าย ๆ จะต้องรวบรวม
หลักฐานและปัจจัยต่าง ๆ มาประกอบการพิจารณาให้มากที่สุด และยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ
บุญตา แจ่มแจ้ง (2560) พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกองการ
เจ้ า หน้ าที่ กรมส่ ง เสริ มการปกครองท้ องถิ่ น มี 6 ด้ า น คื อ 1) ปั ญ หาด้า นหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก าร
ประเมินผลการปฏิบัติ งาน 2) ปัญหาด้าน ผู้ประเมิน 3) ปัญหาด้านผู้รับการประเมิน 4) ปัญหาด้าน
เครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงาน 5) ปัญหาด้านผลการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน
3) การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประเมินผล
การมีส่วนร่วมของราษฎรเป็นเพียงการรับฟังความคิดเห็นของราษฎร อีกทั้งระเบียบฯ ก็ไม่ได้
กาหนดให้ภาคส่วนอื่น ๆ ที่ ปฏิบัติงานร่วมกันกับผู้ใหญ่บ้านในพื้ นที่เข้ามามีบทบาทในการประเมินฯ
อีกด้วย ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการอื่นในพื้นที่ รวมถึงกลุ่มราษฎรต่าง ๆ ในหมู่บ้าน
ซึ่งภาคส่วนเหล่านี้ทางานใกล้ชิดและมีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงกับ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน
ซึ่งไม่สอดคล้องกับ Stakeholder Model รูปแบบ Stakeholder concerns โดย Vedung (1998)
อธิบายว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการแทรกแซงหรือผลกระทบ
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ของการแทรกแซง การประเมิน ผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ยเริ่มต้นด้ว ยการวาดแผนผั งแสดงกลุ่ มบุคคลที่
เกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องกับองค์ป ระกอบ การดาเนินการ ผลลัพธ์ และการบริหารจัดการของการ
แทรกแซง ผู้ประเมินต้องระบุกลุ่มบุคคลที่ริเริ่ม อนุมัติ สนับสนุนงบประมาณ และใช้การแทรกแซง
เหตุผลเชิงประชาธิปไตยที่สนับสนุนการใช้แบบจาลองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดจากทัศนคติเกี่ยวกับการ
มีส่วนร่วมและการอภิปรายทางการเมือง แม้ว่า ประชาธิปไตย คือ การออกเสียงเลือกตั้งผู้แทนเพื่อทา
หน้ า ที่ ตั ด สิ น ใจแทนประชาชน (ประชาธิ ป ไตยแบบมี ผู้ แ ทน : Representative Democracy)
แต่ประชาชนควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจขั้นสุดท้ายระหว่างการเลือกตั้ง (ประชาธิปไตยแบบมีส่วน
ร่วม : Participative Democracy) นอกจากนี้ การอภิปราย การสนทนา และการโต้วาที ถือเป็น
กระบวนการสาคัญของระบบประชาธิปไตย เพราะสามารถกระตุ้นการสร้างและการกลั่นเกลาความ
เชื่อและความต้องการของประชาชน แบบจาลองผู้มีส่วนได้ส่ วนเสียยังถือเป็นประชาธิปไตยแบบ
ปรึ ก ษาหารื อ และประชาธิ ป ไตยแบบมี ส่ ว นร่ ว ม การประชุ ม ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย สร้ า งเสริ ม การ
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาสาธารณะระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการเรียนรู้สู่การเป็นพลเมืองที่ดีใน
อนาคต รวมถึงเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมและเพิ่มอานาจการตัดสินใจขั้นสุดท้ายให้แก่ประชาชน
4) ระยะเวลาในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านทุก 4 ปีนั้น เป็นห้วงระยะเวลาที่นานเกินไป
การประเมิ น เพื่ อ ควบคุ ม ก ากั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องผู้ ใ หญ่ บ้ า น เสริ ม สร้ า งและรั ก ษา
ประสิ ทธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง านต้อ งมี การปรั บรู ป แบบหรื อ หลั ก เกณฑ์ เ พื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งและทั น ต่ อ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ ควรจะมีห้ วงระยะเวลาในการประเมินที่สั้นลงกว่าปัจจุบัน
ซึ่งสอดคล้ องกับ อลงกรณ์ มีสุ ทธา และสมิต สั ช ฌุกร (2539) ได้อธิบายว่า การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานจะต้องมีความแม่นยาในการประเมิน หมายถึง ความเชื่อมั่นได้ (Reliability) ในผลการ
ประเมิน และความเที่ยง (Validity) ของผลการประเมิน ความเชื่อมั่นได้ หมายถึง ความคงเส้นคงวา
ของผลการประเมินหลาย ๆ ครั้ง ความคงเส้นคงวานี้ชี้ให้เห็นได้จากเมื่อผู้ประเมินประเมินบุคคลหลาย ๆ
ครั้ ง และผลที่อ อกมาเหมือ นกัน เช่น นี้มีค วามคงเส้ น คงวา (Consistency) และผู้ ประเมิ นอาจจะ
กลับมาประเมินอีกหลังจากนั้ น 2-4 สัปดาห์ โดยประเมินภายในขอบเขตของสิ่งที่ปรากฏอยู่เดิม คือ
งานไม่เปลี่ยนไปและนาไปเปรียบเทียบกับผลการประเมินเดิม ถ้าผลเหมือนกันอีกแสดงว่ามีความคง
เส้น คงวา และยังสอดคล้ องกับ ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2545) ได้อธิบายว่า การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเป็นกระบวนการต่อเนื่องที่ต้องการกระทาอยู่ตลอดเวลาตามความเหมาะสม เพื่อให้เกิด
ความถูกต้องและเป็นธรรมต่อผู้ถูกประเมินทุกคน
5.3 ข้อเสนอแนะ
ในการศึ ก ษาแนวทางการพั ฒ นาระบบการประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ข องผู้ ใ หญ่ บ้ า น
กรณีศึกษา: จังหวัดปราจีนบุรี อาจจะไม่มีวิธีการใดที่จะเป็นวิธีการที่จะประเมินผู้ใหญ่บ้านได้ดีที่สุด
แต่ต้องหาวิธีการเหมาะสมที่จะใช้ในขณะที่มีการประเมินให้มีความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย และจากการ
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สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผลการวิจัยนั้น สามารถประมวลความต้องการและความคิดเห็นของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียต่อแนวทางการพัฒนาระบบการประเมินผู้ใหญ่บ้านได้ ดังนี้
แนวทางที่ 1 การสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล
การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการประเมินผล ควรจะมีกระบวนการสรรหาที่มาจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในการประเมินฯ ให้ครอบคลุมการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านตามความเหมาะสมของแต่ละ
พื้นที่ โดยกระบวนการในการสรรหานั้นอาจใช้วิธีการดังต่อไปนี้ 1) การเลือกโดยประชุมประชาคม
หมู่บ้าน โดยให้ราษฎรในหมู่บ้านคัดเลือกผู้แทนของตนเข้ามาเป็นกรรมการ ราษฎรสามารถแสดง
ความคิดเห็นได้อย่างเสมอภาค 2) การเลือกโดยวิธีลับ ซึ่งจะเป็นการคัดเลื อกโดยปราศจากความเกรง
กลั วต่ออิทธิพลหรื อความเกรงใจต่อผู้ ใหญ่บ้านหรือบุคคลอื่น 3) การคัดเลือกจากคณะกรรมการ
หมู่บ้าน โดยให้นายอาเภอหรือปลัดอาเภอร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นผู้คัดเลือก เพื่อเป็นการ
ลดความยุ่งยากในกระบวนการสรรหาคณะกรรมการ ซึ่งจะเป็นการ และการแต่ งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลควรประกอบไปด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประเมินทั้งหมด คือ ผู้บังคับบัญชา ราษฎรใน
หมู่บ้ าน กลุ่ มราษฎรในหมู่บ้ าน องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น และส่ ว นราชการอื่นที่ปฏิบัติห น้าที่
ร่วมกันกับผู้ใหญ่บ้านอย่างสม่าเสมอ และก่อนจะมีการประเมินผู้ใหญ่ บ้านต้องมีการประชุมชี้แจง
เกี่ยวกับวิธีการประเมิน วัตถุประสงค์ของการประเมินให้คณะกรรมการทราบ
แนวทางที่ 2 การกาหนดหลักเกณฑ์ การพิจารณาผลการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่และ
ระยะเวลาในการประเมินผล
การก าหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละการพิ จ ารณาผลการประเมิ น ผลฯ เพื่ อ ให้ มี ค วามเหมาะสม
เป็ น ธรรมกั บ ผู้ เข้ ารั บ การประเมิน และผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย และเป็น การลดความยุ่งยากของคณะ
กรรมการฯ ในกระบวนการประเมินโดยให้คณะกรรมการฯ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้เข้ารับการประเมิน
ประชุ มพิจ ารณากาหนดหลั ก เกณฑ์การประเมิ นร่ว มกัน ก่อนที่จะมีการประเมิ นเพื่ อให้ เกิด ความ
เหมาะสมและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย โดยการพิจารณาผลการประเมินต้องระบุรายละเอียดในแต่ละ
หลักเกณฑ์ให้มีความเป็นรูปธรรม เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ มีรายละเอียด มีความชัดเจน เข้าใจได้ง่าย
ผู้เข้ารับการประเมินสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ได้จริง ทั้งนี้ในการพิจารณากาหนดหลักเกณฑ์ ต้อง
ค านึ ง ถึ ง ความสอดคล้ อ งของพื้ น ที่ บทบาทหน้ า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบของผู้ ใ หญ่ บ้ า นและเข้ า กั บ
สถานการณ์ขณะที่มีการประเมินด้วย ควรลดห้วงระยะเวลาการประเมินให้สั้นลงและคานึงถึงความ
เหมาะสมเรื่องระยะเวลาด้วยเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ใหญ่บ้านได้มีระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ แสดง
ความสามารถของตนให้เป็นที่ประจักษ์ต่อราษฎรและส่วนราชการ มีระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูล
เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาผลการประเมิน
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กรณีศึกษำ ปัญหำและแนวทำงแก้ไขปัญหำกำรออกใบอนุญำต
สิ่งล่วงล้ำลำน้ำเมย-ตองยิน (ตองยี) อำเภอแม่สอด จังหวัดตำก
ณัฐธนาธร สิงโตทอง*
บทคัดย่อ
กรณีศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาการพิจารณา
ในการออกใบอนุญาตสิ่งล่ วงล้ าลาแม่น้าเมย-ตองยิน ในเขตพื้นที่รับผิ ดชอบดูแลของส านักงาน
เจ้าท่าภูมิภาคที่ 1 สาขาพิษณุโลก ใช้รูปแบบวิธีการทาการศึกษาข้อมู ลทุติยภูมิจากการรวบรวม
ข้อมูล เอกสารที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารกรมเจ้าท่า และผู้เกี่ยวข้อง
น าข้ อ มู ล มาวิ เ คราะห์ ใ นเชิ ง เนื้ อ หา (Content Analysis) เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทางในการจั ด ท า
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย สรุปข้อเสนอแนะในการพิจารณาออกใบอนุญาตสิ่งล่วงล้าลาแม่น้า
ผลการศึกษา พบว่า ปัญหาและอุปสรรคที่สาคัญต่อการพิจารณาออกใบอนุญาตสิ่งล่วงล้า
ล าแม่ น้ า คื อ ปั ญ หาข้ อ พิ พ าทเรื่ อ งการแบ่ ง พรมแดน กฎหมายข้ อ บั ง คั บ สิ่ ง ล่ ว งล้ าล าแม่ น้ า
ใช้บั ง คับ ได้ เฉพาะประชาชนฝ่ า ยไทยเท่านั้ น การลงทุนของนายทุนจี น คือ การสร้า งเมือ งใหม่
ตรงข้า มอาเภอแม่ ส อด จั งหวัดตาก มูล ค่า นับแสนล้ านบาท การก่อสร้า งโรงงานอุ ตสาหกรรม
เพื่อผลิตสินค้าไปขายยังยุโรป และอเมริกา และการลงทุนก่อสร้างโรงแรม-กาสิโน มากกว่า 12-14 แห่ง
แนวทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม โดยการผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติในการพัฒนาพื้นที่ทั้ง
สองประเทศให้สอดคล้องกัน บูรณาการพัฒนาร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
ทบทวนนโยบายในการปรับปรุง พระราชบัญญัติฯ กฎกระทรวง ระเบียบปฏิบัติ ขั้นตอนการทางาน
การปรับ ปรุ งอัตรากาลั งและงบประมาณ และการขยายสาขาย่อยของสาขาพิษณุโ ลกที่แม่ส อด
เพื่อตอบรับแนวทางการออกใบอนุญาตสาหรับสิ่งล่วงล้าลาแม่น้าเมย-ตองยิน ในอนาคต
คำสำคัญ: แม่น้าเมย-ตองยิน, กรมเจ้าท่า, กฎหมายการอนุญาตสิ่งล่วงล้าลาแม่น้า, อาเภอแม่สอด
จังหวัดตาก

*

ว่าที่ร้อยโท, นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
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1. บทนำ
ประเทศไทยเป็ น ประเทศหนึ่ งที่ มี บทบาทส าคัญ ในด้า นกิจ กรรมทางอุ ตสาหกรรมธุ ร กิ จ
พาณิชย์นาวี ซึ่งต้องยอมรับว่ากิจการด้านธุรกิจพาณิชยนาวี เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยในการขับเคลื่อนกลไก
ตลาดในภาคพื้นระดับภูมิภาคและต่อไปยังตลาดโลกได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้รวมถึงการให้ความสาคัญใน
บริเวณรอยต่อระหว่างพรมแดนและพื้นที่บริเวณโดยรอบด่านชายแดน อาทิ พื้นที่ครอบคลุมชุมชน
การค้าต่าง ๆ และรวมไปถึงพื้นที่ต่อเนื่อง เป็นต้นด้วย โดยเฉพาะเขตแนวชายแดน ไทย-เมียนมาร์
และพื้นที่บริเวณชุมชนชายแดนในอาเภอแม่สอด จังหวัดตาก เกี่ยวกับ กิจการทางการขนส่งทางน้า
และพาณิชนาวี ตลอดจนรวมถึงการพิจารณาออกใบอนุญาตสิ่งล่วงล้าลาแม่น้า ว่าด้วยเรื่องลักษณะ
ของอาคารและสิ่งล่วงล้าลาแม่น้าที่พึงอนุญาตได้ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในพื้นที่บริเวณดังกล่าว
เป็นแนวเขตของแม่น้าเมย-ตองยิน
แม่ น้ าเมย-ตองยิ น เป็ น เส้ น กั้ น เขตแดนประเทศไทยกั บ ประเทศเมี ย นมาร์ มี ค วามยาว
ประมาณ 327 กิโลเมตร แม่น้าสายนี้ไหลขึ้นมิได้ไหลลงเช่นแม่น้าทั่ว ๆ ไป มีต้นน้าอยู่ที่บ้านมอเกอ
ตาบลพบพระ ไหลผ่ านอาเภอแม่ส อด อาเภอแม่ระมาด และอาเภอท่าสองยาง ของจังหวัดตาก
เรื่อยไปจนถึงจังหวัดแม่ฮ่องสอน และไหลไปบรรจบกับแม่น้าสาละวิน แล้วไหลลงสู่อ่ าวมะตะบันใน
เขตประเทศเมียนมาร์ ซึ่งนอกจากเป็นพรมแดนธรรมชาติระหว่างไทยกับเมียนมาร์แล้ว แม่น้าเมย ยัง
มีความสาคัญในการลาเลียงสินค้าทางน้าระหว่างไทยกับเมียนมาร์ช้านาน ซึ่งแม่น้าเมยหรือแม่เมยใน
ภาษาเมียนมาร์เรียกว่า “แม่น้าต่องยิน” นับว่าเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีมูลค่าการค้าขายระหว่างชายแดน
เพิ่ ม สู ง ขึ้ น มาก อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น พื้ น ที่ ที่ มี ก ารเชื่ อ มโยงกั บ แนวระเบี ย งทางเศรษฐกิ จ ต่ า ง ๆ เช่ น
แนวระเบี ย งเศรษฐกิ จ เหนื อ -ใต้ (North-South Economic Corridor) แนวระเบี ย งเศรษฐกิ จ
ตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic-Corridor) ติดกับรัฐกะเหรี่ยง เมียนมาร์ และแนวระบี
ยงเศรษฐกิจตอนใต้ (Southern Economic Corridor) และได้ประกาศให้อาเภอแม่สอด เป็นพื้นที่
เขตเศรษฐกิ จ พิ เศษ เมื่อ เดือ น มกราคม ปี 2558 ที่ ผ่ า นมา เป็น ต้น ซึ่ง การที่ แ ม่น้ าเมย-ตองยิ น
เป็นพรมแดนธรรมชาติระหว่างไทยกับเมียนมาร์ ทาให้การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการล่วงล้าลาน้า
จึ ง เป็ น 2 มาตรฐาน ตามกฎหมายของทั้ ง 2 ประเทศ โดยที่ ใ นฝั่ ง ไทยบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายไทย
แต่ขณะเดียวกันในฝั่งเมียนมาร์ก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายของเมียนมาร์ ซึ่งมิได้มีกฎเกณฑ์มากเท่า
กฎหมายไทย ทั้งนี้กฎหมายข้อบังคับเกี่ยวกับการล่วงล้าลาน้า สามารถใช้บังคับได้เฉพาะอาณาเขต
ประเทศไทยเท่านั้น ทาให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งแม่น้าเมย-ตองยิน (ของฝั่ง
ไทย) ในขณะที่ฝ่ายเมียนมาร์ มีการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ อย่างเสรี อย่างต่ อเนื่อง มิได้มีการควบคุม
แต่ อ ย่ า งใด อี ก ทั้ ง ยั ง มี ก ารล่ ว งล้ าแม่ น้ าเมย-ตองยิ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และเป็ น เหตุ ใ ห้ เ กิ ด ความ
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพของร่องน้าและเกิดการเสียเปรียบทางการค้าเกิดผลกระทบในมุมกว้างกับ
ผู้ป ระกอบการฝ่ ายไทย นอกจากนี้ บริเวณพื้นที่ แม่น้าเมย-ตองยิน ยั งมีอิทธิพลของชนกลุ่ มน้อย
(กะเหรี่ยง) ที่มีบทบาทสาคัญในการดาเนินกิจกรรมในพื้นที่ซึ่งชนกลุ่มน้อย(กะเหรี่ยง) มิได้ถูกกฎหมาย
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ระหว่างประเทศควบคุม แต่ใช้อิทธิพลทางกาลัง ทั้งฝั่งเมียนมาร์และฝั่งไทย ปัญหาดังกล่าวยังส่งผลถึง
ด้านเศรษฐกิจ กล่าวคือ การก่อสร้างอาคารต่าง ๆ อย่างเสรีในฝั่งเมียนมาร์ รวมถึงการเกิดความ
เปลี่ ย นแปลงทางกายภาพของร่ อ งน้ า ส่ ง ผลให้ เ ศรษฐกิ จ และความเจริ ญ ต่ า ง ๆ จึ ง ไปอยู่ ที่
ฝั่ งของเมีย นมาร์ นอกจากนี้ ใ นฝั่ งเมี ยนมาร์ ยัง มีกลุ่ มทุน จีน เข้า มาลงทุ นก่ อสร้ างโรงแรม-กาสิ โ น
ทั้งเล็กและใหญ่มากกว่า 12-14 แห่ง มีการสร้างเมืองใหม่ ชายแดนไทย แม่สอด-เมียวดี โดยมีการทุ่ม
เงินจานวนมหาศาล ซึ่งในการสร้างเมืองใหม่ตรงข้ามอาเภอแม่สอด จังหวัดตาก มูลค่านับแสนล้าน
บาท การก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อผลิตสินค้าไปขายยังประเทศอื่น ๆ เช่น ยุโรป อเมริกา
อาศั ย ประเทศเมีย นมาร์ เป็ น ฐานการผลิ ตโดยอาศั ยมาตรการทางสิ ท ธิภ าษีเ พื่อการส่ งออก และ
ยังเตรียมก่อสร้างถนนมอเตอร์เวย์ จากเมืองโก๊กโก-เมาะลาไย ระยะทางประมาณ 160 กิโลเมตรเพื่อ
เชื่อมกับ ท่าเรื อน้ าลึ กที่บ ริ ษัทจี น เตรียมลงทุนการก่อสร้างอีกแห่ งหนึ่งในในเมียนมาร์ เพื่อส่ งออก
สินค้าออกไปขายทั่วโลก ซึ่งจะเกิดกระทบกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
ดังนั้นประเทศไทย โดยกรมเจ้าท่า ซึ่งมีหน้าที่หลักที่เกี่ยวข้องกับการกากับ ควบคุม ดูแล
ผลประโยชน์ของชาติ ในด้านกิจกรรมทางน้าและการขนส่ง ตลอดจนการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรม
ต่าง ๆ ทางอุตสาหกรรมพาณิชนาวี ให้เกิดขึ้นและเป็นไปแนวทางตามกฎหมายอย่างถูกต้อง จึงต้องมี
การวางผังเมืองที่เหมาะสม เพื่อสามารถนาไปสู่การพัฒนาพื้นที่ริมแม่น้าเมย-ตองยิน ได้อย่างเป็น
รูปธรรม มีระบบ ระเบียบ เรียบร้อยสวยงาม มีระบบคมนาคมขนส่งที่ดี ประชาชนมีความสะดวกใน
การประกอบอาชีพมีร ายได้เพิ่มขึ้นจากการเปิดเสรีทางการค้าและการเข้าสู่การเป็นสมาชิกกลุ่ ม
ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งในการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวนี้ จะประสบผลสาเร็จได้อย่างเป็น
รูปธรรม ก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่ว ยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ตลอดไปจนถึง
ด้านสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ดี เพื่อการกาหนดกรอบในการพัฒนา บูรณาการวางแผนการพัฒนา
พื้นที่ร่วมกัน อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ โดยแนวทางในการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษที่
สาคัญ คือ การกาหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินชายฝั่งริมแม่น้าเมย และเป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับ
ที่ถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งมีการบริหารจัดการพื้นที่ให้การบู รณาการทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อให้การพัฒนาในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจาเป็นต้องมีการศึกษา
ในกรณีของแม่น้าเมยเพื่อการเกิดประโยชน์และการได้เปรียบทางการค้าของไทยอย่างเข้มแข็ง
2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
เพื่อศึกษาปัญหา และหาแนวทางแก้ไขปัญหาการพิจารณาในการออกใบอนุญาตสิ่งล่วงล้าลา
แม่น้าเมย-ตองยิน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบดูแลของสานักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1 สาขาพิษณุโลก
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3. คำถำมกำรศึกษำ
เพราะเหตุใ ดกรมเจ้ าท่ าจึ งไม่ ส ามารถออกใบอนุญ าต สิ่ ง ล่ ว งล้ าล าน้ าเมยได้ และควรมี
แนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไร
4. วิธีกำรศึกษำ
ทาการศึกษา ข้อมูลทุ ติยภูมิจากการรวบรวมข้อมูล เอกสารที่เกี่ ยวข้องในด้านนโยบาย
ประกอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎกระทรวง และยังรวมไปถึงข้อมูลที่อาจนาไปสู่การสนับสนุนใน
ประเด็น ด้านเศรษฐกิจ สังคม และโดยเฉพาะนโยบายที่เกี่ยวข้องในเรื่องการพิจารณาออกใบอนุญาต
สิ่งล่วงล้าลาแม่น้าในเขตพื้นที่รับผิดชอบดูแลของสานักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1 สาขาพิษณุโลก และ
ข้อมูลปฐมภูมิการพัฒนาและการบริหารจัดการในพื้นที่โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารกรมเจ้าท่า และ
ผู้ เกี่ ย วข้ อง จากนั้ น ผู้ ศึ กษาจะอาศั ยข้อมู ล ที่ ได้จากการศึ กษาข้ อมู ล ทุ ติ ยภู มิ และข้ อมู ล ปฐมภู มิ
มาวิเคราะห์เชิงคุณภาพ โดยวิเคราะห์ในเชิงเนื้อหา (Content Analysis) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
จัดทา ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย สรุปข้อเสนอแนะในการพิจารณาออกใบอนุญาตสิ่งล่วงล้าลาแม่น้า
อันเกี่ยวกับเรื่อง ลักษณะของอาคารและสิ่งล่วงล้าลาแม่น้าที่พึงอนุญาตได้ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบดูแล
ของสานักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1 สาขาพิษณุโลก โดยการผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติในการพัฒนา
พื้นที่ทั้งสองประเทศให้สอดคล้องกัน มีการบูรณาการพัฒนาร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและลดผลกระทบเชิงลบให้ได้มากที่สุด
5. ผลกำรศึกษำ
นาเสนอการสรุปผลการวิจัยที่สาคัญตามลาดับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
5.1 สรุปผลกำรวิเครำะห์
1) สรุปผลกำรประเมินศักยภำพและกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมของพื้นที่
แม่น้าเมย-ตองยิน (ตองยี) ทาหน้าที่เป็นแนวเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ และมีความสาคัญในการลาเลียงสินค้าทางน้าระหว่างไทยกับเมียนมาร์ ซึ่งการที่
แม่น้าเมย-ตองยิ น เป็ นพรมแดนธรรมชาติระหว่างไทยกับเมียนมาร์ ทาให้ การบังคับใช้กฎหมาย
เกี่ยวกับการล่วงล้าลาน้า จึงเป็น 2 มาตรฐาน ตามกฎหมายของทั้ง 2 ประเทศ ในฝั่งไทยบังคับใช้
กฎหมายไทย แต่ในฝั่งเมียนมาร์ก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายของเมียนมาร์ ซึ่งมิได้มีกฎเกณฑ์มากเท่า
กฎหมายไทย ทั้งนี้กฎหมายข้อบังคับเกี่ยวกับการล่วงล้าลาน้า ใช้บังคับได้เฉพาะประชาชนฝ่ายไทย
เท่านั้น ทาให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งแม่น้าเมย-ตองยิน(ของฝั่งไทย) ในขณะที่
ฝ่ายเมียนมาร์ มีการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ อย่างเสรี อย่างต่อเนื่ อง มิได้มีการควบคุมแต่อย่างใด
ซึ่งการล่วงล้าแม่น้าเมย-ตองยิน อย่างต่อเนื่องนี้ จึงเป็นสาเหตุให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
ของร่องน้า และเกิดการเสียเปรียบทางการค้าเกิดผลกระทบในมุมกว้างกับผู้ประกอบการฝ่ายไทย
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นอกจากนี้ บริเวณพื้นที่แม่น้าเมย-ตองยิน อานาจรัฐ คือ รัฐบาลของสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์ มิได้มีอานาจครอบคุลมพื้นที่ทั้งหมด ยังมีอิทธิพลของชนกลุ่มน้อย (กะเหรี่ยง) ที่มีบทบาท
สาคัญในการดาเนินกิจกรรมในพื้นที่ซึ่งชนกลุ่ มน้อย(กะเหรี่ยง) มิได้กฎหมายระหว่างประเทศควบคุม
แต่ใช้อิทธิพลทางกาลัง ทั้งฝั่งเมียนมาร์และฝั่งไทย ซึ่งเป็นปัญหาที่ละเอียดอ่อน
2) ผลกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำร ควำมคำดหวังของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่
ประชาชนในพื้นที่ แม่น้าเมย-ตองยิน เป็นพืน้ ที่ชายแดน ประกอบด้วย หลายกลุ่มทั้งไทยใหญ่
ไทยล้ า นนา เมี ย นมาร์ มอญ ตองสู (กะเหรี่ ย ง) ซึ่ ง มี วั ฒ นธรรมประเพณี เ ฉพาะของตน และ
มีความหวังในการได้รับ การปฏิบัติเสมอภาคกัน ทั้ง 2 ฝั่ งแม่น้า แต่ในสภาพความเป็นจริง การที่
กฎหมายข้อบังคับเกี่ยวกับการล่วงล้าลาน้า ใช้บังคับได้เฉพาะประชาชนฝ่ายไทยเท่านั้นทาให้เกิด
ภาวะ 2 มาตรฐาน และประชาชนรู้สึกว่า ถูกบังคับหรือถูกกดดันจากรัฐบาลไทย ทั้งนี้ความคาดหวัง
ของประชาชนในพื้นที่ ย่ อมคาดหวังในสิ่งที่ได้รับประโยชน์สู งสุด และมิได้คิดไปไกลถึงผลกระทบ
สภาพแวดล้อมในอนาคต หรือความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของร่องน้า ซึ่งเป็นเรื่องไกลตัวสาหรับ
พวกเขา
3) ผลกำรวิเครำะห์แนวทำงกำรพัฒนำพื้นที่
แนวทางการพัฒนาพื้นที่ ควรคานึงถึงความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้การบังคับใช้
กฎหมายโดยใช้กฎหมาย ข้อบังคับเดียวกันกับพื้นที่อื่น ภายในประเทศ ย่อมไม่มีความเหมาะสม
เหตุจ ากสภาพแวดล้ อมต่างกั น และยัง มีปัจจั ยอื่นอี ก เช่ น การเป็ นพื้นที่ ช ายแดน ที่ กฎหมายไม่
เอื้อต่อการแข่งขันระหว่างประเทศ วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ที่มีความแตกต่างกัน การมีอิทธิพล
ของกองกาลังชนกลุ่มน้อย เป็นต้น ทั้งนี้คล้ายคลึงกับพื้นที่แม่น้าโขง (ซึ่งปัญหาน้อยกว่าพื้นที่แม่ น้า
เมย-ตองยิ น ) ที่ มี ก ารออกกฎกระทรวงลั ก ษณะอาคารและการล่ ว งล้ าแม่ น้ าที่ พึ ง อนุ ญ าตได้
โดยพื้นที่แม่น้าเมย-ตองยิน ก็เช่นกัน ควรออกกฎกระทรวง โดยอิงกฎกระทรวงลักษณะอาคารและ
การล่วงล้าแม่น้าที่พึงอนุญาตได้ ทางลาดในแม่น้าโขง โดยปรับให้เหมาะสมกับพื้นที่ แม่น้าเมย-ตองยิน
ทั้งนี้มีปัจจัยที่ต้องคานึง คือ วัฒนธรรมประเพณีเกี่ยวกับการใช้ลาน้า กฎหมายของเมียนมาร์ และ
คานึงการแข่งขันระหว่างประเทศด้วย ทั้งนี้เนื่องจากการที่ทุนจีนได้ดาเนินการสร้างเมืองใหม่ ชายแดน
ไทย แม่สอด-เมียวดี โดยมีการทุ่มเงินจานวนมหาศาล ในการสร้างเมืองใหม่ตรงข้ามอาเภอแม่สอด
จังหวัดตาก มูลค่านับแสนล้านบาท นอกจากนี้ยังมีการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อผลิตสินค้าไป
ขายยังประเทศอื่น ๆ เช่น ยุโรป อเมริกา อาศัยประเทศเมียนมาร์เป็นฐานการผลิต อาศัยมาตรการ
ทางสิทธิภาษีเพื่อการส่งออก นอกจากนี้ยังมีการเตรียมก่อสร้างถนนมอเตอร์เวย์ จากเมืองโก๊กโก-เมาะ
ลาไย ระยะทางประมาณ 160 กิโลเมตรเพื่อเชื่อมกับท่าเรือน้าลึกที่บริษัทจีนเตรียมลงทุนการก่อสร้าง
อีก แห่ งหนึ่ ง ในในเมีย นมาร์ เพื่ อส่ งออกสิ นค้ า ออกไปขายทั่ว โลก ซึ่ง จะเกิ ด กระทบกั บเขตพัฒ นา
เศรษฐกิจพิเศษตาก สาเหตุเพราะ
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(1) เมียนมาร์เปิดพื้นทีใ่ ห้ทุนจีนอย่างเต็มที่ในการลงทุน อย่างมีขีดข้อจากัดน้อยมาก
ต่างกับฝั่งไทยที่มีข้อจากัดมากมาย
(2) จะมีการสั่งซื้อสินค้าโดยตรงเข้าเมียนมาร์จากกลุ่มทุนจีน โดยไม่ผ่านทางไทย
(3) นักลงทุนจะมองไปที่การลงทุนในเมียนมาร์ เพราะเห็นว่า มีข้อจากัดน้อยกว่าฝั่ง
ไทยทั้งเรื่องที่ดิน ข้อกฎหมาย และแรงงานชาวเมียนมาร์
(4) การค้าชายแดนนั้นกลุ่มทุนจีน ต้องเข้าไปตีตลาดแย่งชิงพื้นที่การค้ากับชาวเมียนมาร์
แย่งกับพ่อค้าไทย ด้วยราคาและต้นทุนของจีนที่กล้าได้กล้าเสีย เช่น ราคาถูก แต่จาหน่ายได้จานวน
มาก ฯลฯ เป็นต้น
ประเด็น ข้า งต้น ล้ ว นส่ งผลกระทบกับเศรษฐกิ จ -การค้า -การลงทุน กับ ฝ่ ายไทย
ค่อ นข้ างแน่ น อน ยกเว้ น ด้า นการท่ อ งเที่ ย วเท่ า นั้ นที่ จ ะเดิน ไปด้ว ยกั นได้ ท าให้ ภ าคท้ อ งถิ่ น และ
ภาคเอกชนในพื้นที่ จะร่วมกันเดินหน้าเสนอรัฐบาลไทยให้เร่งพัฒนาและทาให้เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษตากเกิดอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน
นอกจากนี้ ยังมีประเด็นข้อกฎหมาย คือ ความแตกต่างในการบังคับใช้กฎหมาย
ระหว่างลาน้าโขงกับลาน้าเมย โดยที่มีการออกกฎกระทรวงอนุญาตให้ล่วงล้าลาน้าโขงได้ แต่ไม่ได้
กฎกระทรวงให้ลาน้าเมยทาได้
4) ผลกำรวิเครำะห์แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรในพื้นที่
พื้นที่แม่น้าเมย-ตองยิน อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบกากับ ควบคุม ดูแลของสานักงานเจ้าท่า
ภูมิภ าคที่ 1 สาขาพิษณุโ ลก ดังนั้ นการบริห ารจัดการในพื้นที่จึงไม่มีความสะดวก ทั้งในด้านการ
ติดต่อสื่ อสาร กับ ประชาชนในพื้น ที่ การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน การพิจารณาอนุญาต
เป็นต้น ดังนั้นถ้าสามารถมีสาขาย่อยของเจ้าหน้าที่สาขาพิษณุโลกที่แม่สอดได้ จะสามารถตอบรับใน
แนวทางของการเกิดการออกใบอนุญาตสาหรับสิ่งล่วงล้าลาแม่น้าเมย-ตองยิน ได้ในอนาคต
5) ปัญหำและอุปสรรค เพื่อรองรับกำรเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
สาเหตุ ข องการที่ ฝั่ ง ไทยยั ง ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายไทย ในการที่ จ ะออกใบ อนุ ญ าต
สิ่ ง ล่ ว งล้ าล าแม่ น้ าหรื อ ออกกฎกระทรวงเป็ น พื้ น ที่ ล าดริ ม ตลิ่ ง หรื อ การสร้ า งเขื่ อ นเป็ น แนวกั น
กัดเซาะตลิ่ง ทาให้การสร้างอาคารหรือการขับเคลื่อนในพื้นที่ของไทย ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ เศรษฐกิจ
และความเจริญต่าง ๆ จึงไปอยู่ที่ฝั่งของเมียนมาร์ และปัจจุบันเมียนมาร์ได้มีการทาการเซ็นสัญญา
ร่วมกับจีนให้เช่าพื้นที่ในระยะเวลามากกว่า 99 ปี ไม่เพียงเท่านั้น ห้วง 3-5 ปีที่ผ่านมานี้ พบว่า มีกลุ่ม
ทุนจีนเข้ามาลงทุนก่อสร้างโรงแรม-กาสิโนทั้งเล็กและใหญ่มากกว่า 12-14 แห่ง รวมเม็ดเงินลงทุน
หลายพัน ล้ านบาท รวมทั้งยังมีโ ครงการ “เฮงเซง เอนเตอร์เทนเมนจ์ แอนด์ รีส อร์ต 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

277

ข้ามท่า 23 คลัง 23 (ท่าวังแก้วหรือท่าลุงคา) บ้านวังแก้ว ต.แม่กาษา อ.แม่สอด เป็นต้น ซึ่งสิ่งที่จะ
ตามมาก็คือผลกระทบต่อการค้าชายแดนไทย-เมียนมาร์ ผ่าน อ.แม่สอด จ.ตาก เนื่องจากกลุ่มทุนจีน
จะเข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อการค้า-การลงทุนและธุรกิจต่อเนื่องอื่น ๆ ในพื้นที่ชายแดนแห่งนี้
6. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
6.1 บทสรุป
จากการศึกษา กรณีศึกษา ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการออกใบอนุญาตสิ่ งล่ว งล้ า
ลาน้าเมย-ตองยิน (ตองยี) อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในครั้งนี้ พบว่า
ปัญหาและอุปสรรคที่สาคัญต่อการพิจารณาออกใบอนุญาตสิ่งล่วงล้าลาแม่น้า อันเกี่ยวกับ
เรื่ อง ลั ก ษณะของอาคารและสิ่ งล่ ว งล้ าล าแม่น้าที่ พึงอนุญาตได้ ในเขตพื้นที่ รับผิ ดชอบดูแ ลของ
สานักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1 สาขาพิษณุโลก ในส่วนบริเวณพื้นที่ติดพรมแดนแนวเขตรอยต่อระหว่าง
ประเทศโดยเฉพาะชายแดนไทย-เมียนมาร์ คือ การยุติปัญหาข้อพิพาทเรื่องการแบ่งพรมแดนระหว่าง
กัน ซึ่งความไม่แน่นอนทางการเมืองของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยมิได้เป็นผู้ตัดสินใจหรือ
มีอานาจเต็มในการทาข้อตกลงระหว่างกันกับฝ่ ายเพื่อหาข้อยุติ ซึ่งทั้งนี้รัฐ กะเหรี่ยงชนกลุ่ มน้อย
ก็มีบทบาทสาคัญในการสนับสนุน ข้อตกลงดังกล่าว ทั้งยังส่งผลให้ผู้ประกอบการฝั่งไทยเกิดอุปสรรค
ต่อการทาการค้าการลงทุน เพราะมีความสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดการก่อความไม่สงบในบางครั้ง เช่นการ
ประกาศปิดด่าน หรือ การเกิดการใช้อาวุธยิงข่มขู่ฝ่ายไทยเมื่อมีการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ บริเวณ
ชายฝั่งแม่น้าเมย-ตองยิน ทั้ง ๆ ที่เป็นการก่อสร้างในเขตแดนไทย อีกทั้งกฎหมายข้อบังคับใช้บังคับได้
เฉพาะประชาชนฝ่ายไทยเท่านั้น ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งแม่น้าเมย-ตองยิน
ในขณะที่ ฝ่ า ยเมี ย นมา มี ก ารก่ อ สร้ า งอาคารต่ า ง ๆ อย่ า งเสรี อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง มิ ไ ด้ มี ก ารควบคุ ม
แต่ อย่ างใด อีก ทั้ งยั งมี ก ารล่ ว งล้ าแม่ น้ าเมยอย่า งต่ อ เนื่ องเป็น เหตุ ให้ เกิ ด ความเปลี่ ยนแปลงทาง
กายภาพของร่องน้าและเกิดการเสียเปรียบทางการค้าเกิดผลกระทบในมุมกว้างกับผู้ประกอบการฝ่าย
ไทยอย่างหลีกเลี่ยงมิได้
ข้อเสนอแนะในการพิจารณาออกใบอนุญาตสิ่งล่วงล้าลาแม่น้า อันเกี่ยวกับเรื่อง ลักษณะของ
อาคารและสิ่งล่วงล้าลาแม่น้าที่พึงอนุญาตได้ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบดูแลของสานักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่
1 สาขาพิษณุโลก โดยการผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติในการพัฒนาพื้นที่ทั้งสองประเทศให้สอดคล้อง
กัน มีการบูรณาการพัฒนาร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งนี้ต้องมีการศึกษาความ
เป็นไปได้และความเหมาะสมของการพิจารณาออกใบอนุญาตสิ่งล่วงล้าลาแม่น้า อันเกี่ยวกับเรื่อง
ลักษณะของอาคารและสิ่งล่วงล้าลาแม่น้าที่พึงอนุญาตได้ รวมทั้งการออกข้อกาหนดและมาตรการต่าง ๆ
ในการบริ ห ารจั ดการในพื้ น ที่ เช่ น การอนุ ญาต การก ากั บ ดู แล การอนุ มั ติ การก่ อสร้ างอาคาร
เป็นต้น เพื่อให้การพัฒนาในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มดุลย์ทางการค้าของไทยในพื้นที่
ชายฝั่งแม่น้าเมย อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก มากยิ่งขึ้น ควรมีการทบทวนนโยบายในการปรับปรุ ง
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พระราชบัญญัติฯ กฎกระทรวง ระเบียบปฏิบัติ ขั้นตอนการทางานให้ตอบสนองความต้องของประชาชน
และเอื้ออานวยต่อการแข่งขันทางเศรษฐกิจระดับนานาชาติ ควรมีการทบทวนนโยบายในการปรับปรุง
พระราชบัญญัติฯ กฎกระทรวง ระเบียบปฏิบัติ ขั้นตอนการทางานให้มีความชัดเจนง่าย สะดวกต่อ
การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ควรออกกฎกระทรวง โดยอิงกฎกระทรวงลักษณะอาคารและ
การล่วงล้าแม่น้าที่พึงอนุ ญาตได้ ทางลาดในแม่น้าโขง เป็นต้นแบบ โดยปรับให้เหมาะสมกับพื้นที่
แม่น้าเมย-ตองยิน ทั้งนี้มีปัจจัยที่ต้องคานึง คือ วัฒนธรรมประเพณีเกี่ยวกับการใช้ลาน้า กฎหมายของ
ประเทศเมี ย นมาร์ และค านึ ง การแข่ งขั น ระหว่า งประเทศด้ ว ย ควรมี ก าหนดนโยบายที่ ยื ด หยุ่ น
ตามสภาพพื้นที่ วัฒนธรรมประเพณี ควรมีการปรับปรุงอัตรากาลังและงบประมาณ ให้เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน และควรมีการขยายสานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาของการทางานเพื่อให้เกิดความคล่องตัว
ในการทางาน
6.2 ข้อเสนอแนะ
1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย
(1) ควรมี ก ารทบทวนนโยบายในการปรั บ ปรุ ง พระราชบั ญ ญั ติ ฯ กฎกระทรวง
ระเบี ยบปฏิบั ติ ขั้น ตอนการทางานให้ ตอบสนองความต้องของประชาชน และเอื้ออานวยต่อการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจระดับนานาชาติ
(2) ควรมีการทบทวนนโยบายในการปรับปรุงพระราชบัญญัติฯ กฎกระทรวง ระเบียบ
ปฏิบัติ ขั้นตอนการทางานให้มีความชัดเจน ง่าย สะดวกต่อการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
(3) ควรออกกฎกระทรวง โดยอิงกฎกระทรวงลักษณะอาคารและการล่วงล้าแม่น้าที่
พึงอนุ ญาตได้ ทางลาดในแม่น้าโขง มาเป็นต้นแบบ ทั้งนี้โดยปรับให้เหมาะสมกับ พื้นที่แม่น้าเมยตองยิน โดยมีปัจจัยที่ต้องคานึง คือ วัฒนธรรมประเพณีเกี่ยวกับการใช้ลาน้า กฎหมายของเมียนมาร์
และการแข่งขันระหว่างประเทศ
(4) ควรมีกาหนดนโยบายที่ยืดหยุ่น ตามสภาพพื้นที่ วัฒนธรรมประเพณี
(5) ควรมีการปรับปรุงอัตรากาลังและงบประมาณ ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
(6) ควรมีการขยายสาขาการทางานเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการทางาน
(7) ควรมีการผลั กดันให้ เป็นวาระแห่ งชาติในการพัฒ นาพื้นที่ทั้งสองประเทศให้
สอดคล้องกัน
2) ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
(1) ควรมีการบู รณาการพั ฒนาร่ วมกันระหว่ างหน่ วยงานภาครัฐที่ เกี่ ยวข้ อง และ
ภาคเอกชน
(2) ควรมีการสารวจความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่บุคลากร หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
ประชาชนในพื้นที่ และภาคเอกชน โดยออกแบบสอบถามเจาะลึกเป็นประเด็นย่อย ๆ ในทุกกรณีเกี่ยวกับ
ปัญหาสิ่งล่วงล้าลาแม่น้าเมย-ตองยิน (ตองยี) และการอนุญาต
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(3) การออกข้ อ ก าหนดและมาตรการต่ า ง ๆ ในการบริ ห ารจั ด การในพื้ น ที่
อย่างเหมาะสมและเป็นไปได้ เช่น การอนุญาต การกากับ ดูแล การอนุมัติ การก่อสร้างอาคาร ฯลฯ
(4) ควรมีการจัดตั้งสาขาย่อยที่แม่สอด เพื่อสามารถตอบรับในแนวทางของการเกิดการ
ออกใบอนุญาตสาหรับสิ่งล่วงล้าลาแม่น้าเมย-ตองยิน ได้ในอนาคต
(5) ควรปฏิบัติตามกฎกระทรวง ที่อิงกฎกระทรวงลักษณะอาคารและการล่วงล้ า
แม่น้าที่พึงอนุญาตได้ ทางลาดในแม่น้าโขง โดยการปฏิบัติให้คานึงถึง วัฒนธรรมประเพณีเกี่ยวกับการ
ใช้ลาน้า กฎหมายของประเทศเมียนมาร์ และการแข่งขันระหว่างประเทศด้วย
3) ข้อเสนอแนะสำหรับกำรทำวิจัยครั้งต่อไปในอนำคต
(1) ควรมีการศึกษาเชิงปริมาณควบคู่กับเชิงคุณภาพเพื่อให้ได้ผลทั้งเชิงกว้างและเชิง
ลึก เพื่อนาผลการศึกษาวิจัยไปพัฒนาปรับปรุงนโยบายการบริหารและการปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสม
ต่อไป
(2) ควรมีการศึกษาวิจัยความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ว่ามีความต้องการให้
ทางราชการ (กรมเจ้าท่า) ดาเนินการอย่างไร เพื่อปรับปรุงการดาเนินการได้ตรงกับความต้องการของ
ประชาชน
(3) ควรมีการศึกษาวิจัยปัญหา อุปสรรค ของข้อกฎหมายต่าง ๆ เพื่อนาเสนอแก้ไข
ต่อไปในอนาคต
(4) ควรมีการศึกษาวิจัยปัญหาเศรษฐกิจพิเศษ แม่สอด กับปัญหาสิ่งล่วงล้าลาแม่น้า
เมย-ตองยิน (ตองยี) เพื่อรองรับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
(5) ควรมี ร ะยะเวลาที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ในอี ก ระดั บ หนึ่ ง ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ท าให้
รายงานผลการศึกษามีคุณค่าที่เพิ่มขึ้นต่อการนาไปใช้กาหนดนโยบายและการปฏิบัติที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชนและต่อประเทศชาติโดยส่วนรวม
บรรณำนุกรม
กฎกระทรวงที่ 63 (พ.ศ. 2537) ข้อ (4) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย.
การค้าต่างประเทศ, กรม. (2561). รายงานสถิติการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนของประเทศไทย
ปี 2560. ค้ น วั น ที่ 22 มี น าคม 2563, จาก http://www.dft.go.th/bts/trade-report,
2561.
บริษัท วัชรพลจากัด. (2560). พาณิชย์เดินหน้าแม่สอด-เมียวดีโมเดล มหกรรมค้าชายแดน หวังลงทุน
2 ปท. สืบค้นเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563, จาก https://www.thairath.co.th/content/891505.
ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 92/2553 เรื่องลักษณะของอาคารและการล่ ว งล้ าล าแม่น้าที่พึงอนุญาตได้
ลงวันที่ 3 มีนาคม 2553. (2553). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 127 ตอนพิเศษ 43 หน้า 14
วันที่ 5 เมษายน 2553.
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พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย พระพุทธศักราช 2546.
พระราชบั ญ ญั ติ รั ก ษาความสะอาดและความเป็ น ระเบี ย บเรี ย บร้ อ ยของบ้า นเมื อ ง พ.ศ. 2535.

281

ควำมต้องกำรของชุมชนเพื่อกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน
กรณีศึกษำ โครงกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเมืองสวรรคโลกของ
เทศบำลเมืองสวรรคโลก
ธนกฤต ฉันทะมิตร์*
บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ 1) ศึ ก ษาความต้ อ งการของชุ ม ชนต่ อ การพั ฒ นาการ
ท่องเที่ยวของโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองสวรรคโลก โดยเทศบาลเมืองสวรรคโลก อาเภอ
สวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 2) วิเคราะห์และประเมินศักยภาพในการจัดการการท่องเที่ยวของเทศบาล
เมืองสวรรคโลก 3) ศึกษาถึงความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการการท่องเที่ยวโดย
อย่างยั่งยืนและผลกระทบต่อชุมชน 4) เสนอแนะแนวทางการจัดการและพัฒนาการท่องเที่ยวของ
เมืองสวรรคโลกอย่างยั่งยืน โดยใช้วิธีการวิจัยแบบกรณีศึกษา (Case Study Research) ทาการสืบค้น
จากเอกสารและเก็บข้อมูลด้วย การสารวจโดยแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างจานวน 380 ราย จาแนก
ตามเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน โดยในแบบสอบถามแบ่งความต้องการออกเป็น 7
ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว, ด้านการออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยว,
ด้านสาธารณูปโภค, ด้านการจัดการและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม, ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน,
ด้านเศรษฐกิจ, ด้านสั งคมและวัฒนธรรม โดยนาความต้องการและทัศนคติของชุมชนมาเพื่อเป็น
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
ระดับปริ ญญาตรี ประกอบอาชีพข้าราชการ/รัฐ วิส าหกิจ และมีรายได้ต่อเดือนอยู่ในช่ว ง 5,00015,000 บาท ความต้องการของชุมชนในการพัฒ นาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเขตเทศบาลเมือง
สวรรคโลก อาเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยความต้องการ
ในระดับมากที่สุด อันดับ 1 ได้แก่ ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ผลการทดสอบสมมติฐาน
เพื่อเปรียบความต้องการในการพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองสวรรคโลก อาเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
จาแนกตามเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน พบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความ
ต้องการในการพัฒนาการท่องเที่ยว เมืองสวรรคโลกไม่แตกต่างกัน แต่ในขณะที่ประชาชนที่มีปัจจัย
*

นักศีกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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ส่วนบุคคลด้านอื่นแตกต่างกันมีความต้องการในการพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองสวรรคโลกแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ประชาชนเสนอแนะว่า ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวให้ มากขึ้นและ
ต่อเนื่อง รองลงมาเสนอว่า ควรสร้างแหล่งท่องเที่ยวและจุดดึงดูดใหม่ ๆ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวของ
กลุ่มคนรุ่นใหม่ซึ่งต้องการประสบการณ์ที่แตกต่างจากการท่องเที่ยวแบบเดิม ๆ ส่วนลาดับถัดมาเสนอ
ว่าควรบริหารจัดการการคมนาคมและระบบขนส่งสาธารณะภายในเมืองสวรรคโลกให้เอื้ออานวย
ความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว นอกจากนั้นยังมีการเสนอให้เทศบาลจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่
เคยจัดขึ้นก่อนหน้านี้ให้มีอย่างต่อเนื่องโดยอาศัยความร่วมมือจากประชาชนที่อยู่ในชุมชนร่วมมือกัน
ออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวร่วมกับภาครัฐ
ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้คือ ควรส่งเสริมให้ชุมชนจัดตั้งกลุ่มและร่วมมือกันกับภาครัฐ
ในการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยว ออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวและร่วมกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
การท่ อ งเที่ ย ว สร้ า งความต่ อ เนื่ อ งของกิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วโดยสนั บ สนุ น กิ จ กรรมที่
นักท่องเที่ยวสามารถร่วมทากับชุมชนได้จะทาให้เป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้
คำสำคัญ: ความต้องการของชุมชน, การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน , สวรรคโลก, การท่องเที่ยว
โดยชุมชน
1. บทนำ
การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
ภาคการท่องเที่ยวของไทยมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทาให้มูลค่าเศรษฐกิจจากธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
กับ การท่ อ งเที่ ย วเพิ่ม ขึ้ น เป็ น อย่ า งมาก แสดงให้ เ ห็ น ว่ า การท่ อ งเที่ ย วเป็ น กลไกหลั ก ในการช่ ว ย
ขับ เคลื่ อนเศรษฐกิจ ของประเทศอย่างแท้จริ ง ดังนั้นรัฐ บาลจึงมีการกาหนดการท่องเที่ยวให้ เป็น
ประเด็นสาคัญในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยให้ความสาคัญกับการรักษาการเป็น
จุดหมายปลายทางของ การท่องเที่ยวระดับโลก ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้าง
ความหลากหลายของการท่องเที่ยว เพื่อหวังให้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการสร้างและกระจาย
รายได้ โดยให้ ค วามส าคัญ กับ การรัก ษาการเป็นจุ ดหมายปลายทางของการท่อ งเที่ยวระดับ โลก
ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างความหลากหลายของการท่องเที่ยว เพื่อหวังให้การ
ท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการสร้างและกระจายรายได้ นโยบายดังกล่าวมีความสาคัญต่อการส่งเสริม
การท่องเที่ย วทุก ระดับ โดยเฉพาะระดับท้อ งถิ่นอย่า งเทศบาลเมืองสวรรคโลก ประกอบกับแผน
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กาหนดให้การท่องเที่ยวแห่ งประเทศไทยถ่ายโอน
ภารกิจด้านการท่องเที่ยวให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 3 ภารกิจ คือ (1) การวางแผนการ
ท่องเที่ยว (2) การปรั บปรุง ดูแล บารุงรักษาสถานที่ท่องเที่ยว และ (3) จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
ฉะนั้นจึงสมควรอย่างยิ่งที่เทศบาลเมืองสวรรคโลกซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว
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ควรมีแนวทางในการดาเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนโดยคนในท้องถิ่นของตนเอง
เมืองสวรรคโลกเป็นเมืองยุทธศาสตร์ของหัวเมืองภาคเหนือตอนล่างในอดีต และจากการเปิด
ให้บ ริการสถานีรถไฟสวรรคโลกเมื่อวันที่ 15 สิ งหาคม พ.ศ. 2453 ซึ่งเป็นสถานีรถไฟที่สร้างแยก
ออกมาจากทางรถไฟสายเหนือจากชุมทางบ้านดารา จ.อุตรดิตถ์ ซึ่งถือว่าเป็นความเจริญทางการ
คมนาคมขนส่งอย่างมากในสมัยนั้น เรียกได้ว่าในอดีตนั้นหากผู้คนที่ต้องการเดินทางจากกาแพงเพชร
และตากเข้ากรุงเทพฯ ต้องมารอขึ้นรถไฟที่สถานีสวรรคโลกซึ่งเป็นสถานีสุดท้ายปลายทางของรถไฟ
สายเหนือฝั่งตะวันตก ทาให้มีความเจริญรุ่งเรืองด้านเศรษฐกิจ การค้าที่มีการขยายตัวเป็นอย่างมาก
ทาให้กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศยุบจังหวัดสุโขทัยให้มาอยู่ในความปกครองของจังหวัดสวรรคโลก
ในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2474 แต่ต่อมาในเดือนเมษายน พ.ศ. 2482 กระทรวงมหาดไทยสั่งยุบ
“จังหวัดสวรรคโลก” ให้ไปตั้งอยู่ภายใต้ “จังหวัดสุโขทัย” ฐานะของจังหวัดสวรรคโลกจึงถูกลดให้เป็น
อาเภอสวรรคโลกนับแต่นั้นมา แต่ชื่อ “จังหวัดสวรรคโลก” ยังปรากฏในสถานที่ราชการสองแห่งของ
จังหวัดสุโขทัย ได้แก่ สานักงานอัยการจังหวัดสวรรคโลก และศาลจังหวัดสวรรคโลกในปัจจุบัน
หลังจากที่จั งหวัดสวรรคโลกถูกยุบลงเป็นเพียงอาเภอหนึ่งของจังหวัดสุโขทัย ทาให้ เมือง
สวรรคโลกถูกลดบทบาทลง อีกทั้งมีการตัดถนนเพิ่มเติมและความเจริญของการคมนาคมโดยรถยนต์ที่
เข้ามาแทนที่ จึงเป็นปัจจัยทาให้ความนิยมในการเดินทางโดยรถไฟลดลงมาก ทาให้เมืองสวรรคโลกที่
เป็นเมืองที่เคยเจริญรุ่งเรืองและคึกคักมากในอดีตกลับเงียบเหงาลงและกลายเป็นแค่เมืองผ่านเท่านั้น
แต่ด้วยความที่เมืองสวรรคโลกมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนาน ทาให้ยังคงมีต้นทุนด้านการ
ท่องเที่ยวที่หลากหลายและคงคุณค่า ทั้งในเรื่องศิลปวัฒนธรรม ประเพณี สถาปัตยกรรม ทาให้ภาครัฐ
ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ชุมชน ร่วมกันส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวให้ชุมชนสามารถรองรับ
นักท่องเที่ยวได้อีกครั้งหนึ่ง
การจั ด การการท่ อ งเที่ ย วอย่ างยั่ ง ยื น ของเทศบาลเมื อ งสวรรคโลกนั้ น อาศั ย อานาจตาม
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 กาหนดจัดทาโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองสวรรคโลก เพื่อดาเนินการด้านการส่งเสริม
การท่องเที่ยวภายในเขตเทศบาลเมือง สวรรคโลก ทั้งในช่วงเทศกาลต่าง ๆ เช่น งานสงกรานต์ และ
เทศกาลอาหารเมืองสวรรคโลก งานสมโภชศาลหลักเมืองสวรรคโลกในช่วงเทศกาลปีใหม่ การพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวเดิม และเตรียมพร้อมสาหรับการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และ
ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนกับหน่วยงานรัฐและภาคเอกชนอีกด้วย ซึ่งยึดหลัก การ
บริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นผู้ดาเนินการและเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนระบบ
การท่องเที่ยวของท้องถิ่นในรูปแบบของการท่องเที่ยวชุมชน (Community-based Tourism) CBT
เป็นแนวทางที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในการนามาประยุกต์ใช้ในการบริหารการท่องเที่ ยว
แบบยั่ ง ยื น ซึ่ ง มุ่ ง เน้ น ที่ จ ะสร้ า งความสมดุ ล ทั้ ง ด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม รวมไปถึ ง การอนุ รั ก ษ์
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว ปัจจุบันรูปแบบของการจัดการแหล่งท่องเที่ยว
โดยชุมชนถูกคาดหวังให้เป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่น ทั้งกระตุ้นการมีส่วนร่วม
ในการรักษาสิ่งแวดล้อม การสร้างงาน การกระจายรายได้สู่ชุมชน ไปจนถึงการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน แต่ทว่าโดยส่วนใหญ่แล้วการบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชนมักไม่ได้คานึงถึงศักยภาพ
ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ การท่องเที่ยว รวมทั้งอัตลักษณ์ และวิถีชีวิตดั้งเดิม ซึ่งเป็นรากฐานของ
ชุมชนในแต่ล ะพื้นที่ที่แตกต่างกัน (ภราเดช พยัฆวิเชียร, 2550; พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิล ป์ , 2557)
เทศบาลเมืองสวรรคโลกมีบทบาทสาคัญกับการจัดการท่องเที่ยวผ่านโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
เมืองสวรรคโลก เพื่อเป็นแนวทางสาคัญในการสร้างรายได้อย่างยั่ งยืน มีการกระจายผลประโยชน์สู่
ชุมชนนักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์ที่มีคุณภาพในขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาไว้ซึ่งความอุดมสมบูรณ์
ของทรัพยากรไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว
อนึ่ ง องค์ ก ารการศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ และวั ฒ นธรรมแห่ ง สหประชาชาติ ห รื อ ยู เ นสโก
(UNESCO) ได้ ป ระกาศผลการคั ด เลื อ กเครื อ ข่ า ยเมื อ งสร้ า งสรรค์ (Creative Cities Network)
ประจาปี 2562 ซึ่งผลการประกาศคือจังหวัดสุโขทัยได้รับคัดเลือกเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ สาขา
หัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน (Crafts and Folk Art) โดยเป็น 1 ใน 66 เมืองจากทั่วโลกที่ ได้รับการ
คัดเลือกในปี 2562 ซึ่งวิธีการคัดเลือกเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกนั้น แบ่งออกเป็น 7 สาขา ได้แก่
ศิลปะและหัตถกรรมพื้นบ้าน, อาหาร,การออกแบบ, ภาพยนตร์, วรรณกรรม, มีเดีย อาร์ต และดนตรี
โดย UNESCO ได้ให้ความหมายของเมืองสร้างสรรค์ (Creative City) หมายถึง เมืองที่มีกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมที่หลากหลาย และมีส่วนสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเมืองนั้น ๆ มีรากฐาน
จากความมั่นคงทางสังคมและวัฒนธรรมมีการรวมกลุ่มกันอย่างหนาแน่นของคนที่ทางานสร้างสรรค์
คนและวัฒนธรรมท้องถิ่นมีส่วนสาคัญที่ทาให้เมืองเจริญอย่างยั่งยืน มีเป็นพื้ นที่ในการแสดงออกของ
ความคิดสร้างสรรค์ ทาให้เกิดการรวมตัวทางสังคม และความเป็นท้องถิ่นนี้เองที่แสดงออกหรือสื่อ
ออกมาทางศิลปะในรูปแบบต่าง ๆ และกิจกรรมทางวัฒนธรรม ยูเนสโกเห็นว่าเรื่องวัฒนธรรมและการ
สร้างสรรค์ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินชีวิตและเป็นสิ่งที่ ทากันเป็นประจาจนเป็นกิจวัตรใน
ชุมชน ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสาคัญและควรให้ความสาคัญเป็นอันดับแรก สนับสนุนให้มีการเรียนรู้ซึ่งกัน
และกัน ทางานร่วมกัน เพื่อสร้างการพัฒนาเมืองในท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์และความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (“สุโขทัย”คว้าเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ยูเนสโก, 2563)
ดังนั้ น ผู้ วิจั ย จึงต้องการศึกษาเพื่อให้ ทราบถึงความต้องการของชุมชนต่อการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว โอกาส อุปสรรค จุดแข็งและจุดอ่อน เพื่อนามาวางแผนงานส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดเป็น
การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริงได้
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2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาความต้องการของชุมชนต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวของโครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเมืองสวรรคโลก โดยเทศบาลเมืองสวรรคโลก อาเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
2.2 เพื่ อ วิ เ คราะห์ แ ละประเมิ น ศั ก ยภาพในการจั ด การการท่ อ งเที่ ย วของเทศบาลเมื อ ง
สวรรคโลก
2.3 เพื่อศึกษาถึงความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการการท่องเที่ยวโดยอย่าง
ยั่งยืนและผลกระทบต่อชุมชน
2.4 เพื่อเสนอแนะแนวทางการจัดการและพัฒนาการท่องเที่ยวของเมืองสวรรคโลกอย่าง
ยั่งยืน
3. กรอบแนวควำมคิดกำรวิจัย
ตัวแปรอิสระ
- เพศ

- อายุ
- การศึกษา
- อาชีพ
- รายได้ต่อเดือน

ตัวแปรตำม
ควำมต้องกำรของชุมชน
- ด้านการวางแผนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
- ด้านการออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยว
- ด้านสาธารณูปโภค
- ด้านการจัดการและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ด้านเศรษฐกิจ
- ด้านสังคมและวัฒนธรรม

ภาพที่ 3.1 กรอบแนวความคิดการวิจัย
4. ระเบียบวิธีกำรวิจัย
4.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นประชากรในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองสวรรคโลก
ทั้งภาครัฐภาคเอกชน ผู้ประกอบการและประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสวรรคโลก อาเภอสวรรคโลก
จังหวัดสุโขทัย จานวน 15,813 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2563) คานวณหากลุ่มประชากรที่
เหมาะสมโดยใช้ สู ต ร Yamane (Yamane, 1973) ที่ ร ะดั บ ความเชื่ อ มั่ น ร้ อ ยละ 95 และมี ค วาม
คลาดเคลื่อน 0.05 ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 376 คน แต่ขอใช้ 380 คน โดยการสุ่มตัวอย่างตามความ
สะดวก (Convenience Sampling)
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4.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณในครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่สร้างขึ้นมา
จากการศึกษาระเบี ย บการสร้ างแบบสอบถาม รวมไปถึงเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เป็น
แนวทางในการสร้างแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ส่วนได้แก่
ส่ ว นที่ 1 ข้ อมู ล พื้ น ฐานของผู้ ตอบแบบสอบถาม เป็น แบบสอบถามแบบส ารวจรายการ
(Check list)เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบไปด้ วย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อ
เดือน
ส่วนที่ 2 เป็นคาถามเกี่ยวกับความต้องการของชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยว
ส่วนที่ 3 เป็นคาถามปลายเปิด (Open-Ended) เพื่อสอบถามเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการอภิปรายผล
4.3 กำรวิเครำะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ หลังจากผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมู ล แล้ ว บั น ทึกลงคอมพิว เตอร์ แ ละวิ เคราะห์ ข้อมู ล โดยใช้ โ ปรแกรมส าเร็ จรูป เพื่อ การวิจัย ทาง
สังคมศาสตร์ (Statistic Package for Social Science หรือ SPSS) ซึ่งมีการประมวลผลเป็นขั้นตอน
แล้ววิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์แบบสมมติฐานการวิจัย ดังนี้
1) การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย
(1) การศึกษาปั จจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติการแจกแจง
ความถี่และค่าร้อยละ (Percentage)
(2) การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ความต้ อ งการในการพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วของ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสวรรคโลก อาเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โดยใช้สถิติการแจกแจง
ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2) วิเคราะห์ความแตกต่างเพื่อทดสอบสมมติฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน
การทดสอบความแตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามโดยใช้สถิติ t-test สาหรับเปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่าง ตัวแปรอิสระที่มี 2 กลุ่ม และใช้สถิติ One-way ANOVA สาหรับเปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระที่มี 3 กลุ่มขึ้นไป และหากพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ นั ย ส าคั ญ .05 จะท าการทดสอบรายคู่ ด้ ว ยวิ ธี ข อง LSD (Least Significant
Difference Test)
3) ข้ อมูล เกี่ ย วกั บ ความคิด เห็ น และข้อ เสนอแนะในการพั ฒ นาการท่อ งเที่ยวอย่ างยั่ งยื น
ลักษณะแบบสอบถามเป็ น แบบปลายเปิด (Open-Ended Questions) ใช้วิธีการวิเคราะห์ เนื้อหา
(Content Analysis)
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5. ผลกำรวิจัย
ผลกำรศึกษำข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลผู้ตอบแบบสอบถำม
ตารางที่ 5.1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไปส่วนของผู้ตอบแบบสอบถำม

จำนวน (คน)

ร้อยละ

รวม

187
193
380

49.2
50.8
100

รวม

38
99
132
49
56
6
380

10
26.1
34.7
12.9
14.7
1.6
100

รวม

22
28
50
28
191
61
380

5.8
7.4
13.2
7.4
50.3
16.1
100

รวม

38
32
28
16
58
99
98
11
380

10
8.4
7.4
4.2
15.3
26.1
25.8
2.9
100

เพศ
1. ชาย
2. หญิง
อำยุ
1. ต่ากว่าหรือเท่ากับ 20 ปี
2. 21-30 ปี
3. 31-40 ปี
4. 41-50 ปี
5. 51-60 ปี
6. 60 ปีขนึ้ ไป
กำรศึกษำ
1. ประถมศึกษา
2. มัธยมศึกษาตอนต้น
3. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
4. อนุปริญญา/ปวส.
5. ปริญญาตรี
6. ปริญญาโท ขึ้นไป
อำชีพ
1. นักเรียน/นักศึกษา
2. เกษตรกร
3. รับจ้าง
4. แม่บ้าน/พ่อบ้าน
5. ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
6. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
7. พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท
8. อื่น ๆ
รำยได้ต่อเดือน
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ข้อมูลทั่วไปส่วนของผู้ตอบแบบสอบถำม
1. ต่ากว่า 5,000 บาท
2. 5,000-15,000 บาท
3. 15,000-25,000 บาท
4. 25,001-35,000 บาท
5. 35,000-45,000 บาท
5. 45,001 ขึ้นไป
รวม

จำนวน (คน)
47
103
102
62
28
38
380

ร้อยละ
12.4
27.1
26.8
16.3
7.4
10
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 แต่ใกล้เคียงกับอาชีพ พนักงาน/ลูกจ้างบริษัทที่มี
สัดส่วนร้อยละ 25.8 ส่วนรายได้ต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามมากที่สุดอยู่ในช่ว ง
5,000-15,000 บาท ในสัดส่วนร้อยละ 27.1 และ ช่วง 15,000-25,000 บาท ที่สัดส่วนร้อยละ 26.8
ตามลาดับ
ควำมต้ องกำรของชุม ชนในกำรพัฒนำกำรท่องเที่ ยวอย่ำ งยั่งยืน ในเขตเทศบำลเมือ ง
สวรรคโลก
ตารางที่ 5.2 ความต้องการของชุมชนโดยรวมในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเขตเทศบาล
เมืองสวรรคโลก
ควำมต้องกำรของชุมชน
ในกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว
1. ด้านการวางแผนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
2. ด้านการออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยว
3. ด้านสาธารณูปโภค
4. ด้านการจัดการและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5. ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
6. ด้านเศรษฐกิจ
7. ด้านสังคมและวัฒนธรรม
รวม

̅
4.33
4.29
4.25
3.85
4.39
4.15
3.34
4.00

ระดับควำมคิดเห็น
S.D.
แปรผล
0.58
มากที่สุด
0.67
มากที่สุด
0.67
มากที่สุด
0.67
มาก
0.84
มากที่สุด
0.63
มาก
0.81
ปานกลาง
0.45
มำก

ลำดับที่
2
3
4
6
1
5
7

จากตารางที่ 5.2 พบว่าความต้องการของชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเขต
เทศบาลเมืองสวรรคโลก อาเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยรวม
(̅) เท่ากับ 4.00 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.45

289

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
อนุ รั กษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม ด้านสั ง คมและวัฒ นธรรม โดยมีค่า เฉลี่ ย 4.29, 4.25, 4.15, 3.85 และ 3.34
ตามลาดับ
กำรทดสอบสมมติฐำน
สมมติฐำน ปัจจัยส่ว นบุคคลที่แตกต่างกันความต้องการในการพัฒนาการท่องเที่ยวเมือง
สวรรคโลกแตกต่างกัน
จากการทดสอบสมมติฐานเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม สรุปได้
ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 5.3 ตารางสรุปการทดสอบสมมติฐาน ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันความต้องการในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเมืองสวรรคโลกแตกต่างกัน
สมมติฐำน
1. ประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสวรรคโลกที่มเี พศต่างกัน
มีความต้องการในการพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองสวรรคโลกแตกต่างกัน
2. ประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสวรรคโลกที่มีอายุต่างกัน
มีความต้องการในการพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองสวรรคโลกแตกต่างกัน
3. ประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสวรรคโลกที่มีการศึกษาต่างกัน
มีความต้องการในการพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองสวรรคโลกแตกต่างกัน
4. ประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสวรรคโลกที่มีอาชีพต่างกัน มีความ
ต้องการในการพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองสวรรคโลกแตกต่างกัน
5. ประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสวรรคโลกที่มรี ายได้ต่อเดือนต่างกัน
มีความต้องการในการพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองสวรรคโลกแตกต่างกัน

ผลกำรทดสอบสมมติฐำน
ยอมรับสมมติฐาน
ปฏิเสธสมมติฐาน
ยอมรับสมมติฐาน
ยอมรับสมมติฐาน
ยอมรับสมมติฐาน

จากตารางที่ 5.3 สรุปได้ว่า ประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสวรรคโลกที่มีอายุต่างกัน
มีความต้องการในการพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองสวรรคโลกไม่แตกต่างกัน ส่วนประชาชนในพื้นที่เขต
เทศบาลเมืองสวรรคโลกที่มีเพศ การศึกษา อาชีพและรายได้ต่อเดือนที่ต่างกัน มีความต้องการในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเมืองสวรรคโลกแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ข้อเสนอแนะควำมต้องกำรของชุมชนในกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเมืองสวรรคโลกอย่ำง
ยั่งยืน
ตารางที่ 5.4 ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ ความต้ อ งการของชุ ม ชนในการพั ฒ นาการ
ท่องเที่ยวเมืองสวรรคโลกอย่างยั่งยืน
ข้อเสนอแนะ
1. ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวให้มากขึ้นและต่อเนื่อง
2. ควรสร้างแหล่งท่องเที่ยวและจุดดึงดูดใหม่ ๆ เพื่อรองรับการท่องเที่ยว
3. ควรจัดการคมนาคม ขนส่งสาธารณะภายในเมืองสวรรคโลกให้เอือ้ อานวย
ความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว
4. ควรสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงและต่อเนื่อง
5. สนับสนุนความร่วมมือของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยว
6. ควรปรับปรุงผังเมืองและภูมิทัศน์ของเมืองให้ร่มรื่น
7. ควรสนับสนุนการจัดการเกี่ยวกับที่พัก โฮมสเตย์ให้เพียงพอต่อนักท่องเที่ยว
8. ความชัดเจนของนโยบาย และทิศทางของกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
9. ควรอนุรักษ์และรักษาอัตลักษณ์ดั้งเดิมของท้องถิ่น
10. งบประมาณและการสนับสนุนจากภาครัฐ
11. การให้ความรู้แก่ประชาชนและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในชุมชนเพื่อรองรับ
การท่องเที่ยว

ค่ำควำมถี่
30
23
19

อันดับที่
1
2
3

18
11
9
8
8
6
4
4

4
5
6
7
8
9
10
11

จากตารางที่ 5.4 พบว่าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการความต้องการของชุมชนในการพัฒนาการ
ท่ อ งเที่ ย วอย่ า งยั่ ง ยื น ในเขตเทศบาลเมื อ งสวรรคโลก อ าเภอสวรรคโลก จั ง หวั ด สุ โ ขทั ย พบว่ า
กลุ่มตัวอย่างเสนอให้ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวให้มากขึ้นและต่อ เนื่องมาเป็น
อันดับแรก รองลงมาคือ เสนอให้ส ร้างแหล่งท่องเที่ยวและจุดดึงดูดใหม่เพื่อรองรับการท่ องเที่ยว
ถัดมาเสนอให้ควรจัดการคมนาคมและขนส่งสาธารณะภายในเมืองสวรรคโลกให้เอื้ออานวยความ
สะดวกแก่ นั กท่ อ งเที่ ย วมาเป็ น อั น ดับ 3 นอกจากนั้ น ยั งเสนอให้ ส นั บสนุ นกิ จ กรรมส่ ง เสริ มการ
ท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงและต่อเนื่อง, สนับสนุนความร่วมมือของชุมชนในการจัดการท่องเที่ยว,
เสนอให้ควรปรับปรุงผังเมืองและภูมิทัศน์ของเมืองให้ร่มรื่น ตามลาดับ
6. อภิปรำยผล
การศึ ก ษาความต้ อ งการของชุ ม ชนในการพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วอย่ า งยั่ ง ยื น กรณี ศึ ก ษา
โครงการส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วเมื อ งสวรรคโลกของเทศบาลเมื อ งสวรรคโลก มี ป ระเด็ น ตาม
วัตถุประสงค์ที่นามาอภิปรายผล ดังนี้
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1) ความต้อ งการของชุ มชนในการพั ฒ นาการท่ องเที่ ยวอย่า งยั่ งยื น ในเขตเทศบาลเมื อ ง
สวรรคโลก อาเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
ด้านที่มีความต้องการในระดับมากที่สุด อันดับแรกได้แก่ ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
รองลงมาคือ ด้านการวางแผนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ด้านการออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยว
ด้านสาธารณูปโภค ส่วนด้านที่มีความต้องการในระดับมากคือด้านเศรษฐกิจ ด้านการจัดการและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่วนด้านสังคมและวัฒนธรรมมีความต้องการในระดับปานกลาง
(1) ด้ านการวางแผนการพั ฒ นาแหล่ ง ท่ องเที่ ยว พบว่า โดยรวมมีค วามต้อ งการ
มากที่สุด และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่าทุกข้อมีระดับความต้องการมากที่สุด โดยความต้องการ 3
อัน ดับ คือ ต้องการให้ ชุมชนกับภาครัฐร่วมมือกันในการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวของเมือง
สวรรคโลก รองลงมาคือต้องการให้ภาครัฐเปิดโอกาสให้ ชุมชนส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาการ
ท่องเที่ยวของเมืองสวรรคโลก และต้องการให้ ชุมชนมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ย วเมืองสวรรคโลก ทั้ งนี้ อาจจะเป็นเพราะว่าชุมชนต้องการเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการ
วางแผนหรือการวางแนวทางในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะการท่องเที่ยวของพื้นที่ทาให้ชุมชนรู้สึกถึงความ
เป็ น เจ้ า ของในทรั พ ยากรการท่ อ งเที่ ย วที่ มี และต้ อ งการน าเสนอให้ ผู้ ค นภายนอกได้ รั บ รู้ ผ่ า น
การประชาสัมพันธ์ทางช่องทางต่าง ๆ โดยเฉพาะทางโซเชียลมีเดียที่เป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพสูงในการ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในปัจจุบัน
(2) ด้านการออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวพบว่าโดยรวมมีความต้องการมากที่สุด
และเมื่อพิจารณา รายข้อพบว่าทุกข้อมีความต้องการอยู่ในระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีค่ าเฉลี่ยอยู่ใน
อันดับ 1 คือ ชุมชนควรมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทางการท่องเที่ยวให้มากขึ้นและเหมาะสมกับคน
ทุกวัยที่สุด ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะชุมชนมีการเรียนรู้และการเดินทางออกไปมีประสบการณ์ตรงจาก
การท่องเที่ยวส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ทาให้ชุมชนอยากนาเสนอประสบการณ์ต่าง ๆ เหล่านั้นต่อ
ภาครัฐ เนื่องจากบางครั้งภาครัฐอาจจะมองไม่เห็นในมุมมองของประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนซึ่งเป็น
บุคคลที่มีความใกล้ชิดแหล่งท่องเที่ยวมากกว่า บุคคลเหล่านี้จะมีเรื่องเล่าเชิงประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยง
กับแหล่งท่องเที่ยวในที่มีอีกทั้งยังเป็นผู้ชานาญในพื้นที่ที่สามารถแนะนาเส้นทางท่องเที่ยว เส้นทางชิม
อาหารร้ า นอร่ อ ย ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ผลวิ จั ย ของ (อุ ทั ย วรรณ ลิ ม ปชยาพร, 2551) ได้ ก ล่ า วไว้ ว่ า
การมีส่ว นร่ วมของประชาชนในท้องถิ่น หมายถึง บุคคลหรือกลุ่ มบุคคลที่เข้ามามีส่ว นร่วมในการ
บริหารจัดการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมในลักษณะของการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมทา
ที่มีผลกระทบต่อตนเองหรือชุมชน ส่วนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท่องเที่ยว ซึ่งการให้ชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมนั้น สิ่งสาคัญที่จาเป็นคือ การให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ชุมชน ในการดูแล
รั กษาทรั พยากรและสิ่ งแวดล้ อมควบคู่ไปกับ การเพิ่ม ทัก ษะใน การจั ดการและการประสานงาน
ท้ายที่สุดชุมชนจะสามารถบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ มีการรักษาระบบนิเวศที่ยั่งยืน
สังคมพัฒนาอย่างเหมาะสม มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยการพัฒนาของชุมชนเอง แต่ทั้งนี้รัฐต้อง
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ดาเนินการในส่วนที่ชุมชนไม่มีกาลังความสามารถเพียงพอและต้องให้การสนับสนุนอย่างจริงจังให้
บุคลากรในชุมชนมีศักยภาพเพียงพอให้การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีประสิทธิภาพ
(3) ด้านสาธารณูปโภค พบว่าโดยรวมมีความต้องการมากที่สุด พิจารณารายข้อ
พบว่า อันดับ 1 ที่มีความต้องการในระดับมากที่ สุด คือ ภาครัฐและชุมชนควรทางานร่วมกันในการ
ปรั บ ปรุ ง ระบบสาธารณู ป โภคภายในชุ ม ชน เช่ น ประปา ไฟฟ้ า ป้ า ยท่ อ งเที่ ย ว ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจาก
ภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวนั้นไม่ใช่เพียงแค่ความงามของแหล่งท่ องเที่ยวเพียงอย่างเดียวเท่านั้น
แต่รวมถึงสาธารณูปโภคต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ถนนที่ต้องสะอาดเรียบร้อยและไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ ไฟฟ้า
ส่องสว่างที่มีอย่างทั่วถึง น้าประปาที่ส ะอาดเหมาะแก่การอุปโภคบริโภค และที่สาคัญอย่างมากคือ
ป้ ายบอกทางและแนะน าแหล่ งท่ องเที่ยวเป็นสิ่ ง ที่ชุมชนต้องการให้ ดาเนินการท าอย่างมากที่สุ ด
เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างได้กล่าวถึงประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวที่ไม่รู้เส้นทางเข้ามาสอบถามถึงเส้นทาง
ท่องเที่ยวในพื้นที่เป็นจานวนมาก หากมีการจัดทาป้ายบอกทางและแนะนาแหล่งท่องเที่ยวโดยเป็น
การบูรณาการความคิดร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนก็จะเป็น การส่งเสริมให้เกิดการ
สื่อสารโดยชุมชนสู่นักท่องเที่ยวได้
(4) ด้ า นการจั ด การและอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มพบว่ า โดยรวมมี ค วามต้ อ งการมาก
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในอันดับ 1 คือ ท่านต้องการให้ชุมชนร่วมปรับปรุงระบบ
กาจัดขยะสิ่งปฏิกูลและการบาบัดน้าเสีย เป็นความต้องการในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากประชาชน
ตระหนั กถึงผลกระทบทางสิ่ งแวดล้ อมที่มาจากการท่องเที่ยวอันได้แก่มลพิษและมลภาวะต่าง ๆ
ซึ่งจาเป็นต้องได้รับการบริหารจัดการที่ดี โดยวิธีการที่ดีที่สุดก็คือการให้ชุมชนเข้ามาร่วมจัดการปัญหา
ทั้งนี้เพื่อที่จะได้เป็นการบารุงรักษาทรัพยากรท่องเที่ยวให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
(5) ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน คือ ภาครัฐควรมีส่วนร่วมกับชุมชนใน
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่งให้มีความปลอดภัยในระหว่างเที่ยวชม โดยเป็นความต้องการใน
ระดับมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากการความสงบเรียบร้อยในสถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงดู แลรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นสิ่งสาคัญอย่างมาก ซึ่งเมืองสวรรคโลกถือว่าเป็นเมือง
ที่มี การจั ดการด้า นดู แลรั กษาความปลอดภั ยได้ อย่ างดี อัต ราการเกิด ปั ญหาอาชญากรรมมีน้ อ ย
ผู้คนชาวสวรรคโลกใช้ชีวิตกันอย่างเรียบง่าย ซึ่งกลายเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของเมืองสวรรคโลก ทั้งนี้
การให้โอกาสชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัย เป็นการส่งเสริมให้
ชุมชนดูแลกันเอง ซึ่งเป็นการสร้างให้ชุมชนมีความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นอีกด้วย สอดคล้องกับผลวิจัยของ
(นิภ าพร รั ตนปริยานุช , 2556) ที่ว่า การสร้างเสริมความปลอดภัยที่ประกอบไปด้วยกระบวนการ
ดาเนินงานที่เป็นลาดับขั้นตอน และอาศัยความร่วมมือของชุมชนเป็นพื้นฐาน ย่อมทาให้เกิดการแก้ไข
ปัญหาและการจัดการเรื่องความปลอดภัยในชุมชนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตรงกับความต้องการของ
คนในชุมชนอย่างแท้จริง
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(6) ด้านเศรษฐกิจ พบว่าโดยรวมมีความต้องการมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อที่
มีความต้องการระดับมากที่สุด ในอันดับ 1 คือ การสร้างเมืองสวรรคโลกให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวช่วย
สร้างอาชีพให้คนในชุมชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้น รองลงมาคือ การท่องเที่ยวทาให้มีการลงทุนด้านที่พัก
อาศัยในสวรรคโลกมากขึ้น เช่น รีสอร์ท โฮมสเตย์ มีความต้องการระดับมาก แสดงว่าการท่องเที่ยวทา
ให้เกิด ผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของชุมชนมากขึ้น มีการสร้างงาน สร้างรายได้ กระตุ้นการจับจ่ายใช้
สอย ซึ่งส่งผลดีต่อภาพรวมของระบบเศรษฐกิจทั้งในระดับชุมชน และระดับประเทศ สอดคล้องกับผล
วิจัยของ (ปรีชา แดงโรจน์ (2544) ได้กล่าวถึงความสาคัญของการท่องเที่ยวก่อให้เกิดการพัฒนาความ
เจริญในพื้นที่เมื่อการท่องเที่ยวเข้าไปถึงยังชุมชนนั้น ๆ ก็จะก่อให้เกิดเศรษฐกิจที่ดีต่อชุมชนนั้น ๆ
(7) ด้านสังคมและวัฒนธรรม พบว่าโดยรวมมีความต้องการปานกลาง เมื่อพิจารณา
รายข้อพบว่า ความต้องการระดับ มาก อันดับ 1 คือ การท่องเที่ยวทาให้คนในชุมชนเกิดการเรียนรู้
ระหว่างนั กท่องเที่ย วและคนในชุมชน ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ (ณัฏ ฐพัช ร มณีโรจน์ , 2560)
การท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชนเป็ น การท่ อ งเที่ ย วที่ เ ดิ น ทางเพื่ อ ผ่ อ นคลายความเครี ย ดและแสวงหา
ประสบการณ์แปลกใหม่ให้กับชีวิตซึ่ งการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคนใน
ชุมชนท้องถิ่นกับผู้มาเยือน กิจกรรมการท่องเที่ยวที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม
มากกว่าเป็นผู้ชม ได้รับประสบการณ์จากการมีส่วนร่วม มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับทรัพยากร
วัฒนธรรมของพื้นที่ ส่วนในด้านของชุมชนเจ้าของแหล่งท่องเที่ยวจะได้รับผลตอบแทนของการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน คือการดูแลรักษาทรัพยากรด้านต่าง ๆ ของชุมชนที่มีอยู่แล้วให้คงอยู่คู่ชุมชน
ตลอดไป ด้ว ยการบั น ทึกองค์ความรู้ ฟื้น ฟู รักษา สื บสาน ประวัติศ าสตร์ชุมชน ภูมิปัญญา และ
สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่น
2) ผลการเปรีย บเทีย บความแตกต่างของความต้องการในการพัฒนาการท่องเที่ยวเมือง
สวรรคโลก อาเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย จาแนกตามเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อ
เดือน พบว่า เพศ การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน มีความต้องการที่แตกต่างในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเมืองสวรรคโลก อย่างมีนัยสาคัญ ส่วนอายุเป็นเพียงปัจจัยเดียวที่มีความแตกต่างของความ
ต้องการอย่างไม่มีนัยสาคัญ
(1) ประชาชนเพศหญิ ง มี ค วามต้ อ งการพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วสู ง กว่ า เพศชาย
โดยเฉพาะด้านสาธารณูปโภค ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และด้านเศรษฐกิจ แตกกัน
อย่างมีนัยส าคัญ ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากในปัจจุบันความเท่าเทียมทางเพศสภาพในสังคมไทยได้ถูก
ยอมรับมากขึ้น ทาให้ผู้หญิงสนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนในฐานะผู้นา มีความกล้าที่จะแสดง
ความคิดเห็นและความต้องการในการปรึกษาหารือในประเด็นต่าง ๆ เพื่อการวางแผนพัฒนาชุมชน
ของตนเอง ยิ่งโดยเฉพาะด้านสาธารณูปโภคและด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ที่เป็นการ
พัฒนาการท่องเที่ยวในด้านที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินชีวิตประจาวัน ซึ่งเป็นธรรมชาติปกติที่ทางเพศ
หญิงจะให้ความสนใจในด้านนี้มากกว่าเพศชาย
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2) ความต้องการของชุมชนต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองสวรรคโลก จาแนกตาม
กลุ่มอายุ โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญ แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านกลับพบว่า ด้านการวาง
แผนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้านสังคมและวัฒนธรรม
แตกกันอย่างมีนัยสาคัญ
3) ความต้องการของชุมชนต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองสวรรคโลก จาแนกตาม
ระดับการศึกษาโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ความต้องการของ
ชุมชน ด้านสังคมและวัฒนธรรมจาแนกตามระดับการศึกษา แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญส่วนความ
ต้องการของด้านการวางแผนการพัฒนาแหล่ งท่องเที่ยว ด้านการออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยว
ด้านสาธารณูปโภค ด้านการจัดการและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
และด้านเศรษฐกิจ เมื่อจาแนกตามระดับการศึกษาแตกกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้
อาจจะเป็นเพราะในระดับการศึกษาที่ต่างกันผ่านการเรียนรู้และประสบการณ์ที่ต่างกันทาให้เกิดความ
ต้องการในด้านต่าง ๆ แตกต่างกันไปด้วย
4) ความต้องการของชุมชนต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองสวรรคโลก จาแนกตาม
อาชีพ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านก็พบว่าทุกด้านแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้วยเช่นกัน โดยอาชีพที่มีความต้องการพัฒนาการท่องเที่ยว
สูงสุด 3 อันดับ แรก ได้แก่ 1) อาชีพแม่บ้าน/พ่อบ้าน 2) อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 3) นักเรียน/
นักศึกษา อาจจะเป็นเพราะอาชีพแม่บ้าน เป็นอาชีพที่ใกล้ชิดและมีเวลาอยู่ในชุมชนมากกว่าอาชีพ
อื่น ๆ จึงย่อมเห็นปัญหาต่าง ๆ ในชุมชนที่ควรได้รับการพัฒนา ส่วนอาชีพค้าขายแน่นอนว่าเป็นอาชีพ
ที่ได้รั บ ประโยชน์จ ากการท่องเที่ย วโดยตรงมากกว่าอาชีพอื่น ๆ จึงมี ความต้องการในระดับที่สู ง
ส่วนนักเรียนนักศึกษานั้นถือเป็นคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจในการมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาท้องถิ่นของ
ตนเองเพิ่มมากขึ้น
5) ความต้องการของชุมชนต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองสวรรคโลก จาแนกตาม
รายได้ต่อเดือน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ความต้องการของ
ชุมชน ด้านการจั ดการและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จาแนกตามรายได้ต่ อเดือน แตกต่างกันอย่างไม่มี
นั ย ส าคัญ ส่ ว นความต้อ งการของด้า นการวางแผนการพัฒ นาแหล่ งท่ องเที่ ยว ด้ า นการออกแบบ
กิจกรรมการท่องเที่ยว ด้านสาธารณูปโภค ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้านเศรษฐกิจ
และด้านสังคมและวัฒนธรรม เมื่อจาแนกตามรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยช่ว งรายได้ต่อเดือนที่มีความต้อ งการพัฒ นาการท่ องเที่ย วสู งสุ ดอันดับแรก ได้แ ก่
ต่ากว่า 5,000 บาท ซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่า กลุ่มรายได้นี้จัดว่าเป็นผู้มีรายได้ค่อนข้างน้อย ส่วนหนึ่ง
เป็นนักเรียน นักศึกษาที่ยังไม่มีรายได้เป็นของตนเอง จึงต้องการให้มีการพัฒนาการท่องเที่ยวในด้าน
ต่าง ๆ เพื่อที่จะเป็นการสร้างโอกาสให้เขามีรายได้เพิ่มขึ้น จากการจ้างงานหรือ การจับจ่ายใช้สอยของ
นักท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นหลังจากการท่องเที่ยวได้รับความนิยมเพิ่มสูงขึ้น

295

7. ข้อเสนอแนะ
7.1 ข้อเสนอแนะในกำรนำผลกำรศึกษำไปใช้
1) ควรส่งเสริมให้ ชุมชนจัดตั้งกลุ่ มและร่วมมือกันกับภาครัฐในการอนุรักษ์ทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวของเมืองสวรรคโลก มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวและร่วมกันเผยแพร่
ประชาสั มพัน ธ์การท่องเที่ย วเมืองสวรรคโลก รวมทั้ง เปิดโอกาสให้ ชุมชนเข้ามามีบทบาทในการ
ออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวและจัดทาแผนที่เส้นทางท่องเที่ยวที่มีในชุมชนโดยอาศัยความคิดเห็น
ของทุกเพศทุกวัย
2) ควรมีการเพิ่มเติมกิจกรรมการท่องเที่ยวให้หลากหลายมากขึ้น โดยสนับสนุนกิจกรรมที่
นั ก ท่อ งเที่ย วสามารถร่ ว มท ากั บ ชุ มชนได้ เพื่อ เป็ นการแลกเปลี่ ย นความรู้ กั นระหว่า งชุ มชนและ
นักท่องเที่ยว ทาให้นักท่องเที่ยวได้ประสบการณ์ใหม่ ๆ กลับไป และบอกต่อกันปากต่อปาก
3) ควรจั ดการระบบคมนาคมขนส่ ง สาธารณะเพื่ อ รองรั บนั ก ท่อ งเที่ย วให้ เ พี ยงพอ และ
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งในบริเวณใกล้เคียงได้ เพื่อเป็นการต่อยอดการ
ท่องเที่ยวในภาพรวม
4) ควรสร้ า งความต่ อ เนื่ อ งของกิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วและการประชาสั ม พั น ธ์
โดยเฉพาะการจัดทาป้ายบอกทางและแนะนาสถานที่ท่องเที่ยว
7.2 ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรศึกษาวิจัยความต้องการของชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กรณีศึ กษา
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองสวรรคโลกของเทศบาลเมืองสวรรคโลก ในครั้งต่อไปเป็นแบบ
คุณภาพ
2) ศึกษาองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบอื่น เปรียบเทียบผลการศึกษาที่ได้รับว่าเป็นอย่างไร
เพื่อเป็นแนวทางในการกาหนดนโยบายให้มีความทันสมัย และตรงกับสภาพการณ์
3) ควรมีการวิจัย เรื่องกลุ่มตลาดเป้าหมายของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
โดยศึกษาความต้องการ รูปแบบกิจกรรม แรงจูงใจ ในระดับ การวิเคราะห์กลุ่มตลาดเป้าหมายและ
การกาหนดตาแหน่งในตลาดในภาพรวมของการท่องเที่ยวเมืองสวรรคโลก
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ควำมคิดเห็นของผู้ใช้งำนระบบสำรสนเทศเพือ่ กำรวำงแผนและประเมินผล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan)
ธนาคม ทิพย์สภาพกุล*
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษา “ความคิดเห็นของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
และประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan)” วัตถุประสงค์ของการวิจัยได้แก่ 1) เพื่อ
สารวจความคิดเห็นของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (e-Plan) 2) เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและ
ประเมินผลขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น (e-Plan) 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะการใช้งานระบบ
สารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan)
การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ดาเนินการรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ จากแบบสอบถามในประเด็นที่
เกี่ยวข้อง และทาการประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา
ผลการศึ ก ษาพบว่ า ความคิ ด เห็ น ของผู้ ใ ช้ ง านระบบสารสนเทศเพื่ อ การวางแผนและ
ประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ในด้านปัจจัยนาเข้ามีความเหมาะสมระดับมาก
เนื่องจากมีความพร้อมทั้งในส่วนของความรู้ความสามารถของบุคลากร งบประมาณ และอุปกรณ์
สารสนเทศ ในด้านกระบวนการมีความเหมาะสมระดับมาก โดยสามารถบันทึกข้อมูลแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่สามารถใช้งานได้ครอบคลุม ในด้านผลลัพธ์มีความเหมาะสมระดับปานกลาง โดยมีปัญหาอุปสรรค
สาคัญด้านการใช้งานเนื่องจากระบบมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง และยังไม่สามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลกับระบบสารสนเทศอื่น ๆ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้อย่างครบถ้วนซึ่งบุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาอุปสรรค โดยให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับ
ระบบสารสนเทศอื่นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อลดความซ้าซ้อนใน
การปฏิบัติงาน รวมถึงการจัดให้มีคู่มือการใช้งานที่เป็นปัจจุบันเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้งานได้
อย่างถูกต้อง
คำสำคัญ: ความคิดเห็ น , ผู้ ใช้งาน, ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan)
*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
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1. บทนำ
ปัจจุบันระบบสารสนเทศมีส่วนสาคัญเป็นอย่างมากต่อการบริหารงานภาครัฐ โดยหน่วยงาน
ภาครัฐของไทยได้มีการนาระบบสารสนเทศมาใช้ ในรูปแบบที่เรียกว่า รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ
(Thailand e-Government) เพื่อให้การส่งมอบบริการสาธารณะไปยังประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็ว
และทั่วถึง โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่มาก
ที่สุด จึงจาเป็นที่จะต้องมีการให้ บริการที่รวดเร็วและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนใน
พื้นที่
กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุนให้ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ทางานเพื่อบริการประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการทางานสนับสนุน
ส่งเสริมการปฏิบัติงานขององค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะต้อง
วางระบบในการบริหารงานภายในของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเองให้มีความพร้อม รวมทั้งมี
การรวบรวมข้อ มูล และความต้อ งการในด้ านต่า ง ๆ ขององค์ กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น เพื่อ นามา
วิเคราะห์วางแผนการปฏิบัติงาน และจั ดสรรงบประมาณสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต่อไป โดยการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้ามาปรับปรุงระบบการทางานปัจจุบันให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงได้จัดทาโครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการในการวางแผน แผนพัฒนาและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2549 ประกอบด้วยระบบงาน ระบบสารสนเทศ
ที่เป็ น แบบช่ว ยกากับ การจั ดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น , ระบบปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงแผนงาน, ระบบสารสนเทศแบบช่วยติดตามการดาเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ,
ระบบสารสนเทศแบบช่ ว ยประเมิ นการด าเนิน งานแผนขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น , ระบบ
สารสนเทศรายงานและประมวลผล, ระบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารจั ด การในการวางแผน
แผนพั ฒ นาและประเมิ น ผลการใช้ จ่ า ยงบประมาณของกรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ทั้ ง 5
ระบบงานดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิ ภาพในการดาเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ได้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งทาให้เกิดบูรณาการ และเอกภาพของระบบข้อมูล อันจะนามาสู่การบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพต่อไป
ปัจจุบันระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการในการวางแผน แผนพัฒนาและประเมินผล
การใช้จ่ายงบประมาณของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นระบบสารสนเทศเพื่อ
การวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (e-Plan) และมีการใช้งานมาจนถึง
ปัจจุบัน รวมระยะเวลากว่า 14 ปี ดังนั้นผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงความคิดเห็ นของผู้ใช้งาน
ระบบสารสนเทศเพื่ อ การวางแผนและประเมิ น ผลขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ( e-Plan)
ว่ า มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากน้ อ ยเพี ย งใด มี ปั ญ หาอุ ป สรรค และข้ อ เสนอแนะด้ า นใดบ้ า ง เพื่ อ น าผล
การศึกษาได้รั บ ไปเผยแพร่ เสนอต่อผู้ บริห าร และผู้ พัฒนาระบบ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒ นา
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ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขปั ญ หา และอุ ป สรรคของการใช้ ง านระบบดั ง กล่ า วได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง รวดเร็ ว และ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
2.1 เพื่อสารวจความคิดเห็นของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan)
2.2 เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan)
2.3 เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan)
3. ขอบเขตของกำรศึกษำ
3.1 สารวจความคิดเห็นของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ของผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.2 กลุ่มประชากรที่ศึกษา ได้แก่ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศซึ่งเป็น
ผู้ปฏิบัติงานที่มีหน้าที่ในการใช้งานระบบสารสนเทศฯ ทั้งสิ้น 23,553 คน
3.3 ระยะเวลาการศึกษา จะดาเนินการศึกษาในช่วง เดือน กุมภาพันธ์ -พฤษภาคม 2563
เท่านั้น
3.4 รูปแบบการสารวจความคิดเห็นได้นารูปแบบการประเมินซิป (CIPP Model) มาใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้ ซึ่งได้ละเว้นการประเมินสภาวะแวดล้อม เนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้ องถิ่น
ไม่ได้จัดทาแผนแม่บทการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการ
วางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan)
4. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
4.1 แนวคิดเกี่ยวกับกำรใช้ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรวำงแผนและประเมินผลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนการวางแผนพัฒนาให้กับ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ให้ ส ามารถดาเนินงานตามอานาจหน้าที่ โดยเฉพาะการติดตามและ
ประเมินผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จากงบประมาณตามแผนงาน/
โครงการที่ได้กาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 30(5) กาหนดให้ “องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอผลผลิตการติดตามและประเมินผล ต่อสภาคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
และประกาศให้ประชาชนทราบทุกปี ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย
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ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน” ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 53/1 กาหนดให้มีการบูรณาการการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น และส่วนราชการ
ต่าง ๆ กับแผนพัฒนาจังหวัด อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีความสะดวกใน
การดาเนินตามกฎหมายดังกล่าว เนื่องจากบุคลากรมีน้อย และต้องใช้เวลามาก ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลในการดาเนินการ นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ไม่มีข้อมูลการดาเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าที่ผ่านมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีรายได้ในภาพรวมอย่างไร และ
นาไปใช้อะไรบ้าง ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ขึ้นมา เพื่ออานวยความสะดวกให้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ใช้เป็นเครื่องมือใน
การติดตามประเมินผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น
ดังนั้ น กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น จึงได้พัฒ นาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
ทางานขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่ น รวมทั้ งเป็ นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการ
ดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอานาจหน้าที่ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ
การใช้ประโยชน์ของหน่วยงานราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดทา “ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
และประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan)” ขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2549 และพัฒนาระบบให้มี
ประสิทธิภาพในการดาเนินงานตลอดมา โดยเป็นระบบที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูล
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาท้องถิ่น และการดาเนินการ
ตามแผนพัฒนาดังกล่าว เป็นเครื่องมือที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการติดตามการ
ดาเนินงาน ซึ่งระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมิ นผลขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น
(e-Plan) ประกอบไปด้วย ระบบ ดังนี้
1) ระบบสารสนเทศที่เป็ นแบบช่วยกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ระบบจะดาเนินการจัดเก็บทาแผนงานโครงการแบบแผน 3 ปี และจัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปี โดยแต่ละโครงการต้องทาการจัดเก็บข้อมูล ว่าโครงการตอบสนองยุทธศาสตร์ ระดับใด
ยุ ท ธศาสตร์ ใช้ ง บประมาณจากแหล่ ง ใด ตามแผนงานใด กิ จกรรมประเภทใด และแผนจะเกิ ด
ประโยชน์กับคนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวนเท่าใดหรือเรื่องใดบ้าง
(1) จัดเก็บแยกตามยุทธศาสตร์เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ในแต่ละระดับ ดังนี้
- ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล
- ยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทย
- ยุทธศาสตร์ของกรม
- ยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด
- ยุทธศาสตร์ของจังหวัด
- ยุทธศาสตร์ของท้องถิ่น
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(2) จัดเก็บแยกตามแหล่งที่มาของงบประมาณ ดังนี้
- เงินที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้
- เงินอุดหนุนทั่วไป
- เงินอุดหนุนทั่วไปแบบมีวัตถุประสงค์
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
- เงินรายได้อื่น ๆ
(3) จัดเก็บแยกประเภทของงบประมาณตามแผนงาน ดังนี้
- งบประมาณด้านบุคลากร
- งบประมาณด้านการดาเนินการ
- งบประมาณด้านรายจ่ายอื่น
- งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ให้หมายถึงงบลงทุนด้วย
- ฯลฯ
(4) จัดเก็บแยกประเภทตามกิจกรรม และโครงการ ดังนี้
- ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ด้านสิ่งแวดล้อม
- ด้านสาธารณสุข
- ด้านสวัสดิการลังคม และการมีส่วนร่วม
- ด้านการศึกษา และวัฒนธรรม
- ด้านกีฬา และนันทนาการ
- งบประมาณด้านอื่น ๆ
- ฯลฯ
2) ระบบปรับ ปรุ งเปลี่ย นแปลงแผนงาน เมื่อจัดทาแผนพัฒ นา 3 ปีแล้ ว เสร็จ ระบบต้อง
จัดเก็บฐานข้อมูล แผนพัฒนา 3 ปี ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นไว้และในแต่ละปีอาจจะมีการ
เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม แก้ไข โครงการและงบประมาณในแผนพัฒนา 3 ปี ซึ่งแต่ละปีอาจจะมีการ
เปลี่ย นแปลง เพิ่มเติม แก้ไข โครงการและงบประมาณ ตามลาดับ โดยเฉพาะเมื่อมีโครงการใหม่
เกิดขึ้น ระบบจะต้องจัดเก็บประวัติการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเพื่อนามาประมวลผลประสิทธิภาพของ
การจัดทาแผนและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งประมวลผลการใช้จ่ายงบประมาณตามที่ตั้งไว้
และจัดทาสถิติการเปลี่ยนแปลง แก้ไข โอนงบประมาณในโครงการกิจกรรมเดิม
3) ระบบสารสนเทศแบบช่ว ยติดตามการดาเนินงานองค์ก รปกครองส่ ว นท้องถิ่น ระบบ
สารสนเทศ จะต้ อ งสามารถจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล แสดงรายงานผลการ ด าเนิ น การตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีการจัดซื้อจัดจ้างตาม
ข้อบัญญัติ หรือเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจาปี ดังนี้
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(1) การแสดงรายการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี
- ตกลงราคา
- สอบราคา
- ประกวดราคา
- วิธีพิเศษ
- วิธีกรณีพิเศษ
- วิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกาหนด
(2) การจัดเก็บ ข้อมูล รายการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงานโครงการให้ปรากฏว่าได้
มูลค่าในการดาเนิน การต่ากว่าราคากลางจานวนเท่าใด มีเงินคงเหลือจากการจัดซื้อจัดจ้างเท่าใด
มียอดรวมทั้งสิ้นเท่าใด
(3) จัดเก็บรายงานความก้าวหน้าโครงการให้ปรากฏว่า เซ็นสัญญาหรือยัง (ระบุวันที่
เห็นสัญญา) มีการเบิกจ่ายเงินไปแล้วร้อยละเท่าใด โดยจะรายงานทุกไตรมาส ของปีงบประมาณ
(4) การจัดเก็บข้อมูลแสดงระยะเวลาดาเนินงานตามสัญญาของโครงการ โดยตั้งแต่
เริ่มโครงการจนสิ้นสุดโครงการว่า ได้ดาเนินการตามระยะเวลาหรือไม่ โดยเฉพาะข้อมูลการดาเนินงาน
สาเร็จก่อนโครงการ สาเร็จหลังโครงการ มีค่าปรับ หรือมีการต่ออายุสัญญาและให้แสดงเหตุแห่งการ
ต่ออายุสัญญาด้วย
4) ระบบสารสนเทศแบบช่วยประเมินผลการดาเนินงานแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะมุ่งเน้ น การประเมิ น ผลด้านคุณภาพในการตาเนินงาน และการประเมินผลสั มฤทธิ์ในงานตาม
ระยะเวลาที่ระบุไว้ในแผนประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้
(1) ระบบจะต้ อ งสามารถบั น ทึ ก ผลประเมิ น ภาระงานตามแผนงานโดยผลการ
ประเมินจะแบ่งเป็น 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 ประเมินผลสัมฤทธิ์ในงานตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในแผน
ส่วนที่ 2 ประเมินคุณภาพของผลการดาเนินงาน ที่ดาเนินงานแล้วเสร็จในแต่ละงวด
ของงานที่กาหนด โดยระบบต้องสามารถคิดคานวณผลการประเมินแบ่งออกเป็นรายไตรมาส โดยแต่
ละไตรมาส ต้องคานวณว่า ดาเนินการคิดเป็นร้อยละเท่าใด
(2) ระบบต้องสามารถประเมินผลการดาเนินงานกับเกณฑ์มาตรฐานที่ กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นกาหนด ระบบต้องสามารถบันทึกข้อมูลวันที่เริ่มดาเนินการจริงและวันที่สิ้นสุดจริง
ในแต่ละงวดงาน ข้อมูลระดับการประเมินแต่ละงวดงานและข้อมูลบันทึกพิเศษ นอกเหนือจากที่กล่าว
มาข้างต้นกากับไว้ ตามรายการงวดงานตลอดรอบปีการดาเนินงาน ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงบรรยาย และด้าน
การบริหารจัดการตามแผนปฏิบัติการสาหรับข้อมูลการติดตามต้านการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
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5) ระบบสารสนเทศรายงานและประมวลผล สามารถสรุปผลการดาเนินงานทั้งผลสัมฤทธิ์
และคุณภาพของงานได้ โดยสามารถแสดงผลเป็นกราฟเปรียบเทียบผลเกณฑ์เฉลี่ ยโดยรวมและ
สามารถเจาะหาข้อมูลผลประเมินเชิงลึกได้ (Drill Down) อย่างสะดวกโดยระบบต้องทาการสรุปผล
และรายงานข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ดังนี้
(1) รายการผลการดาเนินงานตามที่ได้รับการติดตาม ประเมินผลไปแล้วในแต่ละงวด
(2) แสดงค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์แต่ละภาระงาน
(3) แสดงผลประเมินการดาเนิน งานกับระยะเวลาให้ทราบว่าดาเนินการเสร็จตาม
แผนหรือไม่โดยแสดงเป็นจานวนวันทาการ
(4) จัดทาตารางแผนภูมิเพื่อเปรียบเทียบระหว่างการนาแผนพัฒนา 3 ปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มาใช้ในการจัดตั้งงบประมาณประจาปี โดยแยกเป็นจานวนกิจกรรม และร้อยละ
ของแผนพัฒนากับข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติประจาปี ตามแต่ละประเภทที่มาของงบประมาณ
(5) แสดงรายงานการใช้จ่ายประมาณรายจ่ายประจาปีที่จ่ายจริง เปรียบเทียบกับ
ข้อบัญญัติ หรือเทศบัญญัติที่ได้จัดตั้งไว้ในปีงบประมาณ โดยยกเป็นจานวนกิจกรรมและร้อยละพร้อม
ทั้งแสดงตารางและแผนภูมิ
(6) รายงานแสดงผลโดยระบบต้องสามารถประมวลผลตามแผนงานและการใช้จ่าย
งบประมาณของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับต่าง ๆ ไต้แก่ ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชนิดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังวัด ระดับภาค ให้แสดงผลได้ดังต่อไปนี้
- ประมวลผลความเชื่ อ มโยงระหว่ า งโครงการกิ จ กรรม กั บ ยุ ท ธศาสตร์ รั ฐ บาล
ยุ ทธศาสตร์ กระทรวง ยุ ทธศาสตร์ กรม ยุท ธศาสตร์ก ลุ่ มจัง หวัด ยุทธศาสตร์จัง หวัด และองค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- ประมวลผลความเชื่อมโยงระหว่างโครงการกิจกรรม รายการกับงบประมาณที่
ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุน (จาแนกตามวัตถุประสงค์ เช่น อาหารกลางวัน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)
- ประมวลผลเพื่อสรุปรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ประมวลผลความเชื่อมโยงระหว่างโครงการกิจกรรม ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้รับเงินอุดหนุนกับผลการดาเนินงาน
4.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกำรประเมินผลโครงกำร
1) ความหมายของการประเมิน
สตัฟเฟิลบีม ได้ให้ความหมายของการประเมินว่าเป็นวิธีการศึกษา หรือสืบค้นหาคุณค่าของ
สิ่งที่ประเมินอย่างเป็นระบบ การประเมินจึงเป็นกระบวนการจัดหา นาเสนอสารสนเทศ และนาไป
ประยุกต์ในการอธิบายและการตัดสินคุณค่าและคุณประโยชน์ในการตัดสินใจหาทางเลือกที่เหมาะสม
ในการดาเนินโครงการ (Stufflebeam and Shinkfield, 2007: 326)
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2) ลักษณะของการประเมิน
การประเมินตามความหมายของสตัฟเฟิลบีม มีส่วนประกอบที่สาคัญ 3 ประการ ดังนี้
(1) จุดมุ่งหมายที่สาคัญของการประเมิน คือ การจัดหาข้อมูลสารสนเทศเพื่อนามาใช้
ในการตัดสิ น ใจ คุณค่าของการประเมินจะมากน้ อยเพียงใดจึงขึ้นอยู่กับข้อมูล สารสนเทศที่ได้มา
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจมากน้อยเพียงใด
(2) การประเมินเป็นกระบวนการที่เป็นวัฏจักรกล่าวคือ เป็นกระบวนการที่มีความ
ต่อเนื่องที่ครบวงจรของการดาเนินโครงการ ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งสิ้นสุดโครงการ
(3) กระบวนการประเมิน ประกอบด้วยขั้นตอนที่สาคัญ 3 ขั้นตอน คือ (1) การระบุ
หรือบรรยายข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล (2) การวิเคราะห์ข้อมูล และ (3) การจัดเตรียมข้อมูล
สารสนเทศให้กับผู้มีอานาจในการตัดสินใจนาไปใช้
3) วิธีการประเมินโดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP
วิธีการประเมินโดยใช้รูปแบบชิป จะเกี่ยวข้องกับลักษณะของการตัดสินใจซึ่งจาเป็นต้องอาศัย
ข้อมูล ที่ได้จ ากการประเมิน มาช่ว ยในการตัดสิ นใจ 4 ลั กษณะ คือ การตัดสิ นใจเกี่ยวกับวางแผน
การตัดสินใจเกี่ยวกับโครงสร้าง การตัดสินใจเกี่ยวกับการดาเนินงาน และการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
ทบทวนการดาเนินโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ มโนทัศน์เบื้องตันของรูปแบบ CIPP คือ ประเภทของ
การตัดสินใจที่แตกต่างกันจาเป็นต้องใช้สารสนเทศในการตัดสินใจที่แตกต่างกันด้วย ซึ่งสตัฟเฟิลบีม
ได้จาแนกการตัดสินใจและการประเมินเพื่อการบริหารและการวางแผนไว้ 4 ประเภท ดังนี้
(1) การประเมิ น บริ บ ท หรื อ สภาวะแวดล้ อ ม (Context Evaluation) เป็ น การ
ประเมินเพื่อให้ได้สารสนเทศสาหรับการตัดสินใจในการวางแผน กาหนดเป็นผลลัพธ์ที่คาดหวังของ
โครงการ หรือวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ การประเมินบริบทเป็นการประเมินเกี่ยวกับ
นโยบาย ปรั ช ญา เป้ า หมาย แรงกดดั น ทางเศรษฐกิ จ และสั ง คม ความต้ อ งการของบุ ค คลและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแรงกดดันทางการเมือง ซึ่ง สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (2553: 169) อธิบาย
ว่าการประเมินบริบทของโครงการเป็นการประเมินความต้องการจาเป็นเพื่อกาหนดโครงการ เป็นการ
ประเมิน สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ตลอดจนปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ อันนาไปสู่ ทิศทางและ
วัตถุประสงค์ของโครงการ
(2) การประเมินปัจจัยหรือทรัพยากร (Input Evaluation) เป็นการประเมินเพื่อให้
ได้สารสนเทศสาหรับการตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีการและกลวิธีดาเนินโครงการ เป็นการตรวจสอบความ
พร้อมของปัจจัยเบื้องต้นต่าง ๆ เช่น บุคลากร งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ เป็นต้น ว่ามีความ
พร้ อมจะด าเนิ น การต่อ หรื อ ไม่ แผนหรือ โครงการที่ เสนอเหมาะสมหรือ ไม่ ควรปรั บปรุ งส่ ว นใด
สารสนเทศที่ได้ใช้ประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงสร้างเพื่อเลือกแผนการจัดโครงการ หรือแผนการ
ดาเนินงานที่เหมาะสมที่สุด เพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ซึ่ง สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (2553: 169)
กล่าวว่า การประเมินปัจจัยเป็นการประเมินปัจจัยหรือทรัพยากรเป็นการตรวจสอบความพร้อมด้าน
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ทรั พ ยากรทั้ ง ปริ ม าณ และคุณ ภาพตลอดจนระบบการบริ ห ารจั ด การเพื่ อ วิ เ คราะห์ แ ละก าหนด
ทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดที่จะทาให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนด
(3) การประเมิน กระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการประเมินเพื่อให้ ได้
สารสนเทศสาหรับการตัดสินใจเกี่ยวกับการนาโครงการไปปฏิบัติเพื่อให้บังเกิดผลสาเร็จ ซึ่งเป็นการ
ประเมินขณะดาเนินงาน หรือประเมินในเชิงความก้าวหน้าเพื่อปรับปรุงกระบวนการบริหาร หรือ
ดาเนินโครงการ รวมทั้งศึกษาปัญหาและอุปสรรค จุดเด่น จุดด้อย ซึ่ง สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (2553:
169-170) ให้แนวคิดว่า การประเมินกระบวนการเป็นการประเมินการดาเนินงานเมื่อนาโครงการที่
วางแผนไว้ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อศึกษาจุดแข็งและจุดอ่อน ตลอดจนปัญหา อุป สรรคของการดาเนิน
โครงการจึ งเป็นการประเมินเพื่อปรับปรุงการดาเนินโครงการได้อย่างทันเวลา สารสนเทศที่ได้จะ
น ามาใช้ ใ นการตั ด สิ น ใจเกี่ ย วกั บ การประยุ ก ต์ ใ ช้ การควบคุ ม หรื อ ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขวิ ธี ก ารต่ า ง ๆ
ให้เหมาะสมทันท่วงทีในขณะที่กาลังดาเนินโครงการอยู่
(4) การประเมิ น ผลผลิ ต (Product Evaluation) เป็ น การประเมิ น เพื่ อ ให้ ไ ด้
สารสนเทศสาหรับการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของโครงการ ซึ่งเป็นการประเมินผลหลังจากการ
ดาเนินโครงการสิ้นสุดลง เพื่อตรวจสอบประสิทธิผลของโครงการซึ่งในทัศนะของ สมหวัง พิธิยานุวัฒน์
(2553: 170) เห็นว่า เป็นการประเมินที่มุ่งตอบคาถามว่า โครงการประสบความสาเร็จตามแผนที่วาง
ไว้ห รื อไม่ ผลผลิ ตของโครงการเป็ นไปตามวัตถุ ประสงค์ห รือไม่ ผลการดาเนินงานคุ้มค่าเพียงใด
ประกอบด้วย การประเมินผลผลิต โดยพิจารณาจากปริมาณและคุณภาพของผลผลิตเปรียบเทียบกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการตลอดจนการนาเอาความรู้ไ ปใช้ในการปฏิบัติงานอีกส่วนหนึ่งคือผลกระทบ
(impact) สารสนเทศที่ได้จะนามาใช้ในการตัดสินคุณค่าผลผลิตของโครงการทั้งในด้านปริมาณและ
คุณภาพ เพื่อที่จะตัดสินใจว่าควรจะทาต่อไป หรือยุติ ล้มเลิก หรือยกฐานะเป็นงานประจา
4.3 งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
สุริ ยกานต์ ดีโ คตร (2554) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการ
รายงานและประเมินผลการใช้ e-Plan ของพนักงานส่วนท้องถิ่นในอาเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
พบว่า ปัญหาเละอุปสรรคในการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการรายงานและประเมินผลการใช้ e-Plan
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น ในอาเภอท่าอุเทน จัง หวัดนครพนม 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 โดยมีผู้ เข้าใช้งานในระบบ
e-Plan 1 ครั้ ง ต่ อ สั ป ดาห์ มากที่ สุ ด ระยะเวลาในการใช้ ง านระบบ e-Plan ต่ อครั้ ง 10-30 นาที
เป็นส่วนมาก ส่วนปัญหาและอุปสรรค พบมากที่สุด คือ ระบบจัดทางบประมาณ
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สุวรรณิภา ดรละคร (2554) ศึกษาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานระบบ
การบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (e-Plan) พบว่า 1) ผู้ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลในระบบ e-Plan ละเลยไม่สนใจบันทึกข้อมูลลง
ในระบบ ไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบว่าต้องบันทึกข้อมูลทุกครั้งหลังจากที่ดาเนินโครงการแต่ละโครงการ
เสร็จสิ้น ควรมีการทาความเข้าใจที่ถูกต้องและชัดเจนให้มีการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน โดยการจัด
ประชุมและอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อ ง 2) การนาเข้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลมาบันทึกลงใน
ระบบล่าช้าเนื่องจากขาดการประสานงานที่ดี ไม่มีการชี้แจงวัตถุประสงค์และความสาคัญของระบบให้
ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ไม่มีการวางแผนกาหนดผู้รับผิดชอบในการนาข้อมูลมาบันทึกในระบบ ควรมีการ
ปรับปรุงวิธีการประสานงานระหว่างเจ้ าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้มีความเข้าใจ
ตรงกันโดยการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในทุกส่วนราชการรวมทั้ง
ผู้ บ ริ ห ารเผื่ อ แลกเปลี่ ย นความคิด เห็ น ช่ว ยเหลื อ กากั บดูแ ลการปฏิบัติ งานด้านต่าง ๆ และร่ว ม
วางแผนกาหนดผู้รับผิดชอบในการนาข้อมูลมาบันทึกลงในระบบให้สามารถดาเนินงานได้ ทันเวลา
และถูกต้องตามระเบียบราชการ 3) เครือข่ายอินเตอร์เน็ตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่มี
ประสิทธิภาพส่งผลกระทบให้การบันทึกข้อมูลล่าช้า ควรมีการสนับสนุนด้านงบประมาณเพื่อปรับปรุง
แก้ไขสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้มีความเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ 4) ผู้บริหารท้องถิ่นไม่ได้รับ
รายงานข้อมูลสรุปผลการดาเนินโครงการซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องรายงานข้อมูลให้ผู้บริหารทราบ
ในทุกไตรมาสเพื่อนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบความก้าวหน้าของการดาเนินโครงการว่า
ได้เบิกจ่ายโครงการใดไปแล้วบ้างและสามารถนาข้อมูลดังกล่าวประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบ
ด้วย
เทียนใจ สุทะ (2561) ศึกษาการประเมินผลการใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ขององค์การบริหารส่วนตาบลในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า เพศ อายุ
ตาแหน่งหน้าที่ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) และจานวน
ครั้งในการศึกษาอบรมเกี่ย วกับระบบบัญชีคอมพิว เตอร์ (e-LAAS) มีผ ลต่อคุณลั กษณะซอฟต์แวร์
(Software) ที่มีคุณภาพ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปัญหา และอุปสรรคในการนาระบบ
บั ญชีคอมพิ ว เตอร์ ข ององค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น (e-LAAS) มาใช้ในองค์การบริห ารส่ ว นตาบล
ด้านบุคลากร คือ บุคลากรไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบอย่างเพียงพอ ด้านเทคโนโลยี มีการ
ใช้ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) ที่ไม่มีคุณภาพเข้ามาใช้งานทาให้ขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ด้านกระบวนการทางานของระบบเมื่อมีผู้ใช้งานระบบมาก ระบบจะใช้งานไม่ได้ และด้านคู่มือมีการ
เปลี่ยนแปลงบ่อยไม่เพียงพอต่อการใช้งานต้องเข้ารับการฝึกอบรมจึงจะได้รับคู่มือในการใช้งา
สมพงษ์ บุญด้วยลาน (2549) ศึกษาการประเมินผลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อ สารเพื่ อ การจั ด การในหน่ ว ยงานของกองเรื อ ยุ ท ธการ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ประเมิ น ผลการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เพื่อการจัดการในหน่วยงานของเรือยุทธการในปัจจุบันและเพื่อ
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ศึ ก ษา ปั ญ หา อุ ป สรรค และข้ อ เสนอแนะการใช้ ง านเทคโนโลยี ส ารสนเทศเละการสื่ อ สาร
ของกองเรือยุทธการ โดยผลการวิจัยพบว่า ผลการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเละการสื่อสารเพื่อการ
จัดการในหน่วยงานของกองเรือยุทธการในปัจจุบันภาพรวมอยู่ในระดับเหมาะสมปานกลาง โดยใน
ด้านปัจจัยนาเข้ามีความเหมาะสมระดับปานกลาง ซึ่งส่งผลถึงกระบวนการใช้งานก็มีความเหมาะสม
ระดับปานกลางเช่นเดีย วกัน ส่วนด้า นผลลัพธ์ช่วยเพิ่มประสิ ทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ
เหมาะสมมากโดยมีปัญหาอุปสรรคสาคัญด้านงบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์สารสนเทศ นอกจากนี้
แล้ ว บุ ค ลากรของกองเรื อ ยุ ท ธการได้ ใ ห้ ข้ อ เสนอแนะในการแก้ ไ ขปั ญ หาอุ ป สรรค ควรเพิ่ ม และ
สนับสนุนงบประมาณสาหรับการจัดหาอุปกรณ์ สารสนเทศให้เพียงพอและทั่วถึง รวมทั้งจะต้องมีการ
เพิ่มพูนความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่บุคลากรของกองเรือยุทธการให้สามารถใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีข้อเสนอแนะ ประกอบด้วยข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย คือ ผู้บริหาร
กองทัพเรือควรกาหนด นโยบายด้านการใช้งานเละการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความ
ชัดเจนและต่ อเนื่ อง ข้อเสนอแนะเชิง ปฏิบั ติการ กองเรือยุ ทธการควรจั ดหาอุปกรณ์ส ารสนเทศ
สนับสนุนหน่วยงานในสังกัดให้เพียงพอและทั่วถึง ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ ควรศึกษาวิจัยเพิ่มเติมใน
หน่วยงานอื่น ๆ ของกองทัพเรือ และควรศึกษาวิจัยประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ รวมทั้งศึกษาวิจัย
ถึงผลกระทบต่อเนื่องทั้งด้านบวกและด้านลบจากการดาเนินโครงการ
5. วิธีกำรศึกษำและกำรเก็บข้อมูล
5.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
ประชากรที่นามาใช้ในการศึกษา ได้แก่ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ
ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีหน้าที่ในการใช้งานระบบสารสนเทศฯ ทั้งสิ้น 23,553 คน
การกาหนดขนาดตัวอย่าง จากจานวนประชากรที่จะศึกษา จานวน 23,553 คน นามาเปิด
ตามตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) (ประสพชัย พสุนนท์, 2557: 114) ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% ได้จานวนกลุ่มตัว อย่างจานวน 379 คน และใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างตามสะดวก
(Convenience Sampling) เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้มีความต้องการที่จะศึกษากลุ่มตัวอย่างที่เป็น
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีหน้าที่ในการใช้งานระบบ
สารสนเทศ ฯ การเก็บข้อมูลโดยการส่งแบบสอบถามออนไลน์โดยใช้ Google Form ส่งให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด 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 ตาแหน่ง
หน้าที่ อายุราชการ ประสบการณ์ในการใช้งาน และจานวนครั้งที่เข้ารับการอบรม เป็นลักษณะแบบ
เลือกตอบ จานวน 7 ข้อ
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ซึ่งเป็นการสารวจความคิดเห็นด้านการประเมินผลสิ่งนาเข้า
(Input evaluation) ประเมิ น กระบวนการ (Process evaluation) และการประเมิ น ผลลั พ ธ์
(Product evaluation) มี จ านวน 21 ข้ อ มี ลั ก ษณะเป็ น มาตรวั ด แบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า
(summated rating scale) จานวน 4 ค่า ตั้งแต่ค่าที่มีระดับความคิดเห็น เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
ตอนที่ 3 ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและ
ประเมินผลขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (e-Plan) จานวน 2 ข้อ เป็นการให้เสนอปัญหาที่เกิดขึ้น
และข้อเสนอแนะ ด้วยการตอบคาถามสั้น ๆ
5.3 กำรเก็บรวมรวมข้อมูล
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา แบ่งเป็นสองประเภท ดังนี้
1) ข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) ได้มาจากแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
2) ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งเอกสารต่าง ๆ
เช่น คู่มือการปฏิบัติงานการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น (e-Plan) เอกสารทางวิ ช าการของกรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น งานวิ จั ย และ
การศึกษาค้นคว้าที่เกี่ยวข้อง
5.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยทาการวิเคราะห์และประมวลข้อมูลทั้งหมด โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ สาหรับ
การวิจัย เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
1) ข้อมูลส่วนบุคคล วิเคราะห์โดยใช้ตารางแจกแจงความถี่ ซึ่งระบุข้อมูลที่ได้เป็นร้อยละ
2) ข้อมูลความคิดเห็นของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศฯ ในการปฏิบัติงาน วิเคราะห์ โดยการ
แจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และจัดอันดับ
3) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ การใช้งานระบบสารสนเทศฯ ใช้การวิเคราะห์เชิง
คุณภาพ เพื่อตอบปัญหาความสาเร็จและอุปสรรคในการคาเนินโครงการ โดยนาข้อมูลรูปธรรมมาจัด
กลุ่ ม (grouping) แยกแยะ (classification) เชื่ อ มโยงในเชิ ง ตรรกะ ( logic) และตี ค ว าม
(interpretation)
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6. ผลกำรศึกษำ
การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เก็บรวมรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ใช้ งานระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครอง
ส่ว นท้องถิ่น (e-Plan) ในการปฏิบัติงาน จานวน 379 คน โดยใช้วิธีเก็บข้อมูล จากแบบสอบถาม
ออนไลน์ผ่าน Google Form รายละเอียดผลการศึกษาแบ่งเป็นประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
1) ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
2) ความคิดเห็นของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan)
3) ปั ญหา อุป สรรค และข้อเสนอแนะการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและ
ประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan)
6.1 ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ำง
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากที่สุด ร้อยละ 79.9 รองลงมาคือเพศชาย ร้อยละ
20.1 โดยส่วนใหญ่มีอายุ 41 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 51.5 รองลงมาคือ อายุ 31-40 ปี, 20-30 ปี, ต่ากว่า
20 ปี คิดเป็ นร้อยละ 38.3, 10.0, 0.3 ตามล าดับ ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ
56.2 รองลงมาคือ ระดับปริญญาโท, ระดับต่ากว่าปริญญาตรี และระดับสูงกว่าปริญญาโท คิดเป็น
ร้อยละ 38.8, 3.4 และ 1.6 ตามลาดับ โดยตาแหน่งหน้าที่ของผู้ใช้งานระบบ e-Plan มากที่สุดคือ
ผู้ ที่ ได้ รั บ มอบหมายให้ ป ฏิบั ติง านด้า นแผน ร้ อยละ 54.1 รองลงมาได้แ ก่ ผู้ ที่ ได้ รับ มอบหมายให้
ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี หรืองานด้านพัสดุ และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านโยธา
คิดเป็ น ร้ อยละ 40.1 และ 5.8 ตามล าดับ โดยมีอายุร าชการมากที่ สุ ดคือ 11-15 ปี ร้อ ยละ 37.2
รองลงมาได้แก่ มากกว่า 15 ปี, 5-10 ปี และน้อยกว่า 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 24.3, 20.1 และ 18.5
ตามลาดับ ซึ่งมีประสบการณ์การใช้งานระบบ e-Plan โดยส่วนใหญ่คือ มากกว่า 4 ปี ร้อยละ 52.2
รองลงมาคื อ 1-2 ปี , 3-4 ปี , และน้ อยกว่า 1 ปี คิด เป็น ร้ อยละ 19.8, 19.3 และ 8.7 ตามล าดั บ
ส าหรั บ จ านวนครั้ งที่เข้าศึกษาอบรมการใช้งานระบบ e-Plan พบว่าไม่ เคยศึกษาอบรมมากที่สุ ด
ร้อยละ 28.8 รองลงมาได้แก่ อบรม 1 ครั้ง, มากกว่า 2 ครั้ง และ 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 26.6, 25.6
และ 19.8 ตามลาดับ
6.2 ควำมคิด เห็น ของผู้ ใ ช้งำนระบบสำรสนเทศเพื่อกำรวำงแผนและประเมิน ผลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan)
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1) ประเมินผลสิ่งนำเข้ำ (input evaluation)
ตารางที่ 6.1 ข้อมูลค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลความ และอันดับของสิ่งนาเข้าการใช้
งานระบบ e-Plan
ประเด็น
1.บุคลากรของ อปท. มีความรู้ความสามารถ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในหน่วยงานมีความ
สะดวกรวดเร็ว และทันสมัย
3.มีงบประมาณเพียงพอในการจัดหาคอมพิวเตอร์
ฮาร์ดแวร์ สาหรับใช้งานในภารกิจที่รับผิดชอบ
4.ระบบ e-Plan สามารถใช้งานได้กับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ทุกยี่ห้อ และทุกรุ่นไม่เกิดปัญหา
กับการใช้งาน
5.ระบบ e-Plan สามารถใช้งานร่วมกับทุก
ระบบปฏิบตั ิการ (os)
6.ระบบ e-Plan สามารถเข้าใจได้ง่าย มีขั้นตอน
การปฏิบัติงานทีไ่ ม่ยุ่งยากซับซ้อน
ค่ำเฉลี่ยรวมด้ำนปัจจัยนำเข้ำ

̅
3.16

ระดับควำมคิดเห็น
S.D.
แปลควำม
.546
มาก

3.13

.619

มาก

3

3.13

.634

มาก

2

3.12

.662

มาก

4

3.04

.633

มาก

5

2.86

.757

ปานกลาง

6

3.07

.489

เหมำะสมมำก

อันดับ
1

จากตารางที่ 6.1 พบว่า บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความคิดเห็นว่า ปัจจัย
นาเข้าของการใช้งานระบบ e-Plan ในภาพรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมาก สามารถแยกเป็นรายข้อ
ตามระดับความเหมาะสมได้ ดังนี้
บุ ค ลากรขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี ค วามรู้ ค วามสามารถเกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี
สารสนเทศ มีค่าเฉลี่ยจากการประเมินสูงสุดที่ 3.16 รองลงมาคือ มีงบประมาณเพียงพอในการจัดหา
คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ สาหรับใช้งานในภารกิจที่รับผิดชอบ อันดับที่ 3 คือ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ที่ใช้
ในหน่วยงานมีความสะดวกรวดเร็ว และทันสมัย อัน ดับที่ 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
1.มีการจัดส่งข้าราชการไปอบรมเป็นระยะ เพื่อให้
มี ค วามรู้ ใ นการใช้ ง านระบบ e-Plan ได้ อ ย่ า ง
ต่อเนื่อง
2.มีการใช้งานระบบ e-Plan ในการประมวลผล
ข้อมูลสาหรับการปฏิบัติงาน
3.มีการใช้งานระบบ e-plan ในการแลกเปลี่ยน
เชื่อมโยงข้อมูล กับระบบอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน
4.สามารถบันทึกข้อมูลงานด้านต่าง ๆ ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบ ได้อย่างถูกต้อง
5.สามารถบันทึกข้อมูลได้ตามระยะเวลาที่กาหนด
6.เมื่อบันทึกข้อมูลผิดพลาด หรือการประมวลผล
ผิดพลาด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทา
การยกเลิกข้อมูล อปท. สามารถบันทึกข้อมูลใหม่ได้
ค่ำเฉลี่ยรวมด้ำนปัจจัยกระบวนกำร

̅
3.10

ระดับควำมคิดเห็น
S.D.
แปลควำม
.606
มาก

3.11

.591

มาก

1

2.99

.649

ปานกลาง

6

3.04

.629

มาก

4

3.07
3.03

.600
.712

มาก
มาก

3
5

3.06

.462

เหมำะสมมำก

อันดับ
2

จากตารางที่ 6.2 พบว่ า บุ ค ลากรขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี ค วามคิ ด เห็ น ว่ า
กระบวนการของการใช้งานระบบ e-Plan ในภาพรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมาก สามารถแยกเป็นราย
ข้อตามระดับความเหมาะสมได้ ดังนี้
มีการใช้งานระบบ e-Plan ในการประมวลผลข้อมูลสาหรับการปฏิบัติงานมีค่าคะแนนเฉลี่ย
มากที่สุดที่ 3.11 รองลงมาคือ มีการจัดส่งข้าราชการไปอบรมเป็นระยะ เพื่อให้มีความรู้ในการใช้งาน
ระบบ e-Plan ได้อย่างต่อเนื่อง อันดับที่ 3 คือ สามารถบันทึกข้อมูลได้ตามระยะเวลาที่กาหนด อันดับ
ที่ 4 คือ สามารถบันทึกข้อมูลงานด้านต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ได้อย่างถูกต้อง อันดับที่ 5 คือ
เมื่อบั นทึกข้อมูลผิดพลาด หรือการประมวลผลผิดพลาด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทาการ
ยกเลิกข้อมูล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบันทึกข้อมูลใหม่ได้ อันดับสุดท้าย คือ มีการใช้งาน
ระบบ e-plan ในการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูล กับระบบอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
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3) ประเมินผลลัพธ์ (product evaluation)
ตารางที่ 6.3 ข้อมูลค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลความ และอันดับของผลลัพธ์ การใช้งาน
ระบบ e-Plan
ประเด็น
1.ระบบ e-Plan ช่วยให้การทางานใช้เวลาน้อยลง
2.ระบบ e-Plan ช่วยลดความซ้าซ้อนในการบันทึกข้อมูล
3.ระบบ e-Plan ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
4.สามารถออกรายงานได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน
มีรูปแบบรายงานสวยงามเข้าใจง่าย
5.สามารถใช้รายงานการติดตามการดาเนินโครงการในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.สามารถใช้รายงานการติดตามการดาเนินโครงการในการ
วิเคราะห์ทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่น
7.รายงานจากการบันทึกข้อมูลในระบบสามารถนามาใช้
ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่นได้
8.ผู้บริหารสามารถใช้รายงานการติดตามการดาเนินโครงการ
ที่ได้จากการบันทึกข้อมูลในระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9.ระบบ e-Plan ช่ ว ยให้ ห น่ ว ยงานสามารถเผยแพร่ ก าร
ดาเนินงานได้อย่างเปิดเผย โดยเฉพาะแผนพัฒนาท้องถิ่นและ
การใช้จ่ายงบประมาณของ อปท.
ค่ำเฉลี่ยรวมด้ำนปัจจัยผลลัพธ์

̅
2.84
2.77
2.98
2.91

ระดับควำมคิดเห็น
S.D.
แปลควำม
.759
ปานกลาง
.789
ปานกลาง
.699
ปานกลาง
.702
ปานกลาง

3.02

.664

มาก

3

3.01

.659

มาก

4

3.02

.664

มาก

2

2.95

.696

ปานกลาง

6

3.07

.626

มาก

1

2.95

.589

อันดับ
8
9
5
7

เหมำะสมปำนกลำง

จากตารางที่ 6.3 พบว่า บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความคิดเห็นต่อผลลัพธ์
ของการใช้งานระบบ e-Plan ในภาพรวมอยู่ในระดับเหมาะสมปานกลาง สามารถแยกเป็นรายข้อ
ตามระดับความเหมาะสมได้ ดังนี้
ระบบ e-Plan ช่วยให้หน่วยงานสามารถเผยแพร่การดาเนินงานได้อย่างเปิด เผย โดยเฉพาะ
แผนพัฒนาท้องถิ่นและการใช้จ่ายงบประมาณของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ
3.07 รองลงมาคือ รายงานจากการบันทึกข้อมูล ในระบบสามารถนามาใช้ในการวางแผนพัฒ นา
ท้องถิ่น หรือการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ อันดับที่ 3 คือ สามารถใช้รายงานการติดตามการ
ดาเนินโครงการในการประเมินผลการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันดับที่ 4 คือ สามารถใช้
รายงานการติดตามการดาเนินโครงการในการวิเคราะห์ทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่น อันดับที่ 5 คือ
ระบบ e-Plan ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน อันดับที่ 6 คือ ผู้บริหารสามารถใช้รายงานการ
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ติดตามการดาเนินโครงการที่ได้จากการบันทึกข้อมูลในระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันดับที่ 7 คือ
สามารถออกรายงานได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน มีรูปแบบรายงานสวยงามเข้าใจง่าย อันดับ
ที่ 8 คือ ระบบ e-Plan ช่วยให้การทางานใช้เวลาน้อยลง และอันดับสุดท้ายคือ ระบบ e-Plan ช่วยลด
ความซ้าซ้อนในการบันทึกข้อมูล
6.3 ปัญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศเพื่อกำรวำงแผนและ
ประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan)
1) ปัญหำ อุปสรรคของกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศเพื่อกำรวำงแผนและประเมินผลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan)
ผลการสารวจข้อมูลพบว่า บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีปัญหาอุปสรรคการใช้
งานระบบ e-Plan ตามลาดับ ดังนี้
(1) มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบบ่อยครั้ง ทาให้การใช้งานระบบไม่เสถียร ส่งผล
ต่อความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 29.41
(2) บุคลากรยังขาดความชานาญในการใช้ระบบ รวมถึงยังไม่ได้รับการศึกษาอบรม
การใช้งานระบบ ร้อยละ 16.39
(3) การลงข้อมูลในระบบยังมีความซ้าซ้อนกับระบบอื่น ยังไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูล
ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ ร้อยละ 14.71
(4) ระบบบางครั้ งใช้งานไม่ได้ มีความล่ าช้าในการเข้าใช้งานและประมวลผลช้า
ในบางครัง้ ร้อยละ 13.03
(5) การทางานของระบบมีความซับซ้อน และมีการกรอกข้อมูลที่มากค่อนข้างยุ่งยาก
ร้อยละ 12.18
(6) ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ตรงตามความต้องการ การรายงานข้อมูลไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ หรือไม่สามารถบันทึกแก้ไขข้อมูลย้อนหลังได้ ร้อยละ 7.56
(7) ปัญหาอื่น ๆ เช่น มีการกาหนดระยะเวลาในการใช้งานทาให้ต้องเข้าสู่ระบบ
บ่อยครั้งไม่มีคู่มือการปฏิบัติงานในหน้าระบบ ความไม่ร่วมมือจากหน่วยงานอื่นในการกรอกข้อมูล
รวมถึงปัญหาการไม่ให้ความสาคัญของผู้บริหาร ร้อยละ 6.72
2) ข้อเสนอแนะกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศเพื่อกำรวำงแผนและประเมินผลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan)
ผลการสารวจข้อมูลพบว่า บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อเสนอแนะการใช้งาน
ระบบ e-Plan ตามลาดับ ดังนี้
(1) ควรมีการเชื่อมโยงระบบ e-plan กับระบบสารสนเทศอื่น เช่นระบบ e-LASS
หรือระบบอื่นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่ อลดความซ้าซ้อนในการกรอกข้อมูล ร้อยละ
27.93
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(2) ควรปรั บปรุงการทางานของระบบให้มีความเสถียร ใช้งานได้ต่อเนื่อง มีเมนู
ครอบคลุม มีความทันสมัยและง่ายต่อการใช้งาน ร้อยละ 27.03
(3) ควรให้มีการฝึกอบรมการใช้งานระบบ e-Plan อย่างต่อเนื่อง และจัดให้มีการ
อบรมแยกรายตาแหน่งผู้ใช้งาน ร้อยละ 21.17
(4) ควรให้ระบบ e-Plan สามารถออกรายงานได้ทุกเมนูและสามารถออกรายงานได้
เป็นเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่นได้อัตโนมัติเหมือนกับเทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติ ร้อยละ 7.21
(5) ควรจัดให้มีคู่มือการใช้งานและปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ ร้อยละ 6.31
(6) ควรให้ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลได้ตลอดเวลา สามารถบันทึกข้อมูลย้อนหลัง
ได้ และให้มีตัวอย่างในการบันทึกข้อมูล เพื่อจะได้บันทึกข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ร้อยละ 5.86
(7) ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เช่น ควรให้ผู้ใช้งานมีส่วนร่วมในการออกแบบระบบ ควรมี
เมนูสรุปผลข้อมูลทั้งหมดเพื่อความรวดเร็วในการออกรายงาน และควรให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องให้ความ
ร่วมมือในการกรอกข้อมูล ร้อยละ 4.50
7. สรุป อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ
7.1 สรุปผลกำรศึกษำ
การศึกษาความคิดเห็นของผู้ ใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ในครั้งนี้ ผู้วิจัยดาเนินการโดยดัดแปลงการสารวจความคิดเห็น
โดยการใช้แบบการประเมิน ซิป (CIPP) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลความเหมาะสม 3 ด้าน
ได้แก่ ด้านปั จ จั ยน าเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลลัพธ์ รวมทั้งศึกษา ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (e-Plan) โดยศึกษาจากการสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรขององค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น จานวน 379 คน จากผลการศึกษาสรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
1) สรุปผลข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
มากที่สุ ด มีอายุ 41 ปี ขึ้น ไป จบการศึกษาสู งสุ ดในระดับปริญญาตรี เป็นผู้ ที่ได้รับมอบหมายให้
ปฏิ บั ติ ง านด้ า นแผน มี อ ายุ ร าชการระหว่ า ง 11-15 ปี มี ป ระสบการณ์ ก ารใช้ ง านระบบ e-Plan
มากกว่า 4 ปี และพบว่าไม่เคยเข้ารับการศึกษาอบรมมากที่สุด
2) สรุ ป ผลการประเมิ น ด้ า นปั จ จั ยน าเข้ า พบว่า ด้า นปัจ จั ย นาเข้า ของการใช้ง านระบบ
e-Plan อยู่ ใ นระดั บ เหมาะสมมาก ค่ า เฉลี่ ย 3.07 โดยบุ ค ลากรขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ยจากการประเมินสูงสุดที่ 3.16 ส่วนใน
ประเด็นอื่น ๆ มีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกันในช่วง 3.04-3.13 โดยลาดับสุดท้ายคือ ระบบ e-Plan สามารถ
เข้าใจได้ง่าย มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนมีค่าเฉลี่ยคะแนนต่าที่สุด
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3) สรุ ป ผลการประเมิ น ด้านกระบวนการ พบว่า ด้านกระบวนการของการใช้งานระบบ
e-Plan อยู่ในระดับเหมาะสมมาก ค่าเฉลี่ย 3.06 โดยมีการประมวลผลข้อมูลสาหรับการปฏิบัติงาน
มีค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดที่ 3.11 ส่ว นในประเด็นอื่น ๆ มีค่าเฉลี่ยใกล้ เคียงกันในช่ว ง 3.03-3.10
โดยลาดับสุดท้ายคือ มีการใช้งานระบบ e-plan ในการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูล กับระบบอื่น ๆ
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยคะแนนต่าที่สุด
4) สรุปผลการประเมินด้านผลลัพธ์ พบว่า ด้านผลลัพธ์ของการใช้งานระบบ e-Plan อยู่ใน
ระดั บ เหมาะสมปานกลาง ค่ า เฉลี่ ย 2.95 โดยระบบ e-Plan ช่ ว ยให้ ห น่ ว ยงานสามารถเผยแพร่
การดาเนินงานได้อย่างเปิดเผย โดยเฉพาะแผนพัฒนาท้องถิ่นและการใช้จ่ายงบประมาณขององค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 3.07 ส่วนในประเด็นอื่น ๆ มีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกันในช่วง
2.84-3.02 โดยลาดับสุดท้ายคือ ระบบ e-Plan ช่วยลดความซ้าซ้อนในการบันทึกข้อมูล มีค่าเฉลี่ย
คะแนนต่าที่สุด
5) สรุ ป ผลการศึ ก ษาปั ญ หา อุป สรรค พบว่ า บุ ค ลากรขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
มีปัญหาอุปสรรคการใช้งานระบบ e-Plan คือ มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบบ่อยครั้ง ทาให้การใช้
งานระบบไม่เสถียร ส่งผลต่อความเข้าใจในการปฏิบัติงาน มากที่สุด ร้อยละ 29.41 รองลงมาได้แก่
บุคลากรยั งขาดความช านาญในการใช้ระบบ รวมถึงยังไม่ได้รับการศึกษาอบรมการใช้งานระบบ
การลงข้อมูลในระบบยังมีความซ้าซ้อนกับระบบอื่น ยังไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้ครบถ้วนสมบูรณ์
ระบบบางครั้งใช้งานไม่ได้ มีความล่าช้าในการเข้าใช้งานและประมวลผลช้าในบางครั้ง การทางานของ
ระบบมีความซับซ้อน และมีการกรอกข้อมูลที่มากค่อนข้างยุ่งยาก ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ตรงตาม
ความต้องการ การรายงานข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือไม่สามารถบันทึกแก้ไขข้อมูลย้อนหลังได้
สาหรับปัญหาอื่น ๆ เช่น มีการกาหนดระยะเวลาในการใช้งานทาให้ต้องเข้าสู่ระบบบ่อยครั้งไม่มีคู่มือ
การปฏิบัติงานในหน้าระบบ ความไม่ร่วมมือจากหน่วยงานอื่ นในการกรอกข้อมูล รวมถึงปัญหาการ
ไม่ให้ความสาคัญของผู้บริหาร
6) สรุ ป ผลการศึ ก ษาข้ อ เสนอแนะ พบว่ า บุ ค ลากรขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ได้
เสนอแนะ แนวทางแก้ไขปัญหา คือ ควรมีการเชื่อมโยงระบบ e-Plan กับระบบสารสนเทศอื่น เช่น
ระบบ e-LAAS หรือระบบอื่นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อลดความซ้าซ้อนในการกรอก
ข้อมูลมากที่สุด ร้อยละ 27.93 รองลงมา ได้แก่ ควรปรับปรุงการทางานของระบบให้มีความเสถียร
ใช้งานได้ต่อเนื่อง มีเมนูครอบคลุม มีความทันสมัยและง่ายต่อการใช้งาน ควรให้มีการฝึกอบรมการใช้
งานระบบ e-Plan อย่ า งต่ อเนื่ อง และจัดให้ มี การอบรมแยกรายต าแหน่ งผู้ ใ ช้ง าน ควรให้ ร ะบบ
e-Plan สามารถออกรายงานได้ทุกเมนูและสามารถออกรายงานได้เป็นเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่นได้
อัตโนมัติเหมือนกับเทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติ ควรจัดให้มีคู่มือการใช้งานและปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่
เสมอ ควรให้ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูล ได้ตลอดเวลา สามารถบันทึกข้อมูลย้อนหลังได้ และให้มี
ตัวอย่างในการบันทึกข้อมูล เพื่อจะได้บันทึกข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน สาหรับข้อเสนอแนะ
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อื่น ๆ เช่น ควรให้ผู้ใช้งานมีส่วนร่วมในการออกแบบระบบ ควรมีเมนูสรุปผลข้อมูลทั้งหมดเพื่อความ
รวดเร็วในการออกรายงาน และควรให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการกรอกข้อมูล
7.2 อภิปรำยผล
จากสรุปผลการวิจัยที่ปรากฏดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยมีรายละเอียดการอภิปรายผลในประเด็น
สาคัญ ดังนี้
1) ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้งาน
ระบบ e-Plan ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 41 ปีขึ้นไป จบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี มีอายุ
ราชการ 11-15 ปี สอดคล้องกับ เทียนใจ สุทะ (2561) ศึกษาการประเมินผลการใช้งานระบบบัญชี
คอมพิว เตอร์ ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (e-LAAS) ขององค์การบริห ารส่ ว นตาบลในจังหวัด
เชียงใหม่ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง 30-39 ปีจบการศึกษา
สูงสุดในระดับปริญญาตรี รวมถึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมพงษ์ บุญด้วยลาน (2549) ศึกษาการ
ประเมิน ผลการใช้เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสารเพื่อการจัดการในหน่ว ยงานของกองเรือ
ยุ ท ธการ พบว่า บุ คลากรของกองเรื อยุ ท ธการส่ ว นใหญ่ มีป ระสบการณ์ท างานในช่ ว ง 10-20 ปี
มากที่สุ ด แสดงให้ เห็น ว่าบุ คลากรขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นมีทั้งผู้ มีประสบการณ์มากและ
ประสบการณ์น้อยผสมผสานกัน บุคลากรที่มีอายุมากมักมีประสบการณ์ทางานมาก แต่มีความรู้ด้าน
เทคโนโลยีน้อย บุคลากรที่อายุน้ อยมักมีประสบการณ์น้อย แต่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีมาก ซึ่ งส่งผล
ต่อการใช้งานระบบ e-Plan ที่บุคลากรจาเป็นที่จะต้องมีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีมาแล้ว
ส่วนหนึ่ง อีกทั้งยังพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่ได้เข้ารับการอบรมมากที่สุด เนื่องจากผู้ที่มี
อายุมาก และมี ประสบการณ์มากมักไม่สนใจเข้าร่วมการอบรมการใช้งานระบบ e-Plan อาจเป็น
เพราะว่า มีภารกิจต่อเนื่องมาก และมั่นใจในประสบการณ์การทางานของตน แตกต่างจากบุคลากรที่
เพิ่งบรรจุ มีอายุราชการน้อย มักจะเข้าร่วมการอบรมการใช้งานมากกว่า อย่างไรก็ตามบุคลากรทุกคน
จาเป็นที่จะต้องเข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก ระบบ e-Plan
มีการพัฒนาและปรับปรุงอยู่เสมอ ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์ต่อการใช้งานระบบ e-Plan ให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด
2) ด้ า นความเหมาะสมของปั จ จั ย น าเข้ า พบว่ า เหมาะสมระดั บ มาก ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจาก
กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น ได้มี การจัดทาโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริห าร
จัดการในการวางแผน แผนพัฒนาและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ซึ่ง สมหวัง พิริยานุวัฒน์ (2553) กล่าวว่า การประเมินปัจจัยหรือ
ทรัพยากรเป็นการตรวจสอบความพร้อมด้านทรัพยากรทั้งปริมาณ และคุณภาพตลอดจนระบบการ
บริ หารจั ดการเพื่อวิเคราะห์และกาหนดทางเลื อกที่เหมาะสมที่สุดที่จะทาให้ บรรลุ วัตถุประสงค์ที่
กาหนด และเมื่อพิจ ารณาถึงปั จจั ยนาเข้า ทั้งความรู้ความสามารถของบุคลากร ความพร้อมด้าน
งบประมาณ ความพร้อมของอุปกรณ์สารสนเทศ ล้วนแต่เป็นปัจจัยที่มีความสาคัญต่อความสาเร็จต่อ
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โครงการ ซึ่งจากผลการประเมินด้านปัจจัยนาเข้า ตามความเห็นของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เห็นว่ามีความเหมาะสมในด้านความรู้ความสามารถของบุคลากร มีความพร้อมในเรื่องของ
งบประมาณเพียงพอในการจั ดหาอุปกรณ์สารสนเทศ รวมถึงความพร้อมของตัวระบบสารสนเทศที่
สามารถใช้งานได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกยี่ห้อ และทุกรุ่นไม่เกิดปัญหา แต่จะมีประเด็นเกี่ยวกับ
ระบบ e-Plan สามารถเข้าใจได้ง่าย มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ที่มีระดับความ
เหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง อาจเป็นเพราะว่า ระบบ e-Plan มีการพัฒนาปรับปรุงระบบบ่อยครั้ง
เพื่อเพิ่มความสามารถในการใช้งาน ทาให้ ระบบ e-Plan อาจมีความยุ่งยากซับซ้อน จึงจาเป็นที่
จะต้องพัฒนาระบบ e-Plan ให้ครอบคลุมการใช้งาน โดยมีการวางแผนร่วมกันระหว่างกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น องค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นแลผู้พัฒนาระบบ e-Plan เพื่อให้การพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบ e-Plan ให้มีความเสถียร มีเมนูที่ครอบคลุม เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้งานระบบ
ได้ง่าย ไม่ซับซ้อนใช้งานและไม่ควรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง ซึ่งอาจจะทาให้ผู้ปฏิบัติงานเกิด
ความไม่เข้าใจได้
3) ด้านความเหมาะสมของกระบวนการ พบว่า เหมาะสมระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจาก องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีทรัพยากรที่เพียงพอต่อการใช้งาน และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มี
การพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการดาเนินงาน ที่สามารถบันทึกข้อมูลแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงติดตามการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการมีเมนูที่สามารถใช้งานได้ครอบคลุมสามารถทาให้
บรรลุวัตถุป ระสงค์ของโครงการได้ และจากผลการประเมินด้านกระบวนการ ตามความเห็นของ
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เห็นว่าระบบ e-Plan มีความพร้อมในการประมวลผลข้อมูล
สาหรั บ การปฏิบั ติงาน และมีการจัดอบรมเป็นระยะ เพื่อให้ มีความรู้ในการใช้งานระบบ e-Plan
ได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งแสดงให้เห็นว่ า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ตระหนักถึงความสาคัญของ
การฝึกอบรมให้ความรู้การใช้งานแก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่บุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจยังไม่ให้ความร่วมมือในการมาเข้ารับการฝึกอบรมมากเท่าที่ควร จึงอาจส่งผล
ต่อกระบวนการใช้งานระบบ e-Plan อยู่บ้าง และยังมีประเด็นในเรื่องของการแลกเปลี่ ยนข้อมูล
เชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศอื่น ๆ ที่มีความเหมาะสมในระดั บปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
ในปัจจุบันระบบ e-Plan กาลังดาเนินการปรับปรุงพัฒนาระบบให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ
สารสนเทศอื่น ๆ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เช่น ระบบ e-LAAS ซึ่งอาจทาให้ยังไม่สามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลได้ครบถ้วนสมบูรณ์ ทาให้ยังมีการกรอกข้อมูลที่ซ้าซ้อนอยู่ และในปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ระบบ e-Plan ยั ง มี แ ผนที่ จ ะเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล กั บ ระบบติ ด ตามและประเมิ น ผลแห่ ง ชาติ
(eMENSCR) ของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ ซึ่ง “ระเบียบว่าด้ว ยการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
พ.ศ. 2562” “ข้อ 6 ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทุกแห่งดาเนินการให้มีการรายงานผลการดาเนินการ
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ตามยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แ ละแผนการปฏิ รู ป ประเทศในระบบตามรายการและภายในระยะเวลาที่
ส านั ก งานก าหนด” และ “ข้ อ 4 การติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลการด าเนิ น การตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ ให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการ
ปฏิรูปกระทาผ่านระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลัก และจะใช้วิธีอื่นตามที่เห็นสมควรร่วมด้วยก็ได้
แต่ต้องไม่สร้างภาระ แก่หน่วยงานของรัฐเกินสมควร” ดังนั้น เพื่อมิให้เป็นการเพิ่มภาระงานแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงจาเป็นที่จะต้องมีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
ระบบ e-Plan และระบบ eMENSCR เพื่อเป็นช่องทางในการติดตามยุทธศาสตร์ชาติ ระบบ e-Plan
จึงต้องพัฒนาและปรับปรุงระบบให้เชื่อมโยงข้อมูลได้ครบถ้วน เพื่อลดความซ้าซ้อนในการกรอกข้อมูล
และทาให้ระบบ e-Plan มีประสิทธิภาพมากขึ้น
4) ด้านความเหมาะสมของผลลัพธ์ พบว่า เหมาะสมระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
ระบบ e-Plan มีการพัฒนาปรับปรุงระบบเป็นประจา โดยในการพัฒนาปรับปรุงระบบในแต่ละครั้ ง
จะมีการเพิ่มเมนูหรือหัวข้อที่ให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจาเป็นต้องกรอกเพิ่มมากขึ้น รวมถึงใน
ปัจจุบันที่ระบบ e-Plan ยังจาเป็นที่จะต้องมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบสารสนเทศอื่น ๆ เช่น ระบบ
e-LAAS และระบบ eMENSCR เพื่อทาให้ข้อมูลในระบบมีความครบถ้วนสมบูรณ์ และเป็นประโยชน์
ต่อการใช้งานมากที่สุด ในระยะแรกจึงอาจทาให้เป็นการเพิ่มภาระงานให้กับผู้ปฏิบัติงาน และอาจะยัง
มีการกรอกข้อมูลที่ซ้าซ้อนอยู่ จึงอาจทาให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความไม่เข้าใจในการปฏิบัติงาน แต่เมื่อ
พิจารณาในประเด็นด้านการรายงานผลข้อมูลจากระบบ e-Plan ในปัจจุบัน ระบบ e-Plan สามารถ
ใช้ในการติดตามการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือการช่วยให้การดาเนินงานมีความ
โปร่งใสหน่วยงานสามารถเผยแพร่การดาเนินงานได้อย่างเปิดเผย ตามความเห็นของบุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่ามีความเหมาะสมมาก ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุป ระสงค์ของโครงการ
ในการใช้เป็ น เครื่ องมือในการติดตามประเมินผลการดาเนิ นงานขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น
ทั้ง ส่ ว นของแผนพัฒ นาท้ องถิ่น และการใช้ จ่า ยเงิ นงบประมาณขององค์ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น
อย่างไรก็ตาม ระบบ e-Plan จาเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่องต่าง ๆ ทั้งเรื่องของการ
เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ e-LAAS เพื่อลดความซ้าซ้อนในการกรอกข้อมูล ซึ่งจะสามารถช่วยลดภาระ
งานของผู้ปฏิบัติงานได้ และทาให้ระบบ e-Plan มีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถสร้างประโยชน์ให้กับ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มากที่สุด
5) ปัญหา อุปสรรคการใช้งานระบบ e-Plan จากผลการประเมินชี้ให้เห็นว่า ปัญหาที่ประสบ
ปัญหามากที่สุด ตามความคิดเห็นของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือปัญหาด้านการใช้
งานระบบ e-Plan เนื่องจากระบบมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง และยังไม่สามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลกับระบบสารสนเทศอื่น ๆ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้อย่างครบถ้วน จึงทาให้เกิด
ความซ้าซ้อนในการกรอกข้อมูลในระบบ และทาให้ผู้ปฏิบัติงานอาจเกิดความไม่เข้าใจต่อการใช้งาน
ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาที่ตามมาคือทาให้บุคลากรขาดความชานาญในการใช้งานระบบ ดังนั้น ปัญหาที่
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สาคัญที่สุดและจาเป็นต้องเร่งแก้ไขปัญหาคือ ปัญหาด้านกระบวนการทางานของระบบ ควรมีการ
เชื่อมโยงระบบ e-Plan เข้าระบบงานอื่นที่เกี่ยวข้องกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ระบบ e-GP ระบบ e-LAAS เป็นต้น เพื่อลดปัญหาการทางานที่
ซ้าซ้อน และผู้ใช้งานระบบควรเข้ารับการอบรมในโครงการฝึกอบรมระบบ e-Plan อย่างต่อเนื่อง และ
ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ สามารถนาประสบการณ์ตรงไปปฏิบัติงานได้จริง อย่างไร
ก็ตามการดาเนิ น งานที่ผ่ านมาก็สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ในระดับหนึ่งตามสภาพการใช้ งานใน
ปัจจุบัน
6) ข้อเสนอแนะ การใช้งานระบบ e-Plan จากผลการประเมินชี้ให้เห็ นว่า บุคลากรของ
องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น ได้เสนอแนะให้ มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบสารสนเทศอื่นของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้ครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อลดความซ้าซ้อนในการปฏิบัติงาน มากที่สุ ด
รองลงมาคือ การปรับปรุงการทางานของระบบให้มีเมนูครอบคลุมใช้งานง่าย และควรมีการฝึกอบรม
การใช้ ง านระบบ e-Plan อย่ า งต่อ เนื่อ ง รวมถึ ง การจั ดให้ มีคู่ มื อการใช้ งานที่เ ป็ นปั จ จุบั น เพื่ อ ให้
ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง ซึ่งข้อเสนอแนะต่าง ๆ เหล่านี้จะเป็นประโยชน์ที่จะใช้เป็น
ภาพสะท้อนจากผู้ ป ฏิบั ติงานจริงที่ใช้งานระบบ e-Plan อันจะเป็นประโยชน์ต่อกรมส่ งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นในการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงระบบ e-Plan เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี
7.3 ข้อเสนอแนะที่ได้จำกกำรวิจัย
1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย
(1) ผู้ บ ริ ห ารระดับ สู งควรกาหนดนโยบายการใช้ง านระบบสารสนเทศของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้มีความชัดเจน เนื่องจากปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมี
ระบบสารสนเทศที่ใช้งานอยู่เป็นจานวนมาก ซึ่งเกือบทุกสานัก/กอง มักมีระบบสารสนเทศเป็นของ
ตนเอง ทาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรับภาระในการรายงานข้อมูลในระบบเป็นจานวนมาก
ซึ่ ง อาจะเป็ น การเพิ่ ม ภาระงานโดยไม่ จ าเป็ น ดั ง นั้ น ผู้ บ ริ ห ารควรให้ ค วามส าคั ญ โดยเฉพาะ
ประสิทธิภาพการใช้งานระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และควรมีการ
เชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ให้ครบถ้วน และมีการแยกประเภทการใช้งานระบบสารสนเทศให้ชัดเจนไม่ควร
มีการกรอกข้อมูลที่ซ้าซ้อนกัน เพื่อมิให้เป็นการเพิ่มภาระงานให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาก
เกินความจาเป็น ซึ่งจะทาให้ฐานข้อมูลในระบบต่าง ๆ มีมาตรฐาน ถูกต้อง ทันเหตุการณ์ เชื่อถือได้
และสามารถนาไปใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจที่ถูกต้องและเหมาะสมของผู้บริหารระดับสู ง
ต่อไป
(2) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรเห็นถึงความสาคัญและประโยชน์ของ
การใช้งานระบบ e-Plan ให้มากขึ้น โดยการส่งเสริมให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้มี
หน้าที่ในการใช้งานระบบ e-Plan เข้าร่วมการฝึกอบรมให้ความรู้การใช้งาน ระบบ e-Plan จากกรม
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ส่ งเสริ มการปกครองท้อ งถิ่ น อย่ า งต่ อเนื่อ ง เนื่ องจากบุค ลากรผู้ ป ฏิบั ติง านจาเป็ นที่ จะต้อ งได้รั บ
การศึกษาอบรมการใช้งานระบบ e-Plan เพื่อสร้างความรู้ความเข้ าใจในการใช้งานระบบที่ถูกต้อง
และเป็นปัจจุบัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานมากขึ้น
(3) ผู้ พั ฒ นาระบบ e-Plan ควรมี ก ารปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาระบบให้ มี ค วามรวดเร็ ว
ทันสมัย และสามารถเชื่อมโยงกับระบบอื่นได้โดยเร็วและให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ตามแนวทางการพัฒนา
ระบบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและสอดคล้องกับความต้องการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อลดการทางานที่ซ้าซ้อนขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่ น และทาให้ การใช้งานระบบ
e-Plan มีประสิทธิภาพมากขึ้น
บุ คลากรขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นที่ใช้งานระบบ e-Plan ควรเข้ารับการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ การเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานการใช้งานระบบ e-Plan อย่าง
ถ่องแท้ และสามารถนาไปปฏิบัติงานได้จริง ผู้ใช้งานระบบจะต้องเข้าใจขั้นตอนการทางานของระบบ
e-Plan ในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดปัญหาน้อยที่สุด
(5) เจ้ าหน้าที่วิเคราะห์ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ว นกลางและ
ส่ ว นภูมิ ภ าค ต้ องสามารถให้ คาปรึ กษาและเป็นพี่ เลี้ ยงการแก้ ไขปัญหาการใช้งานระบบ e-Plan
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้งานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
2) ข้อเสนอแนะเชิงพัฒนำ
(1) ด้ านปั จ จั ย น าเข้ า ควรมีก ารฝึ กอบรมและให้ ความรู้ แก่ บุค ลากรขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งความรู้ด้านการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน
ระบบ e-Plan อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
(2) ด้านกระบวนการ กรมส่งเสริมการปกครองท้ องถิ่นควรมีการจัดทาคู่มือการใช้
งานระบบ e-Plan ที่เป็นปัจจุบันและเผยแพร่ทางออนไลน์ ให้สามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานได้
ตลอดเวลา และกากับดูแลผู้พัฒนาระบบ ในการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบสารสนเทศอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานและสอดคล้องตามความต้องการของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น
(3) ด้านผลลัพธ์ ควรมีการพัฒนาให้ระบบ e-Plan สามารถออกรายงานได้เป็นเล่ม
แผนพั ฒ นาท้ องถิ่น โดยอั ตโนมั ติ เช่ นเดีย วกับระบบ e-LAAS ที่ส ามารถออกเล่ มเทศบัญญั ติห รื อ
ข้อบัญญัติได้อัตโนมัติ เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่ข้อมูลให้กับประชาชนได้รับทราบ และสามารถ
ติดตามการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างใกล้ชิด
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3) ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป
(1) การศึกษาในครั้งนี้ เนื่องจากมีข้อจากัดในเรื่องของปัญหาสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในการศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาโดยใช้วิธี
การศึกษาแบบสัมภาษณ์เชิงลึก และเพิ่มกลุ่มตัวอย่างอื่นที่ไม่ใช่เฉพาะผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เช่น ศึกษาจากผู้ บริ หารระดับสู งของกรมส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่น และผู้ บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ผลการวิจัยมีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
(2) ควรศึกษาเปรียบเทียบตัวแปรผู้ใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและ
ประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ว่ามีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพการใช้งาน
ระบบหรือไม่อย่างไรในอนาคต
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ปัจจัยทีส่ ่งผลต่อแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรใหม่
กรมกำรพัฒนำชุมชน
ธนาภรณ์ อินขาเครือ*
บทคัดย่อ
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการใหม่ กรมการพัฒนา
ชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับของปัจจัยจูงใจ และปัจจัยสุขอนามัย ของข้าราชการใหม่
กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน 2) เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ของแรงจู ง ใจ ด้ า นความพยายาม ด้ า นความมุ่ ง มั่ น
ด้านการมีทิศทาง และด้านการมีเป้าหมายในการปฏิบัติงานของข้าราชการใหม่ กรมการพัฒนาชุมชน
3) เพื่อหาความสั มพัน ธ์ร ะหว่างปั จจัยจูงใจ ปัจจัยสุ ขอนามัย กับแรงจูงใจในการปฏิบัติง านของ
ข้าราชการใหม่ กรมการพัฒนาชุมชน โดยวิธีสารวจเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 285 ชุด
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคุณลักษณะส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง ร้อยละ 54.39 และ
เพศชาย ร้อยละ 45.61 มีช่วงอายุ 31-40 ปี (ร้อยละ 46.32) จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี (ร้อยละ
88.07) และสถานภาพโสด (ร้อยละ 66.32)
ผลการศึกษา พบว่า มีร ะดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 3.82 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการมีทิศทาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 ด้านความพยายาม
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 ด้านความมุ่ งมั่น ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 และด้านการมีเป้าหมาย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.52 อยู่ในระดับมาก ระดับปัจจัยจูงใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 เมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า ด้านความสาเร็จในการปฏิบัติงาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 ด้านความรับผิดชอบ ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.82 ด้านการยอมนับถือ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 ด้านความก้าวหน้า และค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52
อยู่ในระดับมาก และด้านลักษณะงาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.15 อยู่ในระดับปานกลาง และระดับปัจจัย
สุ ข อนามั ย โดยรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.44 เมื่ อ พิ จ ารณารายด้ า น พบว่ า
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 ด้านการปกครองบังคับบัญชา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.81 ด้ า นสภาพการปฏิ บั ติ ง าน และค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.57 ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ อยู่ ใ นระดั บ มาก
ด้านนโยบายและการบริหารงาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.37 ด้านค่าตอบแทน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.16 และ
ด้านชีวิตความเป็นอยู่ส่วนตัว ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.90 อยู่ในระดับปานกลาง
คำสำคัญ: แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน, ปัจจัยจูงใจ, ปัจจัยสุขอนามัย
*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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1. บทนำ
ในปี พ.ศ.2483 กระทรวงมหาดไทยได้ ป ระกาศใช้ แ ผนการบู ร ณะชนบทพั ฒ นา โดยมี
วัตถุป ระสงค์ 2 ประการ คือ สร้ างสรรค์ชีวิ ตจิตใจของประชาชนในชนบทให้ เหมาะสมที่จะเป็ น
พลเมืองดี และส่งเสริมให้ประชาชนมีการครองชีพที่ดีขึ้น และได้จัดตั้งสานักงานพัฒนาการท้องถิ่นขึ้น
ในปี พ.ศ. 2499 เพื่อส่ งเสริ ม การมีส่ ว นร่ว มของประชาชนในการพัฒ นาท้องถิ่น และมีการริเริ่ ม
โครงการพัฒนาท้องถิ่นในปีถัดมาโดยมีปลัดพัฒนากรเป็นผู้ปฏิบัติงานซึ่งเรียกกันในภายหลังว่าพัฒนา
ในปี พ.ศ. 2505 รัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม ฉบับที่ 10 และจัดตั้ง
กรมการพัฒนาชุมชนขึ้นเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเมื่อวัน ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2505
ภารกิจในระยะแรกของกรมการพัฒนาชุมชนคือ ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบทโดยการ
มี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนและการพั ฒ นาตนเอง ซึ่ ง อาจกล่ า วได้ ว่ า พั ฒ นากรต้ อ งท างานร่ ว มกั บ
ประชาชน มิใช่ทาให้ประชาชน
สาหรับกรมการพัฒนาชุมชนมีทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นกาลังสาคัญมีอย่างยิ่ง คือ นักวิชาการ
พัฒนาชุมชน หรือที่เรี ยกกันว่า พัฒนากร ซึ่งเป็นข้าราชการพลเรือนในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย อยู่ ใ นฐานะผู้ ท างานกั บ ประชาชนในระดั บ ต าบล หมู่ บ้ า น/ชุ ม ชน แม้ จ ะมี
สานักงานอยู่ที่อาเภอ แต่พื้นที่ปฏิบัติงานอยู่ที่ชุมชน (กรมการพัฒนาชุมชน, 2562: 13)
จากแผนยุ ท ธศาสตร์ ก รมการพั ฒ นาชุ ม ชน พ.ศ. 2560-2564 ได้ มี ก ารวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้อมกรมการพัฒนาชุมชุน พบว่า จุดอ่อนของหน่วยงานส่วนใหญ่แล้ว เป็นเรื่องเกี่ยวกับการ
บริหารทรั พยากรมนุษย์ เช่น บุคลากรมีการขอโอนย้ายบ่อย แนวโน้มการลดลงของขวัญกาลังใจ
แรงจูงใจในการทางาน บุคลากรบางส่วนขาดจิตวิญญาณในการสร้างความผูกพันต่อประชาชนอย่าง
เข้าใจและเข้าถึงขาดการสืบทอดวิถีหรือวัฒนธรรม การสร้างความผูกพันจากรุ่นสู่รุ่น วิธีการถ่ายทอด
จิตวิญญาณการพัฒนาชุมชนไม่เป็นองค์รวม ขาดการถ่ายทอดสอนงานตามหลักปรัชญาการพัฒนา
ชุมชนสู่ นั กพัฒ นารุ่ น ใหม่บุ ค ลากรน้อยลงมากและมีอ ายุเฉลี่ ยสู ง ขึ้น ส่ งผลต่อ สมรรถนะองค์การ
โดยรวม บุ คลากรอ่อนล้ าจากปริมาณงานที่มากขึ้ น หลากหลาย ซับซ้อน (กองแผนงาน กรมการ
พัฒนาชุมชน, 2559: 29)
การบริ ห ารองค์การให้ บ รรลุ เป้าหมายได้นั้น จาเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายประการ อาทิ
บุคลากร เงิน วัสดุอุปกรณ์ และการบริหารจัดการที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “การบริหารงานบุคคล”
เพราะบุคคล หรือ บุคลากรในองค์การ ถือเป็นปัจจัยที่มีความสาคัญที่สุดในการบริหารงาน เนื่องจาก
หากปราศจากบุ คลากรทาหน้าที่เป็นตัวขับเคลื่ อนแล้ วการบริหารจัดการต่าง ๆ ก็ไม่เกิดขึ้น และ
องค์การก็จะไม่บรรลุเป้าหมายได้ อย่างไรก็ตามแม้ว่าองค์การจะมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดีเพียงใด หากบุคลากรเหล่านั้น ขาดความตั้งใจ ขาดความกระตือรือร้น
ในการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงานก็จะไม่ดีและทาให้องค์การประสบความล้มเหลว
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แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง าน หมายถึ ง ความรู้ สึ ก หรื อ ทั ศ นคติ เ ชิ ง บวกของบุ ค คลที่ มี ต่ อ
การทางาน เป็ นความรู้สึ กที่เกิดขึ้นเมื่อความคาดหวังหรือความต้องการได้รับการตอบสนองจาก
องค์การ อันจะทาให้บุคคลนั้นเกิดความพอใจ และปฏิบัติงานได้อย่างเต็มกาลังความสามารถ เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ โดยความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับความรู้สึกของบุคคลที่
มีต่อ ลักษณะงานของตน หากบุคคลใดมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสูงก็หมายความว่า บุคคลนั้น
มีความรู้สึกต่องานในทางบวก โดยหลักการแล้วองค์การใดก็ตามที่มีปัจจัยเรื่องจูงใจมาก ผู้ปฏิบัติงาน
ในองค์ ก ารนั้ น ก็ จ ะเกิ ด แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านมาก มี ค วามรู้ สึ ก รั ก และผู ก พั น กั บ งาน และ
ปฏิบั ติงานอย่ างเต็มกาลั งความสามารถอันจะส่ งผลให้ งานนั้น ๆ ประสบ ความส าเร็จบรรลุ ตาม
เป้ า หมาย ดั ง นั้ น จึ ง เห็ น ได้ ว่ า แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านมี ค วามส าคั ญ ในการจู ง ใจให้ พ นั ก งาน
ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ (กรองแก้ว อยู่สุข, 2542: 71) ดังนั้น เพื่อให้องค์การสามารถ
บรรลุเป้าหมายตามที่คาดหวัง จึงเป็นสิ่งจาเป็นที่ผู้บริหารจะต้องทราบถึงแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร และจาเป็นต้องบริหารจัดการให้บุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เมื่อบุคลากรมี
แรงจูงใจในการปฏิบั ติงานจะทาให้เกิดผลดีแก่องค์การ ส่งผลให้ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และบรรลุเป้าหมายขององค์การได้ในที่สุด
จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาว่าปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อแรงจูงใจของข้าราชการใหม่
กรมการพัฒนาชุมชน เนื่องจากต้องการศึกษาแนวโน้มของแรงจูงใจของข้าราชการบรรจุใหม่ว่าอยู่
ระดั บ ใด เพื่ อ ทราบถึ ง ปั จ จั ย ที่ จ ะท าให้ ข้ า ราชการใหม่ ป ฏิ บั ติ ง านอย่ า งมี ค วามสุ ข และประส บ
ความสาเร็จตามเป้าหมายของกรมการพัฒนาชุมชน และเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการกาหนด
เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนารูปแบบการดาเนินงานของกรมการพัฒนาชุมชน ให้ทางานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพทันถ่วงที อันจะนาไปสู่ความสาเร็จของงานและองค์การต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
2.1 เพื่อศึกษาระดับของปัจจัยจูงใจ และปัจจัยสุขอนามัย ของข้าราชการใหม่ กรมการพัฒนา
ชุมชน
2.2 เพื่อศึกษาระดับของแรงจูงใจ ด้านความพยายาม ด้านความมุ่งมั่น ด้านการมีทิศทาง
และด้านการมีเป้าหมายในการปฏิบัติงานของข้าราชการใหม่ กรมการพัฒนาชุมชน
2.3 เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจ 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
ประสบความสาเร็จมี 2 ปัจจัย คือ 1) ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factor) เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับงาน
โดยตรงเพื่อจูงใจให้คนชอบและรักงานที่ปฏิบัติเป็นตัวกระตุ้นจิตใจบุคคลในองค์การให้ปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพราะปัจจัยที่สามารถตอบสนองความต้องการภายในบุคคล ได้แก่
(1) ความสาเร็จในการทางานของบุคคล หมายถึง การที่คนทางานได้เสร็จสิ้นและประสบผลสาเร็จ
เรียบร้อยเป็นอย่ างดี จึ งเกิดความพอใจและปลาบปลื้มในผลงาน (2) การได้รับการยอมรับนับถือ
หมายถึง การได้รับการยอมรับนับถือจากผู้บังคับบัญชา เพื่อน ผู้มาขอรับคาปรึกษาหารือ บุคคลใน
หน่วยงาน ซึ่งการยอมรับนี้อาจอยู่ในรูปของการยกย่องชมเชย แสดงความยินดี การให้กาลังใจ หรือ
การแสดงออกอื่ น ใดที่ส่ อให้ เห็ น ถึงการยอมรั บในความสามารถ เมื่ อได้ทางานอย่ างหนึ่ง อย่างใด
บรรลุผลสาเร็จการยอมรับนับถือ จะแฝงอยู่กับความสาเร็จในงานด้วย 3) ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ
หมายถึง งานที่น่าสนใจ งานที่ต้องอาศัยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ท้าทาย หรือเป็นงานที่สามารถทาได้
ตั้งแต่ต้ น จนจบแต่เ พีย งผู้ เ ดีย ว 4) ความรับผิ ด ชอบ หมายถึง ความพอใจที่เ กิดขึ้นจากการได้รั บ
มอบหมายให้รับผิดชอบงานและมีอานาจในการรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่ 5) ความก้าวหน้า หมายถึง
ได้รับการเลื่อนตาแหน่งให้สูงขึ้นของบุคคลในองค์การ การมีโอกาสได้ศึกษาเพื่อหาความรู้เพิ่มเติมหรือ
การได้รับ การฝึ กอบรม และ 2) ปั จจัยสุ ขอนามัย (Hygiene Factors) หมายถึง ปัจจัยที่จะค้าจุน
แรงจูงใจในการทางานของบุคคลให้มีอยู่ตลอดเวลา ถ้าไม่มีหรือมีในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับบุคคล
ในองค์การจะเกิดความไม่ชอบขึ้น และปัจจัยที่ม าจากภายนอกตัวบุคคล ได้แก่ (1) ด้านค่าตอบแทน
หมายถึง จ านวนรายได้ป ระจ าหรื อรายได้ พิเ ศษที่เ ป็น ผลตอบแทนจากการทางานของบุค คลใน
หน่วยงาน (2) โอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต หมายถึง โอกาสจะได้รับการแต่งตั้งเลื่อน
ต าแหน่ ง และได้ รั บ ความก้ า วหน้ า ในทั ก ษะวิ ช าชี พ (3) ความสั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา
ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน หมายถึง การที่บุคคลสามารถทางานร่วมกันและเข้าใจซึ่งกันและกัน
(4) สถานะของอาชีพ หมายถึง อาชีพนั้นเป็นที่ยอมรับนับถือของสั งคม มีเกียรติและศักดิ์ศรี (5)
นโยบายและการบริหารงาน หมายถึง การจัดการและการบริหารงานขององค์การ การติดต่อสื่อสาร
ภายในองค์การ (6) สภาพการทางาน หมายถึง สภาพทางกายภาพของงาน เช่น แสง เสียง อากาศ
ชั่วโมงการทางาน รวมทั้งลักษณะสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ เช่น อุปกรณ์หรือเครื่องมือต่าง ๆ (7) ชีวิตความ
เป็นอยู่ส่วนตัว หมายถึง ความรู้สึกที่ดีหรือไม่ดีอันเป็นผลที่ได้รับจากงานในหน้าที่ (8) ความมั่นคงในงาน
หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อความมั่นคงในการทางาน ความยั่งยืนของอาชีพ หรือความมั่นคง
ขององค์การ (9) วิธีการปกครองบังคับบัญชา หมายถึง ความสามารถของผู้บังคับบัญชาในการ
ดาเนินการหรือความยุติธรรมในการบริห าร และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้รวบรวมปัจจัยที่
คาดว่าจะมีความสัมพัน ธ์กับ แรงจู งใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการใหม่ กรมการพัฒ นาชุมชน

327

โดยกาหนดตัวแปรในการศึกษา ประกอบด้วย 1) ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยจูงใจ ได้แก่ ด้านความสาเร็จ
ในการปฏิ บั ติ ง าน ด้ า นการยอมรั บ นั บ ถื อ ด้ า นลั ก ษณะงาน ด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบ และด้ า น
ความก้าวหน้า และปัจจัยด้านค่าตอบแทน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านการปกครองบังคับ
บัญชา ด้านนโยบายและการบริหารงาน ด้านสภาพการปฏิบัติงาน และด้านชีวิตความเป็นอยู่ส่วนตัว
2) ตัวแปรตาม คือ แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ได้แก่ 1) ด้านความพยายาม ด้านความมุ่งมั่น ด้านการ
มีทิศทาง และด้านการมีเป้าหมาย จากตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม สามารถกาหนดกรอบแนวคิดของ
การศึกษาได้ดังภาพที่ 3.1
ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยจูงใจ
- ด้านความสาเร็จในการปฏิบัติงาน
- ด้านการยอมรับนับถือ
- ด้านลักษณะงาน
- ด้านความรับผิดชอบ
- ด้านความก้าวหน้า
ปัจจัยสุขอนำมัย
- ด้านค่าตอบแทน
- ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
- ด้านการปกครองบังคับบัญชา
- ด้านนโยบายและการบริหารงาน
- ด้านสภาพการปฏิบัติงาน
- ด้านชีวิตความเป็นอยูส่ ่วนตัว

ตัวแปรตำม

แรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำร
ใหม่กรมกำรพัฒนำชุมชน
1) ด้านความพยายาม
2) ด้านความมุ่งมั่น
3) ด้านการมีทิศทาง
4) ด้านการมีเป้าหมาย

ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษา คื อ ข้ า ราชการ สั ง กั ด กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน กระทรวง
มหาดไทย โดยมุ่งเน้นศึกษาเฉพาะข้าราชการที่ได้รับการบรรจุ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ถึ ง เดื อ นมกราคม พ.ศ. 2563 ซึ่ ง ด ารงต าแหน่ ง นั ก วิ ช าการพั ฒ นาชุ ม ชน จ านวน 300 คน
(ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 จากกองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน) ซึ่งจะ
ศึกษาทั้งหมด เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสารวจสามะโนประชากร (Census) โดยศึกษาด้วย
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้วิธีการสารวจ (Survey Research) โดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ ข้ อ มู ล เพื่ อ หาระดั บ แรงจู ง ใจในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการใหม่ กรมการพัฒนาชุมชน โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้
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ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของข้าราชการใหม่ กรมการพัฒนา
ชุมชน โดยข้อคาถามเป็นลักษณะแบบตรวจสอบรายการ (Check-List) ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ
และระดับการศึกษา มีข้อคาถามจานวน 4 ข้อ
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจและปัจจัยสุขอนามัยในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการใหม่ กรมการพัฒนาชุมชน โดยข้อคาถามเป็นลั กษณะแบบตรวจรายการ (Check-List)
ปั จ จั ย จู งใจ ได้ แ ก่ ด้ านความส าเร็ จในการปฏิ บั ติ งาน ด้ านการยอมรั บ นั บ ถื อ ด้ า นลั ก ษณะงาน
ด้านความรับผิดชอบ และด้านความก้าวหน้าตาแหน่ง มีข้อคาถามจานวน 15 ข้อ และปัจจัยสุขอนามัย
ได้แก่ ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านการปกครองบังคับบัญชา
ด้านนโยบายและการบริหารงาน ด้านสภาพการปฏิบัติงาน ด้านความมั่นคงในการปฏิบัติงาน และด้าน
ชีวิตความเป็นอยู่ส่วนตัว มีข้อคาถามจานวน 21 ข้อ รวมมีข้อคาถามทั้งหมด 33 ข้อ
ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจการปฏิบัติงานของข้าราชการใหม่ กรมการ
พัฒ นาชุ ม ชน โดยข้อ ค าถามเป็ น ลั ก ษณะแบบตรวจรายการ (Check-List) เรื่ องแรงจู งใจในการ
ปฏิบัติงานได้แก่ ด้านความพยายาม ด้านความมุ่งมั่น ด้านการมีทิศทาง และด้านการมีเป้าหมาย มีข้อ
คาถามจานวน 12 ข้อ
จากนั้ น น าข้ อ มูล ตรวจสอบความถู กต้ อ งและความสมบู ร ณ์ข องแบบสอบถามเพื่อ น าไป
ประมวลผลด้ ว ยโปรแกรมส าเร็ จ รู ป SPSS (Statistical Package for the Social Science for
Windows) โดยใช้หลักสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ และทาการนาเสนอผลการศึกษาผ่าน
การใช้ค่าสถิติ 2 แบบ คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ความถี่ (Frequency)
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)
ได้แก่ การคานวณหาข้อมูลแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ปัจจัยจูงใจ ปัจจัยสุขอนามัยของข้าราชการ
กรมการพัฒนาชุมชน และหาความสั มพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจ ปัจจัยสุ ขอนามัยกับแรงจูงใจการ
ปฏิบั ติ งาน โดยใช้สั มประสิ ท ธิ์ส หสั มพันธ์ เพียร์ สั น (Pearson’s Product Moment Correlation
Coefficient: r)
4. ผลกำรศึกษำ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการใหม่ กรมการพัฒนาชุมชน จานวนประชากรทั้งหมด 300 คน เป็นการเก็บข้อมูลแบบ
สามะโนประชากร (Census) โดยใช้แบบสอบถามจานวน 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
ด้านความสาเร็จในการปฏิบัติงาน 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
ด้านความมุ่งมั่น แค่เฉลี่ยเท่ากับ 3.79 และด้านการมีเป้าหมาย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52 อยู่ในระดับมาก
4.4 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยจูงใจกับแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรใหม่
กรมกำรพัฒนำชุมชน
ผลการวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย จู ง ใจกั บ แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง าน
มีความสั มพัน ธ์เชิง บวกอย่ างมีนั ย ส าคั ญทางสถิติ ที่ ระดับ 0.01 มีระดับความสั มพั นธ์สู ง มากกั บ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการใหม่ กรมการพัฒนาชุมชน (r=.789, p<0.001) และเมื่อ
พิจ ารณารายด้านพบว่า ด้า นความรับ ผิ ด ชอบ มีค วามสั ม พันธ์ เชิง บวกอย่า งมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติ
ที่ระดับ 0.01 มีระดับความสัมพันธ์สูงกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน (r=.732) ด้านความสาเร็จในการ
ปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 มีระดับความสัมพันธ์สูงกับ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน (r=.705) ด้านลักษณะงาน มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติ ที่ระดับ 0.01 มีระดับความสัมพันธ์สูงกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน (r=.686) ด้านการยอมนับ
ถือ มีค วามสั มพั น ธ์ เชิ งบวกอย่ างมี นัย ส าคัญ ทางสถิติ ที่ ระดับ 0.01 มี ระดับ ความสั ม พัน ธ์สู งกั บ
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แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน (r=.626) และด้านความก้าวหน้า มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 มีระดับความสัมพันธ์ปานกลางกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน (r=.520)
4.5 ควำมสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ ำ งปั จ จั ย สุ ข อนำมั ย กั บ กั บ แรงจู ง ใจในกำรปฏิ บั ติ ง ำนของ
ข้ำรำชกำรใหม่ กรมกำรพัฒนำชุมชน
ผลการวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย สุ ข อนามั ย กั บ แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง าน
มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 มีระดับความสัมพันธ์สูงกับแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานของข้าราชการใหม่ กรมการพัฒนาชุมชน (r=.629, p<0.001) และเมื่อพิจารณาราย
ด้านพบว่า ด้านนโยบายและการบริหารงาน ด้านความสาเร็จในการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์เชิง
บวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 มีระดับความสัมพันธ์สูงกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
(r=.609) ด้านชีวิตความเป็นอยู่ส่วนตัว มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01
มี ร ะดั บ ความสั ม พั น ธ์ ป านกลางกั บ แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง าน ( r=.547) ด้ า นค่ า ตอบแทน
มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 มีระดับความสัมพันธ์ปานกลางกับ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน (r=.525) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมี
นั ย ส าคั ญทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.01 มี ระดั บความสั ม พั นธ์ ป านกลางกับ แรงจูง ใจในการปฏิ บั ติง าน
(r=.446) ด้านสภาพการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมี นัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01
มีระดับความสัมพันธ์ปานกลางกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน (r=.437) และด้านการปกครองบังคับ
บัญชา มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 มีระดับความสัมพันธ์ปานกลาง
กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน (r=.390)
5. สรุป อภิปรำยและข้อเสนอแนะ
5.1 ระดับของปัจจัยจูงใจ และปัจจัยสุขอนำมัย ของข้ำรำชกำรใหม่ กรมกำรพั ฒนำ
ชุมชน
1) ระดับปัจจัยจูงใจที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการใหม่ กรมการ
พัฒนาชุมชนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยจากการศึกษาพบว่า ระดับปัจจัยจูงใจที่เกี่ยวข้องกับ
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านความสาเร็จในการปฏิบัติงาน รองลงมา คือ
ด้านความรับผิดชอบ ด้านการยอมนับถือ และด้านความก้าวหน้า ตามลาดับ อภิปรายได้ว่าข้าราชการ
กรมการพัฒนาชุมชนมีความสามารถในการแก้ปัญหา มีความภูมิใจในความสาเร็จ จากการปฏิบัติงาน
ได้ตามเป้าหมาย ตามกาหนดเวลา มีความรับผิดชอบ ให้ความสาคัญในการยกย่อง ยอมรับนับถื อ
และมีแนวทางความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน แต่มีความคิดเห็นในการได้รับความเป็นธรรมในเรื่อง
การทางานและการแต่งตั้ง โยกย้าย อยู่ในระดับปานกลาง
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ส่ว นปั จ จั ย ด้านลั กษณะงาน พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง อภิปรายได้ว่า ถึงจะรับทราบ
จุดมุ่งหมายของงานอย่างชัดเจน ก่อนจะปฏิบั ติงาน แต่ความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ยังไม่รู้สึกชอบ
และสนุกกับงาน จนก่อให้เกิดแรงบันดาลใจให้ปฏิบัติงานได้ และคิดว่าปริมาณงานที่ได้รับมอบหมาย
ไม่เหมาะสมกับเวลาที่ใช้ปฏิบัติงานนั้น ๆ
2) ระดั บ ปั จ จั ย สุ ข อนามั ยที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ แรงจู ง ใจในการปฏิ บัติ ง านของข้ าราชการใหม่
กรมการพั ฒ นาชุ ม ชนในภาพรวมอยู่ ในระดั บ มาก โดยจากการศึ ก ษาพบว่ า ระดั บ ปัจ จั ย จู ง ใจที่
เกี่ย วข้องกับแรงจูงใจในการปฏิบั ติงานที่อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านความสั มพันธ์ระหว่างบุคคล
รองลงมา คือ ด้านการปกครองบังคับบัญชา และด้านสภาพการปฏิบัติงาน ตามลาดับ อภิปรายได้ว่า
ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์ที่ดี มีการทางานเป็นทีม และคิดเห็นว่าด้านการปกครองมีความ
เป็นธรรม บริหาร และมีความรู้ความสามารถที่เหมาะสม รวมทั้งด้านสภาพการปฏิบัติงานเรื่องความ
ปลอดภัย และอุปกรณ์ในการทางานเพียงพอ แต่คิดเห็นว่าหน่วยงานมีการจัดการทรัพยากรบุคคลให้
เพียงพอต่อการปฏิบัติงานยังไม่เหมาะสม
ส่ ว นปั จ จั ย ด้ า นชี วิ ต ความเป็ น อยู่ ส่ ว นตั ว พบว่ า อยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง อภิ ป รายได้ ว่ า
เนื่ องจากงานพัฒ นาชุมชนนั้ น เป็ น งานที่ต้องลงพื้นที่เพื่อส ารวจ และเข้าถึงปัญหาของประชาชน
จึงเป็นงานที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง จึงบริหารเวลาหรื องานได้ยาก ต้องปรับตัวและยืดหยุ่นไป
ตามสถานการณ์ จึงมีผลกระทบต่อชีวิตส่วนตัว เพราะด้วยเวลาอาจไม่ตรงกับวันหยุดของครอบครัว
และเพื่อนผอง ทาให้มีโอกาสพบปะครอบครัว หรือเพื่อนตามที่ต้องการได้น้อย
5.2 ระดับแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรใหม่ กรมกำรพัฒนำชุมชน
เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมพบว่า ระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการใหม่ กรมการ
พัฒนาชุมชนอยู่ในระดับมาก เนื่องจากกรมการพัฒนาชุมชนมีแนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนา
ชุมชน และเปิดกว้างสาหรับคนที่มีทิศทาง หรือเป้าหมายในการทางานเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างแท้จริง
และผู้มีใจรักในการพัฒนา เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 1) ด้านการมีทิศทาง อยู่ในระดับมาก
อภิปรายได้ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนมีความตั้งใจทางานทุกอย่างตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้
หน่วยงานมีความเจริญก้าวหน้า พยายามสร้างชื่อเสียงและผลงานให้หน่วยนี้ตลอดมา และสามารถ
ปฏิ บั ติ ง านตามระเบี ย บที่ อ อกโดยหน่ ว ยงานได้ อ ย่ า งเต็ ม ที่ แ ละเป็ น อย่ า งดี 2) ด้ า นความมุ่ ง มั่ น
อภิปรายได้ว่า ถึงงานรับผิดชอบอยู่มีปริมาณมาก แต่ก็มีมุ่งมั่นทางานจนสาเร็จตามกาหนดเวลา รู้สึก
ว่างานที่รับผิดชอบอยู่มีความท้าทายความสามารถ แต่ก็ทุ่มเททางานอย่างเต็มที่ ถึงไม่มีโ อกาสใน
ตาแหน่งการงานที่สูงขึ้น ก็ยังเต็มใจที่จะทางานในองค์การนี้ต่อไป 3) ด้านความพยายาม อภิปรายว่า
ในการทางานต้องอาศัยเทคนิคและความรู้ที่มีใช้ในการปฏิบัติงาน ต้องใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
แต่ก็ยังปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเสร็จตามกาหนดได้เป็นอย่างดี แม้จะเป็นงานที่ไม่เคยปฏิบัติมา
ก่อน 4) ด้านการมีเป้าหมาย อภิปรายได้ว่า ข้าราชที่เขาทางานบางส่วนยังมีค่านิยมและนโยบายของ
หน่วยงาน เป็นไปในแนวทางเดียวกัน นโยบายของหน่วยงาน สามารถสร้างแรงบันดาลใจในการ
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ทางานได้ในระดับปานกลาง และยังเชื่อว่าการได้ปฏิบัติงานตามเป้าหมายของหน่วยงาน จะทาให้ท่าน
ประสบความสาเร็จในหน้าที่การงาน
5.3 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยจูงใจ ปัจจัยสุขอนำมัยกับแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนของ
ข้ำรำชกำรใหม่ กรมกำรพัฒนำชุมชน
1) ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ยจู ง ใจ กั บแรงจูง ใจในการปฏิ บัติ ง านของข้ า ราชการใหม่
กรมการพัฒนาชุมชน
(1) ด้ า นความส าเร็ จ ในการปฏิ บั ติ ง าน ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย จู ง ใจด้ า น
ความสาเร็จในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับสูง
(2) ด้ านการยอมนั บถื อ ความสั มพั นธ์ ระหว่ างปั จจั ยจู งใจด้ านการยอมนั บถื อ มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับสูง
(3) ด้ า นลั ก ษณะงาน ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย จู ง ใจด้ า นลั ก ษณะงานมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับสูง
(4) ด้านความรั บ ผิดชอบ ความสัมพันธ์ระหว่ างปัจจัยจูงใจด้านความรับผิ ดชอบ
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับสูง
(5) ด้ า นความก้ า วหน้ า ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย จู ง ใจด้ า นความก้ า วหน้ า
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับปานกลาง
2) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสุขอนามัย กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการใหม่
กรมการพัฒนาชุมชน
(1) ด้านค่าตอบแทน ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจด้านค่าตอบแทนมีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับปานกลาง
(2) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับปานกลาง
(3) ด้านการปกครองบังคับบัญชา ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจด้านการปกครอง
บังคับบัญชา มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับปานกลาง
(4) ด้านนโยบายและการบริหารงาน ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจด้านนโยบาย
และการบริหารงาน มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับสูง
(5) ด้ า นสภาพการปฏิบั ติ งาน ความสั มพั น ธ์ร ะหว่ า งปั จ จัย จู งใจด้า นสภาพการ
ปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับปานกลาง
(6) ด้านชีวิตความเป็นอยู่ส่ วนตัว ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจด้านชีวิตความ
เป็นอยู่ส่วนตัว มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับปานกลาง
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ซึ่งจะเห็นได้ว่าจะการวิเคราะห์ผลข้อมูลของปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการใหม่ กรมการพัฒนาชุมชน นั้น เป็นการทดสอบทฤษฎีสองปัจจัยของ Herzberg ซ้าอีกครั้ง
หนึ่ ง และผลเป็ น ไปตามทฤษฎี ดั ง กล่ า ว คื อ ปั จ จั ย จู ง ใจ (Motivator Factors) มี ค วามสั ม พั น ธ์
โดยตรงกับแรงจูงใจภายในที่เกิดขึ้นจากงานที่ทา เช่น ความสาเร็จของงาน การยอมรับนับถือ ฯลฯ
ปั จ จั ย จู ง ใจเหล่ า นี้ ท าให้ บุ ค คลเกิ ด ความชื่ น ชม ยิ น ดี ใ นผลงานและความสามารถของตนเอง
ถ้าตอบสนองปัจ จั ยเหล่านี้ ของผู้ ปฏิบัติแล้ ว จะทาให้ ผู้ ปฏิบัติงานเกิดแรงจูงใจตั้งใจทางานจนสุ ด
ความสามารถ และช่ ว ยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของงานได้ และปั จ จั ย สุ ข อนามั ย (Hygiene Factor)
มีความสัมพันธ์โดยตรงกับสิ่งแวดล้อมภายนอกของงาน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ลดความไม่พอใจในงาน อันจะ
ทาให้คนทางานได้เป็นปกติในองค์การเป็นเวลานาน ปัจจัยเหล่านี้ไม่ถือว่าเป็นสิ่งจูงใจในคนทางาน
มากขึ้น แต่มีส่วนช่วยให้คนทางานสุขสบายมากขึ้น ป้องกันไม่ให้คนผละออกจากงาน ถ้าปัจจัยนี้ไม่มี
ในงานหรือจัดไว้ไม่ดี จะทาให้ขวัญของคนทางานไม่ดี
5.3 ข้อเสนอแนะจำกผลกำรวิจัย
1) ผู้ บ ริ หารควรมีการส ารวจแรงจูงใจในการทางานของข้าราชการอยู่เสมอ รักษาระดับ
แรงจูงใจให้คงอยู่ในระดับที่เหมาะสม และแก้ไขปัญหาที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจลดลง เช่น ปริมาณงานที่
มากเกินไป มีสวัสดิการอื่น ๆ ที่เหมาะสม การบริหารคนเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ที่ควรได้ เช่น
ค่าเช่าบ้านสาหรับคนที่ไม่ได้อยู่ภูมิลาเนาตนตามจริง
2) ผู้บริหารควรมีการเพิ่มแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้มากขึ้นโดยการเพิ่มด้านนโยบายการ
บริหารงาน ด้านลักษณะงาน คือ มีนโยบายการดาเนินงานที่ชัดเจน มีโครงสร้างการบังคับบั ญชาที่
ชัดเจน มีการกระจายงานอย่างเหมาะสม มีนโยบายการมอบหมายงานให้ตรงกับความสามารถ และ
ความถนั ด จะทาให้ ผู้ป ฏิบั ติเกิดแรงจูงใจและงานก็จะบรรลุเป้าหมาย และปลูกฝั่งค่านิยมในการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อให้เกิดความสามัคคีและเป็นการสร้างขวัญกาลังใจให้กับบุคลากรในการ
ปฏิบัติงานเป็นทีม
3) ในปัจจัยสุขอนามัย จะเห็นได้ชัดว่าคนส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นเรื่องชีวิตความเป็นอยู่
อยู่ในระดับน้อย โดยเฉพาะในข้อของท่านสามารถมีโอกาสพบปะครอบครัว หรือเพื่อนตามที่ท่าน
ต้ อ งการ แสดงให้ เ ห็ น ว่ า คนส่ ว นใหญ่ ไ ม่ ส ามารถจั ด สมดุ ล ชี วิ ต ระหว่ า งงานและชี วิ ต ส่ ว นตั ว ได้
ด้วยภาระงานที่หลายด้าน และเวลาการทางานที่ต้องยืดหยุ่นตามสถานการณ์ ฉะนั้นควรมีสวัสดิการ
พิเศษ หรือมีแนวทางในการจัดการเวลาดังกล่าว ซึ่งเป็นเรื่องสาคัญที่จะทาให้ข้าราชการเกิดความสุข
และมีแรงบันดาลใจในการทางานต่อไป
5.4 ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป
1) เนื่ อ งจากการศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป็ น การศึ ก ษาเฉพาะข้ า ราชการที่ บ รรจุ ใ หม่ เ ท่ า นั้ น ควรมี
การศึกษาบุคลากรในด้านอื่น ๆ ทั้งองค์การ เพื่อให้ทราบถึงแรงจูงใจของบุคลากรทั้งองค์การ และ
นาผลการวิจัยมาวางแผนการบริหารองค์การให้ดีขึ้น
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2) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบบุคลากรในแต่ละระดับว่าหากมีระเวลาการทางานที่แตกต่าง
กัน และสถานที่ทางานแตกต่างกัน จะส่งผลต่อแรงจูงใจที่แตกต่างกันหรือไม่ และแนวทางการแก้ไข
ในแต่ละระดับ
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กำรศึกษำเปรียบเทียบควำมเห็นต่อสวัสดิกำรค่ำรักษำทำงทันตกรรม
ของผู้ใช้สิทธิสวัสดิกำรประกันสังคมในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
นพัฒน์ ประเสริฐชัย*
บทคัดย่อ
การศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบความเห็นต่อสวัสดิการค่ารักษาทางทันตก
รรมของผู้ ใ ช้ สิ ท ธิ ส วั ส ดิ ก ารประกั น สั ง คม ในเขตกรุ ง เทพฯและปริ ม ณฑล นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ
1) ศึกษาสวัสดิการค่ารักษาทางทันตกรรมที่ เหมาะสมสาหรับกลุ่มผู้ใช้สิทธิประกันสังคม 2) ศึกษา
ความต้องการสวัสดิการของผู้รับบริการที่พึงปรารถนา 3) เสนอแนะรูปแบบ แนวทางการบริการ
สวัสดิการค่ารักษาทันตกรรมที่ดียิ่งขึ้น
ในปั จ จุ บั น สิ ท ธิในการรั ก ษาของผู้ ประกันตนในด้า นทันตกรรมมี สิ ทธิใช้ในการรักษาทาง
ทันตกรรมได้เพียง 900 บาทต่อคนต่อปีซึ่งยังไม่สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพในช่องปากที่สูงอยู่จากผล
การสารวจสภาวะสุขภาพช่องปากแห่งชาติครั้งที่ 8 ปี 2560 การศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งเป้าสนใจใน
กลุ่มประชากรคนวัยทางานโดยเฉพาะเจาะจงไปที่ผู้ใช้สิทธิสวัสดิการประกันสังคม เนื่องจากว่าทางาน
เป็ น กาลั งส าคัญในการขับ เคลื่ อนและการพัฒ นาของประเทศชาติ การมีพื้นฐานสุขภาพที่ดีก็เป็น
ปั จ จั ย พื้น ฐานข้อ หนึ่ ง ที่ท าให้ มีค วามพร้ อ มในการเพิ่ม สมรรถนะขี ดความสามารถในการท างาน
(Performance)
การศึกษาในครั้งนี้ใช้วิธีการศึกษาโดยการศึกษาเชิงคุณภาพ ซึ่งประกอบไปด้ว ยกระบวนการ
ศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล จากหนังสือวารสารต่าง ๆ ตลอดจนเอกสารการวิจัยที่เกี่ยวข้อง และ
การเก็ บ ข้ อ มู ล โดยการสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก (In-Depth Interview) จากกลุ่ ม ตั ว อย่ า งในส่ ว นของ
ผู้เกี่ยวข้อง (Stakeholder Concern) จานวน 7 ราย โดยมีแนวคาถามในการสัมภาษณ์ ใช้วิธีการ
คั ด เลื อ กตั ว อย่ า งแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ในส่ ว นของผู้ เ กี่ ย วข้ อ งผู้ มี ส่ ว นได้
ส่วนเสีย มีหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกจากกลุ่มตัวอย่างในหน่วยงานจากภาครัฐและผู้เกี่ยวข้องที่
ไม่ใช่ภาครัฐ ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
ผลการศึกษาพบว่า ในส่วนที่เกี่ย วกับสิทธิอันพึงได้ของผู้ประกันตนตามกฎระเบียบปัจจุบัน
อาจไม่เพียงพอสัมพันธ์กับสภาพปัญหาในช่องปาก ส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่าควรมีการปรับปรุงและ
ทบทวนประโยชน์ต่อผู้ประกันตน แต่ทั้งนี้ควรจะปรับแบบค่อย ๆ เป็นค่อย ๆ ไปเพราะว่าถ้าเพิ่มมาก
เกินไปจะมีผลกระทบต่อค่ารักษาโดยรวมของทั้งระบบทั้งหมด เป็นที่น่าสังเกตสิ่งที่โดดเด่นประการ
*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
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หนึ่งคือการเข้าถึงสวัสดิการด้านทันตกรรมที่สามารถเข้าถึงการบริการทางภาครัฐและเอกชนได้ดีขึ้น
กรอบแนวคิดนี้ส่งผลให้กลุ่มวัยทางาน พึงปฏิบัติคือการตรวจสุขภาพช่องปากอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
เพื่อให้กลุ่มวัยทางานมีข้อมูลสุขภาพช่องปากของตนเองเข้าใจข้อมูลนั้นสามารถซักถามและนาไปสู่
การตัดสินใจในการดูแลสุขภาพช่องปากได้ซึ่งเป็นไปตามการดาเนินงานเรื่องความรอบรู้ด้านสุขภาพ
ช่องปาก (Oral Health Literacy) จะเห็นว่างานทันตกรรมป้องกัน (Dental Prevention) เป็นจุด
เริ่มทีส่ าคัญ
ผู้ วิ จั ย ได้ เ สนอกรอบแนวคิ ด ในเรื่ อ งการมี ส่ ว นร่ ว มของผู้ เ กี่ ย วข้ อ งมี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย
(Stakeholder Concern) ที่ผู้ให้สัมภาษณ์มีความคิดเห็นคล้าย ๆ กันว่า การมีส่วนร่วมเป็นตัวแทนใน
การกาหนดนโยบายทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการตลอดจนนักวิชาการ เพื่อให้เกิดประโยชน์ที่ลงตัว
สูงสุดด้วยกันและการมีส่วนร่วมจะได้ตอบสนองเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกัน ได้มีการ
แลกเปลี่ ย นความคิดเห็ นหลายมุมมองทาให้ โ อกาสได้เรียนรู้เรื่ องสุ ขภาพ การเข้าถึงในการรักษา
การบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ดีต่อไป
คำสำคัญ: สวัสดิการค่ารักษา, ทางทันตกรรม, สิทธิสวัสดิการประกันสังคม
1 บทนำ
โรคในช่องปากในประเทศไทยจากผลการสารวจสภาวะสุขภาพช่องปากแห่งชาติครั้งที่ 8 ปี
2560 ยั งเป็ น ปั ญหาที่สูงอยู่ การส่ งเสริมให้ เกิดมาตรการทางการส่ งเสริมป้องกันรักษาฟื้นฟูอย่าง
ต่อเนื่องคงจาเป็นต้องทาพร้อม ๆ กันไป ปัญหาและอุปสรรคของการใช้สิทธิในการเข้าถึงการบริการ
ทันตกรรมยังคงยากลาบาก ในการใช้บริการตามสิทธิได้อย่างทั่วถึง ไม่ว่าจะเป็นด้านการเดินทางไปยัง
สถานบริการ (ทั้งของภาครัฐและเอกชน) การรอคิว การควบคุมการใช้สิทธิค่ารักษาพยาบาลทางทัน
ตกรรมซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง ยังไม่ได้รับการตอบ สนองอย่างสมบูรณ์ ในปัจจุบันสิทธิในการรักษาของ
ผู้ประกันตนในด้านทันตกรรมมีสิทธิใช้ในการรักษาทันตกรรมได้เพียง 900 บาทต่อคนต่อปี (ในส่วน
ของการบริการทันตกรรมทั่วไปได้แ ก่ อุดฟัน ถอนฟัน และขูดหินปูน) ซึ่งยังไม่สอดคล้องกับปัญหา
สุขภาพในช่องปากโดยจากผลการสารวจสภาวะสุขภาพช่องปากแห่ งชาติดังที่กล่าว แล้ ว ข้างต้น
การส่งเสริมป้องกันสุขภาพช่องปากตามมาตรฐาน ควรได้รับการตรวจฟันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และ
ควรได้รับการขูดหิน ปูนเพื่อป้องกันโรค (Oral prophylaxis scaling) จากอาการของโรคเหงือก
อักเสบ ซึ่งจากการสารวจสภาวะปริ ทันต์จากผลสารวจสภาวะสุขภาพช่องปากแห่งชาติครั้งที่ 8 พ.ศ.
2560 ดั ง ที่ก ล่ า วมาแล้ ว ในกลุ่ ม คนวัย ท างาน เป็ นโรคเหงื อ กอั กเสบและโรคปริ ทั นต์ สู ง ถึ ง 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
ความจาเป็นในการรับการ 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 (สานักงาน
ทันตสาธารณสุข กรมอนามัย: 2561)
สุ ข ภาพฟัน ของคนไทยเป็ นสิ่ ง ส าคัญ ประการหนึ่ งแม้ ในนโยบายด้ า นสาธารณสุ ข ที่ ได้ ใ ห้
ความสาคัญกับการให้บริการทางทันตกรรม 2 ด้านหลัก ได้แก่ 1) การบริการรักษาทางทันตกรรมและ
2) บริการทันตกรรมเพื่อการป้องกัน จึงได้มีการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์สุขภาพช่องปากแห่งประเทศ
ไทย พ.ศ. 2555-2559 สาหรับเป็นแนวทางในการดาเนินงานของประเทศพบว่ารูปแบบการเข้ารับ
บริการทันตกรรมของคนไทย ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 80 เป็นไปเพื่อการรักษามากกว่าการป้องกันโรค
ผู้ประกันตนภายใต้สิทธิประกันสังคมสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ทั้งจากสถานพยาบาลรัฐและ
เอกชน โดยเบิกได้ครั้งละไม่เกิน 900 บาท ต่อปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 (ซึ่งแต่เดิม 600 บาทต่อปี)
ซึ่งครอบคลุมบริการทันตกรรมไม่กี่รายการเท่านั้ น นอกเหนือจากนั้นผู้ป่วยต้องจ่ายเงินเองเนื่องจาก
สิทธิประโยชน์ กรณีทันตกรรมเป็นสิทธิปีต่อปีหากไม่ใช้สิทธิในปีนี้ก็ถือว่าเสียโอกาสในการดูแลสุขภาพ
ช่องปากในปีนี้ไปเลยส่วนผู้ใช้สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าและสวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการ
จะต้องเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลของรัฐเท่านั้น กล่าวได้ว่าความแตกต่างเหล่านี้ทาให้เกิดความ
ไม่เสมอภาคในการใช้บริการทันตกรรมระหว่างสิทธิประกันสุขภาพทั้ง 3 ระบบ ทาให้ประชาชนไม่
สามารถเข้าถึงบริการทางทันตกรรมที่จาเป็น และทาให้ปัญหาสุขภาพช่องปากของประชาชนไทย
ยังคงเป็นปัญหาสุขภาพที่สาคัญของประเทศ
ในการศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งเป้าสนใจในประชากรกลุ่มคนวัยทางานโดยเฉพาะเจาะจงไปที่
ผู้ใช้สิทธิ สวัสดิการประกันสังคม เนื่องจากวัยทางานเป็นกาลังสาคัญในการขับเคลื่อนและการพัฒนา
ของประเทศชาติ การมีพื้นฐานทางสุขภาพ (Basic Health) ที่ดีก็เป็นปัจจัยพื้นฐานข้อหนึ่งที่ทาให้มี
ความพร้อมในการเพิ่ม สมรรถนะขีดความสามารถ (Performance) ในการทางาน
การแก้ ไ ขปั ญ หาและอุ ป สรรคเหล่ า นี้ เ ป็ น สิ่ ง ที่ ท้ า ทายของการร่ ว มมื อ กั น ระหว่ า งหลาย
หน่วยงานที่มีส่วน เกี่ยวข้อง (Stakeholder Concern) หลายฝ่าย ทั้งภาครัฐและเอกชน จาเป็นต้อง
เริ่ มต้น ด้ว ย ภาวะผู้ น า (Leadership) ของทุกภาคส่ ว นที่เกี่ยวข้องเพราะว่าในเรื่องของนโยบาย
ควรจะต้องสอดคล้องเพื่อให้ บรรลุวิสัยทัศน์ต่าง ๆ จะต้องเริ่มต้นด้วยผู้นาในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่
จะชักนาให้ผู้ปฏิบัติงานทางานได้ บรรลุตามวัตถุประสงค์
โดยเฉพาะภาครั ฐ ไม่ได้ ข ยับตามเพราะเห็ น ว่าการรักษาทางทั นตกรรมไม่ใ ช่บริก ารหลั ก
รวมทั้งยังมีการเมืองภายในปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ และภาวะงานที่มากเกินของ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทันตแพทย์จานวนหนึ่งเสนอให้ภาครัฐดึงคลินิกเอกชนเข้าร่วมบริการทันตกรรม
เพื่อเพิ่มการเข้าถึงการรั กษาโรคฟันและบริการส่ งเสริมป้องกันโรค และแนวโน้มผู้ ประกันตนมา
รับบริการทางทันตกรรม โดยใช้สิทธิสวัสดิการสังคมเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี อาจจะยังไม่สอดคล้องกับการ
ตอบสนองของกองทุน ประกันสังคมในเรื่องของนโยบาย ถึงการเพิ่มประโยชน์ทดแทนจากกองทุน
ประกันสังคม

339

จากเหตุผลดังกล่าวผู้ศึกษาเล็งเห็นถึงความสาคัญของการพิจารณาเพิ่มประโยชน์ทดแทน
ด้านทันตกรรม สาหรับผู้ใช้สิทธิสวัสดิการสังคมให้เกิดความเหมาะสมเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ทุก
ฝ่ ายไม่ว่ าจะเป็ น นายจ้ า งลู ก จ้ า งและผู้ ป ระกั นตนที่อยู่ ร่ว มในโครงการแม้ จะมี การพิจารณาเพิ่ ม
ผลประโยชน์ทดแทนแก่ผู้ ประกันตน มาอย่างต่อเนื่องก็ตามการจ่ายประโยชน์ทดแทนบริหารจัดการ
ด้านประโยชน์ทดแทนและการบริหารเงินกองทุนให้เกิดความมั่นคงและมีประสิทธิภาพในการบริหาร
เพื่อเป็นหลักประกันอนาคตแก่สมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการนับ ว่าเป็นแนวทางก่อให้เกิดประโยชน์ในการ
บริ ห ารจั ด การด้ า นการเพิ่ มประโยชน์ ท ดแทนของส านัก งานประกั นสั ง คม ตามความหมายของ
ประกันสังคม ที่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International labour Organization) ระบุไว้ว่า
ประกันสังคมเป็นการให้ผู้ประกันตนมีสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนตามเงื่อนไขของการจ่ายเงิน
สมทบ ซึ่งอัตราของเงิน สมทบจะต้ องมีความสั มพันธ์กับรายได้ของผู้ ประกันตน (ASEAN Sosial
Security Association:ASSA,1996: 3) ดังนั้นจึงมีความจาเป็นที่สานักงานประกันสังคมจะต้อง
วิเคราะห์เงินกองทุนที่มีอยู่ เพื่อพิจารณาเพื่อประโยชน์ทดแทนแก่ผู้ประกันตนให้เกิดความเหมาะสม
สูงสุดกับบริบทที่มีมาตรฐานมากขึ้นและความพึงพอใจให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่อไป
ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษากรอบแนวคิดของผู้นาในภาคส่วนของรัฐหลายภาคส่วนและภาคเอกชน
ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ในการพัฒนาการจัดการอย่างเป็นระบบเชื่อมโยงกันทุกภาคส่วนเพื่อ
ไม่ให้ถูกมองข้ามโดยผู้ออกแบบนโยบายเพื่อ ให้สอดคล้องในการพัฒนาการจัดระบบอย่างสมบูรณ์
ต่อไปในอนาคต
2 วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำ
2.1 เพื่อศึกษารูปแบบสวัสดิค่ารักษาทันตกรรมที่เหมาะสมสาหรับกลุ่มผู้ใช้สิทธิประกันสังคม
2.2 เพื่อศึกษาความต้องการบริการสวัสดิการค่ารักษาทางทันตกรรมของผู้รับบริการทันตก
รรมที่พึงปรารถนา
2.3 เพื่อเสนอแนะรูปแบบแนวทางการบริการสวัสดิการค่ารักษาทันตกรรมที่ดียิ่งขึ้น
3. วิธีกำรศึกษำ
เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (qualitative method) ซึ่งประกอบไปด้วยกระบวนการศึกษา
ข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลจากหนังสือ วารสารต่าง ๆ ตลอดจนเอกสารการวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และการเก็ บ ข้ อ มู ล โดยการสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก (โดยมี แ นวค าถามในการสั ม ภาษณ์ ) ในส่ ว นของ
ผู้ เกี่ย วข้ อง (Stakeholder concern) จากกลุ่ มผู้ ให้ ข้ อมูล ส าคัญ 7 ส่ ว น เป็น การคัดเลื อกแบบ
เฉพาะเจาะจง ได้แก่ ผู้บริหาร/ระดับกลาง คณบดี/รองคณบดี หรือผู้อานวยการ/รองผู้อานวยการ
หรือหัวหน้างานภาครัฐที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย และผู้เกี่ยวข้องที่ไม่ใช่ภาครัฐ
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3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
โดยการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จานวนทั้งสิ้น 7 ท่าน
- คณบดี/รองคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์
1 ท่าน
- หัวหน้าฝ่ายทันตสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
1 ท่าน
- ผู้อานวยการ/รองผู้อานวยการสานักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย
1 ท่าน
- ผู้อานวยการ/รองผู้อานวยการสานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร
1 ท่าน
- ผู้ให้บริการในสถานบริการคลินิกเอกชน
1 ท่าน
- เจ้าของกิจการที่มีผู้ประกันตนอยู่ในสถานที่ทางาน
1 ท่าน
- ผู้มารับบริการในสถานบริการคลินิกเอกชน
1 ท่าน
การกาหนดรูป แบบการศึกษา ถึงกาหนดรูปแบบเครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบสั มภาษณ์
เชิ ง ลึ ก โดยมี แ นวทาง (Guideline) อย่ า งละเอี ย ดในการสั ม ภาษณ์ (In-Depth interview)
การดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วทาหนังสือขอความ
ร่ว มมือในการสั มภาษณ์ และได้การกาหนดตรวจแบบสั มภาษณ์และตรวจสอบคุณภาพของแบบ
สัมภาษณ์อย่างเป็นขั้นตอน
3.2 วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอนโดยมีเครื่องมือในการเก็บ
ข้อมูล 2 รูปแบบ ใช้รูปแบบการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยสัมภาษณ์อย่างลึกซึ้ง (In-depth interview)
ใช้รู ป แบบการศึกษาค้น คว้า จากหนัง สื อ บทความทางวิ ช าการ วารสารต่าง ๆ (Documentary
Research) และจากข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้ใช้รูปแบบการสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการศึกษาวิจัย ซึ่งมีรูปแบบสาหรับ
ใช้ในการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้ เป็นส่วนประกอบด้วย 4 ส่วนหลักดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็นแบบสัมภาษณ์ เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปผู้ให้สัมภาษณ์ ได้แก่ เพศ อายุ ตาแหน่ง
หน้าที่ ประสบการณ์การทางาน
ส่ ว นที่ 2 เป็ น แบบสั มภาษณ์ ที่เ กี่ย วกั บ สิ ทธิ ที่พึ งได้ ของผู้ ประกัน ตน ทางด้านค่า ใช้ จ่า ย
การรักษาทางทันตกรรม โดยมีประเด็นย่อยดังนี้
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 เท่าที่จ่ายจริงตามความจาเป็นในวงเงินไม่เกิน 1,300 บาท
(2) มากกว่า 5 ซี่ เท่าที่จ่ายจริงตามความจาเป็นในวงเงินไม่เกิน 1,500 บาท
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(3) วิธีการรักษาทางทันตกรรมกรณีใส่ฟันเทียมถอดได้ทั้งปาก
(4) ใส่ฟันเทียมทั้งปากชนิดถอดได้ทั้งปากบนหรือล่างเท่าที่จ่ายจริงตามความจาเป็น
ในวงเงินไม่เกิน 2,400 บาท (1 ชิ้น)
(5) ใส่ฟันเทียมทั้งปากชนิดถอดได้ทั้งปากบนและล่างเท่าที่จ่ายจริงตามความจาเป็น
ในวงเงินไม่เกิน 4,400 บาท (2 ชิ้น)
ส่ ว นที่ 3 เป็ น แบบสั ม ภาษณ์ ที่ ต้ อ งการให้ แ สดงถึ ง ความคิ ด เห็ น ปั ญ หาอุ ป สรรคและ
ข้อเสนอแนะ ต่อการใช้สิทธิประกันสังคมทางด้านทันตกรรมในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
1) นโยบายโดยรวมของสิทธิของผู้ประกันตนด้านทันตกรรม
2) ความสะดวกสบายต่อการเข้าถึงบริการทั้งภาครัฐและเอกชน
3) ความพึงพอใจต่อการใช้บริการทั้งภาครัฐและเอกชน
4) ด้านการบริการที่ตรงต่อปัญหา
5) ด้านคุณภาพของการให้บริการ ทั้งภาครัฐและเอกชน
6) ความต้องการในการรักษาทันตกรรมที่ไม่สอดคล้องกับสิทธิการรักษาของผู้ประกันตน
7) สิ ทธิ ในการรั กษาทางทัน ตกรรมกรณี การรั กษาที่ ซับ ซ้อ นขึ้ นที่ ไม่ ส ามารถเบิ กได้ เช่ น
การรักษารากฟัน การทาเดือยฟัน หรือการครอบฟัน (ฟันปลอมแบบติดแน่น)
8) สิทธิในการรักษาทางทันตกรรมกรณีเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน มีการรักษาที่ซับซ้อน
9) ความสะดวกสบายในการไม่ต้องสารองจ่ายหากเข้ารับบริการณสถานพยาบาลหรือคลินิก
ทีท่ าข้อตกลงไว้
10) ส่วนค่ารักษาที่เกิน ผู้ประกันตนก็ต้องรับผิดชอบชาระค่าบริการเอง
ส่วนที่ 4 นโยบายโดยรวมของสิทธิของผู้ประกันตนด้านการรักษาทางทันตกรรม
1) ความคาดหวังในอุดมคติที่ตอบสนองต่อความต้องการบริการทันตกรรมของผู้ประกันตน
2) การศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview)
4. ผลกำรศึกษำวิจัย
ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอนการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จะใช้การ
วิเคราะห์ เนื้อหา (Content Analysis) และนาข้อมูล ที่ได้จากการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-Depth
Interview) มาวิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลโดยดาเนินการร่วมกับกระบวนการรวบรวมข้อมูลจาก
เอกสาร (Document Research)
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จากการสัมภาษณ์ พบว่า

ส่วนที่ 1 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวข้องกับข้อมูลทั่วไป ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมด 7 ท่าน ส่วนใหญ่มี
อายุ ร ะหว่ า ง 31-59 ปี มี ป ระสบการณ์ ก ารท างานระหว่ า ง 11-38 ปี ซึ่ง ให้ ความร่ว มมื อในการ
สัมภาษณ์เป็นอย่างดี ส่วนใหญ่ใช้เวลาสนทนาพูดคุย บรรยากาศที่ไม่เป็นทางการจนเกินไปเป็นการ
สัมภาษณ์ที่มีการเตรียมคาสาคัญ (Key word) เนื้อหาเฉพาะมาใช้ในการสัมภาษณ์ และเปิดโอกาสให้
ผู้ ถูกสั ม ภาษณ์ ได้พูด เนื้ อหาอื่น แต่ มีความเกี่ย วข้องกั น และแสดงความคิดเห็ นอารมณ์ความรู้สึ ก
และประสบการณ์ ในบรรยากาศที่ไม่ตึงเครียดการสัมภาษณ์ในแต่ละบุคคลในครั้งนี้ โดยส่วนใหญ่ใช้
เวลาประมาณ 30-40 นาที และผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
ส่วนที่ 2 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับสิทธิอันพึงได้ของผู้ประกันตนเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการรักษา
ทันตกรรมในกฎระเบียบปัจจุบันของสานักงานประกันสังคม
โดยแบ่งเป็นประเด็นย่อยต่าง ๆ ดังนี้
1) สิทธิในค่ารักษาทางทันตกรรม โดยการอุดฟันถอนฟันขูดหินปูนและผ่าฟันคุด ได้ไม่เกิน
ปีละ 900 บาท
ผู้ถูกสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ แต่ไม่ ใช่ทั้งหมด มีความเห็นตรงกันว่า สิทธิอันพึงได้ 900 บาทต่อปี
อาจไม่เพียงพอต่อผู้ประกันตน เพื่อที่จะได้ตอบสนองต่อการรักษาอาจจะได้ถึง 2-3 ครั้งถ้าใช้สิทธิ
บริการในภาครัฐถ้าใช้สิทธิ ส่วนภาคเอกชน อันได้แก่ คลินิกเอกชนแต่โรงพยาบาลเอกชน ก็อาจจะ
รักษาได้เพียงครั้งเดียวทั้งนี้ก็ขึ้นกับทางเลือกของคนไข้เป็นตัวแปรส่วนหนึ่งด้วย
ผู้สัมภาษณ์บางส่วนอยากให้เพิ่มวงเงินประมาณ 1,500 บาทถึง 2,000 บาท เมื่อเปรียบเทียบ
ระหว่างผู้ให้สัมภาษณ์ พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์บางส่วนยังให้คงสิทธิวงเงินนี้อยู่ เพราะว่าถ้าเพิ่มมาก
เกินไป อาจจะมีผลในแง่ของการกระทบราคาค่ารักษาโดยรวมและการเพิ่มวงเงินสิทธิกรณีทันตกรรม
ก็เป็นลักษณะค่อย ๆ เป็นค่อย ๆ ไป
2) สิทธิในการเบิก ใส่ฟันเทียม ชนิดบางส่วน (Partial Denture)
ผู้ถูกสัมภาษณ์ มีความเห็นหลากหลายประเด็น ดังนี้
ในกรณีใส่ ฟัน ปลอมไม่เกิน 1-5 ซี่ ซึ่งอาจจะเพีย งพอ แต่ใ นกรณี มากกว่า 5 ซี่ อาจจะไม่
เพียงพอ บางส่วนให้ความคิดเห็นว่าควรปรับค่าบริการรักษาได้เพิ่มมากกว่าเดิมเนื่องจากการรักษา
จริงตามคลินิกค่าทาฟันใส่ฟันปลอมเทียมค่อนข้างแพง อาจยังมีประเด็นที่ผู้สัมภาษณ์ ไม่เข้าใจ และ
ไม่มีประสบการณ์ ตอบปัญหาทุกประการ เช่น การใส่ฟันปลอม นอกจากนี้ยังพบว่า ยังขาดความ
เข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ ของผู้ประกันตนในกรณีทันตกรรมอาจจะไม่รู้ถึงข้อมูลทั้งหมดทาให้เกิดการสื่อสาร
ที่ผิดพลาดเข้าใจผิดกันได้
3) สิทธิในการเบิกใส่ฟันเทียม แบบถอดได้ทั้งปาก (Full Denture)
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ค้น ข้อมูลการสั มภาษณ์ข้อ 2 ในเรื่องของสิ ทธิการเบิกสายฟันเทียมแบบบางส่ วน พบว่า
เป็นลักษณะคล้าย ๆ กันผู้สัมภาษณ์บางส่วนมองว่าสิทธิในการเบิกฟันเทียมในราคาที่เบิกได้ส่วนหนึ่ง
เหมาะสมแล้วก็ว่าอัตราการเบิกได้ก็เทียบจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งอัตราเหล่านี้จะถูก
กาหนดขึ้ น มาจากคณะกรรมการ กลั่ น กรองหลายขั้ น ตอนตั้ง แต่ค ณะท างาน คณะอนุ กรรมการ
ไปจนถึงคณะกรรมการซึ่งเป็นลักษณะไตรภาคี มีทั้งส่วนของคณะกรรมการแพทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิสาขา
ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ส่วนของนายจ้าง และส่วนของลูกจ้าง ผู้ประกันตน ดังบทสัมภาษณ์ว่า “เงื่อนไขการ
เบิกจ่ายฟันเทียมก็เป็นส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมาซึ่งแต่เดิม ไม่สามารถเบิกได้ มีคณะกรรมการไตรภาคีมี
ส่วนร่วมในการกาหนดสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนต่าง ๆ และมีการทบทวนตลอดเวลาอย่างเช่น
กรณีทันตกรรมเดิมทีสิทธิทางทันตกรรมเป็นข้อยกเว้นตาม พ.ร.บ.ประกันสังคมตั้งแต่สมัยเริ่มแรก
สานักงานประกันสังคมก็ได้ให้ความสาคั ญเพิ่มสิทธิกรณีทันตกรรมมีการทบทวน เปลี่ยนแปลงตลอด
เริ่มจาก 400 บาทต่อปีเป็น 600 และ 900 บาทต่อปีตามลาดับ
จากการสรุ ป ผลวิ เ คราะห์ โดยส่ ว นใหญ่ โ ดยรวม ในบทสั ม ภาษณ์ ส่ ว นที่ 2 จะเห็ นได้ ว่ า
โดยภาพรวมแล้ว มุมมองหลายฝากส่วนใหญ่อยากให้มีการตอบสนองต่อสิทธิประกันสังคมกรณี ทันตก
รรมเพิ่มเป็นสัดส่วนที่เหมาะสมต่อไป แต่ทั้งนี้ในส่วนของภาครัฐผู้ควบคุมและสนับสนุนในสิทธิต่าง ๆ
ก็ได้มองอย่ างเป็ นระบบว่ามีพัฒ นาการที่ค่อย ๆ เป็นค่อย ๆ ไปเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในกลุ่มสิทธิของผู้ประกันตน
ส่วนที่ 3 ถามความเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคตลอดจนข้อเสนอแนะต่อการใช้สิทธิ
ประกันสังคมกรณีการรักษาทางทันตกรรม ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
ความสะดวกสบาย ต่อการเข้าถึงสถานบริการทันตกรรมทั้งภาครัฐและเอกชน
พบว่ า ผู้ ใ ห้ สั ม ภาษณ์ มี ค วามคิ ด เห็ น สอดคล้ อ งไปในแนวทางเดี ย วกั น ว่ า ภาคเอกชน
สะดวกสบาย เพิ่มทางเลือกรายการเข้าถึงการบริการได้ง่ายขึ้น แต่อัตราค่าบริการย่อมสูงกว่าภาครัฐ
ซึ่งเป็นข้อโดดเด่นของสวัสดิการประกันสังคม
ความพึงพอใจต่อการใช้บริการทั้งภาครัฐและเอกชน ในด้านการบริการที่ตรงต่อปัญหา
พบว่ า มี ค วามคิ ด เห็ น ใช้ เคี ย งกัน พอ ๆ กั น แต่ ภ าคเอกชนอาจจะบริก ารดีก ว่ า เล็ ก น้ อ ย
ด้วยบริบททาง ด้านคลินิกเอกชนมีมากกว่าตอบสนองได้รวดเร็วกว่า
คุณภาพการให้บริการ ทั้งสถานบริการภาครัฐและคลินิก/รพ. เอกชน
พบว่า มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันในแง่ของคุณภาพการรักษาแต่ความสะดวกสบายอาจจะ
แตกต่างกัน บ้างเช่นภาครัฐอาจจะรอคิวนานกว่า ทั้งนี้ในหลากหลายความคิดเห็นขึ้นอยู่กับความพึง
พอใจของคนไข้ บางกรณีเอกชนจะใส่ใจรายละเอียดได้มากกว่าเช่นเวลาในการพูดคุยกับคนไข้และ
แนะนาทางเลือกในการรักษาต่าง ๆ ได้มากกว่า
ความต้องการในการรักษาทางทันตกรรมที่ไม่สอดคล้องกับสิทธิการรักษาของผู้ประกันตน
เช่น การรักษารากฟัน การทาครอบฟัน การทาสะพานฟัน
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ผู้ถูกสัมภาษณ์ ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า ควรจะเพิ่มสิทธิเพิ่มเติม แต่ความคิดเห็นของผู้ถูก
สัมภาษณ์บางท่านมองว่าในบางกรณียังมีช่องทางที่จะเบิกอยู่เช่นเบิกในกรณีเจ็บป่วยได้ทั้งนี้ขึ้นกับ
ดุลพินิจที่ต้องยื่นคาร้อง เพิ่มเติม สิทธิในการรักษาทางทันตกรรม ในกรณีการรักษาที่ซับซ้อน เช่น
รักษารากฟัน ครอบฟัน
ผู้ถูกสัมภาษณ์ ส่ วนใหญ่มีความคิดเห็ นว่าควรจะเพิ่มสิทธิรายการรักษาที่ซับซ้อนเพิ่มอีก
บางส่วน แต่อาจแยกประเภทการรักษาให้ชัดเจน แต่ก็มีอีกมุมมองหนึ่งในประเด็นที่น่าสนใจว่าถ้าให้
ความสาคัญ กับงานทันตกรรมป้องกันโดยการตรวจฟันอย่างสม่าเสมอโอกาสที่จะรักษารากฟันหรือ
การรักษาที่ซับซ้อนยุ่งยากก็จะไม่เกิดขึ้น
สิ ท ธิ ใ นการรั ก ษาทางทั น ตกรรมในกรณี เ กิ ด อุ บั ติ เ หตุ ฉุ ก เฉิ น มี ก ารรั ก ษาที่ ซั บ ซ้ อ น เช่ น
ฟันแตกหัก หลายซี่
ผู้ ถู ก สั ม ภาษณ์ ส่ ว นใหญ่ มี ค วามเห็ น ว่ า ควรมี สิ ท ธิ์ เพิ่ ม เติ ม กรณี อุ บั ติ เ หตุ ฉุ ก เฉิ น เพราะมี
ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น และข้อเท็จจริงยังมีทางเลือกในการเบิกสิทธิทางทันตกรรมในกรณีฉุกเฉิน
ความสะดวกสบายไม่ ต้ อ งส ารองจ่ า ย (หากเข้ า รั บ การรั กษาจากสถานพยาบาลที่ ไ ด้ ท า
ข้อตกลงร่วมกับสานักงานประกันสังคม)
ผู้ถูกสัมภาษณ์มีความคิดเห็นเหมือนกันหมดเป็นข้อดีของสิทธิสวัสดิการสังคมกรณีทันตกรรม
สะท้อนถึงการเข้าถึงในการใช้สิทธิของผู้ประกันตน ผู้ใช้สิทธิสามารถเลือกความสะดวกในการรักษาที่
คลินิกเอกชนที่ใดก็ได้
ส่วนต่างค่ารักษาที่เกินสิทธิ ซึ่งผู้ประกันตนต้องรับผิดชอบค่าจ่ายส่วนต่างนั้นเอง
ผู้ ถูกสั มภาษณ์ ห ลายส่ ว นมองว่าขึ้นอยู่กั บการชี้แจงและการอธิบ ายให้ ชัดเจน เช่น กรณี
สถานพยาบาล กับคนไข้ตกลงกันได้ ก็ไม่มีปัญหาจ่ายค่าส่วนต่างรักษาที่เกิน ทั้งนี้ขึ้นกับพึงพอใจของ
คนไข้ แ ต่ ล ะคนด้ ว ย แต่ ก็ มี ค วามคิ ด เห็ น ที่ ห ลากหลายของผู้ ถู ก สั ม ภาษณ์ ว่ า เสนอให้ ข ยายสิ ท ธิ
สวัส ดิ การสั งคมกรณีทัน ตกรรม เพิ่มขึ้นและกระตุ้นให้ ประชาชนเห็ นความส าคั ญของทันตกรรม
ป้องกัน
ส่วนที่ 4 นโยบายโดยรวมของสิทธิผู้ประกันตน ด้านการรักษาทางทันตกรรม ความคาดหวัง
ในอุดมคติที่ตอบสนองต่อความต้องการบริการทันตกรรมของผู้ประกันตน
ท่านมีความคิดเห็นต่อนโยบายสิ ทธิประกันสังคมกรณีการรั กษาทางทันตกรรมในอุดมคติ
อย่างไร
ผู้ ถู ก สั ม ภาษณ์ ข้ อ นี้ มี ค วามหลากหลายในการตอบ ส่ ว นหนึ่ ง ให้ ค วามเห็ น ว่ า ส านั ก งาน
ประกันสังคมควรจะ สนับสนุนสิทธิการรักษากรณีทันตกรรมให้มากขึ้นอาจระบุรายการการรักษาจาก
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1 รายการเพิ่มขึ้นเป็น 2-3 รายการ การเน้นให้ความสาคัญกับงานทันตกรรมป้องกัน (Prevention
Program) มากขึ้น ควรไปเช็คฟัน อย่างสม่าเสมอ
ท่า นมี ค วามคิ ด เห็ น อย่ า งไรต่ อการ ให้ ก ารมี ส่ ว นร่ ว มของผู้ เ กี่ ย วข้ อ งผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย
(Stakeholders) อย่างไร
ผู้ถูกสัมภาษณ์มีความคิดเห็นคล้าย ๆ กัน ว่าการมีส่วนร่วมเป็นตัวแทนในการกาหนดนโยบาย
ทางผู้ ให้ บ ริ การและผู้ รั บ บริ การ เพื่อ ให้ เ กิดประโยชน์ ที่ล งตัว สู งสุ ดด้ ว ยการมี ส่ ว นร่ว มจะได้ตอบ
สนองตอบ เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกัน ได้มีการแลกความคิดเห็นหลายมุมมอง ทาให้มี
โอกาสได้เรียนรู้เรื่อง สุขภาพ การเข้าถึงในการรักษา การบริหารจั ดการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ดี
ต่อไป
6 สรุปผลกำรศึกษำ อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ
6.1 สรุปผลกำรวิจัย
ข้อมูลทั่วไป พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 90.90 โดยมีอายุระหว่าง 31-59 ปี
โดยทั้ ง หมดมี ค วามรู้ ร ะดั บ ตั้ ง แต่ ป ริ ญ ญาตรี ขึ้ น ไป จากการสั ม ภาษณ์ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งทั้ ง หมดมี
ประสบการณ์การทางาน ความรู้ และทัศนคติ ตลอดจนพฤติกรรม การติดต่อสื่อสาร การให้ความ
ร่วมมือ เป็นอย่างดี
ส่วนที่ 2 เกี่ยวกับสิทธิอันพึงได้ของผู้ประกันตนเกี่ยวกับค่ารักษาทางทันตกรรมกฎระเบียบ
ปัจจุบันของสานักงาน ประกันสังคม ในประเด็นของสิทธิค่ารักษาทางทันตกรรมไม่เกินปีละ 900 บาท
อาจไม่เ พี ย งพอกับ สภาพ ปั ญ หาช่ องปาก ผู้ ถูก สั มภาษณ์ส่ ว นใหญ่ ใ ห้ ค วามคิ ด เห็ นว่ า ควรมีก าร
ปรับปรุงและทบทวน ถ้ามีการพิจารณาเพิ่ม ก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกันตนแต่ทั้งนี้ควรจะปรับแบบ
ค่อย ๆ เป็นค่อย ๆ ไป เพราะว่าถ้าเพิ่มมากเกิน ไปจะมีผลกระทบต่อการรักษาโดยรวมของทั้งระบบ
ทั้งหมด ในส่วนของสิทธิค่ารักษากรณีใส่ฟันเทียมชนิดต่าง ๆ นั้น ซึ่งการกาหนดราคาสวัสดิการนั้น
สานักงานประกันสังคมเทียบตัวเลขมาจาก กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง อัตราเหล่านี้ถูกกาหนด
ขึ้น มาจากคณะกรรมการการแพทย์ ผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ ส าขาที่ เ กี่ ยวข้อ งต่ าง ๆ ส่ ว นของนายจ้า งและ
ส่วนของลูกจ้างผู้ประกันตน ซึ่งโดยภาพรวมแล้วมุมมองหลายฝ่ายส่วนใหญ่ อยากให้มีการตอบสนอง
ต่อสิทธิประกันสังคมกรณีทันตกรรมเพิ่มเป็นสัดส่วนที่เหมาะสมต่อไป แต่ทั้งนี้ ในส่วนของภาครัฐ
ผู้ควบคุมและสนับสนุนในสิทธิต่าง ๆ ก็ได้มองอย่างเป็นระบบว่ามีการพัฒนาที่ค่อย ๆ เป็นค่อย ๆ ไป
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในกลุ่มสิทธิของผู้ประกันตน
ส่ ว นที่ 3 ความเห็ น เกี่ ย วกั บ ปั ญ หาและอุ ป สรรคตลอดจนข้ อ เสนอแนะต่ อ การใช้ สิ ท ธิ
ประกันสังคมกรณีรักษาทาง ทันตกรรมในประเด็นต่าง ๆ แต่เรื่องของความสะดวกสบายมีความโดด
เด่นเป็นอย่างมากมีสิทธิเลือกเข้า สถานบริการเอกชนที่ใดก็ได้เพราะระบบบริการในภาครัฐมีการ
รักษาช้ากว่าภาคเอกชนเหตุผล เนื่องจาก ปริมาณคนไข้เป็นการเพิ่มช่องทางความสะดวกสบายเข้าถึง
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การบริการได้ง่ายขึ้นแต่อัตราค่าบริการย่อมสูงกว่าภาครัฐ นอกจากนี้ยังพบว่าคุณภาพการรักษา
ไม่แตกต่างกัน บางกรณีภาคเอกชนจะใส่ใจรายละเอียดได้มากกว่า เช่นเวลาในการพูดคุยกับคนไข้
และแนะนาทางเลือกในการรักษาโรคต่าง ๆ ได้มากกว่าส่วนผู้ให้บริการในภาครัฐอาจจะมีข้อจากัด
ด้านเวลาทาให้การแนะนาทางเลือกในการรักษาต่าง ๆ อาจจะไม่ครบถ้วนเนื่องจากปริมาณคนไข้ ที่มี
จานวนมาก
ส่วนที่ 4 นโยบายโดยรวมของสิทธิผู้ประกันตนด้านการรักษาทางทันตกรรมความคาดหวังใน
อุดมคติที่ตอบสนองต่อความต้องการบริการทันตกรรมของผู้ประกันตน ผู้แสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่
เห็นว่าสานักงานประกันสังคมควรจะสนับสนุนสิทธิการรักษากรณีทันตกรรมให้มากขึ้นระบุรายการ
การรักษาจาก 1 รายการเพิ่มเป็น 2-3 รายการต่อปี จะเน้นให้ความสาคัญกับงานทางในการป้องกัน
(Prevention Program) มากขึ้นเช่นการไปตรวจเช็คฟัน การขูดหินปูนทาความสะอาดช่องปากอย่าง
สม่ าเสมอหรื อ อี ก มุ ม มองหนึ่ ง ถ้ า ผู้ ป ระกั น ตนไม่ อ ยากให้ ไ ปสู่ ก ารรั ก ษาที่ ยุ่ ง ยากซั บ ซ้ อน
ก็ควรให้ความสาคัญกับทางในการป้องกัน สานักงานประกันสังคม มีส่วนส่งเสริมให้ไปใช้บริการสิทธิ
การรักษาทางทันตกรรมทุกปี สุดท้ายสุขภาพช่องปากก็จะดีขึ้นเท่ากับลดโอกาสการรักษาที่ยุ่งยาก
ซับซ้อนลงไป
6.2 กำรอภิปรำยผลกำรวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยมีประเด็นที่น่าสนใจมาอธิบายผลต่อไปนี้
1) การศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประชาชน (Public Life) ในภาพรวมเรื่องนโยบายสาธารณะ
เกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ข องผู้ ป ระกัน ตนในกรณี ทั น ตกรรม ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้อ งทุ ก ภาคส่ ว นควรจะมี อ งค์ ค วามรู้
เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะจะทาให้มองภาพรวมได้เข้าใจครบทุกมิติ ภายใต้บริบทของสิ่งแวดล้อม
ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และเทคโนโลยี
2) การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) การฟังความคิดเห็น
ของทุ ก ๆ ฝ่ า ยอย่ า งหลากหลายและตั้ ง ใจฟั ง ตั้ ง ใจรั บ รู้ จ ะเป็ น องค์ ป ระกอบที่ น าพาให้ เ กิ ด การ
ขับเคลื่อน ทาให้เกิดการพัฒนานโยบาย ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสมบูรณ์
6.3 ข้อเสนอแนะ
1) ข้อเสนอแนะสำหรับสถำนพยำบำล (Provider)
(1) ทบทวนและปรั บ ปรุ ง ระเบี ย บขั้ น ตอนในการรองรั บ ผู้ ป ระกั น ตนถ้ า อยากมี
ประสิทธิภาพและ พึงพอใจ ทันตแพทย์และผู้ประกอบการ ควรมีการเรียนรู้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
กั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ตลอดเวลาในการเรี ย นรู้ จ ากการปฏิ บั ติ ม ากขึ้ น (Action Learning)
เพิ่ ม สมรรถนะในการติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั บ ผู้ ป ระกั น ตนให้ เ ข้ า ใจเพื่ อ ลดความขั ด แย้ ง เพราะบางที
ผู้ประกันตนก็ไม่รู้ถึงสิทธิของตัวเองในหลาย ๆ อย่าง ปรับปรุงการให้บริการแก่ผู้ประกันตนอยาก
จริงจังในทุกขั้นตอนสร้างความประทับใจให้แก่ผู้มารับบริการโดยวิธีการขึ้นอยู่กับศักยภาพของแต่ละ
สถานพยาบาล
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2) ข้อเสนอแนะสำหรับสำนักงำนประกันสังคม (Regulator)
สานักงานประกันสังคมควรให้ความรู้ความเข้าใจและวิธีปฏิบัติในเรื่องที่เกี่ ยวกับกฎหมาย
ประกันสังคม และสิทธิต่าง ๆ อย่างชัดเจนแน่นอน เพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสารประชาสัมพันธ์
ทุกรูปแบบ ศึกษารูปแบบ วิธีการที่เหมาะสมในการติดต่อสื่อสารกับผู้ประกันตน สถานประกอบการ
สถานบริการคลินิกทั้งภาครัฐ และเอกชนสานักงานประกันสังคมควรเน้นย้าการประชาสัมพันธ์ถึง
ความสาคัญและประโยชน์ของการประกันสังคมแก่ผู้ประกันตนบ่อย ๆ และอย่างต่อเนื่องตลอดไป
3) ข้อเสนอแนะสำหรับผู้ประกันตน และสถำนประกอบกำร (Client)
ผู้ประกันตนและสถานประกอบการควรวางแผนและศึกษาเพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมในการ
สร้างความเข้าใจแก่ผู้ประกันตนอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง เรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning)
ควรศึกษากฎหมาย ประกันสังคมให้เข้าใจโดยละเอียดตลอดจนสิทธิอันพึงได้ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาตลอดเวลา สถาน ประกอบการควรชี้แจงเน้นความสาคัญและความหมายของการประกันสังคม
ที่ว่า เป็นการ “เฉลี่ยทุกข์ เฉลี่ยสุข ซึ่งกันและกัน ” ให้ลูกจ้างเข้าใจชัดเจนโดยการประชาสัมพันธ์
บ่อย ๆ อย่างสม่าเสมอ
4) ข้อเสนอแนะทำงวิชำกำร
ผู้วิจัยได้ข้อมูลและได้นามาวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) และนาข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ เจาะลึก (In-Depth interview) มาวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลโดยดาเนินการร่วมกับ
กระบวนการรวบรวม ข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Research) ภายใต้บริบทของประเทศไทย
ทีเ่ กี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างระบบการเมือง (Political System) นโยบายสาธารณะ (Public
policy)และสภาวะทางสังคมและเศรษฐกิจ (Social and Economic condition) มีข้อเสนอแนะที่ได้
จากการวิจัยในครั้งนี้ว่า ควรจะมีการเพิ่มสิทธิ ประโยชน์ของผู้ประกันตนในกรณีทันตกรรม เป็นแบบ
ค่อย ๆ เป็นค่อย ๆ ไป (Incremental Change) สรุปจากปัญหาสุขภาพช่องปากที่ยังสูงอยู่ในกลุ่มวัย
ทางานที่เป็นกาลังหลักสาคัญในการขับเคลื่อน และพัฒนาของประเทศชาติ การมีพื้นฐานทางสุขภาพ
ที่ดีเป็นปัจจัยพืน้ ฐานก็หนึ่งที่ทาให้มีความพร้อมในการเพิ่มสมรรถนะที่ความสามารถในการทางาน
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ควรเพิ่มสิทธิประกันสังคมกรณีทันตกรรม เป็น 1,200 บาทต่อปี และ
ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ควรจะให้ความสาคัญกับงานทันตกรรมป้องกัน (Dental Prevention)
ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่ งที่ทาให้ประชาชนมีองค์ความรู้ ในการดูแลสุขภาพ ตนเองได้เป็นอย่างดี (Denta
Health literacy)
5) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย

348

สวัส ดิการค่า รั กษาทัน ตกรรมของผู้ ประกัน ตนของผู้ ประกัน ตน ในการที่จะก้า วไปสู่ การ
ตอบสนองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) จาเป็นต้องใช้การขับเคลื่อนโดยใช้
นโยบาย สาธารณะเป็นเครื่องมือของรัฐที่จะก้าวสู่การบรรลุประสงค์ของสังคม จึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับทฤษฎีทางเลือก (Theory of Choice) และการศึกษาเกี่ ยวกับต้น ทุนของกิจกรรมของรัฐบาล
เป็นแนวความคิดที่ให้เห็นว่าการเมือง กิจกรรมต่าง ๆ ของรัฐบาลเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ที่พึงปรารถนา
นั้นหากมีทางเลือกในการดาเนินการได้หลายอย่างดังนั้นรัฐบาลจะต้องเลือกทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด
เพื่อให้การนาทางเลือกไปปฏิบัติบรรลุผล การเลือกทาง ปฏิบัติที่เหมาะสมเท่านั้นจะเกี่ยวข้องกับการ
วิเคราะห์ต้นทุนและประโยชน์ของแต่ละทางเลือก เพื่อนามาเปรียบเทียบในการตัดสินใจทางเรียบ
เพื่อให้ได้ทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด
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ควำมรู้ และกำรรับรู้เกีย่ วกับโรคโควิด-19 ต่อกำรปฏิบัติตน
ตำมมำตรกำรของศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนำ (โควิด-2019) ของประชำชนในกรุงเทพมหำนคร
นันทพร สุวรรณผ่อง*
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุ ประสงค์เพื่อ (1) อธิบายคุณลักษณะส่วนบุคคล (2) เพื่อประเมินการ
ปฏิบัติตนตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด-19) (3) เพื่อประเมินความรู้ ได้แก่ สาเหตุการเกิดโรค การติดต่อของโรค อาการของโรค และ
การป้ องกั น โรค (4) วั ดระดั บ การรับรู้ เกี่ยวกับโรคโควิด -19 ได้แก่ การรับรู้ค วามรุนแรงของโรค
การรับรู้โอกาสการเกิดโรค การรับรู้ประโยชน์ของการป้องกัน และการรับรู้อุปสรรคของการป้องกัน
(5) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคล ความรู้ การรับรู้ ในเรื่องโควิด -19 ต่อการ
ปฏิบัติตนตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด-19) (ศบค.) เก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามได้กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนที่มีอายุ 18 ปี
ขึ้นไป ที่ได้มาจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคบริเวณชุมชนตลาดนางเลิ้ง เขตป้อมปราบศั ตรู
พ่าย กรุงเทพมหานคร จานวนทั้งหมด 270 คน
ผลการศึกษาในภาพรวม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับโรคไวรัสโควิด -19
ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 54.8 เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีความรู้
เกี่ยวกับโรคโควิด-19 มากที่สุด ในประเด็นเชื้อไวรัสโควิด-19 สามารถติดต่อได้จากการสัมผัสกับผู้ติด
เชื้ อ ผ่ า นทางละอองฝอย จากการไอ จาม น้ ามู ก น้ าลาย ส่ ว นการรั บ รู้ เ กี่ ย วกั บ โรคโควิ ด -19
กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้เกี่ยวกับโรคไวรัสโควิด -19 ในระดับดี เมื่อศึกษาการรับรู้เกี่ยวกับโรคโควิด -19
ในแต่ละด้าน มีรายละเอียดดังนี้
การรั บ รู้ เ กี่ย วกั บ โรคโควิ ด -19 ด้า นความรุน แรงของโรค พบว่ า กลุ่ มตัว อย่ างมีก ารรับ รู้
ในระดับปานกลาง โดยประเด็นที่มีการรับรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 เป็นลาดับแรก คือ การแพร่กระจาย
ของเชื้อโควิด-19 เป็นไปอย่างรวดเร็วในวงกว้าง ซึ่งถือว่ามีการกระจายอย่างรวดเร็วกว่าโรคอื่น ๆ
มาก โดยมีการรับรู้ในระดับดี มีการรับรู้รองลงมา ในประเด็นผู้ติดเชื้อโควิด -19 แม้ไม่เสียชีวิต แต่ทา
ให้การทางานของเนื้อเยื่อและอวัยวะเสียหาย เช่น ปอด ไต โดยมีการรับรู้ในระดับดี ส่วนประเด็นที่มี

*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรงเทพมหานคร 10240
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การรับรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 เป็นลาดับสุดท้าย คือ เชื้อโควิด-19 สามารถทาให้ผู้ติดเชื้อเสียชีวิตได้
ภายใน 7 วัน โดยมีการรับรู้ในระดับที่ต้องปรับปรุง
การรับรู้เกี่ยวกับโรคโควิด -19 ด้านการมีโอกาสเกิดโรค พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีการรับรู้ใน
ระดับดี โดยประเด็นที่มีการรับรู้เกี่ยวกับโรคไวรัสโควิด -19 เป็นลาดับแรก คือ สาเหตุที่โรคโควิด -19
ระบาดอย่างรวดเร็ว เนื่องจากไวรัสชนิดนี้สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้ โดยมีการรับรู้ในระดับดี
มีการรั บรู้รองลงมา ในประเด็น มีโอกาสติดเชื้อตลอดเวลาหากอยู่ในที่แออัดและไม่สวมหน้ากาก
อนามัย โดยมีการรับรู้ในระดับดี ส่วนประเด็นที่มีการรับรู้เกี่ยวกับโรคไวรัสโควิด-19 เป็นลาดับสุดท้าย
คือหากไปสัมผัสสิ่งของที่ผู้ติดเชื้อเคยจับหรือสัมผัสจะทาให้เกิดโอกาสการติดเชื้อได้โดยมีการรับรู้ใน
ระดับดี การรับรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 ด้านประโยชน์ของการป้องกัน พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีการรับรู้
ในระดับดี โดยประเด็นที่มีการรับรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 เป็นลาดับแรก คือ กรณีที่มีการเดินทางกลับ
จากประเทศที่มีการระบาดต่อเนื่องของโรคโควิด -19 ถ้าไม่มีอาการให้เฝ้าระวังและ สังเกตอาการที่
บ้านเป็นระยะเวลา 14 วัน เพื่อช่วยป้องกันการติดเชื้อ โดยมีการรับรู้ในระดับดีมีการรับรู้รองลงมา
ในประเด็น สาหรับผู้ป่วย การสวมใส่หน้ากากอนามัยจะช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้
โดยมีการรับรู้ในระดับดี ส่วนประเด็นที่มีการรับรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 เป็นลาดับสุดท้าย คือ กรณีที่มี
อาการไข้สูง ไอ เจ็บคอ เหนื่อยหอบ และมีประวัติไปในพื้นที่เสี่ยง การเฝ้าระวังและสังเกตอาการที่
บ้านเป็น ระยะเวลา 14 วัน ช่ว ยให้การดูแลรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภ าพ แต่ยังมีการรับรู้ใน
ระดับดี การรับรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 ด้านอุปสรรคของการป้องกัน พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีการรับรู้
ในระดับปานกลาง โดยประเด็นที่มีการรับรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 เป็นลาดับแรก คือ การใส่หน้ากาก
อนามัย ทั้งวัน ทาให้ เกิดอุ ป สรรคในการพูด คุย ไม่ส ะดวกสบาย โดยมีการรับรู้ ในระดับปานกลาง
มีการรับรู้รองลงมา ในประเด็น การเว้นระยะห่างทางสังคม ไม่ทาให้สัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงาน
และคนอื่น ๆ ห่างเหิน โดยมีการรับรู้ในระดับปานกลาง ส่วนประเด็นที่มีการรับรู้เกี่ยวกับโรคโควิด -19
เป็นลาดับสุดท้าย คือ การงดกิจกรรมทางสังคมเพื่อป้องกันโรค ไม่ถือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
โดยมีการรับรู้ในระดับปานกลาง
นอกจากนี้ ยังพบว่า การปฏิบัติตนตามมาตรการในการป้องกันการเกิดโรคของกลุ่มตัวอย่า ง
ส่ ว นใหญ่ เป็ น ล าดับ แรก คือ หากจาเป็น ต้ องออกนอกบ้ าน จะใส่ ห น้ ากากผ้ า /หน้ า กากอนามั ย
ตลอดเวลาโดยมีการปฏิบัติในระดับดี ปฏิบัติได้รองลงมา คือ ล้างมือด้วยน้าสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล/
สเปรย์แอลกอฮอล์หลังสัมผัสสิ่งของต่าง ๆ เมื่อออกนอกบ้าน ข้อเสนอแนะที่ได้คือการป้องกันส่ วน
บุคคลเป็นวิธีการที่ดีที่สุดเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดต่อ
คำสำคัญ: มาตรการ, ไวรัสโคโรนา 2019
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จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด -19 ที่กาลัง
ระบาดไปทั่วโลก ซึ่งเป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่เกิดจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ได้ส่งผลกระทบ
ต่าง ๆ ไปอย่างแพร่หลายและเป็นวงกว้าง จานวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นทุกวัน การขาด
วัคซีนป้องกัน การบริหารจัดการที่ไม่ทันท่วงที มีการปิดเมือง ปิดประเทศ เพื่อป้องกันการแพร่กระจาย
ของเชื้อโรค หลายธุรกิจ หลายอาชีพย่อมได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งประเทศไทย
ก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดนี้เช่นกัน
การระบาดในวงกว้างของโควิด-19 ทาให้ผู้คนทั่วโลกได้เห็นถึงความสาคัญของการดูแลตัวเอง
ให้ ห่ า งไกลจากโรคภั ย ต่ า ง ๆ มากขึ้ น รวมถึ ง ในภาครั ฐ และภาคธุ ร กิ จ ก็ ต ระหนั ก ถึ ง การที่ ต้ อ ง
ปรับเปลี่ยนและปรับตัว ไม่ว่าจะเป็น “การเว้นระยะห่างทางสังคม” (Social Distancing) “การกักตัว”
(Quarantine) หรื อ “การท างานจากที่ บ้ า น” (Work from Home) เพื่ อ ลดความเสี่ ย งในการ
แพร่กระจายของเชื้อโรค (กรมควบคุมโรค, 2563) เป็นต้น
สาหรับประเทศไทยนั้น ทางรัฐบาลได้มีการจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ขึ้น เพื่อทาหน้าที่กาหนดนโยบายและมาตรการ
เร่งด่วนในการบริหารสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งนับว่าเป็นสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยประกาศใช้ข้อ
กาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ทั้งด้านการห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยง การปิด
สถานที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรค มาตรการทางสาธารณสุข มาตรการป้องกันโรคด้วยการทาความสะอาด
ผิ ว สั ม ผั ส ของสถานที่ ต่ า ง ๆ การสวมหน้ า กากอนามั ย การล้ า งมื อ การเว้ น ระยะห่ า งทางสั ง คม
การควบคุมจ านวนผู้ เข้าร่ ว มกิจ กรรมไม่ให้ แออัด หรือควบคุมการออกนอกเคหะสถานในเวลาที่
กาหนด (รัฐบาลไทย, 2563) เป็นต้น และยังทาให้ผู้คนส่วนใหญ่ตระหนักในด้านการดูแลสุขภาพและ
สุขอนามัย ทั้งของตนเองและของส่ วนรวมมากขึ้น เนื่องจากการรักษาสุ ขภาพตนเองให้ ดีอยู่เสมอ
การทานอาหารที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกัน จะช่วยป้องกันตนเองจากไวรัสได้
ทั้งนี้ สถานการณ์ดังกล่าวจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นได้ก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของประชาชนต่อการ
ปฏิบัติตนตามมาตรการต่าง ๆ ที่ทางรัฐ บาลได้กาหนด โดยอาศัยความรู้ การรับรู้ข่าวสารต่าง ๆ
รวมถึงการป้องกันอย่างถูกวิธี และหลังจากผ่านพ้นวิกฤตนี้ไป จะทาให้เกิดสิ่งใหม่ที่เราเรียกว่า “New
Normal” หรือ New Norm ขึ้น ซึ่งหมายถึง “ความปกติใหม่” สถานการณ์ หรือปรากฏการณ์ที่แต่
เดิมเป็ นสิ่งที่ไม่ปกติ ผู้คนไม่คุ้นเคย ไม่ใช่มาตรฐาน ต่อมามีเหตุห รือเกิดวิกฤตบางอย่าง จึงมีการ
เปลี่ยนแปลง ทาให้สถานการณ์หรือปรากฏการณ์ นั้นกลายเป็นสิ่งที่ปกติและเป็นมาตรฐาน หรือฐาน
วิถีชีวิตใหม่ หรือบรรทัดฐานใหม่ นั่นคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้คนในการใช้ชีวิตประจาวัน
(อิสรไกรศีล, 2563)

2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
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2.1. เพื่ออธิบายคุณลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได้
2.2 เพื่อประเมินการปฏิบัติตนตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
2.3 เพื่อประเมินความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด -19 ได้แก่ สาเหตุการเกิดโรค การติดต่อของโรค
อาการของโรค และการป้องกันโรค
2.4 วัดระดับการรั บ รู้เกี่ยวกับโรคโควิด -19 ได้แก่ การรับรู้ความรุนแรงของโรค การรับรู้
โอกาสการเกิดโรค การรับรู้ประโยชน์ของการป้องกัน และการรับรู้อุปสรรคของการป้องกัน
2.5 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ การรับรู้ ในเรื่องโควิด -19 ต่อการปฏิบัติตนตาม
มาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
3. กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ
ตัวแปรต้น
ควำมรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19
- สาเหตุการเกิดโรค
- การติดต่อของโรค
- อาการของโรค
- การป้องกันโรค
กำรรับรู้
- การรับรู้ถึงความรุนแรงของโรค
- การรับรู้การมีโอกาสเกิดโรค
- การรับรู้ประโยชน์ของการป้องกัน
- การรับรู้อุปสรรคของการป้องกัน

ตัวแปรตำม

การปฏิบัตติ นตามมาตรการการป้องกัน
ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด-19)

4. ขอบเขตของกำรวิจัย
4.1 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ
การศึกษาครั้งนี้มีเนื้อหาที่จะศึกษาถึงความรู้และการรับรู้การปฏิบัติตนตามมาตรการของ
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ของประชาชน
ในกรุงเทพมหานคร

4.2 ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
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กาหนดให้ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป ที่ได้มาจับจ่าย
ใช้สอยซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคบริเ วณชุมชนตลาดนางเลิ้ง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
โดยใช้ สู ต รของแดเนี ย ล ในกรณี ที่ ไ ม่ ท ราบจ านวนประชากรที่ แ น่ น อน โดยก าหนดค่ า ความ
คลาดเคลื่ อน .05 และเนื่ อ งจากเป็ น การเลื อ กสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบบัง เอิ ญ (Accidental sampling)
เพื่อป้องกันความไม่สมบู รณ์ครบถ้วนของแบบสอบถามจึงคิดเพิ่มอีกร้อยละ 10 รวมกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งสิ้นจานวน 270 ราย
4.3 ขอบเขตตัวแปรที่ใช้ในกำรวิจัย
1) ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) คือ ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด -19 และการรับรู้
ของโรคโควิด-19
2) ตัว แปรตาม (Dependent Variable) คือ การปฏิบัติตนตามมาตรการการป้องกันของ
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
4.4 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
ในการวิจั ยครั้ งนี้ เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ 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) คาว่า “ความรู้”
(Knowledge) หมายถึง สาระ ข้อมูล แนวคิด หลักการ ที่บุคคลรวบรวมได้จากประสบการณ์ในชีวิต
ซึ่งความรู้เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ สังคมและเทคโนโลยี บุคคล
เรียนรู้จากประสบการณ์ การศึกษา อบรม การรับถ่ายทอดทางวัฒนธรรม การคิดและการฝึกปฏิบัติ
จนสามารถสรุปสาระความรู้และนาไปใช้ประโยชน์ได้หรือพัฒนาไปสู่ระดับที่สูงขึ้น
การเรี ย นรู้ เ ป็ น การแสดงให้ เห็ นถึ งพฤติ กรรมที่ไ ด้เ ปลี่ ยนแปลงไป เนื่ องจากเป็น ผลจาก
ประสบการณ์ที่แต่ละคนได้ประสบมา (Bower, Gordon H. Ernest R., 1981) ความรู้มักเป็นสิ่งที่
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เกี่ ย วข้ อ งกั บ การระลึ ก ถึ ง ไม่ ว่ า จะเป็ น เฉพาะเรื่ อ งหรื อ เรื่ อ งทั่ ว ๆ ไป ในการระลึ ก ถึ ง วิ ธี ก าร
กระบวนการ หรืออาจเป็นสถานการณ์ต่าง ๆ โดยเน้นความจา (Bloom, et al; 1956)
ความรู้ หมายถึง สารสนเทศที่ผ่านกระบวนการคิดเปรียบเทียบ เชื่อมโยงกับความรู้อื่นจนเกิด
เป็นความเข้าใจและนาไปใช้ประโยชน์ในการสรุ ปและตัดสินใจในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยไม่กาหนด
ช่วงเวลา (สานักงาน ก.พ.ร.และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2548: 8)
สุรพงษ์ โสธนะเสถียร (2533: 119-121) ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง ความรู้
ทัศนคติ และพฤติกรรม ไว้ว่า อันตรกิริยาของผู้รับสารที่มีต่อ สิ่งรอบด้านโดยถูกกาหนดจากอิทธิพล
ของปัจจัยต่าง ๆ ในสังคม โดยเฉพาะจากระบบสังคมและระบบสื่อสารเป็นสาคัญ
จากความหมายของนักวิชาการต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นนั้น การวิจัยครั้งนี้ได้ให้ความหมายของ
คาว่า ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคโควิด -19 ของประชาชนที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป ที่ได้มาจับจ่ายใช้
สอยซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคบริเวณชุมชนตลาดนางเลิ้ง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เช่น
สาเหตุของการเกิดโรค การติดต่อ การป้องกันโรคโควิด-19 เป็นต้น
การรับรู้ คือการที่บุคคลได้ถูกจูงใจและพร้อมที่จะแสดงออกมาเมื่ออยู่ในสถานการณ์ต่าง ๆ
ซึ่งเป็นกระบวนการที่แต่ละคนเลือกจัดการแปลข้อมูลข่าวสารที่ออกมา และการรับรู้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ
สิ่งกระตุ้นทางกายภาพเท่านั้น แต่ขึ้นอยู่กับสิ่งกระตุ้นและเงื่อนไขของแต่ละบุคคลที่อยู่รอบ ๆ ตัวด้วย
อย่างไรก็ตาม ความรู้ย่อมส่งผลต่อพฤติกรรมที่แสดงออกของมนุษย์ต่อไปได้ เช่นเดียวกัน
ซึ่งผลกระทบที่มีต่อผู้รับสารเชิงความรู้นั้นอาจปรากฏได้จาก 5 รูปแบบ ดังนี้
1) การตอบข้อสงสัย (ambiguity resolution) การสื่อสารของสังคมมักสร้างความสับสน
ให้กับสมาชิกในสังคม ผู้รับสารจึงมักแสวงหาสารสนเทศ โดยการอาศัยสื่อทั้งหลายเพื่อตอบข้อสงสัย
และความสับสนของตน
2) การสร้างทัศนคติ (attitude formation) ผลกระทบเชิงความรู้ต่อการปลูกฝังทัศนคตินั้น
ส่วนมากนิยมใช้ สารสนเทศที่เป็นนวัตกรรม เพื่อสร้างทัศนคติ ให้คนยอมรับการแพร่นวัตกรรมนั้น
(ในฐานะความรู้)
3) การกาหนดวาระ (agenda setting) เป็นผลกระทบเชิงความรู้ที่สื่อกระจายออกไปเพื่อให้
ประชาชนตระหนักและผูกพันกับประเด็นวาระที่สื่อกาหนดขึ้น หากตรงกับภูมิหลังของปัจเจกชน และ
ค่านิยมของสังคมแล้ว ผู้รับสารก็จะเลือกสรรสารสนเทศนั้น
4) การพอกพู น ระดั บ ความเชื่ อ (expansion of the belief system) การสื่ อ สารสั ง คม
มักจะกระจายความเชื่อ ค่านิยม และอุดมการณ์ด้านต่าง ๆ ไปสู่ประชาชน จึงทาให้ผู้รับสารรับทราบ
ระบบความเชื่อที่หลากหลายและลึกซึ้งไว้ในความเชื่อของตนมากขึ้นเรื่อย ๆ
แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ (Health Belief Model) คือการอธิบายการตัดสินใจของ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมสุขภาพ เนื่องจากมีความเชื่อว่าพฤติกรรมของมนุษย์เป็นสิ่งที่สามารถ
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ศึกษาทาความเข้าใจ รวมถึงการปฏิบัติตนในชีวิตประจาวันของแต่ล ะคนที่อาจส่งผลต่อพฤติกรรม
สุขภาพได้ซึ่งองค์ประกอบพื้นฐานของแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ มีดังนี้
1) การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเป็นโรค (Perceived Susceptibility) การรับรู้ต่อโอกาสเสี่ยง
ต่อการเป็นโรค หมายถึง ความเชื่อของบุคคลที่มีผลโดยตรงต่อการปฏิบัติตามคาแนะนาด้ านสุขภาพ
ทั้งในภาวะปกติและภาวะเจ็บป่วย ซึ่งแต่ละบุคคลจะมีความเชื่อในระดับที่ไม่เท่ากัน ดังนั้น บุคคล
เหล่านี้จึงหลีกเลี่ยงต่อการเป็นโรคด้วยการปฏิบัติตามเพื่อป้องกันและรักษาสุขภาพที่แตกต่างกัน
2) การรั บ รู้ ค วามรุ น แรงของโรค (Perceived Severity) เป็ นการประเมิน การรับ รู้ค วาม
รุนแรงของโรค ปัญหาสุขภาพหรือผลกระทบจากการเกิดโรคซึ่งก่อให้เกิดความพิการหรือเสียชีวิต
อาศัยระดับต่าง ๆ ของการกระตุ้นเร้าของบุคคลเกี่ยวกับการเจ็บป่วยนั้น ทาให้เกิดความพิการหรือ
ตายได้หรือไม่หรืออาจมีผลกระทบต่อหน้าที่การงาน เมื่อบุคคลเกิดการรับรู้ค วามรุนแรงของโรคหรือ
การเจ็บป่วยแล้วจะมีผลทา ให้บุคคลปฏิบัติตามคาแนะนาเพื่อการป้องกันโรค
3) การรับรู้ถึงประโยชน์ของการรักษาและป้องกันโรค (Perceived Benefits) การรับรู้ถึง
ประโยชน์ของการรักษาและป้องกันโรค หมายถึง การที่บุคคลแสวงหาวิธีการปฏิบัติให้หายจากโรค
หรื อป้ องกันไม่ให้ เกิดโรคโดยการปฏิบัตินั้นต้องมีความเชื่อว่าเป็นการกระทาที่ดีมีประโยชน์และ
เหมาะสมที่จะทาให้หายหรือไม่เป็นโรคนั้น ๆ
4) การรับรู้ต่ออุปสรรค (Perceived Barriers) การรับรู้ต่ออุปสรรคของการปฏิบัติ หมายถึง
การคาดการณ์ล่วงหน้าของบุคคลต่อการปฏิบัติพฤติ กรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัยของบุคคล
ในทางลบซึ่งอาจได้แก่ ค่าใช้จ่าย หรือผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติกิจกรรมบางอย่าง
5) ปัจจัยกระตุ้น (Cues to Action) หมายถึง กลยุทธ์ที่ใช้เพื่อการกระตุ้นให้เกิดความพร้อม
ในด้านต่าง ๆ ที่จะปฏิบัติตามคาแนะนา เช่น การให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร การป่วยของสมาชิกใน
ครอบครัว เป็นต้น
6. ผลกำรวิจัย
คุณลักษณะส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยเป็นหญิง
ร้ อ ยละ 65.9 เพศชายร้ อ ยละ 34.1 ส่ ว นใหญ่ มีอ ายุ มากกว่า 40 ปีขึ้ นไป คิ ดเป็น ร้อ ยละ 28.5
กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่ เป็นโสด คิดเป็น ร้อยละ 66.7 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็น ร้อยละ
60.4 ส่วนใหญ่อาชีพพนักงานในหน่วยงานราชการ/ห้าง/ร้าน/บริษัทเอกชน คิดเป็น ร้อยละ 47.4
รองลงมา รับราชการ คิดเป็น ร้อยละ 22.7 มีรายได้ 10,001-20,000 บาทต่อเดือน คิดเป็น ร้อยละ
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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ผู้ ติ ดเชื้ อ ผ่ านทางละอองฝอย จากการไอ จาม น้ามู ก น้ าลาย โดยผู้ ต อบแบบสอบถามทั้ งหมด
มีความรู้ (ตอบถูก) ร้อยละ 100.0 รองลงมา คือ มีความรู้เกี่ยวกับโควิด -19 ในประเด็น ควรสวม
หน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่ออยู่ในที่สาธารณะเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ, ควรหลีกเลี่ยงการอยู่ใน
พื้นที่ที่มีการระบาดของโรค รวมไปถึงการอยู่ในพื้นที่แออัด แหล่งชุมชน บริเวณที่มีคนอยู่เยอะและ
การรั บประทานอาหารที่ป รุ งสุกใหม่ และงดการใช้ภ าชนะร่ว มกับผู้ อื่นช่ว ยป้องกันการติดเชื้อได้
ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความรู้ (ตอบถูก) ร้อยละ 99.6 ส่วนประเด็นที่มีความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด -19
น้อยที่สุด คือ สารที่มีประสิทธิภาพในการกาจัดเชื้อไวรัสโควิด -19 คือ แอลกอฮอล์เข้มข้น 62-70%
ขึ้นไป โดยมีผู้ตอบถูกน้อยที่สุด มีเพียงร้อยละ 32.2
การรับรู้เกี่ยวกับโรคไวรัสโควิ ด-19 ในภาพรวม พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีการรับรู้เกี่ยวกับโรค
ไวรัสโควิด-19 ในระดับดี เมื่อพิจารณารายละเอียด ในแต่ละด้าน พบว่า มีการรับรู้เกี่ยวกับโรคไวรัสโค
วิด-19 ด้านประโยชน์ของการป้องกัน เป็นลาดับแรก โดยรับรู้ในระดับดี รับรู้รองลงมา คือ การรับรู้
ด้านโอกาสเกิ ดโรค โดยมีการรั บ รู้ ในระดับดี ส่ วนประเด็นที่มีการรับรู้เกี่ยวกับโรคไวรัส โควิด -19
เป็นลาดับสุดท้าย คือการรับรู้ด้านอุปสรรคของการป้องกัน โดยมีการรับรู้ในระดับปานกลางเมื่อศึกษา
การรับรู้เกี่ยวกับโรคไวรัสโควิด-19 ในแต่ละด้าน มีรายละเอียดดังนี้
ด้านความรุนแรงของโรค พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีการรับรู้ ในระดับปานกลาง โดยประเด็นที่มี
การรับรู้เกี่ยวกับโรคไวรัสโควิด-19 เป็นลาดับแรก คือ การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด -19 เป็นไป
อย่างรวดเร็วในวงกว้าง ซึ่งถือว่ามีการกระจายอย่างรวดเร็วกว่าโรคอื่น ๆ มาก โดยมีการรับรู้ในระดับดี
มีการรับรู้รองลงมา ในประเด็น ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แม้ไม่เสียชีวิต แต่ทาให้การทางานของเนื้อเยื่อ
และอวัยวะเสียหาย เช่น ปอด ไต โดยมีการรับรู้ในระดับดี
ด้านการมีโอกาสเกิดโรค พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีการรับรู้ในระดับดี โดยประเด็นที่มีการรับรู้
เกี่ยวกับโรคไวรัสโควิด-19 เป็นลาดับแรก คือ สาเหตุที่โรคโควิด -19 ระบาดอย่างรวดเร็ว เนื่องจาก
ไวรั ส ชนิ ด นี้ ส ามารถแพร่ ก ระจายจากคนสู่ ค นได้ โดยมี ก ารรั บ รู้ ใ นระดั บ ดี มี ก ารรั บ รู้ ร องลงมา
ในประเด็น มีโอกาสติดเชื้อตลอดเวลาหากอยู่ในที่แออัดและไม่สวมหน้ากากอนามัย โดยมีการรับรู้ใน
ระดับดี ส่วนประเด็นที่มีการรับรู้เกี่ยวกับโรคไวรัสโควิด-19 เป็นลาดับสุดท้าย คือ หากไปสัมผัสสิ่งของ
ที่ผู้ติดเชื้อเคยจับหรือสัมผัสจะทาให้เกิดโอกาสการติดเชื้อได้ โดยมีการรับรู้ในระดับดี
ด้านประโยชน์ของการป้องกัน พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีการรับรู้ ในระดับดี โดยประเด็นที่ มีการ
รับ รู้เกี่ยวกับ โรคไวรั สโควิด -19 เป็ นล าดับแรก คือ กรณีที่มีการเดินทางกลั บจากประเทศที่มีการ
ระบาดต่อเนื่องของโรคไวรัสโควิด-19 ถ้าไม่มีอาการให้เฝ้าระวังและสังเกตอาการที่บ้านเป็นระยะเวลา
14 วัน เพื่อช่วยป้องกันการติดเชื้อ โดยมีการรับรู้ในระดับดี มีการรับรู้ รองลงมา ในประเด็น สาหรับ
ผู้ป่วย การสวมใส่หน้ากากอนามัยจะช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ โดยมีการรับรู้ใน
ระดับดี ส่วนประเด็นที่มีการรับรู้เกี่ยวกับโรคไวรัสโควิด-19 เป็นลาดับสุดท้าย คือ กรณีที่มีอาการไข้สูง
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ไอ เจ็ บ คอ เหนื่ อยหอบ และมีป ระวั ติไปในพื้นที่ เสี่ ยง การเฝ้ าระวังและสั งเกตอาการที่บ้านเป็ น
ระยะเวลา 14 วัน ช่วยให้การดูแลรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ยังมีการรับรู้ในระดับดี
ด้านอุปสรรคของการป้องกัน พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีการรับรู้ ในระดับปานกลาง โดยประเด็น
ที่มีการรับรู้เกี่ยวกับโรคไวรัสโควิด -19 เป็นลาดับแรก คือ การใส่หน้ากากอนามัยทั้งวัน ทาให้เกิด
อุ ป สรรคในการพู ด คุ ย ไม่ ส ะดวกสบาย โดยมี ก ารรั บ รู้ ใ นระดั บ ปานกลาง มี ก ารรั บ รู้ ร องลงมา
ในประเด็น การเว้นระยะห่างทางสังคม ไม่ทาให้สัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงานและคนอื่น ๆ ห่างเหิน
โดยมีการรับรู้ในระดับปานกลาง ส่วนประเด็นที่มีการรับรู้เกี่ยวกับโรคไวรัสโควิด-19 เป็นลาดับสุดท้าย
คือ การงดกิจกรรมทางสังคมเพื่อป้องกันโรค ไม่ถือเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล โดยมีการรับรู้ใน
ระดับปานกลาง การปฏิบัติตนตามมาตรการ ในการป้องกันการเกิดโรค ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่าง มีการ
ปฏิบัติตนตามมาตรการ ในการป้องกันการเกิดโรคโควิด -19 เป็นลาดับแรก คือ หากจาเป็นต้องออก
นอกบ้าน จะใส่หน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยตลอดเวลา โดยมีการปฏิบัติในระดับดี ปฏิบัติได้รองลงมา
คือ ล้างมือด้วยน้าสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล/สเปรย์แอลกอฮอล์หลังสัมผัสสิ่งของต่าง ๆ เมื่อออกนอก
บ้าน โดยมีการปฏิบัติในระดับดี ส่วนประเด็นที่กลุ่มตัวอย่าง มีการปฏิบัติตนตามมาตรการ ในการ
ป้องกันการเกิดโรค เป็นลาดับสุดท้าย คือ เช็ดธนบัตรด้วยแอลกอฮอล์/น้ายาฆ่าเชื้อ/ผึ่งแดด โดยมีการ
ปฏิบัติในระดับที่ควรปรับปรุง
กล่าวโดยสรุป ในภาพรวม พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่ มีการปฏิบัติตน ตามมาตรการ
ในการป้องกันการเกิดโรคโควิด-19 ในระดับดี คิดเป็น ร้อยละ 45.9
ตารางที่ 6.1 สรุปการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม
ตัวแปรต้น
1. ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19
1.1 สาเหตุการเกิดโรค
1.2 การติดต่อของโรค
1.3 อาการของโรค
1.4 การป้องกันโรค
1.5 ทั่ว ๆ ไป
2. การรับรู้ของโรคโควิด-19
2.1 การรับรู้ถึงความรุนแรงของโรค
2.2 การรับรู้การมีโอกาสเกิดโรค
2.3 การรับรู้ประโยชน์ของการป้องกัน
2.4 การรับรู้อุปสรรคของการป้องกัน
 มีนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.05

7. อภิปรำยผล

ตัวแปรตำม
การปฏิบัตติ น
การปฏิบัตติ น
การปฏิบัตติ น
การปฏิบัตติ น
การปฏิบัตติ น
การปฏิบัตติ น
การปฏิบัตติ น
การปฏิบัตติ น
การปฏิบัตติ น
การปฏิบัตติ น
การปฏิบัตติ น

ผลกำรทดสอบสมมติฐำน






-
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จากผลการวิจัยพบว่า ประชาชนที่ได้มาจับจ่ายใช้ส อยซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคบริเวณชุมชน
ตลาดนางเลิ้ง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร มีความรู้ เกี่ยวกับโรคโควิด -19 ในภาพรวม
กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ในระดับปานกลาง คิดเป็น ร้อยละ 54.8 เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า
กลุ่มตัวอย่าง มีความรู้เกี่ยวกับโควิด-19 มากทีส่ ุด ในประเด็น เชื้อไวรัสโควิด-19 สามารถติดต่อได้จาก
การสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ ผ่านทางละอองฝอยจากการไอ จาม น้ามูก น้าลาย โดยผู้ตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด มีความรู้ (ตอบถูก) ร้อยละ 100.0 รองลงมา คือ มีความรู้เกี่ยวกับโควิด -19 ในประเด็น
ควรสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่ ออยู่ในที่สาธารณะเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ, ควรหลีกเลี่ยง
การอยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค รวมไปถึง การอยู่ในพื้นที่แออัด แหล่งชุมชน บริเวณที่มีคนอยู่
เยอะและการรั บ ประทานอาหารที่ ป รุ ง สุ ก ใหม่ และงดการใช้ ภ าชนะร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ช่ ว ยป้ อ งกั น
การติดเชื้อได้ ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความรู้ (ตอบถูก) ร้อยละ 99.6 ส่วนประเด็นที่มีความรู้เกี่ยวกับ
โรคโควิด-19 น้ อยที่สุด คือ สารที่มีประสิ ทธิภาพในการกาจัดเชื้อไวรัสโควิด -19 คือ แอลกอฮอล์
เข้มข้น 62-70% ขึ้นไป โดยมีผู้ตอบถูกน้อยที่สุด มีเพียงร้อยละ 32.2 จากจานวน 270 คน
ความรู้ เกี่ยวกับโรคโควิด -19 ด้านการติดต่อของโรคมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตนตาม
มาตรการการป้องกันของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยมีความสัมพันธ์ในด้านการติดต่อของโรค และด้านความรู้ทั่วไป กลุ่มที่มีความรู้
ในระดับปานกลาง จะปฏิบัติตนตามมาตรการ ในระดับดี ส่วนกลุ่มที่มีความรู้ในระดับดี จะปฏิบัติตน
ตามมาตรการการป้ องกันของศูน ย์บริห ารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในระดับ
ปานกลาง อย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิติ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้ที่มีความรู้ในระดับปานกลางจะมีความรู้
เกีย่ วกับการเกิดโรค สาเหตุ การติดต่อและรู้วิธีการป้องกันโรค ได้ใส่ใจดูแลสุขภาพของตนเองและเห็น
ความสาคัญของมาตรการการป้องกันของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19
และนามาสู่การปฏิบัติเพื่อป้องกันโรคล่วงหน้าได้ ซึ่งสอดคล้องกับธนชัย แสนลัง และคณะ (2556 )
ที่พบว่า การมีความรู้ ในระดับ ดี -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 อย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิติ แสดงว่า การรับรู้ถึงความรุนแรงของโรค มีความสัมพันธ์กับการ
ปฏิบัติตน โดยกลุ่มที่รับรู้ในระดับที่ต้องปรับปรุงและรับรู้ ในระดับดี จะปฏิบัติตนตามมาตรการการ
ป้องกันของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ร ะบาดของโรคโควิด -19 ในระดับที่ดี ส่วนกลุ่มที่รับรู้ใน
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ระดับปานกลางจะปฏิบัติตนตามมาตรการการป้องกันของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 ในระดับปานกลาง ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง ที่มีการรับรู้ ในระดับปานกลาง จะมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 3.93 โดยประเด็นที่มีการรับรู้เกี่ยวกับโรคโควิด -19 เป็นลาดับแรก คือ การแพร่กระจายของ
เชื้อโควิด-19 เป็นไปอย่างรวดเร็วในวงกว้าง ซึ่งถือว่ามีการกระจายอย่างรวดเร็วกว่าโรคอื่น ๆ มาก
มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 4.45 โดยมีการรับรู้ในระดับดี มีการรับรู้รองลงมาในประเด็น ผู้ติดเชื้อ
โควิด-19 แม้ไม่เสียชีวิตแต่ทาให้การทางานของเนื้อเยื่อและอวัยวะเสียหาย เช่น ปอด ไต โดยมีการ
รับรู้ในระดับดี ส่วนประเด็นที่มีการรับรู้เกี่ยวกับโรคโควิด -19 เป็นลาดับสุดท้าย คือ เชื้อโควิด -19
สามารถทาให้ผู้ติดเชื้อเสียชีวิตได้ภายใน 7 วัน มีคะแนนเฉลี่ยต่าสุด เท่ากับ 2.97 โดยมีการรับรู้ใน
ระดับที่ต้องปรับปรุง
การรับรู้ประโยชน์ของการป้องกันกับการปฏิบัติตนตามมาตรการการป้องกันของศูนย์บริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จากการวิจัยพบว่า การรับรู้ประโยชน์ของการป้องกันมี
ความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตนตามมาตรการการป้องกันของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 โดยกลุ่มที่รับรู้ในระดับปานกลาง-ดี จะปฏิบัติตนตามมาตรการการป้องกันของศูนย์
บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในระดับที่ดี โดยมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.64
เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า ประเด็นที่มีการรับรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 เป็นลาดับแรก คือ กรณี
ที่มีการเดินทางกลับจากประเทศที่มีการระบาดต่อเนื่องของโรคโควิด -19 ถ้าไม่มีอาการให้เฝ้าระวัง
และสั งเกตอาการที่บ้ านเป็ น ระยะเวลา 14 วัน เพื่อช่ว ยป้ องกันการติดเชื้อ มีคะแนนเฉลี่ ย สู งสุ ด
เท่ากับ 4.73 โดยมีการรับรู้ในระดับดี มีการรับรู้รองลงมา ในประเด็นที่ว่าสาหรับผู้ป่วย การสวมใส่
หน้ากากอนามัยจะช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.72 โดยมีการ
รับรู้ในระดับดี ส่วนประเด็นที่มีการรับรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 เป็นลาดับสุดท้าย คือ กรณีที่มีอาการไข้
สูง ไอ เจ็บคอ เหนื่อยหอบ และมีประวัติไปในพื้นที่เสี่ยง การเฝ้าระวังและสังเกตอาการที่บ้านเป็น
ระยะเวลา 14 วัน ช่วยให้การดูแลรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีคะแนนเฉลี่ยต่าสุด เท่ากับ 4.54
แต่ยังมีการรับรู้ในระดับดี
8. ข้อจำกัดและข้อเสนอแนะในกำรวิจัย
8.1 ข้อจำกัดในกำรวิจัย
การวิจัยนี้ ใช้การตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นแบบประเมินความรู้ และการรับรู้เกี่ยวกับโรค
โควิด-19 ในแต่ละด้าน ประชาชนทั่วไปที่ตอบแบบสอบถาม อาจมีความรู้ และการรับรู้ ในบางด้านที่
ไม่ชัดเจนและแน่นอน ขึ้นอยู่กับข้อมูลข่าวสารและการรับรู้ของผู้ตอบแบบสอบถามแต่ละบุคคล และ
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทาให้การเก็บแบบสอบถามอาจได้ข้อมูลที่ไม่
ครบถ้วนสมบูรณ์ ตลอดจนการวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเฉพาะกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ได้มาจับจ่ายใช้สอย
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ซื้ อ สิ น ค้ า อุ ป โภคบริ โ ภค บริ เ วณชุ ม ชนตลาดนางเลิ้ ง เขตป้ อ มปราบศั ต รู พ่ า ยกรุ ง เทพมหานคร
ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ จึงไม่สามารถนาผลการวิจัยไปใช้ในภาพรวมของประเทศทั้งหมดได้
8.2 ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจั ย เรื่ อ ง ความรู้ และการรั บรู้ เกี่ ยวกั บโรคโควิด -19 ต่ อ การปฏิบั ติต นตาม
มาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)
ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแนวทางการดาเนินงานหรือการวางมาตรการการป้องกัน
โรคโควิ ด -19 ของประชาชนทั่ ว ไป ให้ ส ามารถด าเนิ น ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น โดยมี
ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย ดังนี้
1) การส่งเสริมความรู้ การรับรู้ และความเข้าใจ รวมถึงข้อห้ามต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับโรคโควิด-19
ควรเป็นไปด้วยความรวดเร็ว เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสาคัญของการปฏิบัติตนทั้งต่อ
ตนเองและผู้อื่นอย่างทันท่วงทีกับสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
2) มาตรการหรื อ หลั ก เกณฑ์ ต่ า ง ๆ ที่ ก าหนด ควรค านึ ง ถึ ง ความเป็ น ไปได้ แ ละวิ ถี ชี วิ ต
ของคนในสังคม
3) การกาหนดมาตรการบางอย่างยังไม่มีความเด็ดขาดพอ จึงทาให้ประชาชนเกิดความสับสน
ในตัวข้อมูล หรือสับสนมาตรการที่ทางรัฐบาลออกมาให้ประชาชนได้ปฏิบัติตาม
8.3 ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรทาการศึกษาวิเคราะห์ผลแยกตามกลุ่มเป้า หมายและแยกตามมาตรการในแต่ละด้าน
เพราะอาจทาให้เห็นผลการวิจัยที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
2) เนื่องจากการรับรู้ประโยชน์ของการป้องกัน อาจเป็นตัวกาหนดพฤติกรรมสุขภาพจึงควร
ทาการศึกษาเชิงคุณภาพร่วมด้วย
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กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรดำเนินงำนขององค์กรปกครองท้องถิ่น
กรณีศึกษำ อบต.เริงรำง อ.เสำไห้ จ.สระบุรี
นิสา ภู่ทอง*
บทคัดย่อ
การศึก ษาวิจั ย เรื่ อง การมี ส่ ว นร่ว มของประชาชนในการดาเนินงานขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่น กรณีศึกษา อบต.เริงราง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อให้ทราบถึงลักษณะ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น (อบต.เริงราง) 2) เพื่อให้
ทราบถึงเหตุผ ลของการมีส่ ว นร่ ว มหรือ ไม่มีส่ ว นร่ว มของประชาชนในการดาเนินงานขององค์ก ร
ปกครองท้องถิ่น (อบต.เริงราง) และ 3) เพื่อให้ทราบถึงแนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในดาเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น (อบต.เริงราง) โดยมีคาถามการวิจัยคือ ลักษณะ
การมีส่วนร่วมของประชาชนและเหตุผลของประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมหรือไม่เข้ามามีส่วนร่วม
ในการดาเนินการต่าง ๆ ขององค์กรปกครองท้องถิ่น (อบต.เริงราง) เป็นอย่างไร ภายใต้สมมติฐานการ
วิจัยที่ว่า ประชาชนที่มีส่วนร่วมในการดาเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น (อบต.เริงราง) เป็นผู้ที่
ได้รับประโยชน์หรือคาดว่าจะได้รับประโยชน์ ไม่มีข้อจากัดด้านต้นทุนในการเข้ามีส่วนร่วม รวมทั้ง
ได้รับข้อมูลข่าวสารในการดาเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น (อบต.เริงราง)
ผลการศึกษาพบว่า
1) ผู้ ตอบแบบสอบถามที่เคยมีส่วนร่วมกับการดาเนินงานขององค์ปกครองท้องถิ่น (อบต.
เริงราง) จานวน 175 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.34 และผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่เคยมีส่วนร่วมกับการ
ด าเนิ น งานขององค์ ป กครองท้ อ งถิ่ น (อบต.เริ ง ราง) จ านวน 187 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 51.66
โดยลั ก ษณะการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนของผู้ ต อบแบบสอบถามที่ เคยมี ส่ ว นร่ ว มกิ จ กรรมการ
ดาเนินงานของอบต.เริงราง เคยร่วมกิจกรรมการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ร้อยละ 70.19 เคยร่วม
กิจกรรมการติดตามตรวจสอบการดาเนินงาน ร้อยละ 13.66 และเคยร่วมกิจกรรมอื่น ๆ ร้อยละ 16.15
2) ผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยมีส่วนร่วมกับการดาเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น (อบต.
เริงราง) เหตุผลที่มีส่วนร่วมมากที่สุดคือได้รับประโยชน์และหรือเห็นประโยชน์จากการดาเนินงานของ
องค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ ร้อยละ 46.57 รองลงมาคือมีความสนใจหรืออยากมีส่วนร่วมกับการ
ดาเนิ น งานขององค์ก รปกครองท้ อ งถิ่ นในพื้น ที่ ร้ อ ยละ 22.38 ได้ รั บข้ อมู ล ข่า วสารเกี่ ยวกั บการ
ดาเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ ร้อยละ 19.86 มีเวลาว่างหรือไม่มีภาระอื่น ๆ ร้อยละ
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5.42 มีเครือญาติทางานในองค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ (เช่น ผู้บริหาร พนักงาน ฯลฯ) ร้อยละ
5.05 และอื่น ๆ ร้อยละ 0.72 ตามลาดับ
3) ผู้ ตอบแบบสอบถามที่ไม่เคยมีส่ ว นร่วมกับการดาเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น
(อบต.เริ งราง) เหตุ ผ ลที่ไ ม่ มีส่ ว นร่ว มมากที่ สุ ด คื อ ไม่ มี เวลาว่า งหรื อ มี ภ าระอื่น ๆ ร้ อ ยละ 49.70
รองลงมาคือไม่มีเครือญาติทางานในองค์กรปกครองท้องถิ่ นในพื้นที่ (เช่น ผู้บริหาร พนักงาน ฯลฯ)
ร้อยละ 18.75 ไม่ได้รั บข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่
ร้อยละ 16.37 ไม่ได้รั บ ประโยชน์ และหรือเห็ นประโยชน์จากการดาเนินงานขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่น ในพื้น ที่ ร้ อยละ 7.74 ไม่มีความสนใจหรือ อยากมีส่ ว นร่ว มกับการดาเนินงานขององค์ก ร
ปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ ร้อยละ 6.25 และอื่น ๆ ร้อยละ 1.19 ตามลาดับ
สามารถสรุปได้ว่า ลักษณะการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาเนินงานขององค์ปกครอง
ท้องถิ่น (อบต.เริงราง) ส่วนใหญ่เป็นการมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่ง เป็นกิจกรรมที่มี
รูปแบบและกาหนดเวลาการดาเนินงานที่ชัดเจน ร่วมทั้งเหตุผลด้านการมองเห็นประโยชน์ได้ชัดเจน
และการมีเวลาของประชาชนในการมีส่วนร่วม ทั้งสองอย่างนี้มีความสาคัญต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการดาเนินงานขององค์ปกครองท้องถิ่น (อบต.เริงราง)
คำสำคัญ: การปกครองท้องถิ่น, การมีส่วนร่วมของประชาชน, เริงราง
1. บทนำ
นโยบายแห่งรัฐเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานต่าง ๆ ของภาครัฐ
อาทิเช่น การเสนอหรือแก้ไขกฎหมาย การรับทราบการดาเนินงานของภาครัฐ การเข้าชื่อถอดถอน
การกากับและติดตามการดาเนินงานของภาครัฐ ทั้งราชการส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น เป็นต้น
ดังปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่น ๆ ที่ภาครัฐใช้ในการ
ดาเนิ น งานตามบทบาทภารกิจ ขององค์ ก รปกครองท้อ งถิ่น ซึ่ งเป็ นหน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่อ ยู่ ใกล้ ชิ ด
ประชาชนในพื้นที่มากที่สุด
ประชาชนมีช่องทางในการเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานของภาครัฐโดยเฉพาะในหลาย
ช่องทาง แต่ยังมีการเข้ามามีส่วนร่วมไม่มากเท่าที่ควรทั้งประชาชนในเขตเมืองและชนบท อันอาจมี
สาเหตุมาจากข้อจากัดในหลาย ๆ ด้าน สมควรมีการศึกษาทาความเข้าใจถึงสาเหตุเหล่านี้ โดยการที่
ประชาชนเข้าร่วมหรือไม่เข้า ร่วมในการดาเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการดาเนินงานของรัฐในแต่ละกิจกรรมไม่เท่ากัน อาจมีสาเหตุมาจากข้อจากัดต่าง ๆ
เช่น ส่วนบุคคล ต้นทุนของการมีส่วนร่วม ความสัมพันธ์กับองค์กรปกครองท้องถิ่น การรับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร อันทาให้ลักษณะการมีส่วนร่วมของประชาชนแตกต่างกันออกไป
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2. คำถำมกำรวิจัย
ลักษณะการมีส่วนร่วมของประชาชนและเหตุผลของประชาชนในการมีส่วนร่วมหรือไม่มีส่วน
ร่วมในการดาเนินการต่าง ๆ ขององค์กรปกครองท้องถิ่น (อบต.เริงราง) เป็นอย่างไร
3. สมมติฐำนกำรวิจัย
ประชาชนที่มีส่วนร่วมในการดาเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น (อบต.เริงราง) เป็นผู้ที่
ได้รับประโยชน์หรือคาดว่าจะได้รับประโยชน์ ไม่มีข้อจากัดด้านต้นทุนในการเข้ามีส่วนร่วม รวมทั้ง
ได้รับข้อมูลข่าวสารในการดาเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น (อบต.เริงราง)
4. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
4.1 เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง ลั ก ษณะการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการด าเนิ น งานขององค์ ก ร
ปกครองท้องถิ่น (อบต.เริงราง)
4.2 เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง เหตุ ผ ลของการมี ส่ ว นร่ ว มหรื อ ไม่ มี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการ
ดาเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น (อบต.เริงราง)
4.3 เพื่อให้ทราบถึงแนวทางในการส่งเสริมการมี ส่วนร่วมของประชาชนในดาเนินงานของ
องค์กรปกครองท้องถิ่น (อบต.เริงราง)
5. ขอบเขตของกำรวิจัย
5.1 ขอบเขตเนื้อหา: ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อการดาเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.เริงราง)
5.2 ขอบเขตประชากร: ประชากรที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป จานวน 2,515 คน
5.3 ขอบเขตพื้นที่: ศึกษาในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่ วนตาบลเริงราง อาเภอเสาไห้
จังหวัดสระบุรี
6. ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาวิจัยนี้เป็นการศึกษา การมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อการดาเนินงานขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้องถิ่น (อบต.เริ งราง) โดยมี กลุ่ ม เป้าหมายคื อประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป
ในพื้นที่ศึกษาตาบลเริงราง อาเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ซึ่งการศึกษาวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ
โดยมีขั้นตอนการวิจัยดังนี้
1) ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการมีส่ ว นร่วมของประชาชนในการดาเนินงานของ
องค์กรปกครองท้องถิ่น
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2) ศึ ก ษาข้ อ มู ล พื้ น ฐานของพื้ น ที่ ที่ ท าการศึ ก ษา ได้ แ ก่ ขอบเขตที่ ตั้ ง ข้ อ มู ล ประชากร
การศาสนา การอาชีพ การศึกษา การสาธารณสุข รวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณี
3) รวมรวมข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยการสุ่มตัวอย่างประชากรจานวน 346 คน
จากประชากรที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปจานวน 2515 คน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างอ้างอิงจากสูตร Yamane โดยใช้
แบบสอบถาม ทาการแจกแบบสอบถามจานวน 370 ชุด
4) สรุปข้อมูลที่ได้จากการดาเนินการตามข้อ 1 2 และ 3
5) ประมวลผลการศึ ก ษา รวมทั้ ง เสนอแนะแนวทางในการส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชนในการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นประชากรที่มีทะเบียนราษฎรอยู่ในพื้นที่ตาบลเริงราง
อาเภอเสาไห้ จั งหวัด สระบุ รี จ านวน 3017 คน (แผนพั ฒ นาท้ องถิ่น อบต.เริง ราง, 2561-2565)
กลุ่มประชากรที่เป้าหมายเป็นประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป จานวน 2515 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการศึกษา อ้างอิงจานวนจากการใช้สู ตร Yamane (สุ จิตรา บุญยรัตพันธุ์ , 2562: 176) ในการ
คานวณ โดย Yamane ได้เสนอสูตรการคานวณขนาดตัวย่างสั ดส่วน 1 ส่ วนโดยสมมติค่าสั ดส่ว น
เท่ากับ 0.5 และที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์

โดย

n = ขนาดตัวอย่างที่คานวณได้
N = จานวนประชากรที่ทราบค่า
e = ค่าความคลาดเคลื่อนที่จะยอมรับได้ (allowable error) ซึ่งกาหนดให้เท่ากับ
0.05 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์
จากการคานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตร Yamane จากจานวนประชากรที่ใช้ 2,515
คน ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 346 คน
6.2 เครื่องมือทำกำรค้นคว้ำอิสระ
เครื่ องมือที่ใช้ใ นการค้น คว้าอิ ส ระเพื่อ ให้ ได้ มาซึ่งคาตอบของคาถามการวิ จัย คือ การใช้
แบบสอบถาม โดยแบ่งส่วนแบบสอบถามเป็น 5 ส่วน โดยที่มีของคาถามในแต่ละส่วนมาจากการ
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งศึกษาผลงานวิจัยที่ผ่านมา ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้กรอกแบบสอบถาม ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล บ้านเลขที่ หมู่ที่ และเบอร์โทรศัพท์
ส่ว นที่ 2 ข้อมูล ทั่ว ไป ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพหลั ก รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษา และ
ศาสนา
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลการมีส่วนร่วมกับองค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ เป็นการถามว่าเคยมีส่วน
ร่วมในการดาเนินงานขององค์ปกครองท้องถิ่นในพื้นที่หรือไม่ ถ้าเคย เคยร่วมกิจกรรมอะไร
ส่วนที่ 4 เหตุผลที่ท่านมีส่วนร่วมหรือไม่มีส่วนร่วมกับการดาเนินงานขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่นในพื้นที่ เป็นการถามว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยมีส่วนร่วมนั้นเคยมีส่วนร่วมเพราะเหตุใด
และผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่เคยมีส่วนร่วมนั้นไม่เคยเพราะเหตุใด
ส่วนที่ 5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นใน
พื้นที่
จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 346 คน การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถามจานวน 370 ชุด โดยมีการ
คาดการณ์สัดส่วนของการตอบแบบสอบถามไว้ที่ร้อยละ 85
6.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูลและกำรวิเครำะห์ข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย มาจาก 2 แหล่ง ดังนี้
1) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) รวบรวมข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถิ่น แนวคิดและ
ทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วกั บ การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการด าเนิ น งานขององค์ ก รปกครองท้ อ งถิ่ น
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชน
2) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บรวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างของประชาชน
ในพื้นที่ โดยทาการแจกแบบสอบถามกระจายทุกหมู่บ้านในตาบลเริงราง (7 หมู่บ้าน) ประกอบด้วย
หมู่ 1 2 3 6 และ 7 จานวน 120 ชุด และหมู่ 4 5 จานวนหมู่บ้านละ 125 ชุด รวมทั้งสิ้น 370 ชุด
โดยในการทอดแบบสอบถามทิ้งระยะเวลาในการกรอกข้อมูลเป็นเวลา 7 วันแล้วจึงเก็บแบบสอบถาม
กลับมา
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ สาหรับการศึกษานี้ ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่และร้อยละ
6.4 กรอบแนวคิด
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7. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
7.1 ทราบถึงลั กษณะการมีส่ วนร่วมของประชาชนในการดาเนินงานขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่น (อบต.เริงราง)
7.2 ทราบถึงเหตุผลของการมีส่วนร่วมหรือไม่มีส่วนร่วมของประชากรในการดาเนินงานของ
องค์กรปกครองท้องถิ่น (อบต.เริงราง)
7.3 ทราบถึงแนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในดาเนินงานขององค์กร
ปกครองท้องถิน่ (อบต.เริงราง)
8. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ควำมหมำยของกำรมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วมของประชาชนตามความหมายอย่างกว้าง หมายถึง การทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมกระทาการตัดสินใจใช้ทรัพยากร
และมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในกิ จ กรรมที่ ก ระท าโดยกลุ่ ม ให้ มี ส่ ว นร่ ว มในการคิด ริ เ ริ่ ม การพิจ ารณา
การตัดสินใจ การร่วมปฏิบัติ และร่วมรับผิดชอบในเรื่องต่าง ๆ อันมีผลกระทบถึงตัวประชาชนเอง
(สิริพัฒน์ ลาภจิต, 2550)
ส่ว นคาว่า การมีส่ ว นร่ ว มของประชาชน หมายถึง การที่กลุ่ มประชาชนหรือขบวนการที่
สมาชิกของชุมชนที่กระทาการออกมาในลักษณะของการทางานร่วมกันที่จะแสดงให้เห็นถึงความ
ต้องการร่วม ความสนใจร่วม มีความต้องการที่จะบรรลุถึงเป้าหมายร่วมทางเศรษฐกิจและสังคมหรือ
การเมืองหรือการดาเนินการร่วมกันเพื่อให้เกิดอิทธิพลต่อรองอานาจมติชน ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือ
ทางอ้ อ ม หรื อ การด าเนิ น การเพื่ อ ให้ เ กิ ด อิ ท ธิ พ ลต่ อ รองอ านาจทางการเมื อ ง ทางเศรษฐกิ จ
การปรับปรุงสถานภาพทางสังคมในกลุ่มชุมชน
ความหมายของการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนเปลี่ ย นแปลงไปตามบริ บ ททางสั ง คมและ
การเมื อ ง ในอดี ต การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนมั ก หมายถึ ง การมี ส่ ว นร่ ว มทางการเมื อ ง โดยให้
ความสาคัญกับการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หากแต่ในปัจจุบันสังคมให้ความสาคัญกับประชาธิปไตยทางตรง
และประชาธิปไตยที่ประชาชนปกครองตนเอง ส่งผลให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนมี
ขอบเขตกว้างขวางขึ้น การมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) ตามบริบทขององค์กร
ปกครองท้องถิ่น หมายถึง การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดให้ประชาชนเข้าไปร่วมในการกาหนด
กฎเกณฑ์ นโยบาย กระบวนการบริหารและตัดสินใจของท้องถิ่น เพื่อผลประโยชน์ของประชาชน
โดยส่วนรวมอย่างแท้จริง ทั้งนี้ ต้องอยู่บนพื้นฐานของการที่ ประชาชนจะต้องมีอิสระทางความคิด
มีความรู้ความสามารถในการกระทา และมีความเต็มใจที่จะเข้าร่วมต่อกิจกรรมนั้น ๆ (อรทัย ก๊กผล,
2552)
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นอกจากนี้ ยังมีนักวิชาการอีกหลายท่านที่ได้ให้นิยามคาว่า “การมีส่วนร่วมของประชาชน”
ดังนี้
ศ.ดร.บวรศั ก ดิ์ อุ ว รรณโณ และ ดร.ถวิ ล วดี บุ รี กุ ล กล่ า วถึ ง การมี ส่ ว นร่ ว มในระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การที่อานาจในการตัดสินใจไม่ควรเป็นของกลุ่มคนจานวน
น้อย แต่อานาจควรได้รับการจัดสรรในระหว่างประชาชน เพื่อทุก ๆ คนได้มีโอกาสที่จะมีอิทธิพลต่อ
กิจกรรมส่วนรวม
คนึ ง นิ จ ศรี บั ว เอี่ ย ม และคณะ ให้ ค วามหมายการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน ( Public
Participation) หมายถึง การกระจายโอกาสให้ ประชาชนมีส่วนร่ว มทางการเมืองและการบริหาร
เกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ร่วมทั้งการจัดสรรทรัพยากรของชุมชนและของชาติ ซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน โดยการให้ข้อมูล แสดงความคิดเห็น ให้คาแนะนา
ปรึกษา ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ตลอดจนการควบคุมโดยตรงจากประชาชน
ปัทมา สูบกาปัง ได้สรุปความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ในรายงานการศึกษา
เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ ว่าหมายถึง การเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีสิทธิในกระบวนการนโยบายสาธารณะทั้ งในด้านการให้และรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การให้
ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การร่วมตัดสินใจ ทั้งในขั้นตอนการริเริ่มนโยบาย การจัดทาแผนงาน
โครงการหรือกิจกรรมที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสั งคม การจั ดการสิ่ งแวดล้ อมและทรัพ ยากรธรรมชาติ รวมทั้ง การปฏิบั ติ การติด ตาม และ
ประเมินผลตามนโยบายแผนงานโครงการหรือกิจกรรมนั้น
ปรัชญา เวสารัชช์ (2528; อ้างถึงใน สิทธิ์ธนัชท์ วารุณสหรัชภณ, 2558) ขยายความหมาย
ของการมีส่วนร่วมว่า ต้องครอบคลุมในประเด็นดังต่อไปนี้
1) การมีส่ วนร่ วมของประชาชนนั้นครอบคลุม ถึงการสร้างโอกาสที่เอื้อหรือเปิดโอกาสให้
สมาชิกทุกคนและสังคมร่วมกิจกรรมนาไปสู่การพัฒนาและทาให้ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเท่า
เทียมกัน
2) การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน สะท้ อ นการเข้ า ไปเกี่ ย วข้ อ งโดยความสมั ค รใจเป็ น
ประชาธิ ป ไตยในการตั ดสิ น ใจเพื่ อ ก าหนดนโยบายการวางแผนและการด าเนิ น โครงการพั ฒ นา
เศรษฐกิจ สังคม และการแบ่งสรรผลประโยชน์ ที่เกิดจากการพิจารณา ในมิติดังกล่าว การมีส่วนร่วม
ของประชาชนจึงเป็นการเชื่อมระหว่างส่วนที่ประชาชนลงทุน (แรงงานและทรัพยากร) เพื่อการพัฒนา
กับประโยชน์ที่ได้รับจากการลงทุน
3) ลักษณะการมีส่วนร่วมของประชาชน อาจแตกต่างกันตามสภาพโครงสร้างการบริหาร
นโยบายและลักษณะเศรษฐกิจของประชาชน การมีส่วนร่วมของประชาชนมิได้เป็นเพียงเทคนิควิธีการ
แต่เป็นปัจจัยที่สาคัญในการประกันให้เกิดการพัฒนาที่มุ่งประโยชน์ที่ได้จากการลงทุน
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ลักษณะกำรมีส่วนร่วม
ลักษณะการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน ไพรัตน์ เดชะรินทร์ (2527; อ้างถึงใน
สิริพัฒน์ ลาภจิตร, 2550) มีดังนี้
1) ร่วมทาการศึกษา ค้นคว้าปัญหาและสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน รวมทั้งความ
ต้องการของชุมชน
2) ร่วมคิดหา สร้างรูปแบบและวิธีการพัฒนาเพื่อแก้ไขและลดปัญหาของชุมชน หรือเพื่อ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนหรือสนองความต้องการของชุมชน
3) ร่ ว มวางนโยบาย หรื อแผนงาน หรือโครงการ หรือกิจกรรมเพื่อขจัดและแก้ไขปัญหา
ตลอดจนสนองความต้องการของชุมชน
4) ร่วมตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรที่มีจากัดให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนร่วม
5) ร่วมจัดหรือปรับปรุงระบบการบริหารพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6) ร่วมการลงทุนในกิจกรรมหรือโครงการของชุมชนตามขีดความสามารถของตนเอง
7) ร่วมปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน โครงการ และกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย
8) ร่วมควบคุม ติดตาม ประเมินผล และร่วมบารุงรักษาโครงการและกิจกรรมที่ ได้ทาไว้โดย
เอกชนและรัฐบาลให้ใช้ประโยชน์ได้ตลอดไป
อคิน รพีพัฒน์ (2525; อ้างถึงใน สิริพัฒน์ ลาภจิตร, 2550) ได้แบ่งลักษณะการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนออกเป็น 5 ระดับคือ
1) ประชาชนมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหา และความต้องการของชุมชน ตลอดจนเรียงลาดับ
ความสาคัญของปัญหา ร่วมกับผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม
2) ประชาชนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สาเหตุแห่งปัญหา และแนวทางต่าง ๆ ที่อาจนามาใช้
ในการแก้ปัญหา
3) ประชาชนมีส่วนร่วมในการพิจารณาแนวทาง และวิธีการที่จะใช้ในการแก้ไขปัญหา และ
วางแผนเพื่อแก้ปัญหาร่วมกับผู้ปฏิบัติงานสนาม
4) ประชาชนมีส่วนร่วมในการดาเนินงานตามแผนเพื่อแก้ปัญหา
5) ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามผลการปฏิบัติงาน ร่วมกับผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม
มิติการมีส่วนร่วมตามที่ อคิน ระพีพัฒน์ (2527; อ้างถึงใน สิทธิ์ธนัชท์ วารุณสหรัชภณ, 2559)
แบ่งออกเป็น 3 มิติ ดังนี้
1) ชนิดของการมีส่วนร่วมมี 4 ชนิด คือ
(1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในขั้นริเริ่ม ขั้นดาเนินการต่อเนื่อง และตัดสินใจลง
มือปฏิบัติการ
(2) การมี ส่ ว นร่ ว มในการปฏิ บั ติ ก าร โดยการสนั บ สนุ น ทรั พ ยากรการบริ ห าร
โครงการการประสานงานและการขอความร่วมมือ
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(3) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์หรือผลที่เกิดขึ้ นตามมาซึ่งอาจจะเป็นด้านลบได้
แก่วัตถุสิ่งของ ด้านสังคมและตัวบุคคล
(4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล
2) ผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมมี 4 กลุ่ม คือ ผู้ที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่น ผู้นาชุมชนในท้องถิ่น บุคลากร
ของรัฐ และบุคคลภายนอก ซึ่งทั้งสี่กลุ่มนี้มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องคือ ลักษณะ อายุ เพศ สถานะ ครอบครัว
การศึกษา ชนชั้นทางสังคม ระดับรายได้ ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่น และสถานะทางกรรมสิทธิ์ใน
ที่ดิน
3) วิธีการเข้าร่วม ได้แก่พื้นฐานของการมีส่วนร่วม มีแรงกระตุ้นและแรงจูงใจในการเข้าร่วม
การเข้าร่วมโดยตรงหรือโดยอ้อมขนาดของการมีส่วนร่วมขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เข้าไปเกี่ยวข้องและ
ขอบเขตของกิจกรรม
มิติการมีส่วนร่วมตามแนวคิดของ Cohen and Uphoff (1997; อ้างอิงใน สิริพัฒน์ ลาภจิตร,
2550) ได้เสนอแนวคิดเบื้องต้นในการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมว่ามี 3 มิติ โดยมิติการมีส่วนร่วมจะ
ประกอบด้วยประเด็นคาถาม ดังนี้
1) มีส่วนร่วมอะไร (What) แบ่งเป็น
(1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making)
(2) การมีส่วนร่วมในการดาเนินการ (Implementation)
(3) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Benefit)
(4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation)
2) มีส่วนร่วมกับใครบ้าง (Whose) ได้แก่ การมีส่วนร่วมกับชาวบ้าน ผู้นาชุมชน เจ้าหน้าที่
รัฐบาล เจ้าหน้าที่ต่างชาติ เช่น จากองค์กรที่ให้ทุน เป็นต้น ทั้งนี้พิจารณาคุณลักษณะทางประชากร
สังคม และเศรษฐกิจของผู้เข้ามามีส่วนร่วมในเรื่อง อายุ เพศ สถานภาพครอบครัว ระดับการศึกษา
ระดับชั้นทางสังคม อาชีพ ระดับรายได้ ระยะเวลาที่อาศัย การถือครองที่ดิน
3) มีส่วนร่วมอย่างไรบ้าง (How) โดยพิจารณาจาก การมีส่วนร่วมเกิดจากเบื้องบนหรือเบื้อง
ล่าง ถูกบังคับให้เข้าร่วมกิจกรรมหรือมีแรงจูงใจ โครงสร้างชุมชน ช่องทางการมีส่วนร่วมที่เกิดขึ้น ได้แก่
การมีส่วนร่วมโดยผ่านปัจเจกชนหรือผ่านกลุ่ม การมีส่วนร่วมโดยตรงหรือโดยอ้อม (ผ่านตัวแทน) การมี
ส่ วนร่ วมอย่ างเป็ นทางการหรื อไม่เป็นทางการ 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) สภาพแวดล้ อมของงานหรือกิ จกรรมตามโครงการ ในปัจจัย ต่าง ๆ ได้แ ก่ ปัจ จัยทาง
กายภาพและชีวภาพ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์
อนุภาพ ถิรลาภ (2528; อ้างถึงใน สิริพัฒน์ ลาภจิตร, 2550) เงื่อนไขพื้นฐานของประชาชน
ในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนา มี 4 ประการ คือ
1) ประชาชนต้องมีความสามารถที่จะมีส่วนร่วม กล่าวคือประชาชนต้องมีศักยภาพที่จะเข้า
ร่วมในการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ประชาชนจะต้องมีความสามารถในการค้นหาความต้ องการ
วางแผน จัดการ ตลอดจนบริหารองค์กรและการใช้ทรัพยากรในที่สุด
2) ประชาชนต้ อ งมี ค วามพร้ อ มเข้ า มี ส่ ว นร่ ว ม กล่ า วคื อ ประชากรจะต้ อ งมี ส ภาพทาง
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และกายภาพที่เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
3) ประชาชนจะต้องมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วม กล่าวคือ ประชาชนจะต้องมีค วามเต็มใจ
เห็นประโยชน์ในการเข้าร่วม จะต้องมิใช่เป็นการบังคับหรือผลักดันให้เข้าร่วม โดยที่ประประชาชน
มิได้ประสงค์จะเข้าร่วมในนัยหนึ่งนัยใด
4) ประชาชนจะต้องมีความเป็นไปได้ที่จะเข้าร่วม กล่าวคือ ประชาชนจะต้องมีโอกาสที่จะเข้า
ร่วม ซึ่งเป็นการกระจายอานาจให้แก่ประชาชนในการตัดสินใจและกาหนดกิจกรรมพัฒนาที่ต้องการ
ในระดับที่เหมาะสม ประชาชนจะต้องมีโอกาส และความเป็นไปได้ที่จะจัดการด้วยตนเองในระบบ
พื้นฐานทางการเมืองที่สาคัญ
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 กากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทาหน้าที่ตอบสนองความต้องการและพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวหน้า
3) วิธีชีวิตของประชาชนในแต่ละท้องถิ่น คือ ชาวบ้านจะมีความประนีประนอมสูงเพราะมี
ความสัมพันธ์ในเครือญาติ และมีความเกรงใจ ประกอบกับชาวบ้านมีการพูดคุยกันเมื่อเกิดปัญหา
4) วัฒนธรรมการยึดตัวบุคคล เป็นผลมาจากสังคมไทยระบบอุปถัมภ์ ประชาชนขาดความรู้ที่
แท้จริง ทาให้ถูกชี้นาและขาดอิสระในการตัดสินใจ
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อรอนงค์ ธรรมกุล (2539; อ้างถึงใน สิริพัฒน์ ลาภจิตร, 2550) เห็นว่าปัจจัยที่มีผลต่อการเข้า
มามีส่วนร่วมของคนในชุมชนในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นไว้ด้วยกัน 3 ประการ ได้แก่ 1) ด้านความ
ผู ก พั น เป็ น เครื อ ญาติ แ ละความผู ก พั น ในชุ ม ชน 2) ด้ า นการมี ภ าวะเศรษฐกิ จ และ 3) ด้ า นการ
สนับสนุนจากองค์กรภายในหมู่บ้าน
จากการศึกษาของ Creighton แปลโดย วันชัย วัฒนศัพท์ (อ้างถึงใน สิ ริพัฒน์ ลาภจิตร,
2550) พบว่าการที่คนเราจะพิจารณาว่าตนได้รับผลกระทบและเลือกที่จะมีส่วนร่วมในโครงการมีส่วน
ร่วมของประชาชนหรือไม่นั้น อย่างน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยสาคัญ 6 ประการคือ 1) ความใกล้ชิดปัญหา
2) ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ 3) การเข้าถึงประโยชน์ใช้สอบหรือบริการ 4) ประเด็นทางด้านสังคม/
สิ่งแวดล้อม 5) ค่านิ ยม และ 6) อานาจที่ได้รับการมอบหมายตามกฎหมาย นอกจากนี้ประชาชน
โดยทั่วไปจะเข้ามามีส่วนร่วม ปัจจัยที่เป็นส่วนสาคัญ คือ การให้ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชนทั่วไปถึง
ผลที่จะติดตามมาของการมีส่วนร่วมหรือการไม่ทาตามกิจกรรมที่นาเสนอ และต้องแสดงให้เห็นชัดเจน
เพื่อให้ประชาชนเห็นช่องทางในการเข้ามีส่วนร่วมได้ ถ้าเขาต้องการที่จะมีส่วนร่วม
World Health Organization (อ้างถึงใน สิริพัฒน์ ลาภจิตร, 2550) ได้เสนอปัจจัยพื้นฐาน
ในการระดมการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ
1) ปัจจัยของสิ่งจูงใจ ให้เห็นว่าตนจะได้ผลประโยชน์ตอบแทนในสิ่งที่ตนทาไป
2) ปัจจัยโครงสร้างของช่องทางในการเข้ามามีส่วนร่วม ควรเปิดโอกาสให้ทุก ๆ คน และทุก ๆ
กลุ่มในชุมชนมีโอกาสเข้าร่วมในการพัฒนาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง โดยการเข้าร่วมอาจอยู่ในรูปแบบ
ของการมีตัวแทนหรือเข้าร่วมโดยตรง ควรมีเวลากาหนดที่ชัดเจน เพื่อผู้เข้าร่วมจะสามารถกาหนด
เงื่อนไขของตนเองได้ตามสภาพเป็นจริงของตน และกาหนดลักษณะของกิจกรรมที่แน่นอนว่าจะทา
อะไร
William W. Reeder (อ้างถึงใน สิริพัฒน์ ลาภจิตร, 2550) กล่าวว่าปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิผล
ต่ อ การกระท าหรื อ พฤติ ก รรมของมนุ ษ ย์ โดยมี ค วามเชื่ อ ว่ า ปั จ จั ย ภายนอก คื อ สถานภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคมไม่มีอิทธิผลโดยตรงต่อการตัดสินใจ แต่ละบุคคลจะแปลงสภาพทางเศรษฐกิจและ
สังคมเหล่านั้นมาสู่ตัวบุคคลในรูปแบบความเชื่อและความไม่เชื่อ ซึ่งจะเป็นเหตุผลที่จะทาให้บุคคล
ตัดสินใจเลือกกระทาพฤติกรรมซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายด้าน คือ
1) ปั จ จั ย ที่ ดึ ง ดู ด ให้ เ กิ ด การกระท า ได้ แ ก่ เป้ า หมาย ความเชื่ อ ค่ า นิ ย ม นิ สั ย และ
ขนบธรรมเนียม
2) ปัจจัยผลักให้เกิดการกระทา ได้แก่ ความคาดหวัง ข้อผูกผัน และการบังคับ
3) ปัจจัยสนับสนุน ได้แก่ โอกาส ความสามารถ การสนั บสนุน เป็นแรงกระตุ้นให้คนกระทา
สิ่งหนึ่งสิ่งใดลงไป
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Roger (อ้างถึงใน สิริพัฒน์ ลาภจิตร, 2550) กล่าวถึงปัจจัยที่เป็นแรงกระตุ้นให้บุคคลเป็นตัว
ตัดสินใจเข้าร่วมกระทากิจกรรมใหม่ ๆ ในชุมชนหรือยอมรับสิ่งใหม่ ๆ คือ การติดต่อสื่อสาร และ
ลักษณะส่วนตัวของบุคคลนั้น ๆ
1) ปัจจัยช่องทางการสื่อสาร เป็นวิธีการที่ผู้ส่งสารไปยังผู้รัยสารใน 2 ลักษณะ คือ
(1) ช่องทางการสื่อสารมวลชน เป็นวิถีการถ่ายทอดข่าวสารที่เกี่ยวกับการสื่อสาร
เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร และหนังสือประเภทอื่น ๆ เช่น ภาพยนตร์ วิทยุ โทรทัศน์ ซึ่งมี
ความสาคัญในการเพิ่มความรู้ กระจายข่าวสาร สามารถเปลี่ยนแปลงทัศนคติของบุคคลได้
(2) ช่องทางการสื่อสารระหว่างบุคคล เป็นการติดต่อระหว่างบุคคลเพื่อถ่ายทอด
ข่าวสารระหว่างผู้ส่งและผู้รับสาร ซึ่งมีอิทธิผลต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติได้มากกว่าสื่อประเภทอื่น ๆ
2) ปัจจัยส่วนบุคคลกับลักษณะส่วนบุคล ประกอบด้วยอายุ สถานภาพทางสังคม ฐานะทาง
เศรษฐกิจ รายได้ ขนาดที่ดิน และความสามารถเฉพาะอย่าง รวมถึงระดับการศึกษา
งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กุลจิรา เสาวลักษณ์จินดา (2555: บทคัดย่อ) ทาการศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อ
การจัดการแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษา อาเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ผลการศึกษาพบว่า ประชาชน
ส่ ว นใหญ่ ที่ ต อบแบบสอบถามเป็ น เพศชาย อายุ ต่ ากว่ า 30 ปี ระดั บ การศึ ก ษาอยู่ ที่ ป ริ ญ ญาตรี
ส่วนใหญ่มีอาชีพค้าขาย มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า 20,000 บาท การมีส่วนร่วมในการจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีส่วนร่วมมากที่สุดคือ ด้านการปฏิบัติการ รองลงมาคือ ด้านการ
เสนอความคิด การวางแผน และการตัดสินใจ ด้านการแบ่งปันผลประโยชน์ และด้านการติดตามและ
ประเมินผล ตามลาดับ และผลการวิเคราะห์สมมติฐานพบว่า อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ทีแ่ ตกต่างมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวไม่แตกต่างกัน
พงษ์ พิ พั ฒ น์ ปานงาม (2552: บทคั ด ย่ อ ) ท าการศึก ษาเรื่ อง ปั จ จั ยที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
ทัศนคติต่อการมีส่วนร่วมจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลของประชาชนในตาบลหนอง
ละลอก อาเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ผลการศึกษาพบว่า ทัศนคติต่อการมีส่วนร่วมจัดทาแผนพัฒนา
องค์การบริห ารส่ ว นตาบลของประชาชนอยู่ในระดับดีมากทุกด้าน คือ ด้านการมีส่ ว นร่วมในการ
ติดตามและประเมินผล ด้านการมีส่วนร่วมในการศึกษาปัญหา ด้านการมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
และด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน และปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อการมีส่วนร่วมจัดทา
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล คือ เพศ อายุ ตาแหน่งในชุมชน ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน
ประสบการณ์การมีส่วนร่วม และการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ส่วนปัจจัยที่ไม่มี
ความสัมพัน ธ์กับทัศนคติต่อการมีส่ ว นร่วมจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริห ารส่ว นตาบล คือ ระดับ
การศึกษา สถานภาพ สมรส อาชีพ รายได้ และการรับรู้ในความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทา
แผนพัฒนาฯ ของประชาชน
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อนุชิต พฤทธิอานันต์ (2557: บทคัดย่อ) ทาการศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ท้องถิ่นที่มีต่อโครงการขององค์กรปกครองท้องส่วนถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลปู่เจ้าสมิงพราย จังหวัด
สมุทรปราการ ผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นยังคงประสบกับปัญหาใน
การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ ประชาชนไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้เนื่องจากติดภาระ
ส่วนตัว การประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมยังไม่ดีพอ ประชาชนขาดความเอาใจใส่
ในการเข้าไปมีส่วนร่วม ประชาชนที่เป็นปัจเจกไม่ได้สังกัดกลุ่มไม่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้ และ
ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้เฉพาะด้าน นอกจากนี้ยังพบว่า แม้ประชาชนจะได้รับ
โอกาสในการเข้าไปมีส่วนร่วมก็ตาม แต่การมีส่วนร่วมของประชาชนก็ยังถูกควบคุมไว้ภายใต้การได้รับ
อนุญาตให้เข้าไปมีส่วนร่วมได้ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านั้น ยังคงไม่เปิดกว้างให้ประชาชน
สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยตนเอง และการเข้าไปมีส่วนร่วมของประชาชนนั้น ด้วยเหตุที่ประชาชน
ยังคงมองเห็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐที่ต้องให้บริการประชาชน ดังนั้น การมี
ส่ ว นร่ ว มของประชาชนแม้จ ะเกิดขึ้น ก็ตาม แต่จ ะเน้นหนักไปในทางของการเสนอเพื่อให้ องค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการ
ฐิติมา อุดมศรี (2555: บทคัดย่อ) ทาการศึกษาเรื่อ ง การมีส่ วนร่วมของประชาชนในการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตาบลในคลองบางปลากด อาเภอพระสมุทร
เจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ผลการศึกษาพบว่า 1) ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอยู่ในระดับปานกลาง 2) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมี ส่วนร่วมของประชาชนในการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลในคลองบางปลากด อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
(P<0.05) ได้แก่ อายุ อาชีพ รายได้ สถานภาพครอบครัว การรับรู้ข่าวสาร และระยะเวลาในการอาศัย
ในพื้นที่ 3) ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นฯ
ควรเร่งรัดหามาตรการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยคานึงถึงการจัดกิจกรรมที่เหมาะสม
เพื่อสร้างโอกาสให้กลุ่มประชาชนที่มีข้อจากัดในด้านเวลา อาชีพ รายได้ มีโอกาสเข้ามาส่วนร่วมกับ
องค์ กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น ด้ว ยการสร้ างแรงจู งใจ การให้ ข้อ มูล ข่ าวสารในทุ กรูป แบบ เพื่ อให้
ประชาชนรับรู้ในสิทธิ คุณค่า ผลประโยชน์ และมีโอกาสมีส่วนร่วมเพิ่มมากขึ้น
วิษณุ หยกจินดา (2557: บทคัดย่อ) ทาการศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาชุมชน หมู่บ้านทุ่งกว่าง ตาบลทับไทร อาเภอโป่งน้าร้อน จังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษาพบว่า
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน หมู่บ้านทุ่งกว่าง ตาบลทับไทร อาเภอโป่งน้าร้อน
จังหวัดจันทบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์มีส่วนร่วม
ในระดับ มาก เป็ นอันดับ แรก รองลงมาด้านการมีส่ว นร่ว มในการตัดสินใจมีส่ วนร่วมในระดับมาก
ด้านการมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน มีส่วนร่วมในระดับมาก และสุดท้ายด้านการมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ
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ระดับการศึกษา และอาชีพต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ 0.05
เอกลักษณ์ อุปริรัตน์ (2552: บทคัดย่อ) ทาการศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยทาการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบเทศบาล 2 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตาบลท่าศาลา จังหวัดลพบุรี และเทศบาลเมืองสิงค์บุรี จังหวัด
สิงห์บุรี ผลการศึกษาพบว่า 1) ลักษณะการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดบริการสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี 5 ลักษณะ ได้แก่ การรับทราบข้อมูลข่าวสาร การเสนอข้อมูล การเข้า
ร่วมการประชุม การร่วมดาเนินการ และการเข้าร่วมตรวจสอบการดาเนิน งาน 2) ปัจจัยที่มีผลต่อ
ลักษณะการมีส่วนร่วมของประชาชนประกอบไปด้วยปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชน ได้แก่ ทัศนคติ
ของประชาชนที่มีต่อการมีส่วนร่วมในลักษณะต่าง ๆ ทัศนคติของประชาชนต่อองค์กรปกครองส่วน
ท้อ งถิ่ น ความสะดวกเรื่ อ งเวลาของประชาชน การเป็ น คนในพื้ น ที่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ความจาเป็นในการพึ่งพาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของประชาชน และศักยภาพของประชาชน
กับปัจจัยภายนอกของประชาชน ได้แก่ บริการสาธารณะที่เป็นเรื่องใกล้ตัวของประชาชน ลักษณะ
ของสื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ การมีสิ่งตอบแทนที่เป็นรูปธรรมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การมีปัญหาความต้องการในชุมชน การรวมตัวของชุมชน และสภาพดินฟ้าอากาศ โดยปัจจัยที่มีผลต่อ
การมีส่วนร่วมจะมีความแตกต่างกันไปในลักษณะการมีส่วนร่วม 3) แนวทางในการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนให้มีมากยิ่งขึ้นประกอบด้วยแนวทางที่เน้นไปที่ประชาชน แนวทางที่เน้นไปที่องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น และแนวทางที่เน้นไปที่หน่วยงานหรือองค์กรภายนอกองค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น โดยแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจะมีความแตกต่างกันไปในแต่ลักษณะการมีส่วนร่วม
สิริพัฒน์ ลาภจิตร (2550: บทคัดย่อ) ทาการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการสนั บสนุนการบริหารงานองค์การบริห ารส่ว นตาบล อาเภอวารินชาราบ
จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ผลการศึ ก ษาพบว่ า ปั จ จั ย ด้ า นชุ ม ชนและปั จ จั ย ด้ า นองค์ ก าร (อบต.)
มีความสัมพันธ์และมีผลต่อการตัดสินใจมีส่วนร่วมของประชาชนในการสนับสนุนการบริหารงาน อบต.
ซึ่งหากระดับการมีส่วนร่วมกิจกรรมใดสูงก็จะพบว่าระดับการมีส่วนร่วมของกิจกรรมอื่นสูงตามกันด้วย
การมีส่วนร่วมส่วนใหญ่เป็นเพียงการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ในขณะที่การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเชิง
นโยบายและการตรวจสอบการดาเนินงานของ อบต. อยู่ในระดับค่อนข้างต่า ส่วนปัจจัยหรือสาเหตุที่
ทาให้ประชาชนตัดสินใจเข้ามามีส่วนร่วมกับ อบต. พบว่า ปัจจัยด้านบุคคล ได้แก่ การเป็นหน้าที่ของ
ประชาชน อาสาสมัครด้วยใจ มีความสามารถ กล้าพูดกล้าแสดงความคิดเห็น เป็นที่เคารพนับถือของ
คนในชุมชน มีทักษะและประสบการณ์ เป็นประโยชน์กับตัวเองและชุมชน ส่วนปัจจัยด้านชุมชน
ได้แก่ ชุมชนให้การสนับสนุนและเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม เลือกให้เป็นตัวแทน ชุมชนมีความสามัคคี
และมีกลุ่มต่าง ๆ ที่สนับสนุนผลักดันการมีส่วนร่วม ส่วนปัจจัยด้านองค์การ ได้แก่ อบต. ดาเนินงาน
เป็นไปตามกฎระเบียบ เอาใจใส่กระตือรือร้นในการแก้ปัญหา มีประชาพิจารณ์ป ระชาคมหมู่บ้าน
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สาเหตุ ที่ค นตัด สิ น ใจไม่ เข้า มีส่ ว นร่ว มเป็ นปั จจั ยด้า นบุ คคล คือ ในเรื่ องการศึก ษา ความรู้ทั กษะ
ประสบการณ์ ความคิดหรือปมของประชาชนที่คิดว่าตัวเองไม่สาคัญ ไม่ใช่หน้าที่ ไม่มีเวลา ขาดโอกาส
การประกอบอาชีพ ส่วนปัจจัยด้านชุมชน เป็นปัญหาที่ชุมชนจาดความสามั คคี มีความขัดแย้งกัน
ส่วนปัจจัยด้านองค์การ เป็นปัญหาความโปร่งใสและความเป็นธรรมาภิบาลของ อบต.
9. ผลกำรวิจัย
9.1 ข้อมูลพื้นฐำนของพื้นที่ที่ทำกำรศึกษำ
ตาบลเริงรางเป็นตาบล 1 ใน 12 ตาบลของอาเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็น
ที่ราบลุ่มริมแม่น้าป่าสั ก พื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทาการเกษตร มีแหล่งน้าธรรมชาติ
และมีแหล่งน้าชลประทานไหลผ่านพื้นที่หมู่บ้านต่าง ๆ ได้แก่ แม่น้าป่าสัก คลองเริงราง คลองหนอง
สรวง และคลองชลประทานขวาหนึ่ง มีครัวเรือนจานวน 1275 ครัวเรือน ประชากรทั้งสิ้นจานวน
3107 คน แยกเป็นชาย 1486 คน หญิง 1621 คน ประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปมีจานวน 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 หมู่ ที่ 7 บ้านอู่ตะเภา มีการ
จัดตั้งองค์กรปกครองท้องถิ่นในรูปแบบองค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.) ครอบคลุมพื้นที่ทั้งตาบล
สภำพเศรษฐกิจ ของตาบลเริงราง ประกอบด้วย การเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม
การท่องเที่ยวและบริการ ประชากรประมาณร้อยละ 4.75 ประกอบอาชีพทาการเกษตรกรรมได้แก่ทา
นา ปลูกข้าว ทาสวน การเกษตรกรรมส่วนใหญ่จะเป็นการทานา ซึ่งสามารถทานาได้ปีล ะ 2 ครั้ง
เนื่องจากในพื้นที่มีคลองชลประทานและแม่น้าไหลผ่านจึงทาให้มีน้าในการทานา พื้นที่ในการทานาทุก
หมู่บ้ านในตาบลเริ ง ราง นอกจากนี้ก็ ยัง มีการประมง ได้ แก่ เลี้ ยงปลา และหาปลาจากแหล่ งน้ า
ธรรมชาติ และการปศุสัตว์ ได้แก่ การเลี้ยงไก่ เลี้ยงเป็ด
กำรศึกษำ ตาบลเริงรางมีโรงเรียนประถมศึกษา 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อิสระ
วิทยา) ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบล
เริงราง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 และการศึกษานอกระบบ (กศน.) 1 แห่ง กำรสำธำรณสุข ได้แก่ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบลเริงราง 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเชิงราก 1 แห่ง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 และมีกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตาบลเริงราง จานวน 1 แห่ง
กำรศำสนำ ประชาชนส่วนใหญ่ของตาบลเริงรางนับถือศาสนาพุทธ โดยมีสถาบันและองค์กรทาง
ศาสนาในพื้น ที่ มีจ านวน 3 แห่ ง ได้แ ก่ วั ดเชิ งราก วัด บ้านชุ้ง และวัดบัว งาม ประเพณี แ ละงำน
ประจำปี ได้แก่ ประเพณีสงกรานต์ รดน้าดาหัวผู้ใหญ่ จัดขึ้นช่วงระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน และ
ประเพณีกวนข้าวทิพย์ จัดขึ้นระหว่างวันเพ็ญเดือน 6 (วันวิสาขบูชา)
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กำรบริกำรพื้นฐำน การคมนาคมขนส่ง ตาบลเริงรางมีเส้นทางการคมนาคมติดต่อกันทุก
หมู่บ้าน มีถนนลาดยาง ถนนลูกรังภายในหมู่บ้านบางเส้นทาง และส่วนใหญ่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน ถนนสายหลักเป็นถนนทางหลวงชนบท ได้แก่ ถนนสายห้วยบง-ท่าลาน (ทางหลวง
หมายเลข 3048) เป็นถนนเชื่อมตั้งแต่หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 และเชื่อมกับตาบลบ้านครัว และถนนสาย
เสาไห้-ท่าหลวง (ทางหลวงหมายเลข 4042) เป็นถนนเชื่อมตั้งแต่ หมู่ที่ 1,2,3 และหมู่ที่ 6 และเชื่อม
กับตาบลท่าหลวง ไฟฟ้าในครัวเรือน มีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้จานวนร้อยละ 99
ตาบลเริงรางมีประปาหมู่บ้าน จานวน 7 แห่ง โดยทุกหมู่บ้านมีประปาหมู่บ้าน 1 แห่ง เป็นระบบ
ประปาของหมู่บ้านดาเนินการเอง 3 แห่ง ได้แก่ หมู่ที่ 2,3 และ 6 เป็นระบบประปาที่องค์การบริหาร
ส่วนตาบลเริงรางดาเนินการ 4 แห่ง ได้แก่ หมู่ที่ 1,4,5 และ 7 และใช้ประปาภูมิภาคเป็นบางส่วนใน
พื้นที่หมู่ที่ 4 และ 5 การสื่อสารและการขนส่ง วัสดุ ครุภัณฑ์ สามารถใช้การไปรษณีย์ โดยที่ทาการ
ไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด ได้แก่ ไปรษณีย์เสาไห้ ตั้งอยู่ตาบลเสาไห้ อาเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
9.2 ข้อมูลลักษณะและเหตุผลของกำรมีส่วนร่วม
จากการดาเนินการศึกษารวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามประชาชนอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
ที่มีทะเบี ย นราษฎรอยู่ ในตาบลเริงราง อาเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี จานวนประชากร 2515 คน
กลุ่ มตัวอย่างที่แทนประชากรที่ส นใจจานวน 346 คน ใช้แ บบสอบถามจานวน 370 ชุด โดยทอด
แบบสอบถามกระจายทั่ว ทั้ ง 7 หมู่บ้านในตาบล จานวนแบบสอบที่ได้กลั บมามี จานวน 362 ชุ ด
มีอัตราการตอบกลับคิดเป็นร้อยละ 97.84 ซึ่งมีอัตราส่วนมากกว่าที่คาดหวัง (ร้อยละ 85) สรุปข้อมูล
จากการแจงนับได้ดังนี้
1) ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลกำรมีส่วนร่วมของผู้ตอบแบบสอบถำม
ตารางที่ 9.1 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม
จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม

จำนวน

ร้อยละ

รวม

153
209
362

42.27
57.73
100.00

รวม

64
90
98
110
362

17.68
24.86
27.07
30.39
100.00

31

8.56

เพศ
ชาย
หญิง
ช่วงอำยุ
18-32 ปี
33-46 ปี
47-60 ปี
60 ปีขึ้นไป
อำชีพ
เกษตรกร
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จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถำม

รวม

จำนวน
78
67
59
54
9
64
362

ร้อยละ
21.55
18.51
16.30
14.92
2.49
17.68
100.00

รวม

150
114
72
12
14
362

41.44
31.49
19.89
3.31
3.87
100.00

รวม

123
123
82
29
5
362

33.98
33.98
22.65
8.01
1.38
100.00

รวม

359
1
2
362

99.17
0.28
0.55
100.00

แม่บ้าน
พนักงานบริษัท
รับจ้างทั่วไป
ค้าขาย
รับราชการ
อื่น ๆ
รำยได้ต่อเดือน
ต่ากว่า 5000 บาท
ระหว่าง 5000-10000 บาท
ระหว่าง 10000-20000 บาท
ระหว่าง 20000-30000 บาท
30000 บาทขึ้นไป
ระดับกำรศึกษำ
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ปวช หรือ ปวส
ปริญญาตรี
ปริญญาตรีขึ้นไป
ศำสนำ
พุทธ
คริสต์
อิสลาม

จากตารางที่ 9.1 แสดงจานวนและร้อยละของเพศ 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
มากที่สุดคือต่ากว่า 5000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 41.44 รองลงมามีรายได้ 5000-10000 บาทต่อเดือน
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ร้อยละ 31.49 น้ อยที่สุดมีรายได้ 20000-30000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 3.31 ระดับการศึกษาของ
ผู้ ต อบแบบสอบถามมากที่ สุ ด เป็ น ระดั บ ประถมศึ ก ษาและมั ธ ยมศึ ก ษา ร้ อ ยละ 33.98 เท่ า กั น
รองลงมาคือระดับ ปวช. หรือ ปวส. ร้อยละ 22.65 น้อยที่สุดคือระดับปริญญาตรีขึ้นไป ร้อยละ 1.38
ศาสนาของผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 99.17 ของผู้ตอบแบบสอบถามนับถือศาสนาพุทธ
ตารางที่ 9.2 จานวนและร้อยละของข้อมูลการมีส่วนร่วมของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลกำรมีส่วนร่วม
เคยมีส่วนร่วมกับการดาเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น
ไม่เคยมีส่วนร่วมกับการดาเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น
รวม

จำนวน
175
187
362

ร้อยละ
48.34
51.66
100.00

จากตารางที่ 9.2 แสดงจานวนและร้อยละของข้อมู ลการมีส่วนร่วมของผู้ตอบแบบสอบถาม
กล่ าวคือ ผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยมีส่ ว นร่ว มกับการดาเนินงานขององค์ปกครองท้องถิ่น (อบต.
เริงราง) ร้อยละ 48.34 และผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่เคยมีส่วนร่วมกับการดาเนินงานขององค์ปกครอง
ท้องถิ่น (อบต.เริงราง) ร้อยละ 51.66 สาหรับลักษณะการมีส่วนร่วมของผู้ตอบแบบสอบถามที่เคย
มีส่วนร่วมกับการดาเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น (อบต.เริงราง) แสดงดังตารางที่ 9.3
ตารางที่ 9.3 ความถี่และร้อยละของลักษณะการมีส่วนร่วมของผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยมีส่วนร่วมกับ
การดาเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น (อบต.เริงราง)
ลักษณะกำรมีส่วนร่วม
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ติดตามตรวจสอบการดาเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น
อื่น ๆ
รวม

ควำมถี่
113
22
26
161

ร้อยละ
70.19
13.66
16.15
100.00

ผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยมีส่วนร่วมกับการดาเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น (อบต.
เริงราง) จานวน 175 คน มีผู้ตอบลักษณะการมีส่วนร่วมจานวน 140 คน ดังตารางที่ 8 แสดงความถี่
และร้อยละของลักษณะการมีส่วนร่วมของผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยมีส่วนร่วมกับการดาเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.เริงราง) ผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยมีส่วนร่วมกับกิจกรรมการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิน่ ร้อยละ 70.19 เคยมีส่วนร่วมกับกิจกรรมการติดตามตรวจสอบการดาเนินงานของ
องค์กรปกครองท้องถิ่น ร้อยละ 13.66 และเคยมีส่วนร่วมกับกิจกรรมอื่น ๆ ร้อยละ 16.15
2) ข้อมูลเหตุผลที่ประชำชนมีส่วนร่วมหรือไม่มีส่วนร่วมกับกำรดำเนินงำนขององค์กร
ปกครองท้องถิ่น (อบต.เริงรำง) ของผู้ตอบแบบสอบถำม
(1) เหตุผลที่ประชาชนมีส่วนร่วม
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ตารางที่ 9.4 ความถี่และร้อยละของเหตุผลที่มีส่วนร่วมของผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยมีส่วนร่วมกับ
การดาเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น (อบต.เริงราง)
เหตุผลที่มีส่วนร่วม
ได้รับประโยชน์และหรือเห็นประโยชน์จากการดาเนินงานขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่นในพื้นที่
มีเวลาว่าง หรือไม่มภี าระอื่น ๆ
มีเครือญาติทางานในองค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ (เช่น ผู้บริหาร พนักงาน ฯลฯ)
ได้รับข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับการดาเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่
มีความสนใจหรืออยากมีส่วนร่วมกับการดาเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นใน
พื้นที่
อื่น ๆ
รวม

ควำมถี่

ร้อยละ

129

46.57

15
14
55

5.42
5.05
19.86

62

22.38

2
277

0.72
100.00

ผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยมีส่วนร่วมกับการดาเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น (อบต.
เริงราง) จานวน 175 คน มีผู้ตอบเหตุผลของการมีส่วนร่ วมกับการดาเนินงานขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่น (อบต.เริงราง) จานวน 173 คน ดังตารางที่ 9.4 แสดงความถี่และร้อยละของเหตุผลที่มีส่วน
ร่วมของผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยมีส่วนร่วมกับการดาเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น (อบต.
เริงราง) เหตุผลที่มีส่วนร่วมที่ผู้ตอบแบบสอบถามตอบมากที่สุดคือได้รับประโยชน์และหรือเห็น
ประโยชน์จากการดาเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น ร้อยละ 46.57 รองลงมาคือมีความสนใจ
หรืออยากมีส่วนร่วมกับการดาเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ ร้อยละ 22.38
(2) เหตุผลที่ประชาชนไม่มีส่วนร่วม
ตารางที่ 9.5 ความถี่และร้ อยละของเหตุผลที่ไม่มีส่ วนร่วมของผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่เคยมีส่ว น
ร่วมกับการดาเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น (อบต.เริงราง)
เหตุผลที่ไม่มีส่วนร่วม
ไม่ได้รับประโยชน์และหรือเห็นประโยชน์จากการดาเนินงานขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่นในพื้นที่
ไม่มเี วลาว่าง หรือมีภาระอื่น ๆ
ไม่มีเครือญาติทางานในองค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ (เช่น ผู้บริหาร พนักงาน ฯลฯ)
ไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่
ไม่มีความสนใจหรืออยากมีส่วนร่วมกับการดาเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น
ในพื้นที่
อื่น ๆ
รวม

ควำมถี่

ร้อยละ

26

7.74

167
63
55

49.70
18.75
16.37

21

6.25

4
336

1.19
100.00
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ผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่เคยมีส่วนร่วมกับการดาเนินงานขององค์ปกครองท้องถิ่น (อบต.
เริงราง) จานวน 187 คน มีผู้ตอบเหตุผลของการไม่มีส่วนร่วมกับการดาเนินงานขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่น (อบต.เริงราง) จานวน 184 คน ดังตารางที่ 10 แสดงความถี่และร้อยละของเหตุผลที่ไม่มีส่วน
ร่วมของผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่เคยมีส่วนร่วมกับการดาเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น (อบต.
เริงราง) เหตุผลที่ไม่มีส่วนร่วมที่ผู้ตอบแบบสอบถามตอบมากที่สุดคือไม่มีเวลาว่าง หรือมีภาระอื่น ๆ
ร้อยละ 49.70 รองลงมาคือไม่มีเครือญาติทางานในองค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ฯ ร้อยละ 18.75
10. สรุปผล อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ
การศึก ษาวิจั ย เรื่ อง การมี ส่ ว นร่ว มของประชาชนในการดาเนินงานขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่น กรณีศึกษา อบต.เริงราง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ดาเนินการภายใต้กรอบแนวคิดนโยบายแห่งรัฐได้
ให้ความสาคัญและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานของภาครัฐในหลาย
ช่องทาง แต่ประชาชนก็ยังเข้ามามีส่วนร่วมไม่มากเท่าที่ควรทั้งประชาชนในเขตเมืองและชนบท โดยมี
คาถามการวิจัยคือ ลักษณะการมีส่วนร่วมของประชาชนและเหตุผลของประชาชนในการมีส่วนร่วม
หรือไม่มีส่วนร่วมในการดาเนินการต่าง ๆ ขององค์กรปกครองท้องถิ่น (อบต.เริงราง) เป็นอย่างไร
ภายใต้สมมติฐานการวิจัยที่ว่า ประชาชนที่มีส่วนร่วมในการดาเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น
(อบต.เริงราง) เป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์หรือคาดว่าจะได้รับประโยชน์ ไม่มีข้อจากัดด้านต้นทุนในการเข้า
มีส่วนร่วม รวมทั้งได้รับข้อมูลข่าวสารในการดาเนินงานขององค์ กรปกครองท้องถิ่น (อบต.เริงราง)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงลักษณะการมีส่วนร่วมของประชาชน เหตุผลของการมีส่วนร่วมและ
แนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
การวิจัยนี้ มีขอบเขตเนื้อหา ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อการดาเนินงานของ
องค์กรปกครองท้องถิ่น (อบต.เริงราง) ขอบเขตประชากร สนใจประชากรที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป จานวน
2515 คน จากประชาการทั้งตาบลจานวน 3017 คน ขอบเขตพื้นที่ ศึกษาในเขตพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนตาบลเริงราง อาเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวิธีวิจัยประกอบด้วย
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและบทบาทหน้าที่ขององค์กร
ปกครองท้องถิ่น มีการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่ที่ทาการศึกษาและรวมรวมข้อมูลการมีส่วนร่วม
ของประชาชนด้วยการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ เมื่อได้ข้อมูลข้างต้นก็นาไปสู่การสรุปข้อมูลและ
การประมวลผลการศึกษา
10.1 สรุปผล
การสุ่มสารวจโดยใช้แบบสอบถามจานวน 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 ตามลาดับ
อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีผู้ตอบมากที่สุดคือแม่บ้าน ร้อ ยละ 21.55 รองลงมาคือ
พนักงานบริษัท ร้อยละ 18.51 อื่น ๆ ร้อยละ 17.68 รับจ้างทั่วไป ร้อยละ 16.30 ค้าขาย ร้อยละ
14.92 เกษตรกร ร้อยละ 8.56 และรับราชการ ร้อยละ 2.49 ตามลาดับ
รายได้ของผู้ ตอบแบบสอบถามต่อเดือน มีผู้ ตอบมากที่สุ ดคือต่ากว่า 5000 บาท ร้อยละ
41.44 รองลงมาคือ 5000-10000 บาท ร้อยละ 31.49 10000-20000 บาท ร้อยละ 19.89 30000
บาทขึ้นไป ร้อยละ 3.87 และ 20000-30000 บาท ร้อยละ 3.31 ตามลาตับ
ระดั บ การศึ ก ษา ผู้ ต อบแบบสอบถามมี ร ะดั บ การศึ ก ษามากที่ สุ ด สองล าดั บ ที่ เ ท่ า กั น คื อ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ร้อยละ 33.98 รองลงมาคือ ปวช.หรือ ปวส. ร้อยละ 22.65 ปริญญาตรี
ขึ้นไป ร้อยละ 1.38 และปริญญาตรี ร้อยละ 8.01 ตามลาดับ
ศาสนาของผู้ตอบแบบสอบถาม มีผู้นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99.17 นับถือศาสนาคริสต์
ร้อยละ 0.28 และนับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 0.55
ผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยมีส่วนร่วมกับการดาเนินงานขององค์ปกครองท้องถิ่น (อบต.เริงราง)
ร้อยละ 48.34 และผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่เคยมีส่วนร่วมกับการดาเนินงานขององค์ปกครองท้องถิ่น
(อบต.เริงราง) ร้อยละ 51.66 โดยผู้ที่ไม่เคยมีส่วนร่วมมีมากกว่าผู้ที่เคยมีส่วนร่วมร้อยละ 3.32 ซึ่งมี
จานวนใกล้เคียงกัน
ลักษณะกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรดำเนินงำนขององค์กรปกครองท้องถิ่น (อบต.
เริงรำง)
ลักษณะการมีส่ วนร่ว มของประชาชนที่กาหนดในแบบสอบถาม ประกอบด้วย การจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น การติ ดตามตรวจสอบการดาเนินงาน และกิจกรรมอื่น ๆ ผู้ตอบแบบสอบถามที่
เคยมีส่วนร่วมกิจกรรมการดาเนินงานของ อบต.เริงราง จานวน 175 คน เคยร่วมกิจกรรมการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ร้อยละ 70.19 เคยร่วมกิจกรรมการติดตามตรวจสอบการดาเนินงาน ร้อยละ
13.66 และเคยร่วมกิจกรรมอื่น ๆ ร้อยละ 16.15
เหตุผลของประชำชนที่มีส่วนร่วมหรือไม่มีส่วนร่วมในกำรดำเนินงำนขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่น (อบต.เริงรำง)
เหตุผลที่มีส่วนร่วมกับกำรดำเนินงำน
ผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยมีส่วนร่วมกับการดาเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น (อบต.
เริ งราง) ผู้ตอบแบบสอบถามที่ให้ เหตุผลที่มีส่ว นร่ว มมากที่สุดคือได้รับประโยชน์และหรือเห็ น
ประโยชน์จากการดาเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ ร้อยละ 46.57 รองลงมาคือมีความ
สนใจหรืออยากมีส่วนร่วมกับการดาเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ ร้อยละ 22.38 ได้รับ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ ร้อยละ 19.86 มีเวลาว่าง
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หรือไม่มีภาระอื่น ๆ ร้อยละ 5.42 มีเครือญาติทางานในองค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ (เช่น ผู้บริหาร
พนักงาน ฯลฯ) ร้อยละ 5.05 และอื่น ๆ ร้อยละ 0.72 ตามลาดับ
เหตุผลที่ไม่มีส่วนร่วมกับกำรดำเนินงำน
ผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่เคยมีส่วนร่วมกับการดาเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น (อบต.
เริงราง) ผู้ตอบแบบสอบถามที่ให้เ หตุผลที่ไม่มีส่วนร่วมมากที่สุดคือไม่มีเวลาว่างหรือมีภาระอื่น ๆ
ร้อยละ 49.70 รองลงมาคือไม่มีเครือญาติทางานในองค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ (เช่น ผู้บริหาร
พนักงาน ฯลฯ) ร้อยละ 18.75 ไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินงานขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่นในพื้นที่ ร้ อยละ 16.37 ไม่ได้รับประโยชน์และหรือเห็ นประโยชน์จากการดาเนินงานของ
องค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ ร้อยละ 7.74 ไม่มีความสนใจหรืออยากมีส่วนร่วมกับการดาเนินงาน
ขององค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ ร้อยละ 6.25 และอื่น ๆ ร้อยละ 1.19 ตามลาดับ
10.2 อภิปรำยผล
การมีส่วนของประชาชนในการดาเนินงานของภาครัฐเป็นแนวคิดที่ได้รับการยอมรับในระดับ
สากล โดยประเทศไทยได้รับแนวคิดนี้มาใช้และมีพัฒนาการความเข้มข้นในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนมาตามลาดับ ดังปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและกฎหมายหลายฉบับที่
ผ่ า นมา โดยในปั จ จุ บั น การส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการด าเนิ น งานของภาครั ฐ
ทั้งราชการบริหารส่วนกลาง ภูมิภาคและท้องถิ่น มีความชัดเจนที่สุด โดยกาหนดสิทธิของประชาชน
และหน้าที่ของภาครัฐไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 (ฉบับปัจจุบัน) รวมทั้ง
กฎหมายอื่น ๆ ที่ออกตามรัฐธรรมนู ญนี้ โดยเฉพาะพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครองท้องถิ่นที่มี
การแก้ไขเพิ่มเติมในปัจจุบัน
จากข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 362 คน มีผู้เคยมีส่วนร่วมกับการดาเนินงานของ
องค์กรปกครองท้องถิ่น (อบต.เริงราง) 175 คน คิดเป็นร้อยละ 48.34 และผู้ไม่เคยมีส่วนร่วมฯ 187
คน คิดเป็นร้อยละ 51.66 ซึ่งมีสัดส่วนใกล้เคียงกัน โดยผู้ที่เคยมีส่วนร่วมส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ร้อยละ 70.12 ด้วยเหตุผลส่วนใหญ่สามลาดับแรกคือ ได้รับประโยชน์หรือ
เห็นประโยชน์จากการดาเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ มีความสนใจหรืออยากมีส่วน
ร่ ว มกั บ การด าเนิ น งานขององค์ ก รปกครองท้ อ งถิ่ น ในพื้ น ที่ ร่ ว มทั้ งได้ รั บ ข้ อ มูล ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ
การดาเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ สาหรับผู้ที่ไม่เคยมีส่วนร่วม ด้วยเหตุผลส่วนใหญ่
สามลาดับแรกคือ ไม่มีเวลาว่างหรือมีภาระอื่น ๆ ไม่มีเครือญาติทางานในองค์ กรปกครองท้องถิ่นใน
พื้นที่ (เช่น ผู้บริหาร พนักงาน ฯลฯ) รวมทั้งไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินงานขององค์กร
ปกครองท้องถิ่นในพื้นที่
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หากพิจารณาจากข้อมูลดังกล่าวนามาจาแนกแจกแจงและจัดกลุ่มลักษณะของการมีส่วนร่วม
และเหตุผลสามารถพิจารณาได้ดังนี้
1) ลักษณะของกำรมีส่วนร่วม
โดยการจาแนกจัดกลุ่มกิจกรรมเป็น 2 กลุ่มคือ 1) กิจกรรมที่มีรูปแบบและกาหนดเวลาการ
ด าเนิ น งานที่ ชั ด เจน ได้ แ ก่ การจั ด ท าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น และ 2) กิ จ กรรมที่ ไ ม่ มี รู ป แบบและ
กาหนดเวลาการดาเนินงานที่ชัดเจน ได้แก่ การติดตามตรวจสอบการดาเนินงานขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่น และกิจกรรมอื่น ๆ จะเห็นได้ว่าการดาเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น (อบต.เริงราง)
ที่มีรูปแบบกาหนดเวลาการดาเนินงานที่ชัดเจน มีประชาชนมีส่วนร่วมกิจกรรมลักษณะนี้เป็นจานวน
มาก เห็นได้จากผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยมีส่วนร่วม ส่วนใหญ่ร้อยละ 70.19 (การจัดทาแผนฯ ร้อยละ
70.19) เข้าร่วมในการดาเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น (อบต.เริงราง) ลักษณะนี้ สาหรับ
การดาเนินงานที่ไม่มีรูปแบบและกาหนดเวลาการดาเนินงานที่ชัดเจน มีประชาชนมีส่วนร่วมกิจกรรม
ลักษณะนี้เป็นจานวนน้อย โดยมีสัดส่วนร้อยละ 29.81 (การติดตามตรวจสอบฯ ร้อยละ 13.66 และ
กิจ กรรมอื่น ร้ อยละ 16.15) ของผู้ มีส่ ว นร่ว ม สามารถสรุป ได้ว่ า การด าเนินงานที่ มีรูป แบบและ
กาหนดเวลาการดาเนินงานที่ชัดเจนเป็นลั กษณะของการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ (อบต.
เริงราง)
2) เหตุผลของกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
โดยจาแนกแจกแจงและจัดกลุ่มคาถามเป็น 4 กลุ่มคือ 1) การที่ประชาชนมองเห็นประโยชน์
ได้ชัดเจน ได้แก่ ได้/ไม่ได้รับประโยชน์และหรือเห็น/ไม่เห็นประโยชน์จากการดาเนินงานขององค์กร
ปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ และมี/ไม่มีเครือญาติทางานในองค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ 2) การมีเวลา
ของประชาชนในการมีส่ว นร่ว ม ได้แก่ มี/ไม่มีเวลาว่างหรือมี/ไม่มีภ าระอื่น ๆ 3) การได้รับข้อมูล
ข่าวสาร ได้แก่ ได้/ไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่
และ 4.ความสนใจของประชาชน ได้แก่ มี/ไม่มีความสนใจหรืออยากมีส่วนร่วมกับการดาเนินงานของ
องค์ป กครองท้ องถิ่น ในพื้น ที่ จะเห็ น ได้ ว่า การมองเห็ น ประโยชน์ ได้ ชัด เจน และการมีเ วลาของ
ประชาชนในการมี ส่ ว นร่ ว ม ทั้ งสองอย่างนี้มีค วามส าคัญ ต่อการมี ส่ ว นร่ว มของประชาชนในการ
ดาเนิ น งานขององค์กรปกครองท้ องถิ่ น (อบต.เริงราง) โดยร้ อยละ 46.57 ของผู้ มีส่ ว นร่ ว มได้รั บ
ประโยชน์และหรือเห็นประโยชน์ จากการดาเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ และร้อยละ
5.42 มีเวลาว่างหรือไม่มีภาระอื่น ๆ สาหรับผู้ที่ไม่มีส่วนร่วม ร้อยละ 7.74 ไม่ได้รับประโยชน์และหรือ
เห็นประโยชน์จากการดาเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ และร้อยละ 49.70 ไม่มีเวลาว่าง
หรือมีภาระอื่น ๆ
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10.3 ข้อเสนอแนะ
จากการอภิปรายผลโดยจาแนกแจกแจงและจัดกลุ่มคาถาม จะเห็นได้ว่าลักษณะการมีส่วน
ร่วมของประชาชนเป็นการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานที่มีรูปแบบและกาหนดเวลาการดาเนินงานที่
ชัดเจน ได้แ ก่ การจั ดทาแผนพัฒ นาท้อ งถิ่น และนาเข้า พิจารณาในสภาท้ องถิ่ นเพื่ อกาหนดเป็ น
ข้อ บั ญ ญัติ งบประมาณในการดาเนิ นงาน ผู้ มี ส่ ว นร่ ว ม เหตุผ ลของการมี ส่ ว นร่ว มเนื่อ งจากได้ รั บ
ประโยชน์และหรือเห็นประโยชน์จากการดาเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ รวมทั้งมีเวลา
ว่างหรือไม่มีภาระอื่น ๆ สาหรับผู้ไม่มีส่วนร่วม เหตุผลหลักเนื่องจากไม่มีเวลาว่างหรือมีภาระอื่น ๆ
ทั้งที่มองประโยชน์หรือจะได้รับประโยชน์จากการดาเนินงานขององค์ปกครองท้องถิ่น จึงสามารถสรุป
เป็นข้อเสนอแนะต่อการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาเนินงานขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่นได้ดังนี้
1) องค์กรปกครองปกครองท้องถิ่นสมควรมีรู ปแบบและกาหนดเวลาการดาเนินงานที่ชัดเจน
ในการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่นเดียวกับการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น และกาหนดการดาเนินการ
ในช่ว งเวลาที่เหมาะสมกับ การมี เวลาว่างของประชาชน เพื่อให้ ประชาชนสามารถมีส่ ว นร่ว มกั บ
การดาเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี ได้แ ก่ การติดตามตรวจสอบการดาเนินงาน
ขององค์กรปกครองท้องถิ่น และกิจกรรมอื่น ๆ
2) การศึกษาวิจัยนี้ มีข้อมูลที่ไม่สามารถนามาสรุปลักษณะและเหตุผลของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนได้ ข้อมูลดังกล่าว ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และศาสนา สมควรมีการ
ศึกษาวิจัยโดยละเอียด เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากขึ้นต่อไป
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แนวทำงกำรพัฒนำกำรพิจำรณำคำร้องอุทธรณ์กำรประเมินอำกรด้ำนพิกัด
อัตรำศุลกำกรตำมพระรำชบัญญัติศุลกำกร พ.ศ. 2560
ของส่วนอุทธรณ์ กองพิกัดอัตรำศุลกำกร กรมศุลกำกร
บดินทร์ อารีย์*
บทคัดย่อ
การศึ กษาครั้ ง นี้ มีวั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ 1) เพื่ อ ศึก ษาถึง สภาพปั ญ หา และอุ ป สรรคในการ
พิ จ ารณาค าร้ อ งอุ ท ธรณ์ ก ารประเมิ น อากรด้ า นพิ กั ด อั ต ราศุ ล กากร ของเจ้ า หน้ า ที่ ส่ ว นอุ ท ธรณ์
กองพิกัดอัตราศุลกากร กรมศุลกากร 2) เพื่อวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการพิจารณาอุทธรณ์
คาร้องอุทธรณ์การประเมินอากรด้านพิกัดอัตราศุลกากร ของส่วนอุทธรณ์ กองพิกัดอัตราศุลกากร
กรมศุลกากร 3) เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ การพิจารณาคาร้องอุทธรณ์การ
ประเมิ น อากรด้ า นพิ กั ด อั ต ราศุ ล กากร ของส่ ว นอุ ท ธรณ์ กองพิ กั ด อั ต ราศุ ล กากร กรมศุ ล กากร
ซึ่งการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการศึกษาค้นคว้าข้อมูล
จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Documentary Survey) ที่เกี่ยวข้องพิจารณาคาร้องอุทธรณ์ด้านพิกัดอัตรา
ศุลกากรของส่วนอุทธรณ์ กองพิกัดอัตราศุลกากร และการเก็บข้อมูลโดยสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth
interview) ผู้บ ริ หารของส่ว นอุทธรณ์ กองพิกัดอัตราศุล กากร และเจ้าหน้าที่ประจาส่ วนอุทธรณ์
ที่มีความรับผิดชอบในการพิจารณาคาร้องอุทธรณ์การประเมินอากรด้านพิกัดอัตราศุลกากร จานวน
17 คน ซึ่งผลการวิจัย สรุปได้ ดังนี้
ผลการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการพิจารณาคาร้องอุทธรณ์การประเมินอากรด้านพิกัด
อั ต ราศุ ล กากรของเจ้ า หน้ า ที่ ส่ ว นอุ ท ธรณ์ ขึ้ น อยู่ กั บ ปั จ จั ย ภายนอก 3 ประการ คื อ 1) ข้ อ มู ล
รายละเอียดของสินค้าที่ได้รับจากผู้อุทธรณ์ 2) เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอุทธรณ์
3.) สมรรถนะของเจ้าหน้ าที่ผู้ ป ระเมินอากร และปัจจัยภายใน 2 ประการ คือ 1) ภาระงานของ
เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณา 2) สมรรถนะของเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณา
ข้อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้ คือ ควรมีการนาระบบเทคโนโลยีด้านการจัดการเอกสารมา
ใช้ตั้งแต่กระบวนการออกแบบแจ้งการประเมินอากร อันเป็ นเหตุแห่งการโต้แย้งการประเมิน โดยการ
อุทธรณ์ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการค้นหาเอกสารหลักฐาน และลดปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวข้อง
กับการพิจารณาอุทธรณ์ สร้างเครือข่ายความรู้ ความเข้าใจในเรื่องข้อมูลรายละเอียดของสินค้า และ
จัดอบรมเพือ่ เพิ่มทักษะและความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ รวมทั้งการปรับเปลี่ยนกระบวนการหรือขั้นตอนใน
การออกแบบแจ้งการประเมินอากร
คำสำคัญ: ปัญหาและอุปสรรค, การพิจารณาคาร้องอุทธรณ์
*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศษสตร์
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1. บทนำ
กรมศุลกากร มีภารกิจสาคัญในการจัดเก็บภาษีสาหรับสินค้าขาเข้าและขาออก นอกจากนี้
ยังมีหน้าที่หลักในการอานวยความสะดวกทางด้านพิธีการนาเข้าและส่งออกสินค้า เพื่อส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการปรับปรุงมาตรฐานการ
ทางานให้เป็นศุลกากรมาตรฐานสากลเป็นไปตามพระราชบัญญัติศุลกากร
เมื่อมีการนาของเข้าหรือส่งของออกไปนอกราชอาณาจักรโดยหลักต้องเสียภาษีศุลกากรให้แก่
รัฐ เว้นแต่เข้าข้อยกเว้น เช่น ตามสนธิสัญญาและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเรื่องความตกลงทั่วไป
ว่าด้วยภาษีอากรและการค้า ข้อตกลงเรื่องเขตการค้าเสรี (FTA) เป็นต้น กระบวนการจัดเก็บอากร
เป็ น ไปตามกฎหมาย อัน ได้แก่ พระราชบัญ ญัติศุ ล กากร พ.ศ. 2560 พระราชกาหนดพิ กัดอัตรา
ศุลกากร พ.ศ. 2530 กฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้นาของเข้าหรือ
ส่งของออกประเมินตนเอง โดยการแสดงชนิด คุณภาพ ปริมาณ น้าหนัก ราคาศุลกากร และรายการ
อย่างอื่น ๆ ของของที่นาเข้าหรือส่งออกในใบขนสินค้า เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการคิดคานวณอากร
ศุลกากรและเสียอากรตามนั้น ในขณะเดียวกันพระราชบัญญัติศุลกากรให้อานาจพนักงานเจ้าหน้าที่
ศุลกากรมีอานาจตรวจสอบ และหากเห็นว่าการสาแดงรายการของผู้นาของเข้า หรือผู้ส่งของออกนั้น
ไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่จะทาการประเมินอากรศุลกากร ตามพิกัดอัตราที่เห็นว่าถูกต้อง หากผู้นาเข้าหรือ
ผู้ส่งของออกเห็นว่าเจ้าหน้าที่ประเมินอากรไม่ถูกต้อง ทาให้ต้องเสียอากรมากกว่าที่เห็นว่าควรเสีย
สามารถอุทธรณ์การประเมินอากรได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแบบแจ้งการประเมิน
การอุทธรณ์การประเมินอากรเป็นการโต้แย้งการใช้อานาจรัฐของเจ้าหน้าที่และเมื่อมีการ
อุทธรณ์การประเมินก็เกิดผลกระทบจากการอุทธรณ์การประเมินอากรหลายประการ กล่าวคือ ภาครัฐ
ยังไม่สามารถจัดเก็บภาษีอากรส่วนที่โต้แย้งนั้นได้ เว้นแต่ ผู้นาของเข้าหรือส่งออกนั้นยอมชาระและ
ขอสงวนสิทธิ์ในการโต้แย้งไว้ ภาคเอกชนนาของออกจากอารักขาศุลกากรไม่ได้ ไม่สามารถส่งมอบ
สินค้าแก่ลูกค้าได้ทันกาหนดเวลา เจ้าหน้าที่ศุลกากรมีอานาจนาของนั้นไปยังศุลกากรหรือเก็บไว้ในที่
มั่นคง โดยผู้นาเข้าหรือส่งออกของต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย หากจะนาของออกไปจากอารักขาของ
เจ้าหน้าที่ต้องชาระภาษีศุลกากรตามที่สาแดงไว้ในใบขนสินค้า และวางเงินหรือหลักประกันอื่นตามที่
กาหนดสาหรับภาษีอากรส่วนที่โต้แย้งจนครบถ้วน ค่าเก็บรักษาของและเงินหรือหลักประกันดังกล่าว
เป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นทาให้ต้นทุนทางการค้าเพิ่มขึ้น และเมื่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ยังไม่มี
คาวินิจฉัยผู้อุทธรณ์ก็ยังฟ้องคดีต่อศาลภาษีอากรไม่ได้ เว้นแต่พ้นกาหนดระยะเวลาตามมาตรา 41
แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560
พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 มาตรา 41 มีการกาหนดระยะเวลาในการพิจารณาให้
คาวินิจ ฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ไว้อย่างชัดเจน ให้ คณะกรรมการพิ จารณาอุทธรณ์
พิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ ใ ห้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในระยะเวลา 180 วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ เอกสารและข้ อ มู ล
จากผู้อุทธรณ์ครบถ้วน ซึ่งในอดีตพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 ไม่ได้กาหนดระยะเวลาในการ
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พิจารณาให้คาวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ไว้ การเปลี่ยนแปลงไปสู่พระราชบั ญญัติ
ศุลกากร พ.ศ. 2560 จึงส่งผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่วนอุทธรณ์ที่ต้องดาเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด ซึ่งพบว่าในปี 2562 มีการฟ้องคดีที่เกิดจากการพิจารณา
อุทธรณ์ไม่แล้วเสร็จภายในกาหนดระยะเวลาตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560
จานวน 23 คดี
การพิจารณาคาร้องอุทธรณ์การประเมินอากรฯ ของส่วนอุทธรณ์เป็นกระบวนการขั้นต้นใน
การพิจารณาอุทธรณ์ฯ ให้แล้วเสร็จ โดยเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาเรื่องอุทธรณ์ปัญหาพิกัดอัตราศุลกากรจะ
ทาการตรวจสอบรายละเอียดข้อมูล ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสินค้า และเอกสารหลั กฐานในการปฏิบัติพิธี
การศุลกากร รวมทั้งข้อโต้แย้งของผู้อุทธรณ์ในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยพิกัดอัตรา
ศุลกากร เช่น สาระสาคัญของสินค้า ลักษณะและการใช้งานของสินค้า ประเภทพิกัดที่เกี่ยวข้องกับ
สินค้า และวินิจฉัยปัญหาพิกัดอัตราศุลกากรเบื้องต้น อันเป็นการรวบรวมข้อเท็จจริงสรุปประเด็น
ปัญหาที่เกี่ยวข้องนาเสนอต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เพื่อพิจารณากลั่นกรอง และทาการ
สรุปประเด็น ที่ได้รับการกลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เสนอต่อคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์เพื่อวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เป็นที่ยุติต่อไป
เนื่องจากปัจจุบันโลกมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว มีเทคโนโลยีต่าง ๆ มากมายเกิดขึ้น ทาให้
สินค้าและการบริการมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ลักษณะสินค้ามีการเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยี
หรื อ นวั ต กรรมที่ เ ข้ ามามี บ ทบาทมากขึ้ น เกิ ด เป็ น สิ น ค้ า ใหม่ ๆ ส่ ว นผสมใหม่ ๆ รู ป แบบใหม่ ๆ
เกิดขึ้นมา ทาให้เกิดความสับสนหรือการใช้หลักเกณฑ์การตีความคลาดเคลื่อนในการจาแนกพิกัด
อัตราศุลกากรของทั้งผู้นาเข้าหรือผู้ส่งออกกับผู้ประเมินอากร ส่งผลให้มีคาร้องอุทธรณ์การประเมิน
อากรด้านพิกัดอัตราศุลกากรที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของเจ้าหน้าที่จานวน 5,984 ฉบับ
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาแนวทางการพัฒนาการพิจารณาคาร้องอุทธรณ์การประเมิน
อากรด้านพิกัดอัตราศุลกากร ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 ของส่วนอุทธรณ์ กองพิกัด
อัตราศุลกากร กรมศุลกากร เพื่อจะได้นาความรู้จากการศึกษานี้ มาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ
ดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อภาคเอกชนและ
ภาครัฐต่อไป
2. วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำ
2.1 เพื่อศึกษาโครงสร้างและอัตรากาลังของส่วนอุทธรณ์ กองพิกัดอัตราศุลกากร กรมศุลกากร
2.2 เพื่อศึกษากระบวนการพิจารณาคาร้องอุทธรณ์การประเมินอากรด้านพิกัดอั ตราศุลกากร
ของเจ้าหน้าที่ส่วนอุทธรณ์ กองพิกัดอัตราศุลกากร กรมศุลกากร
2.3 เพื่อศึกษาถึงสภาพปัญหา และอุปสรรคในการพิจารณาคาร้องอุทธรณ์การประเมินอากร
ด้านพิกัดอัตราศุลกากรของเจ้าหน้าที่ส่วนอุทธรณ์ กองพิกัดอัตราศุลกากร กรมศุลกากร
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2.4 เพื่อวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการพิจารณาอุทธรณ์คาร้องอุทธรณ์การประเมิน
อากรด้านพิกัดอัตราศุลกากรของส่วนอุทธรณ์ กองพิกัดอัตราศุลกากร กรมศุลกากร
2.5 เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิ ทธิภาพ การพิจารณาคาร้องอุทธรณ์การ
ประเมินอากรด้านพิกัดอัตราศุลกากรของส่วนอุทธรณ์ กองพิกัดอัตราศุลกากร กรมศุลกากร
3. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ
จากการทบทวนแนวคิ ด ทฤษฎี แ ละผลงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ผู้ วิ จั ย ได้ ก าหนดตั ว แปรใน
การศึกษาซึ่งประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ คือ 1) โครงสร้างและอัตรากาลังของส่วนอุทธรณ์ กองพิกัด
อัตราศุลกากร 2) กระบวนการพิจารณาคาร้อ งอุทธรณ์ฯ ของเจ้าหน้าที่ส่วนอุทธรณ์ 3) ปัญหาและ
อุปสรรคในการพิจารณาคาร้องอุทธรณ์ของเจ้าหน้าที่ส่วนอุทธรณ์ฯ และตัวแปรตามคือ แนวทางการ
พัฒนาคาร้องอุทธรณ์การประเมินอากรด้านพิกัดอัตราศุลกากร
จากตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม สามารถกาหนดเป็นกรอบแนวคิดของการศึกษาได้ดังภาพ
ที่ 3.1 ดังนี้
โครงสร้างและอัตรากาลังของส่วนอุทธรณ์
กองพิกัดอัตราศุลกากร
กระบวนการพิจารณาคาร้องอุทธรณ์ฯ
ของเจ้าหน้าที่ส่วนอุทธรณ์
ปัจจัย ข้อจากัด หรืออุปสรรค ในการพิจารณา
อุทธรณ์การประเมินอากร
ด้านพิกัดอัตราศุลกากร

แนวทำงกำรพัฒนำกำรพิจำรณำคำ
ร้องอุทธรณ์กำรประเมินอำกรด้ำน
พิกัดอัตรำศุลกำกร

ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
3.1 ขอบเขตด้ำนประชำกร
เก็บรวบรวมข้อมูลและความคิดเห็นของผู้บริหารของส่วนอุทธรณ์พิกัดอัตราศุลกากร และ
เจ้าหน้าที่ประจาส่วนอุทธรณ์ที่มีความรับผิดชอบในการพิจารณาคาร้องอุทธรณ์การประเมินอากรด้ าน
พิกัดอัตราศุลกากร จานวน 17 ราย
3.2 ขอบเขตด้ำนเวลำ
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขตช่วงเวลาในการศึกษา โดยเริ่มตั้งแต่ เดือน มกราคม
พ.ศ. 2563 ถึง เดือน พฤษภาคม 2563 และทาการสารวจเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ ในช่วงวันที่
1 พฤษภาคม 2563 จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
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3.3 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ
การวิจัยครั้งนี้ศึกษาแนวทางการพัฒนาการพิจารณาคาร้องอุทธรณ์การประเมินอากรด้าน
พิกัดอัตราศุลกากร ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 ของส่วนอุทธรณ์ กองพิกัดอัตราศุลกากร
กรมศุล กากร เท่านั้ น ไม่ร วมถึ งการพิจ ารณาอุ ทธรณ์ข องคณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์
4. วิธีกำรศึกษำ
การศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาการพิจารณาคาร้องอุทธรณ์การประเมินอากรด้าน
พิกัดอัตราศุลกากรของส่วนอุทธรณ์ กองพิกัดอัตราศุลกากร กรมศุลกากร” ใช้กระบวนการวิจัยในเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) มาวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ในการวิจัย โดยมีวิธีการศึกษา ดังนี้
1) การศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Documentary Survey) ที่เกี่ยวข้องกับ
พิจารณาคาร้องอุทธรณ์ด้านพิกัดอัตราศุลกากรของส่วนอุทธรณ์ กองพิกัดอัตราศุลกากร โดยศึกษา
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาคาร้องอุทธรณ์อุทธรณ์
ด้านพิกัดอัตราศุลกากรส่วนอุทธรณ์ กองพิกัดอัตราศุลกากร ตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 จนถึง
เดือน พฤษภาคม 2563
2) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เป็นการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (SemiStructure Interview) ซึ่งมีแบบสัมภาษณ์ที่กาหนดประเด็นไว้ล่วงหน้า แต่มีการยืดหยุ่นทั้งในการ
ถามและการตอบ โดยจะทาให้ผู้วิจัยได้ข้อมูลในเชิงลึกและเป็นประเด็นที่นอกเหนือและแตกต่างจากที่
ได้กาหนดไว้ในแบบสอบถาม ทั้งนี้ผู้วิจัยจะใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารของส่วนอุทธรณ์ กองพิกัด
อัตราศุลกากร และเจ้าหน้าที่ประจาส่วนอุทธรณ์ ที่มีความรับผิดชอบในการพิจารณาคาร้องอุทธรณ์
การประเมินอากรด้านพิกัดอัตราศุลกากร
5. ผลกำรศึกษำ
5.1 ผลจำกกำรศึ ก ษำค้ น คว้ ำ ข้ อ มู ล จำกเอกเอกสำรที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ( Documentary
Survey) กับกำรพิจ ำรณำค ำร้ องอุทธรณ์ ก ำรประเมิน อำกรด้ำ นพิกัดอัตรำศุ ลกำกร ของส่ว น
อุทธรณ์พิกัดอัตรำศุลกำกร กองพิกัดอัตรำศุลกำกร
1) การพิจารณาคาร้องอุทธรณ์การประเมินอากรด้านพิกัดอัตราศุลกากร
เมื่อมีการนาของเข้าหรือส่งของออกไปนอกราชอาณาจักรโดยหลักต้องเสียภาษีศุลกากรให้แก่
รัฐ เว้นแต่เข้าข้อยกเว้น เช่น ตามสนธิสัญญาและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเรื่องความตกลงทั่วไป
ว่าด้วยภาษีอากรและการค้า ข้อตกลงเรื่องเขตการค้าเสรี (FTA) เป็นต้น กระบวนการจัดเก็บอากร
เป็ น ไปตามกฎหมาย อัน ได้แก่ พระราชบัญญัติศุ ล กากร พ.ศ. 2560 พระราชกาหนดพิ กัดอัตรา
ศุลกากร พ.ศ. 2530 กฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้นาของเข้าหรือ
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ส่งของออกประเมินตนเอง โดยการแสดงชนิด คุณภาพ ปริมาณ น้าหนัก ราคาศุลกากร และรายการ
อย่างอื่น ๆ ของของที่นาเข้าหรือส่งออกในใบขนสินค้า เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการคิดคานวณอากร
ศุลกากรและเสียอากรตามนั้น ในขณะเดียวกันพระราชบัญญัติศุลกากรก็ให้อานาจพนักงานเจ้าหน้าที่
ศุลกากรมีอานาจตรวจสอบ และหากเห็นว่าการสาแดงพิกัดอัตราอากรของผู้นาของเข้า หรือผู้ส่งของ
ออกนั้ น ไม่ ถู ก ต้ อ ง เจ้ า หน้ า ที่ จ ะท าการประเมิ น อากรศุ ล กากรตามพิ กั ด อั ต ราที่ เ ห็ น ว่ า ถู ก ต้ อ ง
หากผู้นาเข้าหรือผู้ส่งของออกเห็ นว่าเจ้าหน้าที่ประเมินอากรไม่ถูกต้อง ทาให้ต้องเสียอากรมากกว่าที่
เห็นว่าควรเสีย สามารถอุทธรณ์การประเมินอากรได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแบบแจ้งการ
ประเมิน
การประเมินอากรเพื่อเรียกเก็บอากรจากผู้มีหน้าที่เสียอากรที่ไม่ได้เสียอากรหรือเสียอากรไว้
ไม่ครบถ้วนมี 3 ลักษณะดังนี้
(1) การประเมินจากการเรียกเก็บอากรขณะผ่านพิธีการศุลกากร
เมื่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรผู้รับผิดชอบหน่วยงาน ณ ท่า/ที่ ที่นาเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
ขณะนาเข้า ตรวจพบว่า ผู้นาเข้าสาแดงประเภทพิกัดในใบขนสินค้าไม่ถูกต้องตามหลักการจาแนก
ประเภทพิกัดอัตราศุลกากร โดยมีเหตุผลและข้อสนับสนุนการจัดเข้าประเภทพิกัดตามที่ตรวจพบ
แต่ผู้นาของเข้าไม่เห็นด้วยจึงโต้แย้งไว้เพื่อให้มีการวินิจฉัยที่ถูกต้อง ซึ่งผู้นาเข้าจะนาของออกจาก
อารักขาศุลกากรไม่ได้หากมิได้วางประกันเพื่อรับของออกไปก่อนและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะนา
รายละเอียดของสินค้า พร้อมสินค้าตัวอย่างที่ตรวจพบนั้น ส่งไปยังส่วนมาตรฐานพิกัดอัตราศุลกากร
อันเป็นหน่วยงานภายในกรมศุลกากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการวินิจฉัยพิกัดศุลกากรของ
สินค้า เพื่อทาการวินิจฉัยประเภทพิกัดศุลกากรของสินค้า โดยเมื่อผลคาวินิจฉัยพิกัดศุลกากรดังกล่ าว
ไม่เป็นไปตามที่ผู้นาเข้าหรือผู้ส่งออกสาแดงไว้ในใบขนสินค้า และผู้นาเข้าไม่ยอมรับผลการวินิจฉัยนั้น
เจ้ าหน้ าที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบจะแบบแจ้ ง การประเมิ นอากรเพื่ อ เรี ยกเก็บ อากร ตามผลค าวิ นิจ ฉั ยพิ กั ด
ศุลกากร กล่าวได้ว่า เจ้าหน้าที่จะไม่ดาเนินการออกแบบแจ้งทันที ณ ขณะตรวจพบการสาแดงพิกัดไม่
ถูกต้อง จนกว่าจะได้รับผลการวินิจฉัยประเภทพิกัดของสินค้าจากส่วนมาตรฐานพิกัดอัตราศุลกากร
ดังแผนภาพที่ 5.1
แบบแจ้งการประเมินอากรที่ออกโดยอาศัยผลการวินิจฉัยของส่วนมาตรฐานพิกัด
ศุลกากรจากการโต้แย้งพิกัดอัตราศุลกากรขณะผ่านพิธีการศุลกากร จึงมีรายละเอียดและข้อเท็จจริง
ของสินค้าที่จาเป็นสาหรับการพิจารณาอุทธรณ์ครบถ้วน เนื่องจากได้ผ่านการวินิจฉัยพิกัดศุลกากร
โดยส่วนมาตรฐานพิกัดอัตราศุลกากรซึ่งมีการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน รายละเอียดสินค้า ลักษณะ
ของสินค้าตัวอย่าง รวมทั้งผ่านการเรียกให้ผู้นาเข้ามาชี้แจงรายละเอี ยดของสินค้าเพื่อวินิจฉัยพิกัด
ศุลกากรแล้ว
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อย่างไรก็ตาม การประเมินอากรที่เกิดจากการโต้แย้งพิกัดอัตราศุลกากรขณะผ่านพิธี
การศุลกากร ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการจานวนมาก เนื่องจากต้องทาการวางประกันหรือชาระ
อากรในอัตราที่เจ้าหน้าที่ประเมินก่อนจึงจะนาของออกจากอารักขาศุลกากรได้ หากไม่วางประกัน
หรือชาระอากรจะไม่สามารถนาของออกจากอารักขาศุลกากรได้ ซึ่งจะมีภาระในค่าเก็บรักษาสินค้าที่
นาเข้ามาไว้ในศุลกสถานหรือที่มั่นคง อันเป็นการเพิ่มภาระให้แก่ผู้ประกอบการ

ขณะนาเข้า
เจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าสาแดง
ประเภทพิกัดอัตราศุลกากรไม่
ถูกต้อง

ผู้นาเข้าเห็นด้วย

ผู้นาเข้าไม่เห็นด้วย
ขอโต้แย้งให้มีการวินิจฉัย
พิกัดอัตราศุลกากร

ชาระอากรตามที่ตรวจ

ตรวจปล่อยสินค้า

วาง

ไม่วาง

เจ้าหน้าที่ส่งข้อมูลรายละเอียดของ
สินค้า พร้อมทั้งสินค้าตัวอย่างให้สว่ น
มาตรฐานพิกดั อัตราศุลกากรวินิจฉัย
ประเภทพิกัดศุลกากรของสินค้า
ผลการวินิจฉัย
เห็นด้วย

ชาระอากรตามแบบ
แจ้งการประเมินอากร

เจ้าหน้าที่ออกแบบ
แจ้งการประเมิน

สามารถนาของออก
จากอารักขา
ศุลกากรได้
ไม่สามารถนาของ
ออก
จากอารักขา

ไม่เห็นด้วย

อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์

ภาพที่ 5.1 การประเมินจากการเรียกเก็บอากรขณะผ่านพิธีการศุลกากร
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(1) การประเมินจากการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อยสาหรับใบขนสินค้า
(2) การประเมิน จากการทบทวนหลั งการตรวจปล่ อยส าหรับใบขนสิ นค้า (Post
Review)
การทบทวน และตรวจสอบหลั ง การตรวจปล่ อ ยเป็ น การตรวจสอบข้ อ มู ล และ
รายละเอีย ดของใบขนสิ น ค้าที่ได้ผ่ านพิธีการตรวจปล่ อยของออกไปแล้ ว หากภายหลั งเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องของใบขนสินค้า ตรวจพบว่าผู้นาของเข้าแสดงประเภทพิกัดอัตรา
ศุลกากรในใบขนสินค้าไม่ถูกต้องตามข้อมูลรายละเอียดสินค้าของทางหน่วยงานตรวจสอบ จะทาการ
ออกแบบแจ้งการประเมินเพื่อเรียกเก็บอากรที่ขาดแก่ผู้นาเข้า
การออกแบบแจ้งการประเมินอากรหลังการตรวจปล่อยเป็นการตรวจสอบข้อมูล
รายละเอียดของสินค้าจากเอกสารที่ผู้นาเข้าได้ยื่นไว้ขณะผ่านพิธีการศุลกากรหรือเรียกให้ผู้นาเข้ามา
ชี้แจงรายละเอียดของสินค้าที่ได้ผ่านพิธีการศุลกากรไปแล้วเท่านั้น มิได้เป็นการตรวจสอบจากลักษณะ
ของสินค้าในขณะนาเข้า อาจกล่าวได้ว่าเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบไม่ได้พิจารณาจากลักษณะของสินค้าจริง
ในขณะนาเข้า นอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบมีอานาจในการประเมินอากรและออกแบบแจ้งการ
ประเมินอากรตามที่ได้ตรวจพบได้ทันทีโดยไม่ผ่านกระบวนการในการวินิจฉัยประเภทพิกัดของสินค้า
จากส่วนมาตรฐานพิกัด อัตราศุลกากร การออกแบบแจ้งการประเมินภายหลังการตรวจปล่อยจึงเป็น
การออกแบบแจ้งการประเมินอากรโดยอาศัยทักษะความรู้ความสารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
บุคคลหรือหน่วยงานในการพิจารณาประเภทพิกัดสินค้าของผู้ตรวจสอบ
แบบแจ้ งการประเมินอากรที่เกิดจากการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อยจึงอาจมี
รายละเอียดของสินค้าในขณะนาเข้าไม่ครบถ้วน รวมทั้งขาดตัวอย่างสินค้าในขณะนาเข้า เมื่อมีการ
อุทธรณ์การประเมินอากรจากแบบแจ้งการประเมินอากรประเภทดังกล่าว เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาคาร้อง
อุทธรณ์จะต้องรวบรวมและค้นหาข้อเท็จจริงในขณะนาเข้า รวมทั้ งรายละเอียดของสินค้ าเพิ่มเติม
ทั้งจากผู้ออกแบบแจ้งการประเมินอากรและจากผู้อุทธรณ์ ซึ่งส่งผลต่อระยะเวลาในการพิจารณาคา
ร้องอุทธรณ์
อย่ างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากปริมาณคาร้องอุทธรณ์ที่รั บเข้าใหม่ในช่วงเดือน
มกราคม-ธันวาคม 2562 พบว่าเป็นมีการคาร้องอุทธรณ์การประเมินอากรที่เกิดขึ้นจากการออกแบบ
แจ้งการประเมินอากรจากการตรวจสอบย้อนหลังจากการนาเข้ าหรือส่งออก ในช่วงระยะเวลา 5-9 ปี
จานวน 2,379 คาร้องอุทธรณ์ คิดเป็นร้อยละ 34.62 และ ระยะเวลาที่เกินกว่า 9 ปี จานวน 1,653
คาร้องอุทธรณ์ คิดเป็นร้อยละ 24.05 ของคาร้องอุทธรณ์ที่รับเข้าใหม่ทั้งหมดในปี 2562 ส่งผลให้การ
ค้นหาข้อเท็จจริง ณ ขณะนาเข้า รายละเอียดของสินค้า และการติดตามเอกสารหลักฐานเป็นไปอย่าง
ล่าช้า
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การพิจ ารณาคาร้ องอุทธรณ์ข องเจ้าหน้ าที่ส่ ว นอุท ธรณ์ฯ มี กระบวนการตั้งแต่ ผู้
อุทธรณ์มายื่ นคาร้ องอุทธรณ์ที่ ส่ว นอุทธรณ์พิกัดอัตราศุลกากร กองพิกัดอัตราศุล กากร หรือด่าน
ศุลกากรหรือสานักงานศุลกากรภาค ในกรณีที่ไม่ได้ยื่นที่ส่วนอุทธรณ์พิกัดอัตราศุลกากร กองพิกัด
อั ต ราศุ ล กากร ด่ า นศุ ล กากรหรื อ ส านั ก งานศุ ล กากรภาคจะส่ ง ค าร้ อ งอุ ท ธรณ์ ร วมทั้ ง เอกสาร
ประกอบการพิจารณามายังส่วนอุทธรณ์ กองพิกัดอัตราศุลกากร โดยการพิจารณาคาร้องอุทธรณ์ของ
ส่วนอุทธรณ์มีกระบวนการ ดังนี้
(1) ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารที่ผู้อุทธรณ์นามายื่น อันประกอบด้วย
- แบบคาอุทธรณ์และคัดค้านการประเมินอากร (กศก.171) ที่ได้กรอกข้อความแสดง
เหตุผลของการอุทธรณ์หรื อโต้แย้งไว้อย่างชัดเจนทั้งประเด็นในข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เป็น
เหตุผลในการอุทธรณ์
- เหตุผลในการอุทธรณ์และคัดค้านการประเมินอากร (เพิ่มเติมจากที่ระบุไว้ในแบบถ้ามี)
- สาเนาแบบแจ้งการประเมินอากร
- สาเนาใบขนสินค้าขาเข้าหน้า/หลัง
- สาเนาใบเสร็จชาระอากร/ชาระประกัน
- สาเนา Invoice หรือ Catalog และเอกสารอื่น ๆ ถ้ามี
- หนังสือมอบอานาจติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีมิได้มายื่นด้วยตนเอง)
- บัตรประจาตัวประชาชนผู้มอบอานาจฉบับจริง พร้อมสาเนา 1 ฉบับ
- บัตรประจาตัวประชาชนผู้รับมอบอานาจฉบับจริง พร้อมสาเนา 1 ฉบับ
(2) ตรวจสอบว่าเป็นการยื่นอุทธรณ์ภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแบบ
แจ้งการประเมินอากร จากใบตอบรับทางไปรษณีย์ (ป.133ก) โดยทาบันทึกข้อความขอยืมต้นฉบับใบ
ขนสินค้าขาเข้า และใบตอบรับทางไปรษณีย์ (ป.133ก) จากหน่วยงานที่ออกแบบแจ้งการประเมิน
อากร
จากสถิติการตรวจสอบสิทธิของผู้อุทธรณ์โดยการขอยืมต้นฉบับใบขนสินค้าขาเข้า
และใบตอบรับทางไปรษณีย์ (ป.133ก) จากหน่วยงานที่ออกแบบแจ้งการประเมินอากร ในช่วงเดือน
มกราคม-ธันวาคม 2562 พบว่า อัตราการได้รับหลักฐานฯ เพื่อการตรวจสอบโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 13.12%
ซึ่งนับว่าเป็นปริมาณที่น้อยมาก ส่งผลให้ขั้นตอนในพิจารณาข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และเหตุผลการ
ประเมินของพนักงานเจ้าหน้าที่ ข้อชี้แจง ข้อโต้แย้ง และเหตุผลของผู้อุทธรณ์ เพื่อสรุปเรื่องอุทธรณ์
เสนอต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เนิ่นช้าออกไป ทาให้มีคาร้องอุทธรณ์การประเมินอากรที่
ยังไม่ได้รับการพิจารณาคงค้างอยู่เป็นจานวนมาก
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(3) พิจารณาสรุปเรื่องอุทธรณ์ อันประกอบด้วย (1) ข้อเท็จจริงในการนาของเข้า
หรือส่งของออกทั่วไปพร้อมรายละเอียดของชนิดสินค้า (2) ข้อกฎหมาย และเหตุผลการประเมินของ
พนั กงานเจ้ าหน้ าที่ (3) ข้อชี้แจง ข้อโต้แย้ง และเหตุผ ลของผู้ อุทธรณ์ พร้อมเสนอความเห็ นของ
เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาอุทธรณ์ เหตุผล ข้อมูลอ้างอิ ง และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อคณะอนุกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ในแต่ละด้านเพื่อกลั่นกรองและสรุปความเห็น และออกรายงานการประชุมพร้อมให้
คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์รับรองรายงานการประชุมภายใน 15 วันหลังจากเสร็จสิ้นการ
ประชุม ก่อนเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์วินิจฉัยชี้ขาด ภายใน 15 วัน นับแต่วัน
รับรองรายงานการประชุมของคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในแต่ละด้าน อันเป็นการใช้อานาจ
ในการพิจารณาทบทวนคาสั่งทางปกครอง พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
ระหว่างการพิจารณาคาร้องอุทธรณ์ หากพบว่าขาดต้นฉบับใบขนสินค้าจะต้องทา
หนังสือยืมไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหากเห็นว่ายังขาดเอกสารหรือข้อมูลประกอบคาอุทธรณ์ให้
มีหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ยื่นคาอุทธรณ์เพื่อให้ข้อมูลดังกล่าว
เห็นได้ว่าภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่ส่วนอุทธรณ์ กองพิกัดอัตราศุลกากร พิจารณาสรุป
เรื่องอุทธรณ์เสนอต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แล้ว มีระยะเวลาที่ต้องดาเนินการในขั้นตอน
ของคณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เพื่อออกคาวินิจฉัยอุทธรณ์ รวมทั้งสิ้น 30 วัน
เมื่อพิจารณากรอบระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์ ที่ได้กาหนดไว้ในมาตรา 41
แห่ งพระราชบั ญญั ติศุ ล กากร พ.ศ. 2560 ที่ กาหนดให้ ค ณะกรรมการพิ จารณาอุท ธรณ์ พิจ ารณา
อุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในกาหนด 180 วัน โดยสามารถขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปได้
อีกไม่เกิน 90 วัน ดังนั้น กระบวนการพิจารณาคาร้องอุทธรณ์ของเจ้าหน้าที่ส่วนอุทธรณ์ จะต้อง
ดาเนินการสรุปเรื่องอุทธรณ์ พร้อมเสนอความเห็น เหตุผล ข้อมูลอ้างอิง และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
จึงมีระยะเวลาในการดาเนินการสูงสุด 240 วัน นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์และมีเอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวกับการอุทธรณ์นั้นครบถ้วน
จากรายละเอียดหลั กเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นอุทธรณ์และวิ ธีพิจารณา
อุทธรณ์ที่ได้กล่าวไปนั้น สามารถสรุปเป็นประเด็นสาคัญ ดังนี้ 1) ขั้นตอนและกระบวนการในการ
พิจารณาคาร้องอุทธรณ์ของเจ้าหน้าที่ส่วนอุทธรณ์ 2) กาหนดระยะเวลาในการพิจารณาคาร้องฯ ของ
เจ้าหน้าที่ส่วนอุทธรณ์ 3) ข้อมูลรายละเอียดของคาร้องอุทธรณ์อันประกอบด้วยข้อเท็ จจริงและ
รายละเอียดของสินค้าในขณะนาเข้า ซึ่งเป็นเงื่อนไขสาคัญในการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ อันจะเห็นได้
จากในขั้นตอนการดาเนินการ ข้อเท็จจริงและรายละเอียดของสินค้าเป็นปัจจัยสาคัญในการพิจารณา
จาแนกประเภทพิกัดและอัตราศุลกากรของเจ้าหน้าที่ หากผู้อุทธรณ์ยื่นข้อมูลไม่ เพียงพอก็จะส่งผลต่อ
การพิจารณาเรื่องอุทธรณ์
2) สถิติผลการพิจารณาคาร้องอุทธรณ์การประเมินอากรของเจ้าหน้าที่
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จากสถิติ ผ ลการพิ จ ารณาค าร้ องอุ ท ธรณ์ ก ารประเมิ น อากรของคณะกรรมการพิจ ารณา
อุทธรณ์ด้านพิกัดอัตราศุลกากร (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม ถึ งวันที่ 13 พฤษภาคม 2563) พบว่า
มีการประเมินอากรที่ไม่ตรงตามลักษณะของสินค้ามากถึงร้อยละ 43 อันประกอบด้วย การเพิกถอน
การประเมินอากรของพนักงานเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 24 และการยกอุทธรณ์ของผู้อุทธรณ์และเพิกถอน
การประเมินอากรของพนักงานเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 19 ในขณะที่ผลการยกอุทธรณ์การประเมินอากร
ของผู้อุทธรณ์ หรือเป็นไปตามผลการประเมินอากร อยู่ที่ร้อยละ 39 อาจกล่าวได้ว่า ประสิทธิภาพของ
การประเมินอากรส่งผลต่อปริมาณคาร้องอุทธรณ์ที่เพิ่มขึ้น
3) อัตรากาลังกับหน้าที่ความรับผิดชอบและภาระงานของเจ้าหน้าที่
ส่วนอุทธรณ์พิกัดอัตราศุลกากรทาหน้าที่เปรียบเสมือนฝ่ายเลขาของคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ ซึ่งการพิจารณาคาร้องอุทธรณ์การประเมินอากรด้านพิกัดอัตราศุลกากรนั้น เป็นหน้าที่ความ
รับผิดชอบของฝ่ายอุทธรณ์พิกัดอัตราศุลกากรที่ 1 และ 2 ซึ่งมีการแบ่งขอบเขตประเภทพิกัดที่แต่ละ
ฝ่ายรับผิดชอบแตกต่างกัน ดังนี้
ฝ่ายที่ 1 - พิจารณาอุ ทธรณ์สินค้าที่มีการสาแดงประเภทพิกัดศุลกากรในใบขนสินค้าขณะ
นาเข้าในประเภทพิกัดศุลกากร ตอนที่ 9 ถึง ตอนที่ 81 และของส่งออกตามภาค 3 รวมทั้งการยกเว้น
อากรตามภาค 4 แห่งพระราชกาหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530
ฝ่ายที่ 2 - พิจารณาอุทธรณ์สินค้าที่มีการสาแดงประเภท พิกั ดศุลกากรในใบขนสินค้าขณะ
นาเข้าในประเภทพิกัดศุลกากร ตอนที่ 82 ถึง ตอนที่ 97
เมื่อพิจารณาถึงอัตรากาลังของเจ้าหน้าที่ฝ่ายอุทธรณ์พิกัดอัตราศุลกากรที่ 1 และ 2 ปริมาณ
ของส่วนอุทธรณ์พิกัดอัตราศุลกากรแล้ว พบว่าเจ้าหน้าที่มีภาระงานสูงมาก โดยเฉลี่ยอัตรากาลังของ
เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาทั้งหมด เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณา 1 คนจะมีภาระงาน 22 เรื่องอุทธรณ์ หรือ 262
คาร้องอุทธรณ์ ซึ่งหากพิจารณาประกอบกับสถิติจานวนปริมาณงานที่เจ้าหน้าที่ส่วนอุทธรณ์พิกัดอัตรา
ศุลกากรพิจารณาแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2562 จานวนเรื่องเฉลี่ยที่พิจารณาได้ต่อเดือน คื อ 22 เรื่อง
อุทธรณ์ หรือ 535 คาร้องอุทธรณ์ งานที่เจ้าหน้าที่จะต้องใช้ระยะเวลาในการสะสางงานคงเหลือ ซึ่งมี
ยอดรวม ณ เดือน ธันวาคม 2562 คือ 423 เรื่องอุทธรณ์ หรือ 4,969 คาร้องอุทธรณ์ เป็นเวลาทั้งสิ้น
กว่า 1 ปี 7 เดือน ในการดาเนินการให้เสร็จสิ้น โดยระยะเวลานี้เป็ นระยะเวลาดาเนินการเสร็จสิ้น
ภายใต้เงื่อนไขที่ ส่วนอุทธรณ์พิกัดอัตราศุลกากร จะไม่สามารถรับงานใหม่เข้ามาได้ อาจกล่าวได้ว่า
เป็นเงื่อนไขที่ไม่สามารถเกิ ดขึ้นได้ เนื่องจากสถิติงานเข้า -ออก มียอดงานเข้าใหม่เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่
29 เรื่อง หรือ 496 คาร้องอุทธรณ์
อย่ า งไรก็ ต าม จากสถิ ติจ านวนปริ มาณงานที่ เ จ้ าหน้ า ที่ ส่ ว นอุท ธรณ์ พิ กั ด อัต ราศุ ล กากร
พิจารณาแล้วเสร็จในปี 2562 จานวนเรื่องเฉลี่ยที่พิจารณาได้ต่อเดือน มีจานวนใกล้เคียงกับจานวน
ปริมาณงานที่รับเข้าใหม่โดยเฉลี่ยต่อเดือน ดังนั้น อัตรากาลังของเจ้าหน้าที่จึงมิได้เป็นอุปสรรคที่ส่งผล
ต่อการพิจารณาคาร้องอุทธรณ์ฯ หากสามารถสะสางงานคงค้างที่มีอยู่ในปริมาณมากได้
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5.2 ผลกำรสัมภำษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับพิจำรณำคำร้องอุทธรณ์กำรประเมินอำกรด้ำนพิกัด
อัตรำศุลกำกร ของส่วนอุทธรณ์พิกัดอัตรำศุลกำกร กองพิกัดอัตรำศุลกำกร
ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์ โดยแบ่งผลของการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน
ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ สามารถสรุปได้ดังนี้
อายุ พบว่ า อายุ เ ฉลี่ ย ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งมากสุ ด อยู่ ที่ ร ะหว่ า ง 31-35 ปี จ านวน 7 คน
คิดเป็นร้อยละ 41 ส่วนที่น้อยสุดอยู่ที่ 36-40 ปี จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 6
ระดับตาแหน่ง พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานตาแหน่งนักวิชาการศุลกากร ระดับ
ปฏิบัติการ จานวน 1 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 82
ระยะเวลาการปฏิ บั ติ งาน ณ กรมศุ ล กากร พบว่ า กลุ่ ม ตัว อย่ างส่ ว นใหญ่ ปฏิ บั ติ งาน ณ
กรมศุลกากร เป็นระยะเวลา 1-2 ปี จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 65
ระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 9
คน คิดเป็นร้อยละ 53
ส่วนที่ 2 ผลการศึกษาความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาคาร้องอุทธรณ์การประเมิน
อากรด้านพิกัดอัตราศุลกากร ของส่วนอุทธรณ์ กองพิกัดอัตราศุลกากร ดังนี้
1) ประสิทธิภาพของการพิจารณาคาร้องอุทธรณ์การประเมินอากรด้านพิกัดอัตราศุลกากร
ของส่วนอุทธรณ์ กองพิกัดอัตราศุลกากร
เจ้าหน้าที่ศุลกากรซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้ ส่วนใหญ่เห็นว่า กระบวนการพิจารณาคาร้อง
อุทธรณ์การประเมินอากรด้านพิกัดอัตราศุลกากรของส่วนอุท ธรณ์พิกัดอัตราศุลกากร กองพิกัดอัตรา
ศุลกากรในปัจจุบันมีประสิทธิภาพดีพอสมควร เนื่องจากมีกระบวนการทางาน (work flow) ที่ชัดเจน
มีกรอบระยะเวลาในการปฏิบั ติงานแต่ล ะขั้นตอน และมีการแบ่งหน้าที่การทางานของหน่วยงาน
ภายในส่วนอุทธรณ์ฯ ได้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามต้องพิจารณาถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานและปัจจัย
อื่นที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการทางาน เช่น ขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิของ
ผู้อุทธรณ์ที่จาเป็นต้องขอยืมเอกสารจากหน่วยงานผู้ออกแบบแจ้งการประเมินซึ่งใช้ระยะเวลาที่ไม่
สามารถกาหนดได้ขึ้นอยู่กับหน่วยงานผู้ประเมินจะส่งหลักฐานยื่นยันการรับแบบแจ้งและหลักฐาน
สนับสนุนเหตุผลที่ใช้ในการประเมินฯ เพื่อประกอบการพิจารณา อันอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพในด้าน
ระยะเวลาในการพิจารณาคาร้องอุทธรณ์ที่ทาให้ไม่สามารถดาเนินการได้ภายในกรอบระยะเวลาที่
กฎหมายกาหนด
2) ข้อจากัด ปัญหา และอุปสรรคในการพิจารณาคาร้องอุทธรณ์
เจ้าหน้าที่ศุลกากรซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ มีความเห็นว่า กระบวนการการ
พิจารณาคาร้องอุทธรณ์การประเมินอากรด้านพิกัดอัตราศุลกากร ยังคงมีอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สรุปได้ ดังนี้
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(1) การพิจารณาคาร้องอุทธรณ์จะต้องมีการตรวจสอบสิทธิยื่นคาร้องอุทธรณ์ของ
ผู้อุทธรณ์ ว่าได้ยื่นภายในกาหนดเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแบบแจ้งการประเมินอากร โดยใช้
ต้นฉบับเอกสารใบตอบรับไปรษณีย์เป็นหลักฐานที่แสดงถึงวันที่ผู้อุทธรณ์ได้รับแบบแจ้งการประเมิน
อากรจากเจ้ าหน้าที่มาพิจ ารณา ซึ่งเอกสารดังกล่าวจัดเก็บไว้ที่ห น่ว ยงานของผู้ออกแบบแจ้งการ
ประเมินอากร ผู้พิจารณาอุทธรณ์จึงต้องติดต่อขอเอกสารหลักฐานจากหน่วยงานที่ออกแบบเจ้งการ
ประเมินอากร ทาให้การตรวจสอบสิทธิของผู้ อุทธรณ์เป็นไปได้อย่างเนิ่นช้า เนื่องจากหน่วยงานที่
จัดเก็บเอกสารดังกล่าวใช้เวลานานในการค้นหาและจัดส่งมายังส่วนอุทธรณ์ หรือบางกรณีผู้ออกแบบ
แจ้งไม่สามารถค้นหาเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้
(2) เอกสาร หลั ก ฐาน ประกอบการพิ จ ารณาค าร้ อ งอุ ท ธรณ์ ใ นบางประเด็ น ที่
ผู้อุทธรณ์โ ต้แย้ งต้องติดต่อหน่ วยงานผู้ออกแบบแจ้งการประเมินอากร เพื่อพิจารณาข้อเท็จจริ งที่
สนับสนุนการประเมินอากร ทาให้เกิดความล่าช้าในการพิจารณาคาร้องฯ
(3) ผู้อุทธรณ์มิได้ให้ข้อมูลที่เพียงพอต่อการพิจารณาอุทธรณ์ เช่น อธิบายลักษณะ
ของสิน ค้าไม่ครบถ้ว น หรื อ ให้ ข้อเท็จจริงของสินค้ายังไม่เพียงพอต่อการพิจารณา เนื่องจากขาด
ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ รวมถึงสิทธิและหน้าที่ของผู้อุทธรณ์ ตลอดจนข้อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการทาคาโต้แย้งที่ขาดความชัดเจนในประเด็นที่ประสงค์จะโต้แย้ง ทาให้
เจ้าหน้าที่ไม่สามารถทราบถึงข้อเท็จจริงของสินค้ารายอุทธรณ์ได้ส่งผลให้เกิดความล่าช้าจากการที่
จะต้องทาการรวบรวมข้อมูล หรือค้นหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติม
(4) ผู้อุทธรณ์ยื่นเอกสารประกอบการพิจารณาที่ไม่ถูกต้องตามประเด็นที่ผู้อุทธรณ์
โต้แย้ง และใช้เวลานานในการยื่นเอกสารชี้แจงเพิ่มเติมกรณีที่เจ้าหน้าที่เรียกให้ผู้อุทธรณ์ยื่นเอกสาร
เพิ่มเติม และการเปิดโอกาสให้ผู้อุทธรณ์สามารถชี้แจงในประเด็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อเท็จจริง ลักษณะ
สินค้ารายอุทธรณ์ ตลอดจนการนาไปใช้งาน เพื่อประกอบการพิจารณาอุทธรณ์ ส่งผลให้ต้องใช้ระยะ
เวลานานกว่าจะได้ข้อมูลที่ครบถ้วน เพียงพอต่อการพิจารณาอุทธรณ์ประเภทพิกัดของสินค้ามีจานวน
มากและหลากหลาย ความแตกต่างเพียงเล็ก น้อยของสินค้าส่งผลต่อความถูกต้องในการพิจารณาจัด
ประเภทพิกัด ผู้พิจารณาต้องใช้เวลานานในการศึกษา ทาความเข้าใจในตัวสินค้า
(5) ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านในด้ า นการพิ จ ารณาส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านใหม่ อ าจมี
ประสบการณ์และทักษะความรู้ในด้านพิกัดศุลกากรไม่มากนัก จึงต้องมีการศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติม
อาจส่งผลให้การพิจารณาใช้เวลามากขึ้น
(6) เจ้ าหน้าที่ผู้ พิจารณาฯ มีการโยกย้ายบ่อยครั้ง ทาให้การพิจารณาขาดความ
ต่อเนื่องของการพิจารณา
(7) จานวนบุคคลการในการปฏิบัติงาน ยังไม่สอดคล้องกับประมาณงาน ณ ปัจจุบัน
3) การแบ่งโครงสร้างและอัตรากาลังของเจ้าหน้าที่ส่วนอุทธรณ์
- การแบ่งโครงสร้างภายในส่วนอุทธรณ์
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เจ้าหน้าที่ศุลกากรซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้ ส่วนใหญ่เห็นว่า การแบ่งโครงสร้าง
ภายในส่ว นอุทธรณ์พิกัดอัตราศุล กากรมีความเหมาะสมภายใต้ข้อกากัดด้านจานวนของบุคลากร
มีการกาหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน โดยพิจารณาจากความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของเจ้าหน้าที่ภายในฝ่าย ทาให้ลดระยะเวลาและความซ้าซ้อนการพิจารณา
การแบ่ งเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาออกเป็น 2 ฝ่ าย ทาให้ส ามารถกระจายงานไปในแต่ล ะฝ่ายได้อย่าง
ใกล้เคียงกัน หากเพิ่มฝ่ายพิจารณาขึ้นอีก อาจทาให้เกิดความไม่เหมาะสมของปริมาณงานที่แต่ละฝ่าย
ต้องรับผิดชอบ เนื่องจากการแบ่งฝ่ายต้องแบ่งตามความเชียวชาญของผู้พิจารณาในแต่ละประเภทของ
พิกัด นอกจากนี้ กรมฯ ได้จ้างที่ปรึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านพิกัดอัตราศุลกากร
จ านวน 2 ท่ า น มาประจ าที่ ส่ ว นอุ ท ธรณ์ พิ กั ด อั ต ราศุ ล กากร ซึ่ ง พร้ อ มให้ ค าปรึ ก ษา แนะน าแก่
เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาโดยเจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปขอคาแนะนาหรือขอคาปรึกษาได้ทุกเมื่อ
- อัตรากาลังของเจ้าหน้าที่ส่วนอุทธรณ์
เจ้าหน้าที่ศุลกากรซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้ ส่วนใหญ่เห็นว่า เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณา
มี จ านวนไม่ เ พี ย งพอหากเที ย บกั บ ปริ ม าณค าร้ อ งอุ ท ธรณ์ ที่ ยั ง อยู่ ร ะหว่ า งด าเนิ น การในปั จ จุ บั น
เนื่องจากเจ้าหน้าที่แต่ละคนมีภาระงานสูงมาก ตั้งแต่ การรวบรวมข้อเท็จจริง และเอกสารหลักฐาน
รวมทั้งพิจารณาปัญหาพิกัดอัตราศุลกากร ที่นอกจากจะพิจารณาประเภทพิกัดของสินค้าแล้ว ยังต้อง
พิจารณาถึงอัตราอากรของสินค้าด้วย นอกจากนั้นในบางกรณีจะต้องมีการพิจารณาถิ่นกาเนิดของ
สินค้า หรือพิจารณาข้อโต้แย้งของผู้อุทธรณ์ที่เป็นประเด็นโต้แย้งในข้อกฎหมายอีกด้วย นอกจากนั้น
บุคคลากรในส่ วนอุทธรณ์เป็ นเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ด้านพิกัดอัตราศุลกากรไม่มากทาให้ขาด
ประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญในการจาแนกพิกัดของสินค้า ส่งผลให้เกิดงานสะสมและทาให้
เจ้าหน้าที่ใช้ระยะเวลาในการพิจารณานานมากขึ้น
4) แนวทางการพัฒนาการพิจารณาคาร้องอุทธรณ์การประเมินอากรด้านพิกัดอัตราศุลกากร
ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 ของส่วนอุทธรณ์ กองพิกัดอัตราศุลกากร กรมศุลกากร
เจ้ า หน้ า ที่ ศุ ล กากรซึ่ ง เป็ น กลุ่ ม ตั ว อย่ า งในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี แ นวทางการพั ฒ นาการ
กระบวนการการพิจารณาคาร้องอุทธรณ์การประเมินอากรด้านพิกัดอัตราศุลกากร โดยสรุป ดังนี้
(1) เพิ่มอัตรากาลังของเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาอุทธรณ์ให้มีจานวนที่ สอดคล้องกับกับ
ปริมาณงานในปัจจุบัน และเป็น บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และเพิ่มการอบรมทักษะ
เพิ่มเติมให้แก่เจ้าหน้าที่
(2) จัดสรรบุคลากรที่มีประสบการณ์การทางานในด้านพิกัดอัตราศุลกากร
(3) ควรเพิ่มความสาคัญในการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน โดยมีกรอบ
ระยะเวลาดาเนินการที่ชัดเจน และมีการกาหนดบทลงโทษ
(4) เพิ่มระบบสืบค้นข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ
(5) นาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในกระบวนการพิจารณา เช่น การส่งเอกสารได้ด้วย e-mail
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(6) การเพิ่ ม ขวั ญ ก าลั ง ใจแก่ เ จ้ า หน้ า ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน เช่ น ค่ า ตอบแทนพิ เ ศษ
ความก้าวหน้าในสายงานวิชากร
(7) นาระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ เช่น ระบบอุทธรณ์ออนไลน์ ที่สามารถตรวจสอบ
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาได้ทันที (เช่นเมื่อมีการออกแบบแจ้งการประเมิน จะต้องมีการ
upload ข้อมูล เช่น แบบแจ้งประเมิน เอกสารประกอบการประเมิน ใบตอบรับไปรษณีย์ เป็นต้น)
(8) ควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการรับเรื่องอุทธรณ์การประเมินอากรประจา
ท่านาเข้า หรือด่านศุลกากร เพื่อพิจารณาข้อมูลเอกสารเบื้องต้นให้ครบถ้วน ก่อนที่จะส่งอุทธรณ์มาที่
ส่วนอุทธรณ์พิกัดอัตราศุลกากร
6. สรุปผลกำรวิจัยและอภิปรำยผล
จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคาร้องอุทธรณ์ฯ ทาให้
สรุปได้ว่า ประสิทธิภาพในการพิจารณาคาร้องอุทธรณ์ฯ ของส่วนอุทธรณ์ กองพิกัดอัตราศุลกากร
อัน หมายความถึง ระยะเวลาในการพิจารณา กระบวนการพิจารณาคาร้องอุทธรณ์ รวมถึงความ
ถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลและเอกสารหลักฐาน ขึ้น อยู่กับปัจจัยภายนอก 3 ประการ คือ 1) ข้อมูล
รายละเอียดของสินค้าที่ได้รับจากผู้อุทธรณ์ 2) เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอุทธรณ์ 3)
สมรรถนะของเจ้าหน้าที่ผู้ประเมินอากร และปัจจัยภายใน 2 ประการ คือ 1) ภาระงานของเจ้าหน้าที่
ผู้พิจารณา 2) สมรรถนะของเจ้าหน้ าที่ผู้ พิจารณา ซึ่งสามารถสรุปเป็นปัญหาทางตรงและปัญหา
ทางอ้อมที่ส่งผลต่อการพิจารณาคาร้องอุทธรณ์ของเจ้าหน้าที่ส่วนอุทธรณ์พิกัดอัตราศุลกากร กองพิกัด
อัตราศุลกากร ดังนี้
ปัญหาทางตรง สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประการคือ ปัญหาการได้มาซึ่งข้อมูลรายละเอียด
สินค้าจากผู้อทุ ธรณ์ ปัญหาการได้มาซึ่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอุทธรณ์ สมรรถนะ
ของเจ้ าหน้ าที่ผู้ ป ระเมิน อากร และปัญ หางานค้างและภาระงานของเจ้าหน้ าที่ผู้ พิจารณาคาร้อ ง
อุทธรณ์ ซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลโดยตรงต่อระยะเวลาดาเนินการและประสิทธิภาพในการพิจารณาคา
ร้องอุทธรณ์ฯ กล่าวคือ
ปัญหาการได้มาซึ่งข้อมูลรายละเอียดของสินค้าจากผู้อุทธรณ์นั้นเกิดจากการที่ผู้อุทธรณ์ไม่
เข้าใจเงื่อนไขของการพิจารณาพิกัดฯของสินค้า และไม่ได้ศึกษารายละเอียดในการอุทธรณ์ว่าจะต้อง
เตรียมข้อมูลอย่างไร เพื่อให้ข้อมูลมีความครบถ้วนเพียงพอต่อการพิจารณาอุทธรณ์ โดยนาเสนอข้อมูล
ในเชิงการค้า มิใช่เชิงเทคนิคหรือมิได้อธิบายคุณลักษณะเฉพาะของสินค้าไว้ ซึ่งเป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาพิกัดอัตราศุลกากรที่สาคัญ รวมถึงความไม่เข้าใจสาเหตุและความจาเป็นในการให้ข้อมูล
รายละเอียดเชิงลึกของสินค้า ทาให้บางกรณีเจ้าหน้าที่จะต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบข้อมูลและ
ศึกษาข้อมูลของสินค้านั้น ๆ เพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล และอาจต้องออก
หนังสือเรียกให้มาชี้แจงเพิ่มเติม เป็นเหตุให้กระบวนการพิจารณาเลื่อนช้าออกไป ส่งผลให้การการ
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พิจารณาคาร้องอุทธรณ์เสียเวลาดาเนินการไปในขั้นตอนของการยื่นคาร้องและการตรวจสอบข้อมูล
ของผู้ยื่นคาร้อง
ปัญหาการได้มาซึ่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอุทธรณ์จากหน่วยงานผู้ออก
แบบแจ้งการประเมินอากร เนื่องจากการคาร้องอุทธรณ์จานวนมากเป็นการอุทธรณ์การประเมินอากร
ที่เกิดจากการตรวจสอบภายหลังการตรวจปล่อย ซึ่งมีระยะเวลาในการตรวจสอบได้สูงสุดถึง 10 ปี
ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรทาให้การค้นหาเอกสารที่เก็บไว้เป็นระยะเวลานานเป็นไปได้ยาก เนื่องจาก
เจ้าหน้าที่ผู้ประเมินอากรมีอานาจในประเมินอากรได้โดยไม่ผ่านกระบวนการวินิจฉัยพิกัดศุลกากรจาก
ส่วนมาตรฐานพิกัดศุลกากรก่อนออกแบบแจ้งการประเมินอากร นอกจากนั้นการตรวจสอบหลังการ
ตรวจปล่อยยังส่งผลต่อการค้นหาข้อเท็จจริงของสินค้าเนื่องด้วยระยะเวลาอาจทาให้ไม่สามารถค้นหา
ตัวอย่างของสินค้าขณะนาเข้าได้ อีกทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินอากรนั้น ถูกจัดเก็บ
ไว้ที่หน่วยงานของผู้ออกแบบแจ้งการประเมินอากร เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาคาร้องอุทธรณ์ฯ จะต้อง
ประสานขอเอกสารหลักฐานจากหน่วยงานผู้ออกแบบเจ้งจึงเกิดความล่าช้าในการค้นหา และจัดส่ง
เอกสารมายั ง ส่ ว นอุท ธรณ์ พิ กั ดอั ต ราศุ ล กากร เพื่อ ตรวจสอบสิ ทธิ ข องผู้ อุ ทธรณ์ และตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง ส่งผลให้การการพิจารณาคาร้องอุทธรณ์โดยส่วนใหญ่เสียเวลาดาเนินการไปในขั้นตอนของ
การติดตามเอกสารหลักฐานจากหน่วยงานของผู้ออกแบบแจ้งการประเมิน
สมรรถนะของเจ้าหน้าที่ผู้ประเมินอากร เป็นปัญหาในด้านความรู้และทักษะของเจ้าหน้าที่
ผู้ประเมินอากร เนื่องจากวิธีการจาแนกประเภทพิกัดศุลกากรเป็น เรื่องทางเทคนิคที่มีความละเอียด
ซับซ้อนประกอบกับต้องอาศัยการตีความที่อาจทาให้เกิดความเห็นในการจัดประเภทพิกัดศุลกากรที่
แตกต่างกัน การพิจารณาประเภทพิกัดศุลกากร มีลักษณะที่เป็นวิช าการจาเป็นที่จะต้องมีความรู้
ความสามารถเฉพาะด้าน ไม่ว่าจะเป็นความรู้เฉพาะในสินค้าและความรู้ความเชี่ยวชาญในพิจารณา
ประเภทพิกัดของสินค้า การประเมินอากรโดยอาศัยทักษะเฉพาะบุคคลของเจ้าหน้าที่อาจส่งผลต่อ
ความถูกต้องของการประเมินอากร อันจะส่งผลต่อปริมาณคาร้องอุทธรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณี
การตรวจสอบภายหลั ง การตรวจปล่ อ ยซึ่ ง เจ้ า หน้ า ที่ มี อ านาจประเมิ น อากรและออกแบบแจ้ ง
การประเมินอากรโดยไม่ต้องผ่านส่วนมาตรฐานพิกัดศุลกากรอันเป็นหน่ว ยงานของกรมศุลกากรที่มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการพิจารณาวินิจฉัยพิกัดศุลกากรของสินค้า
ปริมาณงานค้างและภาระงานของเจ้าหน้าที่เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ส่งผลต่อการพิจารณาคาร้อง
อุทธรณ์ ไม่ว่าจะเป็นระยะด้านเวลาการดาเนินการและคุณภาพ เนื่องจากในการพิจารณาคาร้อง
อุทธรณ์การประเมินอากรด้านพิกัดอัตราศุลกากรนั้น นอกจากจะต้องจาแนกประเภทพิกัดศุลกากร
ของสินค้า ซึ่งเจ้าหน้าที่จาเป็นที่จะต้องมีระยะเวลาในการพิจารณาไตร่ตรองข้อมูลสินค้าให้เป็นไป
อย่างครบถ้วนรอบด้านมากที่สุด เพื่อให้ผลการพิจารณาฯ มีความถูกต้องแล้ว ยังต้องพิจารณาถึง
ข้อเท็จจริง ข้อโต้แย้งของผู้อุทธรณ์ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในขณะนาเข้าประกอบอันส่งผลต่อ
การพิจารณาอัตราอากรของสินค้าที่อุทธรณ์ นอกจากนั้นอาจจะต้องพิจารณาถึงถิ่นกาเนิดของสินค้า
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อันส่งผลต่อการได้สิทธิลดหย่อยอากรตามความตกลงระหว่างประเทศ ซึ่งต้องพิจารณาข้อกาหนดอัน
เกี่ ย วข้ อ งกฎหมายจ านวนมาก การที่ เ จ้ า หน้ า ที่ มี ภ าระงานมากย่ อ มส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพ
ในการพิจารณาฯ อีกทั้ง จานวนคาร้องอุทธรณ์ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ดังนั้น ด้วยอัตรากาลังของเจ้าหน้าที่
ที่มีจากัดในขณะที่มีภาระงานจานวนมาก จึงเป็นข้อจากัดและอุปสรรคสาคัญในการพิจารณาคาร้อง
อุทธรณ์ของส่วนอุทธรณ์ กองพิกัดอัตราศุลกากร
ปัญหาทางอ้อม เป็นปัญหาในด้านความรู้และทักษะของเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาคาร้องอุทธรณ์
เนื่องจากลักษณะงานของเจ้าหน้าที่ส่วนอุทธรณ์พิกัดอั ตราศุลกากร มีหน้าที่หลักในการพิจารณาคา
ร้องอุทธรณ์โดยการจาแนกประเภทพิกัด และอัตราศุลกากรของสินค้า มีลักษณะที่เป็นวิชาการจาเป็น
ที่จ ะต้องมีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน ไม่ว่าจะเป็นความรู้เฉพาะในสิ นค้าและความรู้ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะในการจาแนกประเภทพิกัดอัตราศุลกากรที่จาเป็นจะต้องใช้เวลาในการศึกษาและสั่ง
สมประสบการณ์ ซึ่งเจ้ าหน้ าที่ประจาส่ว นอุทธรณ์พิกัดอัตราศุล กากรโดยส่ว นใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่
ตาแหน่งนักวิชาการศุลกากรระดับปฏิบัติการที่เป็นข้าราชการบรรจุใหม่ จบปริญญาจากหลากหลาย
สาขาวิชา และด้วยการหมุนเวียนตาแหน่งนักวิชาการศุลกากรภายในกรมศุลกากรทาให้ไม่มีเจ้าหน้าที่
เดิมถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ให้ นอกจากหัวหน้าฝ่ายและ ผู้อานวยการส่วน ส่งผลให้ในการสอน
งานและถ่ า ยทอดความรู้ จ ะต้ อ งท าควบคู่ ไ ปกั บ การท างานจริ ง ซึ่ ง จะต้ อ งใช้ ร ะยะเวลาในการ
ดาเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดมากที่สุด
จำกกำรวิเ ครำะห์ปัจ จั ยที่ส่ งผลกระทบต่อกำรพิจำรณำค ำร้ อ งอุทธรณ์ กำรประเมิน ฯ
ผู้วิจัยขอเสนอแนวทำงกำรพัฒนำและเพิ่มประสิทธิภำพ กำรพิจำรณำคำร้องอุทธรณ์กำรประเมิน
อำกรด้ำนพิกัดอัตรำศุลกำกร ของส่วนอุทธรณ์ กองพิกัดอัตรำศุลกำกร กรมศุลกำกร สรุปได้ดังนี้
ด้านปัจจัยภายนอก อันได้แก่การได้มาซึ่งข้อมูลรายละเอียดของสินค้าที่ได้รับจากผู้อุทธรณ์
และเอกสารหลั ก ฐานที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ ซึ่ง เป็ น ปั ญ หาทางตรงที่ ส่ ง ผลต่ อ การ
พิจารณาคาร้องอุทธรณ์การประเมินอากรของส่วนอุทธรณ์พิกัดอัตราศุลกากร ดังนี้
1) ในด้ า นการบริ ห าร ควรมี ก ารน าระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ ทั น สมั ย มาใช้ ตั้ ง แต่
กระบวนการออกแบบแจ้ งการประเมินอากร อันถือเป็นจุดเริ่มต้นของการโต้แย้งการประเมิน ฯ
โดยให้มีระบบการจัดเก็บข้อมูลเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการออกแบบแจ้งการประเมินฯ และเอกสาร
สาคัญในการตรวจสอบสิทธิของผู้อุทธรณ์รวมทั้งเอกสารอื่นที่จาเป็นต่อการพิจารณาจาแนกพิกัดอัตรา
ศุลกากรของสินค้า โดยเชื่อมโยงกับส่วนอุทธรณ์พิกัดอัตราศุลกากรในตรวจสอบข้อมูลที่จาเป็นต่อการ
พิจารณา อันเป็นการลดขั้นตอนในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานผู้ออกแบบแจ้งเพื่อขอเอกสาร
หลักฐานในการพิจารณา และป้องกันปัญหาเอกสารสูญหาย อันเป็นการลดอุปสรรคในการค้นหา
เอกสารหลักฐานเพื่อการพิจารณาคาร้องอุทธรณ์โดยจัดทาเป็น Barcode หรือ QR Code สาหรับ
แบบแจ้ งการประเมิน อากรเรื่ องนั้น ๆ เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล กับคาร้องอุทธรณ์ที่ผู้ อุทธรณ์นามายื่น
รวมทั้งใช้ระบบการยื่นอุทธรณ์ออนไลน์ ที่ผู้อุทธรณ์สามารถยื่นเอกสารเพิ่มเติมผ่านทางระบบดังกล่าว
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ได้ทัน ทีเมื่อเจ้ าหน้ า ที่ร้ องขอ โดยมีการแสดงรายละเอียดข้อมูล เอกสารหลั ก ฐาน และวิธีการยื่ น
อุทธรณ์พร้อมทั้งแนวทางในการโต้แย้งแบบแจ้งการประเมินในประเด็นต่าง ๆ ไว้ในระบบดังกล่าว
นอกจากนั้นควรจัดให้มีการประเมินผลการประสานงานและการตอบกลับเอกสารระหว่าง
ส่วนอุทธรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานว่าตอบสนองต่อการทางาน
ได้อย่างรวดเร็วมากน้อยเพียงใดในกรณีที่มีการร้องขอเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติม
2) สร้างเครือข่ายความรู้ สร้างความเข้าใจในเรื่องข้อมูลรายละเอียดของสินค้า โดยเฉพาะ
การสร้ างความรู้ความเข้าใจถึงความจาเป็นของข้อมูล เนื่องจากข้อมูลรายละเอียดของสินค้าเป็น
เงื่อนไขส าคัญ ในการพิจ ารณาคาร้ องอุท ธรณ์ หากผู้ อุท ธรณ์ยื่ นข้อมูล ไม่เพีย งพอก็ จะไม่ส ามารถ
ดาเนินการพิจารณาได้ ยิ่งข้อมูลของสินค้ามีความสมบูรณ์ถูกต้องมากเท่าไหร่ การดาเนินพิจารณาของ
เจ้าหน้าที่ก็จะสามารถเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากพิกัดอัตราศุลกากรเป็นระบบการจาแนกสินค้า กาหนดรหัสสินค้า
และอัตราอากร สินบางรายการมีลักษณะที่ใกล้เคียงกันทาให้ตีความหมายผิดเพี้ยน ไปจากรหัสสินค้า
และอัตราภาษีที่ถกู ต้อง ความไม่เข้าใจอย่างถูกต้องแท้จริงจึงเกิดเป็นปัญหาการประเมินอากรศุลกากร
และการอุทธรณ์การประเมินอากรขึ้น ดังนั้นเพื่อให้รายละเอียดของสินค้าไม่เป็นข้อจากัดในการ
พิจารณาคาร้องอุทธรณ์ และช่วยให้การพิจารณาอุทธรณ์ฯ เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว จาเป็นต้องมีการ
สร้างองค์กรในลักษณะเครือข่ายความรู้ระหว่างส่วนอุทธรณ์ กองพิกัดอัตราศุลกากรและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องอื่น รวมทั้งประชาชน โดยมุ่งเน้นการสื่อสาร การแลกเปลี่ยนข้อมูล และการมีส่วนร่วมของ
ผู้ประกอบการให้มากขึ้น เพื่อเป็นพื้นที่ให้ผู้ประกอบการได้เสนอข้อมูลทางเทคนิค หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ
รวมทั้งเป็นพื้นที่สาหรับหน่วยงานที่มีหน้าที่ควบคุมทางศุลกากรเพื่ออธิบายหลักเกณฑ์ลักษณะของ
สิ น ค้า นอกจากนั้ น ควรจั ดให้ มีคาอธิบ ายชี้แ จงที่ ชัดเจน เข้าใจง่า ย เรื่ องพิ กัดอั ตราศุ ล กากรที่ มี
ลักษณะคล้ายกันออกเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่ผู้นาของเข้าและส่งของออกเพื่อลดปัญหาการสาแดง
พิกัดอัตราศุลกากรไม่ถูกต้องของผู้นาเข้า และเป็นองค์ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจในการประเมิน
อากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประเมินอากร อันส่งผลต่อปริมาณคาร้องอุทธรณ์ของส่วนอุทธรณ์
3) ควรปรับกระบวนการในการออกแบบแจ้งการประเมินอากรที่เกิดภายหลังการตรวจปล่อย
สินค้าไปจากอารักขาศุลกากรแล้ ว เนื่องจากการค้นหาข้อมูลเอกสารหลักฐาน และข้อเท็จจริงของ
สินค้าเพิ่มเติมเป็นไปโดยยากเมื่อคาร้องอุทธรณ์จากการประเมินอากรกรณีดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการ
พิจารณาอุทธรณ์ ควรให้มีกระบวนการในการส่งข้อเท็จจริง หรือผลการตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้าที่
ตรวจพบ ไปยังส่วนมาตรฐานพิกัดศุลกากรเพื่อวินิจฉัยพิกัดศุลกากร และพิจารณาออกแบบแจ้งการ
ประเมินอากรเมื่อพบว่าผลวินิจฉัยอากรจากหน่วยงานดังกล่าวฯ ไม่ตรงตามที่ผู้นาเข้าได้สาแดงไว้ใน
ใบขนสิ น ค้า อัน เป็ น การลดอานาจในการประเมินอากรและออกแบบแจ้งการประเมินอากรของ
เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ต รวจสอบภายหลั ง การตรวจปล่ อ ยเพื่ อ ลดข้ อ จ ากั ด ในด้ า นสมรรถนะของเจ้ า หน้ า ที่
ผู้ประเมินอากร และลดปัญหาและอุปสรรถในด้านการค้นหาข้อเท็จจริง และเอกสารหลักฐานที่จาเป็น
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ในการพิจารณาคาร้องอุทธรณ์ เนื่องจากได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง และเอกสารหลักฐานที่จาเป็น
ในการวินิจฉัยพิกัดศุลกากรโดยหน่วยงานที่มีหน้าที่และความเชี่ยวชาญในการวินิจฉัยพิกัดศุลกากร
แล้ว นอกจากนั้นยังเป็นการลดขั้นตอนในการประสานเอกสารระหว่างหน่วยงานผู้ออกแบบแจ้งการ
ประเมินอากรภายหลังการตรวจปล่อยจาก ท่า หรือที่นาเข้าต่าง ๆ
ทั้งนี้ เนื่องจากสินค้าได้ตรวจปล่อยไปจากอารักขาศุลกากรแล้ว และการตรวจสอบภายหลัง
การตรวจปล่อยมีระยะเวลาในการดาเนินการได้สูงสุด 10 ปี ในกรณีที่มีความจาเป็น จึงไม่มีความ
จาเป็นต้องเร่งดาเนินการ ควรคานึงถึงความครบถ้วนและความถูกต้องของข้อมูลและข้อเท็จจริงใน
การประเมินอากรเป็นสาคัญ
ข้อเสนอแนะด้านปัจ จัยภายในอันได้แก่ทักษะของเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณา ควรมีการจัดการ
ฝึ กอบรมหรื อส่ งเจ้ าหน้ าที่ ภ ายในส่ ว นอุทธรณ์ไปเข้า รับการอบรมในหลั กสู ตรที่ เกี่ยวข้อ งกับงาน
พิจารณาอุทธรณ์ เช่นการบรรยาย/อบรมของภาคเอกชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (บริษัท/สวทช./
กรมโรงงาน/หน่วยงานด้าน IT ฯลฯ) ในเรื่องการทางานหรือข้อมูลเชิงเทคนิคของสินค้า เพื่อเป็นการ
สั่งสมทักษะ เพิ่มพูนความรู้ที่ต้องใช้ในการพิจารณาประเภทพิกัดของสินค้า และให้เท่าทันต่อการ
พัฒนาการของเทคโนโลยีของสินค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
อย่างไรก็ตาม ด้วยสถานการณ์งานสะสมของส่วนอุทธรณ์ที่มีปริมาณมาก อันส่งผลต่อภาระ
งานของเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาซึ่งมีอัตรากาลังและประสบการณ์การทางานน้อย ทาให้การแก้ปัญหา
ภาระงานเหล่านี้เป็นเรื่องเร่งด่วนที่กองพิกัดอัตราศุลกากรต้องเร่งดาเนินการ เพื่อสร้างความพร้อม
และพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาควบคู่กับการพัฒนากระบวนการการพิจารณาอุทธรณ์
โดยการนาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อรองรับคาร้องอุทธรณ์ในอนาคต
7. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ควรพิจารณาถึงความจาเป็นและความเหมาะสมของขั้นตอนการประเมินอากรขณะนาเข้า
ซึ่งอาจกระทาได้โดยมิจาเป็นต้องให้ผู้นาเข้ าหรือผู้ส่งของออกต้องชาระอากร หรือวางประกันให้เท่า
คุ้มค่าอากรก่อนนาของออกจากอารักขาศุลกากร เพื่อลดภาระและค่าใช้จ่ายของผู้นาเข้า เนื่องจาก
แบบแจ้งการประเมินอากรที่ออกในขั้นตอนดังกล่าวนั้น มีผลทางกฎหมายไม่แตกต่างจากแบบแจ้งการ
ประเมินอากรที่ออกภายหลังการตรวจปล่ อยซึ่งไม่ได้กาหนดให้ผู้นาเข้าต้องกระทาการหรือไม่กระทา
การใด ๆ อันเป็นการเพิ่มภาระทางด้านเศรษฐกิจแก่ผู้นาเข้า นอกจากนั้นแบบแจ้งการประเมินอากร
ถือเป็นการใช้อานาจทางปกครองของเจ้าหน้าที่รัฐอันมีผลบังคับได้ตามกฎหมาย นอกจากนั้นยังอาจ
ส่งผลต่อการตัดสินใจในการใช้สิท ธิอุทธรณ์การประเมินอากรต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ด้วย
ข้ อ จ ากั ด ด้ า นขั้ น ตอนและระยะเวลาในการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ทุ น ทางธุ ร กิ จ
ทาให้อาจไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการใช้อานาจรัฐ
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กำรศึกษำควำมผูกพันต่อองค์กำรของข้ำรำชกำรกรมกำรสรรพกำลังกลำโหม
ปวีณรัตน์ มะลิทอง*
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการกรมการสรรพกาลั ง
กลาโหม ส านั ก งานปลั ดกระทรวงกลาโหม ครั้งนี้ มีวัต ถุประสงค์ เพื่อ ศึกษาระดั บความผู ก พันต่ อ
องค์การของข้าราชการกรมการสรรพกาลังกลาโหม ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันขององค์การของ
ข้าราชการกรมการสรรพกาลังกลาโหม และแนวทางในการสร้างความผูกพันเพื่อพัฒนากรมการสรรพ
กาลังกลาโหมให้มีประสิทธิผลมากขึ้น วิธีการศึกษาวิจัยเป็นวิธีการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้ใช้
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากข้าราชการกรมการสรรพกาลังกลาโหม จานวน 142 คน โดยกาหนด
ขนาดตัวอย่าง โดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งเป็นชั้นภูมิ (Stratified Sampling) เป็นการสุ่มตัวอย่าง
ประชากรแบบแบ่ ง ประชากรออกเป็ น พวกหรื อ ชั้ น ตามสั ด ส่ ว นของประชากร คื อ นายทหาร
ชั้นสัญญาบัตร และ นายทหารชั้นประทวน ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการ
วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยใช้การหาค่าสัมประสิทธิ์ สัมพันธ์เพียรสัน (Pearson
Correlation)
จากการเก็บข้อมูลพบว่ากลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิ ง อยู่ในช่วงเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์
มีสถานภาพโสด มีรายได้ 15,001-25,000 บาท มีระดับการศึกษาปริญญาตรี เป็นนายทหารสัญญา
บัตร และมีอายุงาน 20 ปีขึ้นไป
ผลการศึ ก ษาพบว่ า ปั จ จั ย ที่ ท าข้ า ราชการมี ค วามรู้ สึ ก ผู ก พั น ต่ อ องค์ ก าร คื อ ปั จ จั ย ด้ า น
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ รองลงมาคือ ประสบการณ์ในการทางาน และลาดับสุดท้ายคือ ลักษณะ
งาน จากการศึกษาความผูกพันต่อองค์การในมิติต่าง ๆ พบว่าข้าราชการกรมการสรรพกาลังกลาโหม
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การโดยรวมอยู่ในระดับสูง โดยค่าเฉลี่ยสูงสุดลาดับแรกคือ
ความทุ่มเทเพื่อความส าเร็ จ ขององค์การ รองลงมาคือ ความเชื่อมั่นและยอมรับในเป้าหมายของ
องค์การ และลาดับสุดท้าย คือ ความตั้งใจที่จะคงความเป็นสมาชิกขององค์การ และเมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อสามารถสรุปได้ดังนี้
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1) ระดับความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการกรมการสรรพกาลังกลาโหม ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับค่อนข้างสูง เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ความทุ่มเทเพื่อความสาเร็จขององค์การ อยู่ในระดับ
สู ง สุ ด รองลงมาคื อ ความเชื่ อ มั่ น และยอมรั บ ในเป้ า หมายขององค์ ก าร และล าดั บ สุ ด ท้ า ยคื อ
ความตั้งใจที่จะคงความเป็นสมาชิกขององค์การ
2) ปัจจัยมีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ อายุ
รายได้ และอายุงาน ลักษณะงาน ประสบการณ์การทางาน และผลตอบแทนและสวัสดิการ
คำสำคัญ: ความผูกพันต่อองค์การ, กรมการสรรพกาลังกลาโหม, ความหลากหลายของบุคคลากร
1. บทนำ
ในสภาวะปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากความผันผวนของ
สภาพทางเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมทางสังคมและสิ่งแวดล้อม สถานการณ์การเมืองที่ขาดความมั่นคง
ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ล้าสมัย ส่งผลให้แต่ละองค์การต้องมีการปรับเปลี่ยน
นโยบาย รู ป แบบการบริ หาร โครงสร้างองค์ การ เพื่ อให้ ส อดคล้ องกั บสถานการณ์ที่ เปลี่ ยนแปลง
ตลอดเวลา องค์การจึงต้องมีการปรับตัวเพื่อให้องค์การอยู่รอดจากกระแสโลกในปัจจุบันที่มุ่งขับเคลื่อน
ให้องค์การดาเนินกิจการไปสู่ความเป็นเลิศ เพื่อผลักดันการพัฒนาองค์การ ทาให้องค์การปรับปรุง
สร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ เอื้อต่อการเจริญเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ ศักยภาพ และความยั่งยืน
การบริหารและการพัฒนาองค์การจึงเน้นความสาคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นปัจจัยที่
สาคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนการดาเนินงานขององค์การ แม้แต่ในองค์การภาครัฐเองก็มีความจาเป็น
ที่จะต้องปรับตัวในการดาเนินงานให้มีความสนใจ ใส่ใจ ในคุณภาพในการบริหารจัดการองค์การเพื่อมุ่ง
สู่ประสิทธิภาพ ซึ่งในปัจจุบันได้ประยุกต์ให้มีการบริหารปรับปรุงคุณภาพผลการดาเนินงานของภาครัฐ
ซึ่งมีค่านิยมหลักของเกณฑ์คุณภาพการจัดการ (สานักงานพัฒนาระบบข้าราชการ, 2553) ที่เกี่ยวข้อง
กั บ การให้ ค วามส าคั ญ กั บ บุ คลากรขององค์ การ ซึ่ งถื อ ได้ ว่ าเป็ น ทุ นทางปั ญ ญา องค์ ก ารจะบรรลุ
เป้าหมายได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับทรัพยากรบุคคลเป็นสาคัญ องค์การต่าง ๆ จึงต้องมุ้งเน้นที่จะรักษา
บุคลากรที่มีคุณภาพให้คงอยู่กับองค์การ นอกจากความรู้และทักษะต่าง ๆ แล้ว หากบุคลากรมีความ
ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการทางานอย่างเต็มความสามารถ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแล้ว
องค์การก็จะมีการพัฒนา และประสบความสาเร็จ บรรลุเป้าหมายที่องค์การตั้งไว้ ดังที่ Steer ได้กล่าว
ไว้ว่า “ความผูกพันเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพขององค์การ” (Steers, 1977: 46) ความผูกพันต่อองค์การ
จึงถือว่าเป็นกุญแจสาคัญอย่างหนึ่งที่ผู้บริหารต้องทาให้เกิดขึ้นภายในองค์การ หากองค์การที่สามารถ
ทาให้บุคลากรเกิดความรักความผูกพันหรือรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ ย่อมทาให้บุคลากรทุ่มเท
ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์คงไม่แค่เพียงการเพิ่ม
ความรู้หรือทักษะเพียงเท่านั้น หากแต่เพิ่มมุมมองของการสร้างความผูกพันต่อองค์การ ซึ่งเป็นปัจจัยที่
จะทาให้คนทางานอย่างเต็มที่และเต็มความสามารถ
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นอกจากนั้นในแต่ละองค์การจะมีความหลากหลายของบุคคลากรที่แตกต่างช่วงวัยกัน ซึ่งช่วง
วัยที่ต่างกันมักส่งผลต่อความคิด ความรู้สึกที่อาจส่งผลต่อการทางานร่วมกัน การพัฒนาบุคลากรใน
องค์การนั้น จะต้องมีความเข้าใจในธรรมชาติของบุคลากรในแต่ละช่วงวัยด้วย การเข้าใจทฤษฎีเจเนอ
เรชั่นของบุคลากรในองค์กรย่อมเป็นเครื่องมือที่ทาให้ผู้บริหารรู้จักใช้ทรัพยากรมนุษย์ใ นองค์กรได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งช่วงวัยที่แตกต่างกันถูกแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ เบบี้บูมเมอร์
(Baby Boomer) เจนเนอเรชั่ น เอ็ ก ซ์ (Generation X) และเจนเนอเรชั่ น วาย (Generation Y)
ที่ทางานร่วมกันอยูใ่ นองค์การ ซึ่งปัจจุบันคนในช่วงเบบี้บูมเมอร์ จะเป็นส่วนน้อยในองค์การ เนื่องจาก
เกษียณอายุงาน กลุ่มคนในช่วงอายุวัย เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ (Generation X) และเจนเนอเรชั่นวาย
(Generation Y) จึ ง เข้ า มามี บ ทบาทในองค์ ก ารมากขึ้ น ซึ่ ง ช่ ว งวั ย ที่ ต่ า งกั น จะส่ ง ผลต่ อ ความคิ ด
ค่านิยม ทัศนคติทางความเชื่อ รูปแบบความเชื่อในการดาเนินชีวิต ความแตกต่างของกลุ่มคนในแต่ละ
ช่วงวัยนั้นจึงมีอิทธิพลอย่างมากต่อวิถีการทางานที่ต้องทางานร่วมกัน รวมทั้งการทุ่มเทในการทางานที่
แตกต่างกัน
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเห็นสมควรที่จะทาการศึกษาความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการกรมการ
สรรพกาลังกลาโหมที่มีต่อกรมการสรรพกาลังกลาโหมในระดับใด และมีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อความ
ผู กพั นขององค์ การอี กทั้ งยั งมีแนวทางใดบ้างในการสร้างความผู กพันเพื่ อพัฒนากรมการสรรพก าลั ง
กลาโหมให้มีประสิทธิผลมากขึ้น
2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการกรมการสรรพกาลังกลาโหม
2.2 เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการกรมการสรรพกาลัง
กลาโหม
2.3 เพื่อศึกษาแนวทางในการสร้างความผูกพันเพื่อพัฒนากรมการสรรพกาลั งกลาโหมให้ มี
ประสิทธิผลมากขึ้น
3. แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง
Porter, Steers, Mowday and Boulian (1974) ให้นิยามความผู กพันต่อองค์การว่าเป็น
ความรู้สึก ความแข็งแกร่งของการแสดงตัวของผู้ปฏิบัติงานที่แสดงความเป็นหนึ่งเดียวกันกับองค์การ
ค่านิยมที่กลมกลืนกันของสมาชิก และการมีส่วนเกี่ยวข้อง ความเต็มใจที่จะอุทิศแรงกายและแรงใจ
ให้กับองค์การ โดยอธิบายความผูกพันประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ลักษณะ คือ
1) ความเชื่อมั่น การยอมรับในเป้าหมาย และค่านิยมขององค์การ เนื่องจากสมาชิกองค์การ
มีความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับองค์การ มีความรู้สึกร่วมของการเป็นเจ้าขององค์การ
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2) ความพยายามอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติงานให้กับองค์การ ที่จะทุ่ม เทเพื่อความสาเร็จของ
องค์ การ อย่ า งเต็มใจ พฤติกรรมของผู้ ป ฏิบั ติง านที่ มีค วามผู ก พัน ต่อองค์ การมุ่ง เน้ นความเต็ มใจ
ความทุ่มเทกาลังกายกาลังใจ เพื่อให้การประสบผลสาเร็จ และบรรลุเป้าหมายขององค์การ
3) ความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคงความเป็นสมาชิกขององค์การ มีความตั้งใจอย่างแน่ว
แน่เพื่อให้เป้าหมายขององค์การบรรลุความสาเร็จ มีความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์การและ
ความรู้สึกมั่งคงที่จะอยู่กับองค์การนั้น
Koch และ Steers (1977) ผู้ปฏิบัติงานที่มีความผูกพันต่อองค์การสูงจะปฏิบัติงานได้ดีกว่า
ผู้ที่มีความผู กพัน ขององค์การต่า และความผู กพันต่อองค์การเป็นตัว ชี้วัดความมีประสิทธิผลของ
องค์การ มีลักษณะที่ครอบคลุมกว่าความพึงพอใจในงาน เนื่องจากเป็นการสะท้อนถึงผลโดยทั่วไปที่
สมาชิกมีการตอบสนองต่อส่วนรวม โดยความผูกพันจะเน้นไปที่ค่านิยมและเป้าหมายขององค์การ
และงานในหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานด้วย
ภรณี (กี ร์ ติ บุ ต ร) มหานนท์ (2529) ความรู้ สึ ก ผู ก พั น จะน าไปสู่ ผ ลที่ สั ม พั น ธ์ กั บ ความมี
ประสิทธิผลขององค์การดังนี้
1) พนั ก งาน ซึ่ งมี ค วามรู้ สึ ก ผู กพั น อย่ างแท้ จ ริง ต่ อ เป้ า หมาย และค่ า นิ ย มขององค์ ก ารมี
แนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การอยู่ในระดับสูง
2) พนั ก งานซึ่งมีค วามรู้ สึ กผู กพัน อย่า งสู งมั กมีค วามปรารถนาอย่างแรงที่จะยั งคงอยู่กั บ
องค์การต่อไป เพื่อที่จะทางานขององค์การให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งตนเองต้องเลื่อมใส ศรัทธา
3) บุคคลมีความผูกพันต่อองค์การ และเลื่อมใสศรัทธาในเป้าหมายขององค์การ มักมีความ
ผูกพันอย่างมากต่องาน เพราะเห็นว่างานคือหนทางซึ่งจะสามารถทาประโยชน์กับองค์การบรรลุถึง
เป้าหมายได้สาเร็จ
4) จากความหมายของคาว่าความรู้สึกผู กพัน (Commitment) อาจคาดได้ว่าบุคคล ซึ่งมี
ความรู้สึกผูกพันสูง จะเต็มใจที่จะใช้ความพยายามมากในการทางานให้กับองค์การ ซึ่งความพยายาม
ดังกล่าวจะมีผลทาให้การปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเหนือคนอื่น
Cherrington (1994; อ้างถึงใน สามารถ ศุภรัตน์อาภรณ์, 2544) ความผูกพันต่อองค์การเกิด
จากปัจจัยที่สาคัญดังนี้
1) ลั กษณะส่ วนบุ คคล ได้แก่ ผู้ที่มีอายุมากหรือมีอยู่ในองค์การนั้นมานาน มักจะมีความ
ผูกพันต่อองค์การสูงกว่าผู้ที่มีอายุน้อยหรือผู้ที่เพิ่มเข้ามาอยู่ในองค์การ ผู้ที่มีแรงจูงใจมากจะมีความ
ผูกพันมากผู้ที่มีการศึกษาสูงจะมีความผูกพันต่อองค์การต่ากว่าผู้ที่มีการศึกษาน้อยกว่า และเพศหญิง
มักมีความผูกพันต่อองค์การมากกว่าเพศชาย
2) ลักษณะของงาน ได้แก่ การมีส่วนร่วมในงานและการได้ทางานที่มีความสาคัญจะก่อให้เกิด
ความผู กพัน ต่อองค์การในระดับที่สู ง หากลักษณะของงานมีความขัดแย้งและความสั บสนในงาน
เกิดขึ้นมักจะส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การให้ลดลงได้
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3) ลักษณะองค์การ ได้แก่ การให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการกระจายอานาจ
ให้แก่พนักงานจะสร้างให้เกิดความผูกพันต่อองค์การ
4) ลักษณะประสบการณ์การทางาน ได้แก่ ความรู้สึกว่าตนมีความสาคัญต่อองค์การ ได้รับ
การตอบสนองจากองค์การในสิ่งที่คาดหวัง องค์การสามารถเป็นที่พึ่งให้แก่พนักงานได้ 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) คุณลักษณะงานที่ทา (Role-related Characteristics) การมอบหมายงานที่มีความสาคัญ
มีความท้าทาย และมีบทบาทชัดเจน และสอดคล้องกับตนเอง มีผลต่อความผูกพันองค์การ กล่าวคือ
ผู้ปฏิบัติงานได้รับมอบหมายงานที่มีความสาคัญและมีความชัดเจน ไม่ขัดต่อบทบาทของผู้ปฏิบัติงาน
จะมีแนวโน้มมีความผูกพันต่อองค์การในระดับสูง
3) คุณลักษณะโครงสร้างขององค์การ (Structure Characteristics) ได้แก่ ระบบองค์การที่มี
แบบแผน การกระจายอานาจ การมีส่ว นร่ว มในการบริหารและการมีส่ว นร่วมในการเป็นเจ้าของ
องค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกต่อความผูกพันต่อองค์การ กล่าวคือ องค์การที่มีลักษณะองค์การแบบ
กระจายอานาจ (Decentralization) และมีความเป็นทางการสูง จะทาให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความผูกพัน
ต่อองค์การมากขึ้ น อีกทั้งยังพบอีกว่าการให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในองค์การและมี
ส่วนร่วมเป็นเจ้าขององค์การก็มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันต่อองค์การ
4) ประสบการณ์ในการทางาน (Work Experiences) ประสบการณ์ที่ผู้ปฏิบัติงานที่ทางาน
กับองค์การสร้างความผูกพันในทางจิตใจ ได้แก่ ความรู้สึกว่าองค์การมีความน่าเชื่อถือ ความรู้สึกว่า
ตนมีความสาคัญต่อองค์การ มีความรู้สึกว่างานที่ทามีความสาคัญต่อองค์การ ทัศนคติที่มีต่อเพื่อน
ร่วมงาน การพึ่งพาผู้บังคับบัญชา การปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชา เหล่านี้เป็นปัจจัยที่มีผลทางบวก
ต่อความผูกพันต่อองค์การ
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4. ขอบเขตและวิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ
1) ขอบเขตด้านเนื้อหาในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อ
ความผูกพันต่อองค์การ ระดับความผูกพันต่อองค์การของกรมการสรรพกาลังกลาโหม และแนวทาง
ในการสร้างความผูกพันเพื่อพัฒนากรมการสรรพกาลังกลาโหมให้มีประสิทธิผลมากขึ้น
2) ขอบเขตด้านพื้นที่ ในการศึกษาครั้งนี้ กาหนดขอบเขตการศึกษาเฉพาะข้าราชการกรมการ
สรรพกาลังกลาโหมที่ปฏิบัติงาน ณ กรมการสรรพกาลังกลาโหม
3) ขอบเขตด้ านประชากรและกลุ่ มตัว อย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ข้าราชการ
กรมการสรรพกาลังกลาโหม จานวน 222 คน ส่วนขนาดตัวอย่าง คานวณจากสูตร Taro Yamane
ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95.5 ได้กลุ่มตัวอย่าง 142 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งเป็นชั้น
ภูมิ (Stratified Sampling) เป็นการสุ่มตัวอย่างประชากรแบบแบ่งประชากรออกเป็นพวกหรื อชั้น
ตามสัดส่วนของประชากร คือ นายทหารชั้นสัญญาบัตรและนายทหารชั้นประทวน ได้จานวนตัวอย่าง
ดังนี้
กรมกำรสรรพกำลังกลำโหม
นายทหารสัญญาบัตร
นายทหารประทวน
รวม

จำนวนข้ำรำชกำร
127
95
222

ตัวอย่ำงที่ใช้
81
61
142

เมื่อกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างแล้ว ผู้วิจัยใช้วิธีสุ่ มแบบสะดวก (Convenience Sampling)
โดยใช้แบบสอบถามมากว่าที่คานวณไว้ตามสัดส่วนรวมทั้งหมด 160 ฉบับ
ดาเนินการสร้างแบบสอบถามขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากนั้นนา
ข้อมูลมาประมวลผลทางสถิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปสาหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์
(Statistical Package for social Science หรือ SPSS) และนาเสนอผลการศึกษาผ่านการใช้ค่าสถิติ
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 โดยกาหนดตัวแปรในการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยตัวแปร
อิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล (เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับตาแหน่งงาน ระยะเวลา
การทางาน และรายได้) ปัจจัยด้านลักษณะงาน (การมีโอกาสก้าวหน้าในงาน และความท้าทายในการ
ทางาน) ปัจจัยด้านประสบการณ์การทางาน (ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ และความมั่นคงใน
งาน) และปัจจัยด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ (การตอบแทนและผลประโยชน์เกื้อกูล และสวัสดิการ
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อื่น ๆ) ตัวแปรตาม คือความผูกพันต่อองค์การ ประกอบด้วยความเชื่อมั่นและการยอมรับในเป้าหมาย
องค์การ ความทุ่มเทเพื่อความสาเร็จขององค์การ และความตั้งใจที่จะคงความเป็นสมาชิกขององค์การ
กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตำม

ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ
4. ระดับการศึกษา
5. ระดับตาแหน่งงาน
6. ระยะเวลาการทางาน
7. รายได้
ด้ำนลักษณะงำน
- การมีโอกาสก้าวหน้าในงาน
- ความท้าทายในการทางาน
ด้ำนประสบกำรณ์กำรทำงำน
- ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ
- ความมั่นคงในงาน

ควำมผูกพันต่อองค์กำร
1. ความเชื่อมั่นและการยอมรับในเป้าหมายองค์การ
2. ความทุ่มเทเพื่อความสาเร็จขององค์การ
3. ความตั้งใจที่จะคงความเป็นสมาชิกขององค์การ

ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ
- การตอบแทนและผลประโยชน์เกื้อกูล
- สวัสดิการอื่น ๆ

5. ผลกำรศึกษำ
จากการวิเคราะห์ผลการศึกษา สามารถสรุปปัจจัยต่าง ๆ ได้ดังนี้
5.1 จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง ส่ วนใหญ่เป็นเพศหญิง 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
ประสบการณ์การทางาน และด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ พบว่าข้าราชการกรมการสรรพกาลัง
กลาโหม มีค วามคิ ดเห็ น เกี่ย วกับ ปัจ จัยที่ส่ งผลต่ อความผู กพั นต่อองค์การโดยรวมอยู่ในระดับสู ง
โดยปัจ จัย ที่ทาข้าราชการมีความรู้สึ กผู กพันต่อองค์การ คือ ปัจจัยด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ
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ซึ่งเป็นปัจจัยที่ข้าราชการให้ความสาคัญมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 รองลงมา คือ ประสบการณ์
ในการทางาน มีค่าเฉลี่ ยเท่ากั บ 4.04 และล าดับสุ ดท้ายคือ ลักษณะงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89
เมื่อพิจารณารายได้ สามารถสรุปได้ดังนี้
ด้านลักษณะงาน พบว่าข้าราชการกรมการสรรพกาลังกลาโหมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับสูง
โดยปัจจัย ที่ทาข้าราชการมีความรู้สึกผู กพันต่อองค์การ คือ ท่านได้รับมอบหมายงานที่ ยากท่านก็
สามารถทางานนั้นเป็นผลสาเร็จ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 รองลงมาคือ องค์การของท่านมีการสนับสนุน
และส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อความก้าวหน้าในงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92
และข้อที่มีระดับความเห็นต่าสุด คือ หากท่านมีความรู้ความชานาญและประสบการณ์ในงานมากขึ้น
เมื่ อ ถึ ง เวลาที่ เ หมาะสมท่ า นจะได้ รั บ ต าแหน่ ง ให้ สู ง ขึ้ น และงานที่ ท่ า นปฏิ บั ติ อ ยู่ ท าให้ ท่ า นรู้ สึ ก
กระตือรือร้นอยากปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82
ด้านประสบการณ์การทางาน พบว่า ข้าราชการกรมการสรรพกาลังกลาโหมมีความคิดเห็นอยู่
ในระดับสูง ข้อที่มีระดับความเห็นสูงสุด คือ ท่านมีความรู้สึกว่าการทางานในหน่วยงานนี้มีความมั่นคง
ดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 รองลงมาคือ ท่านมีความรู้สึกว่างานที่ท่านปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันช่วยให้ความ
เป็นอยู่ของท่านและครอบครัวมีความมั่นคง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 และข้อที่ มีระดับความเห็นต่าสุด
คือ องค์การของท่า นเปิ ด โอกาสให้ ท่า นได้มี ส่ ว นร่ว มและแสดงความคิ ดเห็ น และตัด สิ นใจในการ
ปฏิบัติงาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68
ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ พบว่า ข้าราชการกรมการสรรพกาลังกลาโหมมีความคิดเห็น
อยู่ในระดับสูง ข้อที่มีระดับความเห็นสูงสุด คื อ ท่านได้รับความสะดวกในการใช้สิทธิเบิกค่าพยาบาล
และค่าสวัสดิการต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 รองลงมาคือ เมื่อท่านเจ็บป่วยฉุกเฉินท่านสามารถ
พึ่ ง พาสวั ส ดิ ก ารที่ ท างานได้ ทั น ที มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.25 และข้ อ ที่ มี ร ะดั บ ความเห็ น ต่ าสุ ด คื อ
ท่านได้รับการประเมินเพื่อขึ้นค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85
5.3 ความผูกพันต่อองค์การในมิติต่าง ๆ ได้แก่ ความเชื่อมั่นและยอมรับในเป้าหมายของ
องค์การ ความทุ่มเทเพื่อความสาเร็จขององค์การ และความตั้งใจที่จะคงความเป็นสมาชิกขององค์การ
พบว่าข้าราชการกรมการสรรพกาลั งกลาโหม มีค วามคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์การโดย
รวมอยู่ในระดับสูง โดยค่าเฉลี่ยสูงสุดลาดับแรกคือความทุ่มเทเพื่อความสาเร็จขององค์การ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.12 รองลงมาคือ ความเชื่อมั่นและยอมรับในเป้าหมายขององค์การ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92
และลาดับสุดท้าย คือ ความตั้งใจที่จะคงความเป็นสมาชิกขององค์การ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74
5.4 ผลการทดสอบสมมติฐาน สามารถสรุปได้ดังนี้
ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการกรมการสรรพกาลังกลาโหม ได้แก่
อายุ รายได้ อายุ ง าน ปั จ จั ย ด้ า นลั ก ษณะงาน ปั จ จั ย ด้ า นประสบการณ์ ก ารท างาน และด้ า น
ผลตอบแทนและสวัสดิการ มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 (Sig.=0.027, 0.038, 0.004, 0.000, 0.000 และ 0.000 ตามลาดับ)
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ส่วนปัจจัยที่ไม่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการกรมการสรรพกาลังกลาโหม
ได้แก่ เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา และตาแหน่ง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
5.5 แนวทางในการสร้างความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการกรมการสรรพกาลังกลาโหม
1) การจัดกิจกรรมเพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างผู้ บังคับบัญชากับผู้ ใต้บังคับบัญชา และเพื่อน
ร่วมงานด้วยการจัดกิจกรรมนอกสถานที่เพื่อทาความรู้จักกับเพื่อนข้าราชการคนอื่น และเสริมสร้าง
บรรยากาศที่ดีในการร่วมงานกัน ส่งเสริมให้มีความสามัคคีในหมู่คณะมากขึ้น มีกิจกรรมที่ส่งเสริม
ความรัก และเสริมสร้างความผูกพันภายในองค์การ พร้อมทั้งส่งเสริมการมีจิตสานึกที่ดีร่วมกัน และ
แต่ละกิจกรรมต้องเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็น ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การได้อย่างเต็มที่
2) การพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของนายทหารชั้นประทวน ในการเลื่อนขั้น
เป็ นนายทหารสั ญญาบั ตรให้มีตาแหน่งมากขึ้น และมีแนวทางความก้าวหน้าในชีวิตรับราชการที่
ชั ด เจนยิ่ ง ขึ้ น มี ค วามมั่ น คงได้ ถึ ง ห้ ว งอายุ ที่ จ ะเกษี ย ณราชการ ควรให้ ทุ ก ต าแหน่ ง ได้ มี โ อกาสมี
ความก้ า วหน้ า ที่ เ ท่ า เที ย มกั น อี ก ทั้ ง การสนั บ สนุ น ข้ า ราชการที่ มี ค วามสามารถให้ มี เ ส้ น ทาง
ความก้าวหน้าในอาชีพที่เหมาะสม
3) ผู้บังคับบัญชาต้องมีความยุติธรรม ใส่ใจผู้ใต้บังคับบัญชา เปิดโอกาสและพร้อมรับฟังความ
คิดเห็ น รวมทั้งปัญหาที่เกี่ย วข้องกับการปฏิบัติงาน จากผู้ ใต้บังคับบัญชา และเสนอแนะแนวทาง
การแก้ปัญหาที่เหมาะสม พิจารณาตัดสินความผิดอย่างเป็นธรรม
4) ในการเลื่อนขั้น เลื่อนตาแหน่ง และประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม มีความ
โปร่งใส และยุติธรรม โดยพิจารณาจากผลปฏิบัติงานเป็นอันดับแรก
5) ควรมีการจัดสวัสดิการให้มากยิ่งขึ้น และมีความเหมาะสมกับความเป็นอยู่ของข้าราชการ
6) ควรมีการสร้างขวัญกาลังใจแก่ข้าราชการมากขึ้นด้วยการมอบรางวัล หรือวิธีการอื่นๆ
ตามความเหมาะสม
6. สรุป อภิปรำยผล ข้อเสนอแนะ
จากการวิเคราะห์ผลการศึกษา สามารถสรุปปัจจัยต่าง ๆ ได้ดังนี้
6.1 จากการศึกษาพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ ได้แก่ อายุ รายได้
และอายุงาน ส่วนปัจจัย เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา และตาแหน่ง ไม่มีผลต่อความผูกพันต่อ
องค์การ
อายุ พบว่าข้าราชการที่มีช่วงเจนเนอเรชั่นที่ ต่างกันมี ความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน
จากผลการวิจัยพบว่าข้าราชการที่มีช่วง อายุ 55 ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นเจนเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ จะมี ความ
ผูกพันต่อองค์การสูงสุด อาจวิเคราะห์ได้ว่า เจนเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ มีคุณลักษณะของเจนเนอเรชั่นคือ
การใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่กับการทางาน มีความจงรักภักดีต่อองค์การ มุ่งมั่นในการทางานเพื่อให้ประสบ
ความสาเร็จ ซึ่งความแตกต่างด้านความคิด และพฤติกรรมในการทางานของคนในแต่ละช่วงวัย จะให้
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เราเกิดเข้าใจคุณลักษณะของข้าราชการในแต่ละยุคสมัยในการหาแนวทางเสริมสร้างความผูกพันที่
เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย (ลลิตา จันทร์งาม, 2559)
รายได้ พบว่าข้าราชการที่มีรายได้ที่ต่างกันมีความผูกพันต่อองค์การที่ต่างกันจากผลการวิจัย
พบว่าข้าราชการที่มีรายได้ 45,001-55,000 บาท จะมีความผูกพันต่อองค์การสูงสุด อาจวิเคราะห์ได้
ว่า ความผูกพันต่อองค์การจะเกิดขึ้นเมื่อคนตัดสินใจเลือกลงทุนทางใดทางหนึ่งไปกับองค์การ หากไม่
ตัดสินใจที่จะผูกพันต่อสิ่งนั้ น เขาอาจจะเกิดสู ญเสียมากกว่าการผูกพัน จึงจาเป็นต้องต้องมีความ
ผู ก พั น โดยไม่ มี ท างเลื อ กเป็ น อย่ า งอื่ น ซึ่ ง เป็ น ไปตามทฤษฎี ก ารแลกเปลี่ ย น Side-Bet Theory
ของ Becker (1960) ปัจจัยด้านรายได้มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ เนื่องจากข้าราชการที่มีรายได้
สูงจะมีความรู้สึกมั่นคงในการปฏิบัติงานมีความเชื่อมั่นและความมั่นคงทางรายได้ ซึ่งจะมีความผูกพัน
ต่อองค์การมากกว่า (ลลิตา จันทร์งาม, 2559)
อายุ ง าน พบว่ า ข้ า ราชการที่ มี อ ายุ ง านที่ ต่ า งกั น มี ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารที่ ต่ า งกั น
จากผลการวิจัยพบว่า ข้าราชการที่มีอายุงาน 20 ปี ขึ้นไป จะมีความผูกพันต่อองค์การมากกว่ากลุ่ม
อื่น อาจวิเคราะห์ได้ว่า ข้าราชการใช้เวลาในการปฏิบัติงานในองค์การเป็นระยะเวลานาน รู้สึกเป็น
ส่วนหนึ่งในองค์การ อีกทั้งยังได้รับการยอมรับนับถือจากข้าราชการในองค์ก าร รู้สึกถึงความมีคุณค่า
ในองค์การ มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในองค์การนานขึ้น และ มีค่านิยมในงานมากจะมีความ
ผูกพันต่อองค์การในระดับสูง
ซึ่งสอดคล้ องกับ ปาริ ช าติ พงษ์ชัย ศรี (2552) ในการศึก ษาความผู กพัน ต่อองค์การของ
ข้าราชการกรมสรรพากรภาค 5 และสมจิตร จันทร์เพ็ญ (2557) ในการศึกษา ความผูกพันต่อองค์การ
ของเจ้ า หน้ า ที่ ส ถาบั น พั ฒ นาองค์ ก ารชุ ม ชน (องค์ ก ารมหาชน) ที่ พ บว่ า อายุ สถานภาพสมรส
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และเงินเดือน เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ
6.2 ปัจจัยด้านลักษณะงาน
อาจวิเคราะห์ได้ว่าข้าราชการกรมการสรรพกาลังกลาโหมมีความรู้สึกถึงปัจจัยด้านลักษณะ
งาน ในแต่ละด้านได้แก่ การมีโอกาสก้าวหน้าในงาน และความท้าทายในการทางานมีความผูกพันต่อ
องค์ ก ารในระดั บ ที่ สู ง ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ สมพร ศิ ล ป์ สุ ว รรณ (2551) ในการศึ ก ษา
ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสายสนับสนุนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ : กรณีศึกษา
พนักงานสถาบันระบบใหม่ พบว่า ลักษณะงานที่ปฏิบัติมีความต่อความผูกพันต่อองค์การ
ซึ่งในด้านความท้าทายในงาน ข้าราชการรู้สึกถึงการทางานที่ยากก็สามารถทางานนั้นเป็น
ผลสาเร็จ ได้ องค์การได้มอบหมายงานให้กับข้าราชการอย่างชัดเจน ทาให้ข้าราชการตระหนักถึง
หน้าที่ตามความรั บผิดชอบ ได้อย่ างเหมาะสมและมีประสิ ทธิภ าพ (วราพร ธรรมยศ, 2557) และ
เนื่องจากกรมการสรรพกาลังกลาโหมเป็นหน่วยงานทางทหาร มีวัฒนธรรมการทางานโดยยึดหลัก
ปฏิบัติงานตามคาสั่งผู้บังคับบัญชาถือเป็นหลักในการปฏิบัติงาน เพราะฉะนั้นการได้รับมอบหมายงาน
ที่มีความยากเพียงใด ข้าราชการก็จะต้องปฏิบัติงานให้ประสบผลสาเร็จอย่างแน่นอน
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6.3 ปัจจัยด้านประสบการณ์ในการทางาน
อาจวิ เ คราะห์ ไ ด้ ว่ า ข้ า ราชการกรมการสรรพก าลั ง กลาโหมมี ค วามรู้ สึ ก ถึ ง ปั จ จั ย ด้ า น
ประสบการณ์ในการทางานในแต่ละด้านได้แก่ ความเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ และความมั่นคงในงาน
มีความผูกพันต่อองค์การในระดับที่สูง บุคคลต้องการการเป็ นสมาชิกในกลุ่ม ต้องการการยอมรับ
การเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และความสัมพันธ์และผูกพันกับสมาชิกในกลุ่ม เป็นไปตามทฤษฎีความ
ต้องการ (Theory of Needs) ของ McClelland (1961) ซึ่ง สอดคล้ อ งกับงานวิ จัยของ ซัล วานา
ฮะซานี (2550) ในการศึกษาความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ การศึกษา กรณีศึกษาพนักงานใน
โรงแยกก๊าซธรรมชาติ จังหวัดระยอง บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) และโสมย์สิรี มูลทองทิพย์ (2556)
ความผู กพันต่อองค์การของบุ คลากรที่ปฏิบัติงานในโรงเรี ยนมัธ ยมศึกษา อาเภอท่ามะกา พบว่า
ความมั่นคงในการทางานมีความสัมพันธ์กับความรู้สึกผูกพันของพนักงาน
ซึ่งในด้านความมั่นคงในงานข้าราชการรู้สึกว่าการทางานในองค์การมีความมั่นคง เนื่องจาก
ข้าราชการส่วนใหญ่มีอายุงาน 20 ปี ขึ้นไป อยู่ในองค์การเป็นเวลานานจึงมีความรู้สึกถึงประสบการณ์
ในการท างานที่ มั่ น คง อี ก ทั้ ง กรมการสรรพก าลั ง กลาโหมเป็ น หน่ ว ยงานราชการจึ ง ส่ ง ผลท าให้
ข้าราชการมีความมั่นใจ เชื่อมั่นต่อองค์การ รู้สึกว่าองค์การได้ให้ความมั่นคง และสามารถพึงพาได้
6.4 ปัจจัยด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ
อาจวิเคราะห์ ได้ว่าข้าราชการกรมการสรรพกาลั งกลาโหมมีความพึงพอใจในปัจจัยด้า น
ค่าตอบแทน และสวัสดิการ มีความผูกพันต่อองค์การในระดับที่สูง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกุล
ชยา เต็มชวาลา (2548) ในการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค พบว่า ปัจจัยด้านผลประโยชน์ตอบแทนและสวัสดิการมี ความสัมพันธ์ทางบวกกับความ
ผูกพันต่อองค์การ
โดยมีความพึงพอใจในสวัสดิการต่าง ๆ ที่ได้รับมีความเหมาะสม มีความสะดวกสบายในการ
ใช้สิทธิในการเบิกค่ารักษาพยาบาล และสามารถพึงพาสวัสดิการเมื่อเจ็บป่วยฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็ว
ครอบคลุ ม ความต้ อ งการของข้ า ราชการแล้ ว แต่ ใ นส่ ว นของความพึ งพอใจเกี่ ยวกั บค่ าตอบแทน
ข้าราชการมีความพึงพอใจน้อย โดยมีความคิดเห็นว่าองค์การประเมินเพื่อขึ้นค่าตอบแทนอย่างไม่เป็น
ธรรม
ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่าข้าราชการกรมการสรรพกาลังกลาโหมมีความผูกพันต่อ
องค์การอยู่ในระดับสูง แต่เพื่อให้องค์การดาเนิ นงานได้อย่างมีประสิทธิผล ประสบผลสาเร็จอย่าง
ยั่งยืนนั้น ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้
ด้า นลั ก ษณะงาน เนื่ อ งจากค่ า เฉลี่ ยในเรื่ อ งการเลื่ อนต าแหน่ง ตามความรู้ค วามช านาญ
และประสบการณ์ ใ นงานเมื่อ ถึ ง เวลาที่ เหมาะสม และงานที่ ท าอยู่ ทาให้ รู้ สึ ก กระตื อ รื อ ร้ น อยาก
ปฏิบัติงานอย่า งสม่าเสมอ มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด ดังนั้นจึงควรส่งเสริมการฝึกอบรมมากขึ้น เพื่อให้เกิด

421

ความรู้สึกที่เป็นบวกกับองค์การ ผู้บริหารควรส่งเสริมให้มีการเลื่อนตาแหน่งตามความรู้ความสามารถ
อย่างแท้จ ริง สร้างแนวทางความก้าวหน้าในอาชีพ เพื่อให้การทางานประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น และ
กาหนดคุณลักษณะงานที่มีความชัดเจน ทาให้ ข้าราชการสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ตรงตาม
คุณลักษณะของเนื้องาน และเพิ่มความน่าสนใจ และท้าทายในงาน เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการเกิด
ความกระตือรือร้นอยากที่จะทางานเพิ่มขึ้น ซึ่งจะทาให้เกิดความผูกพันต่อองค์การมากยิ่งขึ้น
ด้านประสบการณ์ในการทางาน เนื่องจากค่าเฉลี่ยในเรื่องการเปิดโอกาสให้ข้าราชการมีส่วน
ร่ ว ม และแสดงความคิ ดเห็ น และตัด สิ น ใจในการปฏิ บัติ งาน มี ค่า เฉลี่ ยต่ าที่ สุ ด ดั งนั้น จึง ควรจั ด
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ข้าราชการมีส่วนร่วม และแสดงความคิดเห็น และตัดสินใจในการปฏิบัติงานมาก
ขึ้นจากการจัดกิจกรรมภายนอกสานักงาน ผู้บังคับบัญชาควรส่งเสริมการให้มีการรับฟังความคิดเห็น
จากข้าราชการมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ข้าราชการรู้สึกถึงความเป็นส่วนหนึ่งขององค์การในการได้มีส่วน
ร่วมในการคิด และตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวกับงานที่เกี่ยวข้องมากขึ้น ทาให้เกิดความรู้สึกผูกพันต่อ
องค์การมากยิ่งขึ้น
ด้ า นค่ า ตอบแทน และสวั ส ดิ ก าร เนื่ อ งจากค่ า เฉลี่ ย ในเรื่ อ งการได้ รั บ การประเมิ น ขึ้ น
ค่ า ตอบแทนที่ ไ ม่ เ ป็ น ธรรม มี ค่ า เฉลี่ ย ต่ าที่ สุ ด ดั ง นั้ น จึ ง ควรมี ก ารวางระบบการประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อขึ้นค่าตอบแทนที่เป็นธรรม มีความชัดเจน และเป็นไปด้วยความโปร่งใสและมีความ
ยุติธรรม ทาให้ข้าราชการรู้สึกเป็นธรรม หากปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ใช้ความรู้ที่มีในการ
ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ และได้รับการประเมินผลงานที่มีความยุติธรรม ส่งผลให้เกิดความผูกพันต่อ
องค์การ และเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของข้ าราชการ หากเห็นว่าการทุ่มเทเพื่อการทางานอย่าง
เต็มที่จะได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรม
ความผูกพันต่อองค์การ เนื่องจากค่าเฉลี่ยในเรื่องความตั้งใจที่จะคงความเป็นสมาชิกของ
องค์การ มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด ดังนั้นจึงควรส่งเสริมแนวทางความก้าวหน้าในอาชีพเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้
ข้าราชการเห็นเส้นทางความก้าวหน้าที่ชัดเจนมากขึ้น พร้อมทั้งกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้ บั งคับ บั ญชา และเพื่อนร่ ว มงานเพื่อ ส่ งเสริมให้ เกิดความผู กพันระหว่างตั ว บุคคลต่อกันมากขึ้ น
ส่งเสริมความสามัคคีในองค์การให้ข้าราชการรู้สึกว่าองค์การเปรียบเสมือนครอบครัว ผู้บังคับบัญชาใส่
ใจดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา บริหารองค์การด้วยความยุติธรรม ส่งผลให้เกิดความผูกพันต่อองค์การที่ดีมาก
ยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะในกำรทำวิจัยครั้งต่อไป
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้อาจจะมีขอบเขตในการศึกษาที่จากัดในหลาย ๆ ด้าน ดังนั้น ถ้าหากมี
โอกาสหรือมีผู้สนใจศึกษาวิจัยในลักษณะนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้
1) ควรศึ ก ษาเพิ่ ม เติ มในเรื่ องปัจ จั ยภาวะผู้ น า และความสั ม พั นธ์ ระหว่า งเพื่อ นร่ว มงาน
วัฒนธรรมองค์การ ซึ่งในครั้งนี้ ผู้วิจัยไม่ได้คานึงถึง แต่ได้รับข้อสังเกตจากข้อเสนอแนะของผู้ตอบ
แบบสอบถาม
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2) ควรมีการศึกษาปั จ จั ย อื่ น ๆ เพิ่มเติม เพื่อนาไปสู่ ประสิ ทธิ ภ าพในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการกรมการสรรพกาลังกลาโหมที่มากขึ้น
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กำรนำระบบกำรยื่นฟ้องและรับส่งคำคู่ควำมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing)
มำใช้ในกำรปฏิบัติงำนของทนำยควำม บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหำชน)
ฝนนภา สมบูรณ์วิบูลย์*
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพจากการนาระบบการยื่นฟ้องและ
รับ ส่ งคาคู่ความทางอิเล็กทรอนิ กส์ (e-Filing) มาใช้ในการปฏิบัติงานฟ้องร้องคดีของทนายความ
บริษัท บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน) และเป็นแนวทางในการพัฒนาการประยุกต์ ใช้ระบบกับการ
ปฏิบัติงานของทนายความแผนกว่าคดี บริษัท บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน) ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
เนื่องจากระบบการยื่นฟ้องและรับส่งคาคู่ความทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) เป็นการสนองนโยบาย
จากทางศาล เป็ น เรื่ อ งใหม่ ที่ ต้ องมี ก ารศึ ก ษาและท าความเข้ า ใจเพื่ อ พั ฒ นาการด าเนิ น งานของ
ทนายความแผนกว่าคดี บริษัท บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน) ให้ดาเนินไปพร้อมกับการสนองนโยบาย
ภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลการศึกษาพบว่าการนาระบบการยื่นฟ้องและรับส่งคาคู่ความทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) มาใช้ในการปฏิบัติงานฟ้องร้องคดีของทนายความช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดาเนินงานของทนายความในระดับมาก โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน 1) ด้านปริมาณงาน ที่ช่วยให้ทนาย
ความสามารถรับผิดชอบงานปริมาณคดีที่เพิ่มขึ้นได้อย่างและยิ่งเห็นเด่นชัดในสถานการณ์โรคระบาด
Covid-19 ที่ช่วยให้การทางานของทนายความไม่ได้รับผลกระทบ 2) ด้านความประหยัดหรือความ
คุ้มค่าของทรัพยากร ทาให้ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานที่มีปริมาณลดลงเป็นอย่างมา 3) ด้านเวลาและ
ความรวดเร็ว ทนายความเกิดความคล่องตัวในการดาเนินงาน และลดระยะในการดาเนินงานได้เป็น
อย่างดี 4) ด้านคุณภาพ การดาเนินงานผ่านระบบออนไลน์เดียวกันทาให้เกิดมาตรฐานเดียวกันในการ
ทางานของทนายความ ช่วยให้สามารถกาหนดกรอบการทางานได้อย่างชัดเจนและมีลาดับขั้นตอนที่
ชัดเจน และช่วยให้ผู้บริหารสามารถตัดสินวางแผนโครงสร้างการบริหารได้เป็นอย่างดี
คำสำคัญ: การยื่นฟ้องและรับส่งคาคู่ความทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing), ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน,
สนองนโยบายภาครัฐ

*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
E-mail: fhonnapa.som@stu.nida.ac.th
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1. บทนำ
ปัจจุบันสังคมโลกได้เปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด ๆ ก็สามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง และรวดเร็ว สาหรับสังคมไทยมีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
เครื่องมือในการทาธุรกรรมต่าง ๆ กันอย่า งกว้างขวางมากขึ้น ทาให้ภาครัฐเริ่มตระหนักและรับรู้ว่า
เทคโนโลยี คื อ ปั จ จั ย ที่ ขั บ เคลื่ อ นและยกระดั บ กระบวนการท างานให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล ภาครัฐจึงได้นาเอาเทคโนโลยีมาเป็นกลไกลสาคัญในการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมไทย
เพื่อการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจระดับประเทศ และมุ่งใช้เทคโนโลยีในการ
ปรับ ปรุ งประสิ ทธิภ าพในการบริ การของหน่วยงานภาครัฐ แทนกระบวนการ ทางานเดิมที่มีความ
ยุ่งยาก ซับซ้อน เข้าถึงยาก มาสู่ยุคดิจิทัลที่การเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ จะต้องเป็นไปด้วยความสะดวก
รวดเร็ว ลดขั้นตอนการทางานต่าง ๆ ให้มีความกะทัดรัด รวดเร็ว และถูกต้อง ก่อให้เกิดความโปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพแวดล้อมภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ สร้างผลกระทบต่อการ ดารงชีวิตของประชาชนทุกคน ตลอดจนการพัฒนาประเทศทั้งใน
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ซึ่งกระแสดังกล่าวมีผลกระทบต่อศาลยุติธรรม เพื่อเป็นการเตรียม
ความพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ศาลยุติธรรม จึงจาเป็นต้องขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงไปสู่
การเปลี่ย นเป็นศาลยุติธรรมดิจิทัล Digital Court 2020 ด้วยการนาแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม
พ.ศ. 2561-2564 ไปบูรณาการการทางานร่วมกับแผนพัฒนาดิจิทัลสานักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2562
-2564 บนเป้าหมายทิศทางที่เป็นมาตรฐาน โปร่งใส และเป็นเอกภาพเดียวกันทุกชั้นและกลุ่มประเภท
ศาล เพื่อการอานวยความยุติธรรมและการบริการประชาชนที่รวดเร็วขึ้น ง่ายขึ้น และเสียค่าใช้จ่าย
น้อยลง
ศาลยุติธรรมได้มีการประกาศใช้ระบบการยื่นฟ้องและรั บส่งคาคู่ความทางอิเล็กทรอนิกส์
(e-Filing) เมื่อปี พุทธศักราช 2560 (อ้างอิงข้อมูล จากประกาศส านักงานศาลยุติธ รรม ลงวันที่ 5
พฤษภาคม 2560) ให้ทดลองเริ่มใช้ระบบ โดยกลุ่มเป้าหมายหลักของศาลยุติธรรมคือในกลุ่มการ
ฟ้องร้องคดีของหน่วยงานโครงสร้างระดับองค์กร หรือทนายความทั่วประเทศที่ขึ้นทะเบียนในระบบ
จานวน 2,808 คน (อ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์สานักงานศาลยุติธรรม ค้นข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์
2563) ซึ่งในแต่ละปีมีการยื่นฟ้องถึง 1.2 ล้านคดี (อ้างอิงข้อมู ลจากเว็บไซด์สานักงานศาลยุติธรรม
ค้นข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563) และถึงแม้จะมีปริมาณคดีจานวนมาก ทนายความผู้ใช้ระบบ
สามารถยื่ น ค าฟ้ อ ง ค าร้ อ ง ค าแถลง คั ด ถ่ า ยค าพิ พ ากษา น าค าบั ง คั บ ออกหมายบั ง คั บ คดี
ทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บไซต์ โดยไม่ต้องไปศาล และเพิ่มช่องทางการชาระเงินโดยสามาร ถใช้
บัตรเครดิตในการชาระค่าธรรมเนียมได้ ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งในช่วงระยะเวลาแรกของการ
เปิ ดระบบการยื่ น ฟ้อ งและรั บ ส่ ง คาคู่ ความทางอิเ ล็ กทรอนิ กส์ (e-Filing) ที่ไ ด้มี ก ารเปิ ด ระบบให้
ทนายความทั่วประเทศ สามารถยื่นคาฟ้องอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บไซต์ ไม่ต้องเดิ นทางไปยื่นฟ้องที่
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ศาล ขณะที่จาเลยสามารถยื่นคาให้การผ่านระบบได้เช่นเดียวกัน ด้านผู้พิพากษาสามารถรับฟ้องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ได้ การดาเนนการคดีไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องทาสานวนกระดาษ ศาลไม่ต้องหาพื้นที่จัดเก็บ
สานวนที่มีเพิ่มมากขึ้น และคู่ความยังสามารถติดตามคดีได้ตลอด 24 ชั่วโมง ตอบโจทย์พันธกิจที่จะ
พัฒนาและสร้างระบบสนับสนุนอานวยความยุติธรรมให้มีความรวดเร็ว สะดวก ทันสมัยและเป็นสากล
แต่ถึงกระนั้นระบบการยื่นฟ้องและรับส่งคาคู่ความทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) ที่ทางศาลยุติธรรมได้
เปิดให้ใช้งาน ไม่ได้รับการตอบรับการใช้งานจากกลุ่ มเป้าหมายเท่าที่ทางศาลยุติธรรมได้คาดการณ์ไว้
ในบางส่วนที่ได้เข้าลองใช้ระบบก็เป็นเพียงส่วนน้อยจากอัตราส่วนทนายที่มีในประเทศไทย ผลตอบรับ
ที่ได้มาจึงไม่สามารถบ่งชี้หรือทาให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการนาระบบการยื่นฟ้องและรับส่งคา
คู่ความทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing)
ต่ อ มาทางศาลยุ ติ ธ รรมได้ ล งนามความร่ ว มมื อ ในการพั ฒ นาระบบศาลดิ จิ ทั ล กั บ ทาง
ธนาคารกรุงไทย เพื่อส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพในการพิจารณาพิพากษาคดี การบริหารจัดการ
และการให้บริการประชาชน เชื่อมฐานข้อมูลในกระบวนการยุติธรรม เพิ่มความสะดวกสบายในการ
ให้ บ ริ ก ารประชาชน โดยร่ ว มกัน พั ฒ นาและขยายผลระบบการยื่ น ฟ้อ งและรับ ส่ งค าคู่ค วามทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) ให้ครอบคลุมศาลชั้นต้นทั่วประเทศ ผลักดันและพัฒนาระบบการยื่นฟ้อง
และรับส่งคาคู่ความทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) ให้เป็นที่ยอมรับต่อกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นผู้ใช้ระบบ
ให้ มีการน าร่ องการนามาใช้ในงานคดีระดับหน่ว ยงานองค์กร จนเกิดการเข้าใช้งานระบบเพิ่มขึ้น
ตามลาดับ นับได้ว่าเป็นก้าวแรกแห่งความสาเร็จของกระบวนการยุติธรรมที่ยิ่งใหญ่ และถือเป็นหนึ่ง
จุ ดเริ่ มต้น ในการสร้ างรากฐานในการนาประเทศไทยเข้าสู่ ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล และการก้าวเข้า สู่
Thailand Digital Platform ซึ่ ง ธนาคารกรุ ง ไทย ในฐานะธนาคารพาณิ ช ย์ ข องรั ฐ ได้ ส นั บ สนุ น
นโยบายของทางศาลยุติธรรมอย่างต่อเนื่อง และถือเป็นหนึ่งในภารกิจที่ธนาคารให้ความสาคัญ
ซึ่งจากการเข้าร่ วมพัฒ นาระบบกับทางศาลยุติธ รรม ธนาคารกรุงไทยและบริษัทในเครือ
มีส่วนในการร่วมเป็นอย่างมากในการน้อมรับระบบของภาครัฐและช่วยภาครัฐในการขับเคลื่อนให้เกิด
การเข้าใจงานระบบได้มีการคิดขึ้นมาตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ จึงเป็นกลุ่มที่ร่ว มบุกเบิกการใช้ระบบ
การยื่ น ฟ้ อ งและรั บ ส่ ง ค าคู่ ค วามทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Filing) โดย บริ ษั ท บั ต รกรุ ง ไทย จ ากั ด
(มหาชน) ที่เป็นหนึ่งในบริษัทในเครือของ ธนาคารกรุงไทย และมีรูปแบบโครงสร้างการบริหารองค์กร
ที่ชัดเจนและเป็นสัดส่วน มีการควบคุมกระบวนการที่แบ่งออกอย่างชัดเจน ซึ่งบริษัท บัตรกรุงไทย
จากัด (มหาชน) มีแผนกว่าคดีที่ดาเนินการทางกฎหมายกับลูกค้าที่ผิดนัดการชาระจากสินเชื่อทุกชนิด
ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท และด้วยปริมาณมากกว่า 40,000 คดี ในแต่ละปีของบริษัท บัตรกรุงไทย
จากัด (มหาชน) (อ้างอิงข้อมูลจากไฟล์สรุปคดีประจาปี 2562) บริษัท บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน)
จึงเข้ามาร่วมในการขานรับนโยบายศาลดิจิทัลของภาครัฐ และร่วมเป็นกาลังในการพัฒนาระบบการ
ยื่นฟ้องและรับส่งคาคู่ความทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) โดยการเข้าร่วมลงทะเบียนและเป็นบริษัท
นาร่องในการเข้าใช้ระบบ ด้วยเล็งเห็นว่า บริษัท บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน) จะสามารถช่วยเหลือ
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ภาครั ฐ ในการผลั ก ดั น ระบบดิ จิ ทั ล ให้ เ ดิ น หน้ า ต่ อ ไป แล้ ว บริ ษั ท บั ต รกรุ ง ไทย จ ากั ด (มหาชน)
ได้เล็งเห็นประโยชน์ ในการร่วมพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น เพิ่มความเชื่อมั่นให้กับการเข้าร่วมใช้ระบบ
สร้างแรงจูงใจให้ทนายความอีกหลายคนเข้ามาร่วมการใช้และก่ อให้เกิดการหมุนเวียนใช้เพื่อการ
พั ฒ นาระบบให้ เ กิ ด ประโยชน์ ไ ด้ อ ย่ า งสู ง สุ ด สะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพที่ ชั ดเจนจากการ
ปรับเปลี่ยนนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ เป็นพลังสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามนโยบายยุทธศาสตร์
ของชาติ ซึ่งจะส่งผลยังประโยชน์ให้แก่ประชาชน องค์กรภาครัฐเอกชนต่อไป ทั้งเกิดการพัฒนาได้
อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน เป็นพลังสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามนโยบายยุทธศาสตร์ของชาติ
จากความสาคัญของการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินงานให้ก้าวเข้าสู่ เพื่อสนองนโยบาย
ศาลดิจิ ทัล ของศาลยุติธรรมซึ่งเป็นหน่วยงานของภาครัฐ แผนกว่าคดี บริษัท บัตรกรุงไทย จากัด
(มหาชน) ที่ได้การนาระบบการยื่นฟ้องและรับส่งคาคู่ความทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) เข้ามาเป็น
ส่ ว นหนึ่ ง ในการท างานของทนายความ แผนกว่ า คดี บริ ษั ท บั ต รกรุ ง ไทย จ ากั ด (มหาชน)
ด้วยแนวความคิดของผู้บริหารจากการนาระบบการยื่นฟ้องและรับส่งคาคู่ ความทางอิเล็กทรอนิกส์
(e-Filing) เข้ามาประยุกต์ใช้งานจะช่วยในด้านการวางแผนการดาเนินงานของบริษัท บัตรกรุงไทย
จากัด(มหาชน) ให้มีการบริห ารจั ดการอย่างเป็นระบบ ลดโอกาสในการเกิดปัญหา และและการ
บริหารในด้านการลดงบประมาณการใช้จ่าย การลดต้นทุนการดาเนินงาน การจัดการวางแผนกลยุทธ์
ในการบริหารงานของทนายในแต่ละเขตอานาศาลทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ รวมถึงการเป็นส่วนหนึ่ง
ในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการลดการใช้กระดาษ ทั้งเกิดการพัฒนาได้อย่างเข้มแข็ง
และยั่งยืน ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงประสิทธิภาพจากการนาระบบการยื่นฟ้องและรับส่ง
ค าคู่ ค วามทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Filing) มาใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านฟ้ อ งร้ อ งคดี เพื่ อ หาระดั บ ของ
ประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นจริงจากการปฏิบัติงานของทนายความที่เป็นบุคลากรแผนกว่าคดีและเป็นผู้ที่
เข้าใช้งานระบบการยื่นฟ้องและรับส่งคาคู่ความทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) โดยตรง ทนายความจึง
เป็นผู้ที่สามารถสะท้อนให้เห็นประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นของการนาระบบมาใช้งานได้อย่างชัดเจนมาก
ที่สุด และสามารถนาผลการศึกษาที่ได้รับไปวางแผนการใช้งานเพื่อการพัฒนาแผนการทางานของ
แผนกว่าคดี บริษัท บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน) ได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาระดับ ประสิ ทธิภ าพจากการนาระบบการยื่นฟ้องและรับส่ งคาคู่ความทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) มาใช้ในการปฏิบัติงานฟ้องร้องคดีของทนายความ บริษัท บัตรกรุงไทย
จากัด (มหาชน)
2.2 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการประยุกต์ใช้ระบบการยื่นฟ้องและรับส่งคาคู่ความทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) กับการปฏิบัติงานของทนายความแผนกว่าคดี บริษัท บั ตรกรุงไทย จากัด
(มหาชน) ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อการดาเนินงานของแผนกว่าคดี
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3. คำถำมกำรวิจัย
“การน าระบบการยื่ นฟ้ องและรั บส่ งค าคู่ ความทางอิ เล็ กทรอนิ กส์ (e-Filing) มาใช้ ในการ
ปฏิบัติงาน ช่วยส่งผลอย่างไรต่อประสิทธิภาพงานฟ้องร้องคดีของทนายความ บริษัท บัตรกรุงไทย จากัด
(มหาชน)
4. กำรทบทวนวรรณกรรม และกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ
ในการศึกษาถึง การนาระบบการยื่นฟ้องและรับส่งคาคู่ความทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing)
มาใช้ในการปฏิบัติงานของทนายความ บริษัท บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน)” เป็นการวิเคราะห์ถึง
ผลสั ม ฤทธิ์ จ ากการปรั บ เปลี่ ย นการท างานตามนโยบายที่ ไ ด้ร่ ว มมื อกั บ ทางภาครั ฐ ว่ า ก่ อให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพต่องานฟ้องร้องคดีของหน่วยงานมากน้อยเพียงใด ผลผลิตจากงานที่ได้รับบรรลุตาม
เป้าหมายหรือไม่ เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจและทราบถึงความสาคัญในการเข้าร่วมใช้เพื่อก่อให้เกิดการ
พัฒนาระบบ จึงใช้ทฤษฎีที่ จะช่วยส่งเสริม หรือพัฒนาประสิทธิภาพการทางานของระบบและคนให้
เดินไปพร้อมกัน
4.1 ควำมหมำยของประสิทธิภำพ
มีผู้นิยามความหมายไว้อย่างหลากหลาย ทั้งนักวิชาการต่างประเทศและนักวิชาการของไทย
ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
เฮอร์เบิร์ต เอ. ไซมอน (Herbert A. Simon 1960, 180-181) กล่าวว่า ถ้างานใดมีประสิทธิภาพ
สู งสุ ด ให้ ดูจ ากความสั ม พัน ธ์ร ะหว่ างปั จจัยน าเข้ า (Input) กับผลิ ตผล (Output) ที่ได้ รับออกมา
ซึ่งสรุปได้ว่าประสิทธิภาพเท่ากับผลผลิต
ถ้าเป็นหน่วยงานราชการของรัฐ จะบวกความพึงพอใจของผู้รับบริการเข้าไปด้วยเขียนเป็น
สูตรได้ดังนี้
E = (0 – I) + S
E = ประสิทธิภาพของงาน (Efficient)
O = ผลผลิตหรือผลงานที่ได้รับออกมา (Output)
I = ปัจจัยนาเข้าหรือทรัพยากรทางการบริหารที่ใช้ไป (Input)
S = ความพึงพอใจในผลงานที่ออกมา (Satisfaction)
เอลมอร์ ปีเตอร์สัน และ อี. กลอสวีนอร์ พลอแมน (Elmore Peterson and E. Grosvenor
Plawmam 1953) กล่าวว่า ประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารงานทางธุรกิจ หมายถึง ความ สามารถ
ในการผลิตสิน ค้าหรื อบริการในปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสมและต้นทุนน้อยที่สุ ดโดยคานึงถึง
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
นัน ทสิ ริ , 2550: 8) ได้กล่ าวถึงความหมายของคาว่าประสิ ทธิภ าพในการบริห ารงานด้านธุรกิจใน
ความหมายอย่างแคบว่า หมายถึง การลดต้นทุนในการผลิตในความหมายอย่า งกว้างขวาง หมาย
รวมถึงคุณภาพ (Quality) ของการมีประสิ ทธิผล (Effectiveness) และความสามารถ (Competence
and Capacity) ในการผลิ ต การด าเนิ น งานทางด้ า นธุ ร กิ จ ที่ ถื อ ว่ า มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด นั้ น ก็ เ พื่ อ
สามารถผลิ ต สิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารในปริ ม าณและคุณ ภาพที่ ต้ อ งการในเวลาที่ เ หมาะสมและต้ น ทุ น
น้อยที่สุ ด เมื่อคานึงถึงสถานการณ์และข้อผู กพันด้านการเงินที่อยู่ ดังนั้น แนวความคิดของคาว่า
ประสิทธิภาพทางด้านธุรกิจในที่นี้ จึงมีองค์ประกอบ 5 อย่าง คือ ต้นทุน (Cost) คุณภาพ (Quality)
ปริมาณ (Quantity) เวลา (Time) และวิธีการ (Method) ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้
1) คุณภาพของงาน (Quality) คือ ต้องมีคุณภาพสูง ผู้ผลิตและผู้ใช้ได้ประโยชน์คุ้มค่าและมี
ความพึงพอใจ ผลการทางานมีความถูกต้อง ได้ตามมาตรฐาน รวดเร็ว ซึ่งผลงานที่มีคุณภาพจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองคก์รและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้มารับบริการ
2) ปริมาณงาน (Quantity) คือ จานวนงานที่เกิดขึ้นจะต้องเป็นไปตามความคาดหวังของ
หน่วยงาน โดยผลงานที่ปฏิบัติได้มีปริมาณที่เหมาะสมตามที่กาหนดไว้ในแผนงาน หรือเป้าหมายของ
องค์กร
3) เวลา (Time) คือ เวลาที่ใช้ในการดาเนินงานจะต้องอยู่ในลักษณะที่ถูกต้องตามหลักการ
เหมาะสมกับงาน และทันสมัยมีการพัฒนาเทคนิคการทางานให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ใช้เวลาในการ
ปฏิบัติงานน้อยการส่งมอบตรงตามกาหนดถูกต้อง และรวดเร็ว
4) ค่าใช้จ่าย (Costs) คือการดาเนินการทั้งหมดจะต้องเหมาะสมกับงาน และวิธีการ โดยต้อง
ลงทุนน้อยได้ผลกาไรมากที่สุด ประสิทธิภาพในมิติของค่าใช้ จ่าย หรือต้นทุนการผลิต ได้แก่การใช้
ทรัพยากรด้านการเงิน คน วัสดุเทคโนโลยีที่มีอยู่อย่างประหยัดคุ้มค่า และเกิดการสูญเสียน้อยที่สุด
4.2 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
ตัวแปรต้น = X
ข้อมูลส่วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- อายุการทางาน
- ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด
- ตาแหน่งงาน

ภาพที่ 4.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา

ตัวแปรตำม = Y
ประสิทธิภำพกำรยื่นฟ้องและรับส่งคำคู่ควำมทำง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) มำใช้ในกำรปฏิบัติงำนของ
ทนำยควำม บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหำชน)
- ด้านปริมาณงาน
- ด้านความประหยัดและความคุ้มค่าของทรัพยากร
- ด้านเวลา
- ด้านคุณภาพงาน

431

5. วิธีดำเนินกำรวิจัย
5.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
1) ประชากรที่ทาการศึกษาในครั้งนี้ คือ แผนกว่าคดี บริษัท บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน)
โดยผู้ให้ข้อมูล คือ ทนายความของแผนกว่าคดี บริษัท บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน) ซึ่งมีจานวน
ทั้งหมด 74 คน
2) กลุ่มตัวอย่าง
ผู้วิจัย ได้คานวณหาขนาดของกลุ่มตั วอย่างในครั้งนี้คือ 63 คน โดยกาหนดระดับ
ความเชื่อมั่นที่ 95% และกาหนดให้มีค่าความคลาดเคลื่อนที่ 5% ตามแนวคิดของทาโร่ ยามาเน่
(Yamane, Taro 1973 อ้างถึงใน ศิริพงศ์ พฤทธิพันธ์, 2553: 203)
5.2 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้มาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม
เก็บข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจงจากบุคลากร (พนักงานทนายความ) แผนกว่าคดี บริษัทบัตรกรุงไทย
จากัด (มหาชน) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์
2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ผู้วิจัยได้รวบรวมจากแหล่งอื่น ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต
เอกสารงานวิจัย วารสาร โดยมีสถานที่ที่ใช้เป็นแหล่งในการเก็บรวบรวมข้อมูลและค้นคว้า ได้แก่
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
3) ดาเนินการรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความสมบูรณ์ของคาตอบ
4 )นาข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ
5.3 กำรออกแบบงำนวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และใช้วิธีวิจัยเชิง
สารวจ (Survey) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการศึกษาเรื่อง ผลสัมฤทธิ์
การนาระบบการยื่นฟ้องและรับส่งคาคู่ความทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) เข้ามาใช้ในงานฟ้องร้องคดี
ส่งผลอย่างไรต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของทนายความ บริษัท บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน)
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้เครื่องมือในการศึกษาเป็นแบบสอบถามชนิดคาถามแบบปิด และ
คาถามแบบเปิ ด รู ป แบบ คือ แบบส ารวจ (Checklist) และแบบมาตราส่ ว นประมาณค่า (Rating
scale) โดยแบ่งเนื้อหาคาถามออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของประชากรกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม
เป็นแบบสารวจ (Check list) ประกอบด้วย เพศ อายุ อายุการทางาน ระดับการศึกษา ตาแหน่งงาน
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ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านประสิทธิภาพการทางาน จากการนาระบบ
การยื่นฟ้อง และรับส่งคาคู่ความทางอิเล็กทรอนิ กส์มาใช้ในการปฏิบัติงานของทนายความ ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 4 ด้าน รวมทั้งหมด 20 ข้อ ดังนี้
- ด้านปริมาณงาน
จานวน 5 ข้อ
- ด้านความประหยัดหรือคุ้มค่า
จานวน 5 ข้อ
- ด้านเวลาและความรวดเร็ว
จานวน 5 ข้อ
- ด้านคุณภาพงาน
จานวน 5 ข้อ
5.6 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
1) ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้สาหรับวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะบุคคล
2) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้ในการอธิบาย
ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพที่เกิดจาการนาระบบการยื่นฟ้องและรับส่งคาคู่ความทางอิเล็กทรอนิกส์
(e-Filing) มาใช้ในการปฏิบัติงานของทนายความ บริษัท บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน)
6. สรุปผล อภิปรำยและข้อเสนอแนะ
ผลวิ จั ย ประสิ ท ธิ ภ าพการน าระบบการยื่ น ฟ้ อ งและรั บ ส่ ง ค าคู่ ค วามทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(e-Filing) มาใช้ในการปฏิบัติงานของทนายความ บริษัท บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน) ดังนี้
6.1 สรุปผล
1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ อายุการทางาน
ระดับการศึกษา และตาแหน่งงาน
(1) เพศ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็น เพศชายจานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ
57.14 และเป็นเพศหญิงจานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 42.86
(2) อายุ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็น พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในช่วงอายุ
36-45 ปี มีจานวนมากที่สุด จานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 58.73 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด,
รองลงมาอยู่ในช่วงอายุ 26-35 ปี จานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 34.92 และอยู่ในช่วงอายุ น้อยกว่า
25 ปี มีจานวนน้อยที่สุด จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 6.35
(3) อายุการทางาน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุการทางาน 6-10 ปี มีจานวน
มากที่สุด จานวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 71.43 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด, รองลงมามีอายุการ
ทางาน 11-15 ปี จ านวน 10 คน คิ ด เป็น ร้ อ ยละ 15.87 และมี อ ายุก ารทางาน มากกว่ า 15 ปี
มีจานวนน้อยที่สุด จานวน 7 คนคิดเป็นร้อยละ 1.59
(4) ระดับการศึกษา พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการศึกษาขั้นสูงสุดปริญญาตรี
มี จ านวนมากที่สุ ด จ านวน 52 คน คิดเป็นร้ อยละ 82.54 ของผู้ ตอบแบบสอบถามทั้ งหมด, และ
มีระดับการศึกษาขั้นสูงสุดปริญญาโท จานวนน้อยที่สุด จานวน 11 คนคิดเป็นร้อยละ 17.46
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(5) ต าแหน่ ง งาน พบว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถามมี ร ะดั บ ต าแหน่ ง เป็ น Officer เป็ น
จานวนมากที่สุด จานวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด, รองลงมา
มี ร ะดั บ ต าแหน่ ง เป็ น Senior จ านวน 12 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 19.05 และมี ร ะดั บ ต าแหน่ ง เป็ น
Manager มีจานวนน้อยที่สุด จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.59
2) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับประสิทธิภาพการนาระบบการยื่นฟ้องและรับส่งคาคู่ความ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) มาใช้ในการปฏิบัติงาน ของทนายความ บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน)
พบว่ า การน าระบบการยื่ น ฟ้ อ งและรั บ ส่ ง ค าคู่ ค วามทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Filing) มาใช้ ใ นการ
ปฏิบัติงานในภาพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับดีมาก โดยด้านความประหยัดหรือคุ้มค่าของทรัพยากรมีค่า
ระดั บ ประสิ ท ธิ ภ าพมากที่ สุ ด มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.25 รองลงมาคื อ ด้ า นเวลาและความรวดเร็ ว
มีค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.23 ถั ด มาคือ ด้ า นปริ ม าณงานมี ค่ า เฉลี่ ย เท่ ากั บ 4.19 และด้ า นคุ ณ ภาพงาน
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 ซึ่งวิเคราะห์รายข้อในแต่ละด้าน สรุปได้ดังนี้
- ด้านความประหยัดหรือคุ้มค่าของทรัพยากร ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า ในแต่ละข้อมีระดับประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก โดยข้อการยื่นฟ้องและรับส่งคาคู่ความทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ช่วยลดปริมาณกระดาษที่ใช้ในการจัดทาเอกสารประกอบการฟ้อง ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่าย
และรักษาสิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.51 รองลงมา คือ การยื่นฟ้องและรับส่งคาคู่ความทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ช่วยลดค่าใช้จ่ายอุปกรณ์สานักงาน เช่น หมุดเย็บเล่มเอกสาร, กล่องบรรจุเอกสาร,
ลวดเย็บ ฯลฯ และการยื่นฟ้องและรับส่งคาคู่ความทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปศาลทั่วประเทศ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41
- ด้านเวลาและความรวดเร็ว ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ในแต่
ละข้อมีระดับประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก โดยการยื่นฟ้องและรับส่งคาคู่ความทางอิเล็กทรอนิกส์
ช่วยลดขั้นตอนในการดาเนินงาน เช่น การใช้เวลาในการเดินทางไปศาลทั่วประเทศเพื่อยื่ นฟ้องร้อง
ดาเนินคดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 รองลงมา คือ การยื่นฟ้องและรับส่งคาคู่ความทางอิเล็กทรอนิกส์
ช่ว ยให้ การติ ดตามผลระหว่ างการด าเนิน งานทางคดี เกิด ความสะดวกและรวดเร็ว มากขึ้ น เช่ น
การติดตามผลการส่งหมายเรียกจาเลย หรือผลการส่งคาบังคับให้จาเลย และการยื่นฟ้ องและรับส่งคา
คู่ความทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติงานช่วยสนับสนุนในการปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัว
รวดเร็วขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19
- ด้านปริมาณงาน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ในแต่ละข้อมี
ระดับประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก โดยการยื่นฟ้ องและรับส่งคาคู่ความทางอิเล็กทรอนิกส์ ส่งผลให้
พนักงานทนายความ 1 ท่าน สามารถยื่นฟ้องคดีได้หลายเขตอานาจศาลทั่วประเทศภายในวันเดียวกัน
มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.52 รองลงมา คือ การยื่นฟ้องและรับส่ งคาคู่ความทางอิเล็ กทรอนิกส์ ช่ว ยให้
พนักงานทนายความสามารถดาเนินงานทางคดีได้เพิ่มมากขึ้นกว่ารูปแบบเดิม และการยื่นฟ้องและ
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รับ ส่ งคาคู่ความทางอิเล็ กทรอนิ กส์ ช่ว ยส่ งผลให้ พนักงานทนายความปฏิบัติงานได้ผ ลสาเร็จตาม
ปริมาณงานที่ได้รับมอบหมาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17
- ด้านคุณภาพงาน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ในแต่ละข้ อมี
ระดับประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก โดยการยื่นฟ้องและรับส่งคาคู่ความทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถ
รองรับการปฏิบัติงานของพนักงานทนายความได้เป็นอย่างดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 รองลงมา คือ
การยื่นฟ้องและรับส่งคาคู่ความทางอิเล็กทรอนิกส์ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงานของ
พนั ก งานทนายความ และการยื่ น ฟ้อ งและรั บส่ ง คาคู่ความทางอิเ ล็ กทรอนิกส์ มี ส่ ว นช่ว ยในการ
ปฏิบัติงานพนักงานทนายความให้ประสบความสาเร็จมากยิ่งขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16
6.2 อภิปรำยผลกำรวิจัย
อภิปรายผลที่ได้จากการศึกษาวิจัย เรื่อง “การนาระบบการยื่นฟ้องและรับส่งคาคู่ความทาง
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Filing) มาใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านของทนายความ บริ ษั ท บั ต รกรุ ง ไทย จ ากั ด
(มหาชน)” สามารถ ซึ่งทนายความที่เป็นผู้ใช้ระบบการยื่นฟ้องและรับส่งคาคู่ความทางอิเล็กทรอนิกส์
(e-Filing) ในการปฏิบัติงานฟ้องร้องคดี ให้คะแนนระดับประสิทธิภาพด้านต่าง ๆ ของระบบมีภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านความประหยัดหรือความคุ้มค่าของทรัพยากรมีความคิดเห็นมากที่สุด
รองลงมาคือ ด้านเวลาและความรวดเร็ว และด้านปริมาณงาน ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะระบบการยื่นฟ้อง
และรับส่งคาคู่ความทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) เป็นระบบปฏิบัติการและฐานข้อมูลออนไลน์ระดับ
ใหญ่ของภาครัฐที่เชื่อมโยงเชื่อมฐานข้อมูลในกระบวนการยุติธรรมของเขตอานาจศาลทั่วประเทศ
และพัฒนาขีดความสามารของการก้าวเข้าสู่ศาลดิจิทัล ซึ่งการปรั บเปลี่ยนเข้าสู่รูปแบบศาลดิจิทัล
ซึ่งเป็นการเน้นการทางานและให้บริการบนระบบออนไลน์ ซึ่งการการยื่นฟ้องบนระบบออนไลน์ทาให้
ทนายไม่ต้องเดินทางไปยื่นฟ้องยังเขตอานาจศาล ณ ภูมิลาเนาของจาเลย ซึ่งเป็นการอานวยความ
สะดวกการปฏิบัติงานของทนายความเป็นอย่างมาก
ประสิทธิภาพทางด้านปริมาณงาน พบว่า การนาระบบการยื่นฟ้องและรับส่งคาคู่ความทาง
อิเล็ กทรอนิ กส์ (e-Filing) มาใช้ในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก โดยการนาระบบมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ช่วยทาให้ทนายความสามารถรับผิดชอบงานปริมาณคดีที่เพิ่มขึ้นได้อย่างดีกว่าฟ้องในรูป
แบบเดิม โดยปกติแล้วนั้นทางบริษัท บัตรกรุงไทย จากัด(มหาชน) จะมีการตั้งเป้าหมายเพิ่มปริมาณ
คดีโดยเฉลี่ยแล้วประมาณ 20% ของปีการดาเนินงานก่อนหน้า (อ้างอิงข้อมูลจากไฟล์รายงานยอด
ฟ้องของแผนกว่าคดี บริษัท บัตรกรุงไทย จากัด(หมาชน) ) ซึ่งการเพิ่มปริมาณคดีในอัตรากาลังเท่า
เดิม ก็ส่งผลให้ปริมาณคดีที่ตั้งเป้าไว้คลาดเคลื่อนไม่ตรงต่อเป้าหมายที่กาหนดไว้ ด้วยปริมาณที่เพิ่มขึ้น
แต่กาลังคนที่ต้องเดินทางไปยังเขตอานาจศาลยังมีเท่าเดิม และในบางศาลก็มีเหตุบางประการที่ทาให้
ทนายไม่สามารถเดินทางไปยังเขตอานาจศาลได้ เช่น เขตอานาจศาลทองผาภูมิ ซึ่งเป็นศาลที่มีการ
เดินทางลาบากเป็นอย่างมาก ทาให้ทนายความไม่สามารถเดินทางไปยื่นเอกสารที่ศาลได้ อาจต้องใช้
เป็นการจ้างคนในพื้นที่ในการเดินทางไปยังศาลนั้น ๆ หรือการรอเป็นเวลาหลายเดือนเผื่อให้มีปริมาณ
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คดีที่คุ้มค่าต่อค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้เดินทางไปยังศาลนั้น และยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบัน เกี่ยวกับ Covid19 ที่มีการปิดล็อคดาวน์ทั่วประเทศ ส่งผลให้การดาเนินงานทั้งภาครัฐและเอกชนต้องมีการปิดการ
ดาเนินงานชั่วคราว แต่การนาระบบยื่นฟ้องและรับส่งคาคู่ความทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) ทาให้
ทนายความยิ่งคิดว่าการนาระบบการยื่นฟ้องและรับส่งคาคู่ความทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) มาใช้
ในการปฏิบัติงานส่งผลต่อประสิทธิภาพทางด้านปริมาณงานให้ไ ด้งานบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดได้
ดีเป็นอย่างยิ่ง เพราะทนายความยังคงสามารถยื่นฟ้องและรับส่งคาคู่ความได้อย่างปกติผ่ านระบบ
ทาให้ ไม่มีผ ลกระทบต่อเป้ าหมายปริมาณคดีที่ทางแผนกว่าคดีได้กาหนดไว้ ทนายความสามารถ
ปฏิบัติงานได้ผลสาเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย และทนายความ1 คน ยั งสามารถยื่นฟ้องในระบบได้
หลายศาลภายในวั น เดี ย วกั น นอกจากนั้ น การน าระบบการยื่ น ฟ้ อ งและรั บ ส่ ง ค าคู่ ค วามทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) ก็ยังช่วยให้ทนายความสามารถยื่นขอคัดถ่ายคาพิพากษาผ่านทางระบบได้
ซึ่งแตกต่างจากรูปแบบเดิมที่ทนายความต้องเดินทางไปเขตอานาจศาลเพื่อขอคั ดถ่ายเอกสาร และ
ต้องรอให้เจ้าหน้าที่หาเอกสารจากห้องจัดเก็บ ทาให้ปริมาณคาพิพากษาที่ขอคัดถ่ายได้ไม่ครบตามที่
ต้องการ และเกิดความล่าช้าไปยังแผนงานอื่น ๆ
ประสิทธิภาพทางด้านความประหยัดหรือความคุ้มค่าของทรัพยากร พบว่า การนาระบบการ
ยื่นฟ้องและรับส่งคาคู่ความทางอิเ ล็กทรอนิกส์ (e-Filing) มาใช้ในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก
โดยการนาระบบมาใช้ในการปฏิบัติงานทาให้ค่าใช้จ่ายที่ทนายความต้องใช้ในการเดินทางไปยังเขต
อานาจศาลที่ภูมิลาเนาของจาเลยลดลงเป็นจานวนมาก เช่น ค่าเครื่องบิน, ค่าน้ามัน และค่าที่พัก และ
เบี้ ย เลี้ ย งค่ า อาหารในระหว่ า งเวลาท าการ รวมถึ ง ค่ า รั บ รองเจ้ า หน้ า ที่ ศ าล เนื่ อ งจากทนาย
ความสามารถยื่นฟ้องและรับส่งคู่ความผ่านทางระบบ ทนายความจึงไม่มีความจาเป็นต้องเดินทางไป
ปฏิบัติงานยังเขตอานาจศาลต่าง ๆ และการนาระบบมาใช้ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในส่วนของค่ากระดาษ
และค่าคัดถ่ายเอกสารที่แผนกว่าคดีต้องสั่งมาใช้เพื่อทาจัดทาเอกสารคาฟ้ องไปยื่นที่เขตอานาจศาลได้
ถึง 40% ตั้ง แต่มี การเริ่ มใช้ ร ะบบและในปั จจุบั น ณ วั นที่ 10 พฤษภาคม มี ยอดคัดถ่ ายเอกสาร
ประกอบการฟ้องลดลงถึง 100% (อ้างอิงข้อมูลจากไฟล์รายงานค่าใช้จ่ายในการสั่งคัดถ่ายเอกสาร
ประกอบการฟ้อง ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2563) การลดลงของค่าใช้จ่ายที่เห็นเด่นชัดทาให้
แผนกว่าคดีสามารถช่วยบริษัทลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานได้เป็นอย่างมาก ซึ่งนอกจากจะ
เป็นการลดค่าใช้จ่ายแล้ว ยังเป็นการช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริษัทในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม
และตัวทนายความผู้ดาเนินงานเองก็ไม่ต้องบรรจุเอกสารใส่กล่องเพื่อนาไปยื่นที่เขตอานาจศาล จึงทา
ให้ทนายพึงพอใจในประสิทธิภาพด้านนี้เป็นอย่างมากกับการลดภาระในการขนย้ายเอกสารเพื่อนาไป
ยื่นยังเขตอานาจศาล นอกจากนั้นผลจากการสั่งกระดาษที่น้อยลง ทาให้ช่วยประหยัดพื้นที่ในการ
จัดเก็บเอกสาร เพราะการยื่นฟ้องและรับส่งคาคู่ความทางอิเล็กทรอนิกส์ใช้การส่งข้อมูลเข้าระบบด้วย
ไฟล์ PDF จึงไม่เป็นต้องใช้เอกสารในรูปแบบกระดาษอีกต่อไป และยังลดค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เช่น
ค่าหมุดเย็บเล่มสานวน ค่ากล่องบรรจุเอกสาร ลวดเย็บกระดาษ ฯลฯ ทนายความจึงคิดว่าการนา
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ระบบการยื่นฟ้องและรับส่งคาคู่ความทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) มาใช้ในการปฏิบัติงาน ทาให้เกิด
ประสิทธิภาพทางด้านความประหยัดหรือความคุ้มค้าของทรัพยากรอย่างเห็นได้ชัด
ประสิทธิภาพทางด้านเวลาและความรวดเร็ว พบว่า การนาระบบการยื่นฟ้องและรับส่งคา
คู่ความทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) มาใช้ในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก โดยการนาระบบมาใช้
ในการปฏิบัติงาน สามารถช่วยให้ทนายลดขั้นตอนและลดระยะเวลาที่ใช้การในทางาน เช่น ทนาย
ความสามารถยื่ นฟ้องร้องดาเนิ นคดีผ่ านระบบการยื่นฟ้องและรั บส่งคาคู่ความทางอิเล็กทรอนิกส์
(e-Filing) โดยไม่ ต้องเดิ น ทางไปยั งเขตอานาจศาลตามจั งหวั ดต่า ง ๆ และยัง สามารถติดตามผล
ระหว่างการดาเนินคดีได้ตลอดเวลา 24 ชม. เช่น ผลการติดตามส่งหมายเรียกจาเลย ซึ่งต่างจากรูป
แบบเดิมที่ไม่ใช่การทางานผ่านระบบ ทนายจะต้องเดินทางไปตรวจสอบผลการส่งหมายแจ้งให้จาเลย
ก่อนดาเนินคดีขั้นต่อไป ซึ่งเป็ นการเสียเวลาเป็นอย่างมาก นอกจากนั้น ยังสามารถยื่นขอคัดถ่าย
เอกสารได้ภายใน 24 ชม เช่นกัน ทาให้เวลาในการทางานของทนายเกิดความยืดหยุ่นเป็นอย่างมาก
การน าระบบการยื่ น ฟ้องและรั บ ส่ งคาคู่ความทางอิเล็ กทรอนิกส์ (e-Filing) ยังสามารถสนับสนุน
ขั้นตอนการดาเนินการคัดถ่ายคาพิ พากษาผ่านทางระบบออนไลน์ได้อย่างรวดเร็วขึ้น ส่งผลให้การคัด
เอกสารผลคาพิพากษาเพื่อใช้ในการส่งข้อมูลยังส่วนต่าง ๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดเวลาในการ
เดินทางไปศาลเพื่อขอคัดถ่ายงานคาพิพากษา อีกทั้งข้อมูลที่ได้รับสามารถยื่นขอตรวจสอบแก้ไขความ
ถูกต้องได้ตลอด 24 ชม. ผ่านทางระบบ จึงช่วยให้ทนายสามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัวรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น การจัดทารายงานคดี รายงานค่าใช้จ่ายก็รวดเร็วและความคล่องตัว
ประสิทธิภาพทางด้านคุณภาพงาน พบว่า การนาระบบการยื่นฟ้องและรับส่งคาคู่ความทาง
อิเล็ กทรอนิ กส์ (e-Filing) มาใช้ในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก จากประสิ ทธิภ าพทั้งจากด้าน
ปริมาณงาน, ด้านความประหยัดหรือคุ้มค่าของทรัพยากร และด้านเวลาและความรวดเร็ว ทาให้เห็น
แล้วการนาระบบการยื่นฟ้องและรับส่งคาคู่ความทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) มาใช้ในการปฏิบัติงาน
เป็นตัวช่วยที่ดีในการปฏิบัติงานของทนายความให้ประสบความสาเร็จมากยิ่งขึ้น ลักษณะของระบบ
การยื่นฟ้องและรับส่งคาคู่ความทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) มีความสัมพันธ์กับเป้าหมายความสาเร็จ
ในการดาเนินงานของทนายความ แผนกว่าคดี บริษัท บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน) มีส่วนช่วยให้
ทนายความประสบความสาเร็จมากยิ่งขึ้น ทั้งในเรื่องการตัดสินใจและวางแผนการปฏิบัติงาน รวมไป
ถึงการช่วยสร้างระเบียบในการจัดการดาเนิน งานได้อย่างเป็นระบบ และเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้ง
แผนก เพราะในอดีตการยื่ นฟ้องที่ทนายความต้องเดินทางไปฟ้องยังเขตอานาจศาลต่าง ๆ มักมี
กฎระเบียบที่แตกต่างออกไป ทนายความซึ่งเป็ นตัวแทนจากทางบริษัท บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน)
จึงต้องหาจุดยืดหยุ่นเพื่อปรับตัวเองให้เข้ากับระบบงานของเขตอานาจศาลต่าง ๆ รูปแบบการสั่งงาน
ของทนายความภายในแผนกจึงไม่มีข้อกาหนดที่เด่นชัด มีการปรับเปลี่ยนกฎตามความต้องการของ
ศาลที่เป็นส่วนงานของภาครัฐ และด้วยบริษัท บัตรกรุงไทย จากัด(มหาชน) ต้องดาเนินการกับศาลทั่ว
ประเทศ จึงทาให้เกิดความซับซ้อนและขาดซึ่งมาตรฐานที่ชัดเจน เมื่อมีการนาระบบการยื่นฟ้องและ
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รับส่งคาคู่ความทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) เข้ามาใช้ในการทางาน ทางานการดาเนินอยู่ในจุดเชื่อม
ต่อเดียวกัน ทนายความจึงสามารถดาเนินงานบนมาตรฐานเดียวกัน ส่งผลให้แผนกว่าคดีของบริษัท
บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน) สามารถกาหนดกรอบมาตรฐานการทางานไปในทิศทางเดียวกันได้
ทนายความทุก คนภายในแผนกไม่เกิ ดความสั บ สน ก่อ ให้ เกิ ดประโยชน์ สู ง สุ ด ต่อการทางานของ
ทนายความ
6.3 ข้อเสนอแนะ
1) ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
การน าระบบการยื่ น ฟ้ องและรับ ส่ งคาคู่ความทางอิเล็ กทรอนิกส์ (e-Filing) มาใช้ใ นการ
ปฏิบัติงานของทนายความ บริษัท บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน) เป็นการร่วมกับทางศาลยุติธรรม
ซึ่งเป็ น ส่ ว นงานของภาครั ฐ ที่ป ระยุก ต์เทคโนโลยีเข้ากั บการทางานระบบศาล ตามนโยบายแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ การยอมรับระบบเข้ามาใช้ภายในองค์กร ผู้บริหารระดับสูงจึงควรให้ความสาคัญต่อ
การบริ ห ารแผนงานตอบสนองต่ อ รู ป แบบการท างานที่ มี ป รั บ เปลี่ ย น เพื่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ปฏิบัติงานต่อผู้ปฏิบัติงาน แผนกว่าคดี ควรมีการวางแผนโครงสร้างการทางานของทนายความ โดยมี
การแบ่งเขตอานาจศาลที่ชัดเจน และมีการกาหนดกระจายคดียื่นฟ้องในแต่ละวัน เพื่อป้องกันความ
ผิดพลาดทางระบบซึ่งทางทนายความผู้ใช้ระบบไม่สามารถแก้ไขด้วยตนเองได้ และเมื่อเกิดความ
ผิดพลาดอาจทาให้ต้องยกเลิกงานคดีที่ต้องยื่นฟ้อง และทาให้เป้าหมายของปริมาณที่กาหนดไว้ลดลง
นอกจากนั้นควรมีการจัดอบรมการใช้งานระบบการยื่นฟ้องและรั บส่งคาคู่ความทางอิเล็กทรอนิกส์
(e-Filing) อย่ างต่อเนื่ อง เพื่อให้ทนายความตระหนักและเข้ าใจการทางานของระบบเพิ่มมากขึ้น
เพื่อปฏิบัติงานไปได้ในทิศทางเดียวกันอย่างชัดเจน และผู้ บริหารควรให้ ความสาคัญกับการสร้าง
คลังข้อมูลใช้ในการจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ เป็นการป้องกันปัญหาข้อมูลการดาเนินงานที่อาจสูญหาย
จากระบบของศาล ซึ่งยังขาดความเสถียรในการเข้าสู่การทางานแบบออนไลน์ และเป็นการพร้อม
รับมือ เมื่อเกิดเหตุขัดข้องต่อระบบได้ทุกเมื่อ
2) ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
- ควรมีการศึกษาตัวแปรด้านอื่นที่อาจมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เช่น
ด้านการยอมรับระบบของบุคคล ด้านปัญหาของการใช้ระบบ เพื่อให้ผลวิจัยครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
- ควรมีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพเพิ่มเติมในลักษณะวิจัยเชิงผลสานวิธีเพื่อศึกษาข้อมูลใน
เชิงลึก ได้ข้อมูลครบทุกด้านทุกมุมมองจากผู้ใช้ระบบโดยตรง
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กำรพัฒนำประสิทธิภำพระบบกำรรับและจัดเก็บข้อมูลเรือ่ งรำวร้องทุกข์:
กรณีศึกษำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสงครำม
พรรณนภา เลาหสุวรรณรัตน์*
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการคือ 1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพระบบการรับ
เรื่องราวร้องทุกข์ ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 2) เพื่อศึกษาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
ปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน ถูกต้องสมบูรณ์ และเชื่อมโยงฐานข้อมูล เพื่อลดความ
ซ้ าซ้ อ นของการเสนอเรื่ อ งราวร้ อ งทุ ก ข์ ข องประชาชน โดยการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ใ ช้ ร ะเบี ย บวิ ธี วิ จั ย
เชิงคุณภาพ (Qualitative research) ในการนาเสนอระเบียบวิธีวิจัย กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา
คื อ เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านที่ ศู น ย์ ด ารงธรรม จั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม และจั ง หวั ด ปราจี น บุ รี ที่ มี
ประสบการณ์ทางานเกี่ยวกับการรับเรื่องราวร้องทุกข์ และจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
โดยทาการวิ เ คราะห์ ข้อ มู ล จากทฤษฎี ทางรั ฐ ประศาสนศาสตร์เ กี่ ยวกั บ นโยบายสาธารณะ และ
การบริการสาธารณะควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์เชิงลึก
ผลการศึกษาพบว่า 1) การรับเรื่องราวร้องทุกข์ท างช่องทางออนไลน์ และทางโทรศัพท์
พบปัญหาในการติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมจากตัวผู้ร้อง หรือติดต่อทางออนไลน์ที่ไม่สามารถตอบโต้ได้
ในทันที ทาให้เกิดปัญหาความล่าช้าในการดาเนินการในขั้นตอนการจัดการกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
2) การแก้ ไ ขปั ญ หาเรื่ อ งร้ อ งเรี ย น/ร้ อ งทุ ก ข์ ที่ ต้ อ งส่ ง เรื่ อ งไปให้ ห น่ ว ยงานอื่ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบเป็ น
ผู้ดาเนินการ ส่งผลให้การดาเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ใช้เวลานานกว่าที่ควรจะเป็น
ประกอบกับศูนย์ดารงธรรมไม่มีอานาจในการสั่งการอย่างเด็ดขาดให้หน่วยงานอื่นดาเนินการจัดการ
กับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 3) ปัจจัยจากตัวผู้ร้องเกี่ยวกับความไม่เข้าใจในเรื่องของกระบวนการ
ทางานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม และไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเท่าที่ควร
จนทาให้ไม่สามารถดาเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ 4) แบบฟอร์มการรับเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ยังขาดข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
หรือไม่ยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร้อง และ 5) กระบวนการนาเข้าข้อมูล ในประเด็นเรื่อง
การกรอกข้อมูลรายละเอียดเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ อันเกิดมาจากปัจจัย
หลายด้าน เช่น ผู้ร้องไม่ยอมแจ้ งข้อมูล เจ้าหน้าที่ขาดประสบการณ์ในเรื่องที่รับทาให้ไม่สามารถ
สอบถามข้อมูลจากผู้ร้องได้ครบถ้วนสมบูรณ์ กระบวนการจัดเก็บข้อมูล ในประเด็นเรื่องการจั ดเก็บ
ข้อมูลซ้าซ้อนกันหลายรูปแบบทั้งในส่วนของ สมุดลงรับ ระบบฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทย และ
*
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ฐานข้อมูลของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสมุทรสงครามในรูปแบบไฟล์ Excel กระบวนการสืบค้นข้อมูล
ในประเด็นเรื่ องการสื บค้น ข้อมูล ไม่ทั่วถึง เนื่องจากระบบฐานข้อมูล ทั้งในส่ ว นกลาง จังหวัด และ
อาเภอ ไม่เชื่อมโยงเข้าหากัน ทาให้การสืบค้นไม่สมบูรณ์
ทั้งนี้ ผู้ศึกษาค้นคว้ามีข้อเสนอแนะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ 1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายใน
เรื่องของศูนย์ดารงธรรมควรกาหนดนโยบายการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ควรกาหนดมาตรฐานเชิง
นโยบาย เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่ ผู้ ป ฏิบั ติ งานนาไปใช้เ ป็นแนวทางการปฏิ บัติงาน ในประเด็น เรื่อ งการ
ตรวจสอบข้อมูลของผู้ร้องก่อนรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ควรมีการออกระเบียบหรือปรับปรุงแก้ไข
ระเบี ย บ โดยมี กฎหมายรองรั บ ให้ อานาจแก่ ศูนย์ดารงธรรม ในการประสานงานกับหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ควรมีการวางนโยบายเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลในแต่ระบบให้มีการเชื่อมโยงระหว่างศูนย์ดารงธรรม ทั้งในส่วนกลาง ระดับจังหวัด และ
อาเภอ 2) ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ ศูนย์ดารงธรรมควรมีการเพิ่มเติมเนื้อหาในแบบฟอร์มรับเรื่องราว
ร้องทุกข์ ในส่วนของความประสงค์ในการจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคล ควรมีการกาหนดขั้นตอนปฏิบัติ
ในการนาเข้า และการจัดเก็บข้อมูล ให้ แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ควรมีการสร้างภาคีเครือข่ายของ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ควรมีอาสาสมัครของแต่ละชุมชน หมู่บ้านหรือตาบล เพื่อสอดส่องการกระทา
ความผิดของผู้ที่กระทาผิดกฎหมายและแก้ไขปัญหาของพื้นที่ในเบื้องต้น และ 3) ข้อเสนอแนะใน
การศึกษาครั้งต่อไป ควรมีการเก็บข้อมูลในประเด็นอื่นเพิ่มเติมที่เป็นขอบข่ายหน้าที่ของศูนย์ดารง
ธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ควรมีการเพิ่มการสัมภาษณ์ในส่วนของประชาชนผู้มาใช้บริการ และควรมี
การศึกษาการเพิ่มประสิ ทธิภ าพการบูรณาการหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคม
คำสำคัญ: การพัฒนาประสิทธิภาพ, ระบบการรับและจัดเก็บข้อมูล, เรื่องราวร้องทุกข์, ศูนย์ดารงธรรม
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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. บทนำ
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนถือเป็นหน้าที่หลักของรัฐที่จะต้องดาเนินการ
แก้ไขให้เกิดผลสาเร็จ ทาให้การทราบถึงพื้นที่ที่เกิดปัญหาและการเข้าถึงปัญหาอย่างทันท่วงที ถือเป็น
กลไกหลั กในการดาเนิ น การแก้ไขปัญหาของภาครัฐ อันจะส่ งผลให้ เกิดการสะท้อนปัญหาในการ
บริหารประเทศ และสร้างการยอมรับในหมู่ประชาชนที่มีต่อการจัดการบริหารประเทศ รัฐจึงต้องมี
เครื่องมือในการรับรู้ถึงปัญหาของประชาชนในแต่ละพื้นที่ ผ่านการรับเรื่องราวร้องทุกข์ที่เกิดขึ้นและ
สามารถเข้าไปช่วยแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2560 หมวด 3 เรื่อง สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยในมาตรา 41(2) ได้บัญญัติถึงสิทธิของ
บุคคลและชุมชนในการเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ต่อหน่วยงานของรัฐและต้องได้รับแจ้งผลการพิจารณา
โดยรวดเร็ว ซึ่งสิทธิดังกล่าวได้เคยถู กบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ในหมวดที่ 3 ส่วนที่ 10
เรื่อง สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน มาตรา 59 ซึ่งมีความคล้ายกัน แต่ในรัฐธรรมนูญปี พ.ศ.
2560 ได้มีการเพิ่มสิทธิของชุมชนในการเสนอเรื่องราวร้องทุกข์เข้ามา ส่งผลให้ในปัจจุบันการรับ
เรื่องราวร้องทุกข์จึงเป็นหน้าที่สาคัญของรัฐในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ที่เกิดขึ้นกับประชาชนทั้งใน
เรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวบุคคลหรือต่อชุมชน
โดยหน่วยงานหลักที่ทาหน้าที่ในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนตานนโยบายของ
ภาครัฐ ในปัจจุบันคือศูนย์ดารงธรรม ซึ่งมีประจาอยู่ทั่วประเทศทั้งส่วนกลาง และภูมิภาค ในการ
พิจารณาเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดารงธรรม กระทรวงมหาดไทยจะพิจารณาลักษณะของเรื่องร้องเรียน
ดังต่อไปนี้
1) เรื่องร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ เป็นกรณีการร้องเรียนกล่าวโทษที่ขาดข้อมูล
หลักฐาน ซึ่งศูนย์ดารงธรรมจะระงับเรื่องทั้ งหมด แต่ถ้าเป็นการร้องเรี ยนในประเด็นเกี่ยวข้องกับ
ส่วนรวมจะส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบไว้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาต่อไป ซึ่งกรณีนี้
สามารถยุติเรื่องได้ทันที
2) เรื่องร้องเรียนทั่วไป ศูนย์ดารงธรรมจะดาเนินการจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไป
ดาเนินการ โดยจะพิจารณาส่งตามความเหมาะสมของแต่ละเรื่องและจะตอบให้ผู้ร้องทราบไว้ชั้นหนึ่ง
ก่อน ซึ่งเมื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการแล้วจะแจ้งให้ศูนย์ดารงธรรมและผู้ร้องทราบหรือบาง
กรณีปัญหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งให้ผู้ร้องทราบโดยตรง ซึ่งระยะเวลาการพิจารณาดาเนินการ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับขั้นตอนการดาเนินการให้การช่วยเหลือของแต่ละ
กรณีปั ญหา ในกรณีเป็ น เรื่องร้องเรียนทั่วไปหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่แจ้งผลให้ทราบภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด ศูนย์ดารงธรรมจะมีหนังสือเตือนขอทราบผลไปอีกครั้งหนึ่ง
3) เรื่องร้องเรียนสาคัญ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประชาชนส่วนรวมหรือเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับหลายหน่วยงาน เป็นประเด็นข้อร้องเรียนทางกฎหมายหรือเป็นเรื่องร้องเรียนที่มีข้อเท็จจริงและ
รายละเอี ย ดตามค าร้ อ งที่ ยั ง ไม่ชั ด แจ้ ง หรื อ ไม่ แ น่ น อน หรื อ บางกรณี ศู น ย์ ด ารงธรรมอาจต้ อ งให้
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เจ้าหน้าที่เดินทางไปตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ก่อนส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการต่อไป
โดยแจ้งให้ผู้ร้องทราบไว้ชั้นหนึ่งก่อนเมื่อหน่วยงานได้รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงเข้ามาแล้ว
จึ ง จะแจ้ ง ให้ ผู้ ร้ อ งทราบต่ อ ไป หรื อ หากหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งยั ง ไม่ ร ายงานผลให้ ท ราบภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด ศูนย์ดารงธรรมจะแจ้งเตือนไปอีกครั้งหนึ่ง
ทั้งนี้ในเรื่องการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์ดารงธรรมนั้น ได้มีนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จึงได้ปรับปรุงขั้นตอนและ
วิธีการปฏิบัติงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัด โดยให้การรับเรื่องร้องเรียนต้องลงทะเบียนในระบบ
คอมพิ ว เตอร์ เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ส าหรั บ การตรวจสอบและติ ด ตามเรื่ อ งต่ อ ไป (ศู น ย์ ด ารงธรรม
กระทรวงมหาดไทย, 2554: 30) เพื่อให้เกิดระบบฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การติดตามผลการดาเนินงาน ตลอดจนการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างศูนย์ดารงธรรมจังหวัดกับ
อาเภอ และลดปัญหาความซ้าซ้อนของการเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน ในกรณีที่รู้สึกว่าการ
แก้ไขปัญหาเรื่องเดือดร้อนของตนเองยังไม่ได้รับการแก้ไข ทาให้เกิดการร้องทุกข์ซ้าไปยังช่ องทางอื่นๆ
จนเกิ ด ปั ญ หาปริ ม าณเรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์เ พิ่ มขึ้ นเป็ นจ านวนมาก และเกิ ดการด าเนิ นงานซ้ าซ้ อ นของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาเดียวกันของผู้ร้อง อีกทั้งในการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์มัก
เกิดความล่าช้าในเมื่อผู้ร้องทุกข์ไม่ประสงค์เปิดเผยตัวตน ทาให้ไม่ สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงของ
เรื่องที่เกิดขึ้น จนส่งผลต่อการดาเนินการแก้ไขปัญหาไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม จัดตั้งขึ้นตามประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
(คสช.) ฉบับที่ 96/2557 โดยเปิดทาการ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 ศาลากลาง
จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อทาหน้าที่ขับเคลื่อนการดาเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ ได้อย่างรวดเร็ว
ทั่วถึง และมีความเป็นธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้า และเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงบริการของรัฐได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีหัวหน้ากลุ่มงานอานวยการ สานักงานจังหวัดสมุทรสงคราม
เป็นหน่วยสานักงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัด ซึ่งต่อมาสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มีคาสั่งที่
399/2559 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ปรับปรุงโครงสร้างภารกิจและอัตรากาลังของหน่วยงาน
โดยจั ด ตั้ ง กลุ่ ม งานศู น ย์ ด ารงธรรมจั ง หวั ด ขึ้ น ประกอบไปด้ ว ยอั ต ราก าลั ง ทั้ ง สิ้ น 8 ต าแหน่ ง
เป็นข้าราชการ 4 ตาแหน่ง และจ้างเหมาบริการ 4 ตาแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่เป็นสานักงานศูนย์ดารง
ธรรมจังหวัดสมุทรสงครามจนถึงปัจจุบัน ตามภาพที่ 1.1
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ภาพที่ 1.1 อัตรากาลังของสานักงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
ที่มา: กลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัด สานักงานจังหวัดสมุทรสงคราม (ม.ป.ป.)
โดยผลการดาเนินงานที่ผ่านมานั้น มีประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับบริการและร้องเรียนร้อง
ทุกข์เป็นจานวนมาก ซึ่งศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้ กับ ประชาชนได้อย่ างเป็น ที่น่ าพอใจ ผลการดาเนินเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดารงธรรม
จังหวัดสมุทรสงคราม ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563 มีจานวนเรื่องทั้งสิ้น
51 เรื่อง ดาเนินการแล้วเสร็จ 39 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 76.47 อยู่ระหว่างดาเนินการติดตามผลการ
ดาเนินการ 12 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 23.53 ของเรื่องทั้งหมด ตามตารางที่ 1.1
ตารางที่ 1.1 สรุปผลการดาเนินงานเรื่องร้องทุกข์/ให้บริการข้อมูลข่าวสาร/ให้คาปรึกษาศูนย์ดารง
ธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2563
ประเภทเรื่องร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์
1. ขอความช่วยเหลือ
2. ความเดือดร้อน
3. หนี้นอกระบบ
4. ที่ดิน
5. แจ้งเบาะแส/ยาเสพติด
6. ร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐ
7. ให้คาปรึกษา/อื่น ๆ
รวม
คิดเป็น ร้อยละ

จำนวน
ทั้งหมด
(เรื่อง)
16
10
4
0
3
1
17
51
100

ระหว่ำงดำเนินกำร/
ติดตำมผล (เรื่อง)

ที่มา: ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม (2563)

5
6
0
0
0
1
0
12
23.53

จำนวนแล้ว
เสร็จ/ยุติ
(เรื่อง)
11
4
4
0
3
0
17
39
76.47

คิดเป็นร้อยละ

68.75
40.00
100.00
0.00
100.00
0.00
100.00
76.47
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ทั้งนี้จากตัวชี้วัดความสาเร็จของการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
ตามรายละเอียดตัวชี้วัดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสานักงานจังหวัด ได้วางเกณฑ์ให้
คะแนนไว้ 3 ระดับ ตามตารางที่ 1.2
ตารางที่ 1.2 เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดความสาเร็จของการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดารง
ธรรมจังหวัด
เป้ำหมำยขั้นต้น
ร้อยละ 86

เป้ำหมำยมำตรฐำน
ร้อยละ 87

เป้ำหมำยขั้นสูง
ร้อยละ 88

ที่มา: กระทรวงมหาดไทย (2563: 8)
หากพิจารณาจากเกณฑ์ประเมินตัวชี้วัดดังกล่าวทาให้พบว่าความสาเร็จของการแก้ไขปัญหา
เรื่องร้องเรียนของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม มีอัตราความสาเร็จของการแก้ไขปัญหาเรื่อง
ร้องเรียนต่ากว่าเป้าหมายขั้นต้น ตามเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกาหนด
จึงมีความจาเป็นที่จะต้องศึกษาวิจัยถึงปัจจัยที่ส่ งผลต่อ การพัฒนาประสิ ทธิภาพระบบการรับและ
จัดเก็บข้อมูลเรื่องราวร้องทุกข์ ของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อหาข้อเสนอแนะในการ
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพต่ อ ความส าเร็ จ ในการแก้ ไ ขปั ญ หาเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นของศู น ย์ ด ารงธรรมจั ง หวั ด
สมุทรสงครามต่อไป
2. วัตถุประสงค์กำรศึกษำ
2.1 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพระบบการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
2.2 เพื่อศึกษาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน
ถูกต้องสมบูรณ์ และเชื่อมโยงฐานข้อมูล เพื่อลดความซ้าซ้อนของการเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ของ
ประชาชน
3. กำรทบทวนวรรณกรรม
ผู้ศึกษาได้ทาการค้นคว้าจากหนังสือ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความทางวิชาการ
กฎหมาย คาสั่ง และประกาศที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการเกี่ยวกับการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์
ดารงธรรมทั้งในส่วนของจังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดอื่น เพื่อนามาศึกษาถึงแนวทางการพัฒนา
ประสิทธิภาพของระบบการรับและจัดเก็บข้อมูลเรื่องราวร้องทุกข์ และการปรับปรุงฐานข้อมูลของ
ศูน ย์ดารงธรรมจั งวัดสมุทรสงคราม เพื่อให้ เกิดประสิ ทธิภ าพ และลดความซ้าซ้อนของการเสนอ
เรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งประกอบไปด้วยประเด็นดังต่อไปนี้
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3.1 แนวควำมคิดเกี่ยวกับนโยบำยสำธำรณะ
ผู้ศึกษาพบว่าการจัดการเรื่องราวร้องทุก ข์ของศูนย์ดารงธรรม ถือเป็นกระบวนการในการ
จั ด การปั ญ หาของประชาชนทั้ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น แล้ ว หรื อ ก าลั ง จะเกิ ด ขึ้ น ผ่ า นการจั ด การของภาครั ฐ
การดาเนินการดังกล่าวจึงมีความสอดคล้องกับแนวคิดในเรื่องนโยบายสาธารณะของภาครัฐ ดังจะเห็น
ได้จากกรอบแนวความคิดขององค์ประกอบที่สาคัญของนโยบายสาธารณะคือ
1) การดาเนินการดังกล่าวต้องเกิดจากการตัดสินใจของรัฐบาล ซึ่งสอดคล้องกับการจัดตั้ง
ศูนย์ดารงธรรมขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ดังจะเห็นได้จากประกาศของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 96/2557 ที่ให้มีการจัดตั้งศูนย์ดารงธรรมขึ้นในทุกจังหวัด
2) การตัดสินใจที่เกิดขึ้นนี้ต้องถูกกาหนดเป็นแนวทางในการดาเนินการของภาครัฐ ดังจะเห็น
ได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งขาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564 ที่กาหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ในด้านการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
3) การดาเนินการของภาครัฐต้องมีลักษณะเจาะจงเพื่อวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
ในสังคม ดังจะเห็นได้จาก ประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 96/2557 ข้อ 1
ที่กาหนดให้จัดตั้งศูนย์ดารงธรรมขึ้นในจังหวัดเพื่อทาหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการ
ข้อมูล ข่าวสาร ให้ คาปรึ กษา รั บ เรื่ องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน (พชร
ประชุมแดง, 2561: 6-8)
3.2 แนวคิดเกี่ยวกับกำรบริกำรสำธำรณะ
ตามหลักเรื่องแนวความคิดบริการสาธารณะในส่วนของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการบริการ
สาธารณะเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนผู้ศึกษาจึงได้พบความสอดคล้อง
ของการรั บ เรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ ข องศู น ย์ ด ารงธรรมกั บ แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การบริ ก ารสาธารณะแนวใหม่
ซึ่งมุ่งเน้นในเรื่องการให้บริการสาธารณะ การบริการการปกรองแบบประชาธิปไตย และการสร้าง
ความผูกพันของพลเมือง โดยมีแนวคิดพื้นฐาน 4 ประการ คือ
1) ทฤษฎี ป ระชาธิ ป ไตยพลเมื อ ง ซึ่ ง การก่ อ ตั้ ง ศู น ย์ ด ารงธรรมจั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม
มีวัตถุป ระสงค์ ห ลั กเพื่ อให้ บ ริ การข้ อมูล ข่า วสาร ให้ คาปรึกษา รับเรื่ องปัญ หาความต้องการและ
ข้อเสนอแนะของประชาชน อีกทั้งยังให้ความสาคัญต่อประชาชนรวมถึงประโยชน์ส่ว นร่วมเป็นหลัก
ทาให้เกิดกระบวนการประชาธิปไตยพลเมืองขึ้น
2) ตัวแบบชุมชนและประชาสังคม ศูนย์ดารงธรรม เป็นหน่วยงานที่รับเรื่องร้องทุกข์ของ
ประชาชนในทุกรูปแบบ ซึ่งมีทั้งบุคลากรผู้มีความรู้ในด้านต่าง ๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
ช่วยเหลือประสารงาน ทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ร่วมกันในชุมชน
รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนาข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการให้คาปรึกษาแก่ประชาชน
ต่อไป
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3) มนุษย์นิยมองค์การและรัฐประศาสนศาสตร์แนวใหม่ ในปัจจุบันการแก้ไขปัญหาของศูนย์
ดารงธรรมมีความซับ ซ้อนมากขึ้น ซึ่ งเรื่องราวร้องทุกข์บางประเภทก็ส ามารถยุติเรื่องได้โ ดยง่าย
แต่บางเรื่องก็ต้องใช้เวลาและการบูรณาการจากหลายภาคส่วน ดังจะเห็นได้จากประเภทของเรื่องราว
ร้องทุกข์ที่จาแนกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ การแจ้งเบาะแสการกระทาความผิด ปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน การกล่าวโทษเจ้า หน้าที่รัฐ ปัญหาเกี่ยวกับที่ดินทากิน การขอความช่วยเหลือในเรื่อง
ต่าง ๆ
4) แนวคิดรัฐประศาสนศาสตร์ในยุคหลังสมัยใหม่ ซึ่งให้ความสาคัญกับผู้รับบริการ สร้างการ
บริ ห ารรู ป แบบใหม่ ของภาครั ฐ เกิดการกระจายอานาจสู่ ภูมิ ภ าคและท้องถิ่น ตลอดจนการสร้า ง
นวัตกรรมในการบริการภายใต้การบริหารที่มีความยืดหยุ่น เพื่อให้เกิดความคล่องตัวต่อการบริหาร
องค์การ ดังจะเห็น ได้จากนโยบายการบริหารศูนย์ดารงธรรมที่มีการกระจายอานาจสู่จังหวัดและ
อาเภอ โดยการตั้งศูนย์ดารงธรรมจังหวัด และศูนย์ดารงธรรมอาเภอขึ้น เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อ
ผู้ใช้บริการ และเกิดช่องทางในการติดต่อได้หลากหลาย
ภายใต้นโยบายการบริการประชาชนที่ยืดหยุ่นเน้นผลิตผลมากกว่ากระบวนการ จึงเกิดการ
รับเรื่องร้องทุกข์โดยไม่จาต้องใช้เอกสาร ผู้ร้องทุกข์สามารถดาเนินการผ่านระบบแอพพลิเคชั่น หรือ
โทรศัพท์ จึงเกิดความสะดวกและยืดหยุ่นต่อระบบการดาเนินงาน ลดขั้ นตอนที่ยุ่งยากแก่ประชาชน
ทั้งนี้ในปัจจุบันศูนย์ดารงธรรมยังมีกระบวนไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์ที่สามารถนัดเจรจากับคู่กรณีให้
เรื่ องยุติได้ หากคู่กรณียิน ดีเข้ามาร่ว มไกล่ เกลี่ยเรื่องที่มีการร้องทุ กข์ในวันที่มีการเข้ามาร้องทุกข์
ศูนย์ดารงธรรมก็สามารถดาเนินการไกล่เกลี่ยเพื่อให้เรื่องร้องทุกข์เป็นอันยุติได้ในวันเดียวกันนั้นเลย
เพื่อให้เกิดผลสาเร็จในการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ และลดขั้นตอนกระบวนการที่ซ้าซ้อนลง (สัญญา
เคณาภู มิ , 2561: 184-186; พยุ ง ศั ก ดิ์ ทราบรั ม ย์ , 2557: 13-14; ศู น ย์ ด ารงธรรมจั ง หวั ด ราชบุ รี ,
2562: 29-31)
3.3 กำรวำงนโยบำยสำธำรณะกับกำรให้บริกำรสำธำรณะ
ผู้ศึกษายังพบความสอดคล้องเพิ่มเติมจากการวางนโยบายสาธารณะของภาครัฐเกี่ยวกับการ
แก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนผ่านการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์ดารงธรรม คือการสร้าง
ความพึงพอใจให้แก่ประชาชนในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น การดาเนินการดังกล่าวจึงมี
ความสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ โดยอาศัยองค์ประกอบหลัก 5 ประการคือ
1) หลักการให้บริการอย่างเสมอภาค ซึ่งตามรัฐธรรมนูญได้กาหนดถึงสิทธิของประชาชนใน
การเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ที่เกิดขึ้น ประกอบกั บระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการ
เรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 ได้วางระเบียบเกี่ยวกับการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์โดยกาหนดให้บุคคล
ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจนต้องการความช่วยเหลือ เป็นผู้มีสิทธิเสนอคาร้องทุกข์ต่อส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้องได้ ทาให้ การรับเรื่องราวและจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์ดารงธรรมจึงเป็น
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การบริการสาธารณะอย่างเสมอภาค โดยมีการปฏิบัติต่อผู้ได้รับความเดือดร้อนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มี
การเลือกปฏิบัติต่อผู้ได้รับความเดือดร้อน
2) หลักการให้บริการอย่างต่อเนื่องและตรงต่อเวลา ตามแนวทางของศูนย์ดารงธรรมในการ
ปฏิบัติงานจะมีการกาหนดเวลารับเรื่องราวร้องทุกข์ โดยให้บริการแก่ประชาชนทุกวั นไม่มีวันหยุด
ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น. และในกรณีประชาชนพบปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนสามารถติดต่อผ่าน
สายด่วนศูนย์ดารงธรรมจังหวัดได้ตลอด 24 ชั่วโมง
3) หลักการให้บริการอย่างเพียงพอและเหมาะสม ทั้งนี้ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดได้ถูกจัดตั้งขึ้น
ภายใต้การกาหนดสถานที่ตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัด หรือสถานที่อื่นตามความเหมาะสม โดยต้องมีการ
ประกาศแจ้งให้ประชาชนทราบ อีกทั้งเพิ่มเพิ่มความสะดวกในการติดต่อเพื่อเสนอเรื่องราวร้องทุกข์
จึงได้มีการเปิดช่องทางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ออกเป็นหลายช่องทาง เช่น ร้องเรียนด้วยตนเอง
ทางไปรษณี ย์ เว็ บ ไซต์ โทรศั พ ท์ แอพพลิ เ คชั่ น ตู้ รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น สายด่ ว นศู น ย์ ด ารงธรรม
หน่วยงานอื่น ๆ
4) หลักการบริ การอย่ างสะดวก และประหยัดค่าใช้จ่าย เพื่อความสะดวกในการบริการ
ประชาชนในเรื่องการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ศูนย์ดารงธรรมได้กาหนดนโยบายเพื่ออานวยความสะดวก
แก่ประชาชนในหลายด้าน เช่น การรับเรื่อง และส่งต่อเรื่องราวร้องทุกข์ไปยังหน่วยงานผู้รับผิดชอบใน
การจัดการดูแล เพื่อลดปัญหาความซับซ้อน หรือขั้นตอนที่มีความเฉพาะเจาะจง อั นเป็นปัญหาในการ
ติดต่อหน่ ว ยงานของประชาชนทีได้รับความเดือดร้อน มีการตั้งนโยบายในการจัดหาเจ้าหน้าที่ที่
สามารถผู้ภาษาท้องถิ่นได้เพื่อความสะดวกในการสื่อสารกับประชาชนผู้มาเสนอเรื่องร้องทุกข์ รวมถึง
สร้างความอบอุ่นและเป็นกันเองแก่ประชาชนผู้มาติดต่อ อีกทั้งการให้บริ การของศูนย์ดารงธรรมใน
การรับเรื่องราวร้องทุกข์เป็นการบริการโดยไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
5) หลั ก การปรั บ ปรุ งเปลี่ ย นแปลงและมีก ารยกระดั บความสามารถในการจั ดทาบริ การ
สาธารณะ ได้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมอย่างสม่าเสมอ ทาให้เห็นถึ ง
แนวทางการพัฒนาการจัดการบริการให้กับประชาชนได้อย่างชัดเจน เช่น การจัดความสั มพันธ์ด้าน
ศูนย์ดารงธรรมจั งหวัด กับศูน ย์ดารงธรรมอาเภอ และศูนย์ดารงธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรของศูนย์ดารงธรรมอย่างต่อเนื่อง การเปิดโอกาสให้ผู้นา
ชุมชน อาสาสมัคร และภาคประชาสังคม เข้ามาร่วมปฏิบัติงานด้วยจิตอาสา การจัดทาบันทึกข้อตกลง
ระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรม เพื่อให้
เกิดการจัดการข้อมูล และจัดทาฐานข้อมูลในทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ดารงธรรมให้ เกิด
มาตรฐานเดียวกัน และสามารถนามาบูรณาการในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ของประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นประเด็นที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของผู้ศึกษาในครั้งนี้ด้วย (กรพจน์
อัศวินวิจิตร, 2559: 7; สุดารัตน์ สุดสมบูรณ์ และคณะ, 2560: 225; ชมภูนุช หุ่นนาค, 2560: 138;
ปทุมวรรณ สินล้น, 2560: 21; ชนะดา วีระพันธ์, 2555: 22-23; อานวย บุญรัตนไมตรี, 2559: 26;
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ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดราชบุรี , 2562: 6-8; ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดชัยนาท, 2561: 5,10,22; สถาบัน
ดารงราชานุภาพ, 2558: ค-จ)
4. วิธีกำรศึกษำกับกรอบแนวควำมคิดในกำรศึกษำ
จากการที่ผู้ศึกษาได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎี ผลงานวิชาการ ตลอดจนเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้นาองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาดังกล่าวมาประยุกต์เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการค้นคว้าอิสระเรื่อง “การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการรับและจัดเก็บข้อมูลเรื่องราวร้ องทุกข์:
กรณีศึกษาศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม” โดยกรอบแนวคิด ดังกล่าวจะแสดงถึงความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระ และ ตัวแปรตามเป็นไปตาม ตามภาพที่ 4.1
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตำม

ปัจจัยด้ำนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน การรับเรื่อง
ร้องทุกข์
ปัจจัยด้ำนระบบกำรดำเนินงำนภำยใน
องค์กำร
- การรับเรื่องราวร้องทุกข์
- การจัดเก็บฐานข้อมูลเรื่องราวร้องทุกข์
- กฎหมาย

การพัฒนาประสิทธิภาพ ระบบการรับและจัดเก็บ
ข้อมูลเรื่องราวร้องทุกข์ ของศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
สมุทรสงคราม
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ภาพที่ 4.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
กลุ่ ม ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษา คื อ เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านที่ ศู น ย์ ด ารงธรรม จั ง หวั ด
สมุทรสงคราม และจังหวัดปราจีนบุ รี ที่มีประสบการณ์ทางานเกี่ยวกับการรับเรื่องราวร้องทุกข์ และ
จัดการเรื่องราวร้องทุกข์ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป แบ่งเป็นตาแหน่งผู้ปฏิบัติการจานวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษา ได้แก่ เครื่องบันทึกเสียงเพื่อเก็บบันทึกข้อมูลของบทสัมภาษณ์ของ ผู้ให้สัมภาษณ์ ซึ่งการ
สัมภาษณ์นี้ถือว่าเป็นวิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และแบบสัมภาษณ์เชิง
ลึกสาหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและเกี่ยวข้องกับการรับเรื่องราวร้องทุกข์และจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
ในศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม จากนั้นทาการวิเคราะห์ข้อมูลจากหลักการและทฤษฎี และ
ข้อมูลจากแบบสั มภาษณ์เชิงลึ ก ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งเป็นการวิเคราะห์
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ผลงานวิชาการ ตลอดจนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content
Analysis) แล้วนาข้อมูลที่ได้ จากการวิเคราะห์มาสรุปผลการศึกษา โดยการบรรยายถึงสิ่งที่ค้นพบ
อย่างละเอียด โดยใช้แนวคิดและทฤษฎีที่ศึกษามาอธิบายควบคู่ไปกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมทั้ง
ยกตัวอย่างประโยคคาพูดที่เกี่ยวข้องและมีความสาคัญที่ได้จากการสัมภาษณ์ เพื่อให้เกิดข้อเสนอแนะ
ในการการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการรับเรื่องราวร้องทุกข์ และปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
ครบถ้วน ถูกต้องสมบูรณ์ และเชื่อมโยงฐานข้อมูล เพื่อลดความซ้าซ้อนของการเสนอเรื่องราวร้องทุกข์
ของประชาชนต่อศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
5. ผลกำรศึกษำ
จากการวิเคราะห์ผลการศึกษา สามารถสรุปลักษณะของปัจจัยด้านต่าง ๆ ได้ ดังนี้
5.1 ปั จ จั ยด้ ำ นประสิ ท ธิ ภ ำพระบบกำรรั บ เรื่ องรำวร้ อ งทุ ก ข์ ศู น ย์ ด ำรงธรรมจั งหวั ด
สมุทรสงครำม แบ่งเป็น 3 ด้าน ดังนี้
1) สภาพปัญหาและปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อระบบการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ในเรื่องของ
การดาเนิ น การจั ดการเรื่ องร้ องเรี ยน/ร้องทุกข์ ศูนย์ดารงธรรมจัง หวัดสมุทรสงคราม พบว่าการ
ดาเนินงานของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสมุทรสงครามที่ไม่มีอานาจดาเนินการอย่างเด็ดขาด ในการ
แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่ต้องส่งเรื่องไปให้หน่วยงานอื่นผู้รับผิดชอบเป็นผู้ดาเนินการ
ส่งผลให้การดาเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ใช้เวลานานกว่าที่ ควรจะเป็น ประกอบกับ
ศูน ย์ดารงธรรมไม่มีอานาจในการสั่ งการอย่างเด็ดขาดให้ ห น่ว ยงานอื่นดาเนินการจัดการกับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ แต่มีอานาจในการส่งหนังสือเตือนให้ดาเนินการตามกรอบเวลา หากหน่วยงานไม่
ดาเนินการแล้วจาต้องทารายงานเรื่องต่อไปแต่ไม่สามารถลงไปสั่งการให้หน่วยงานไหนดาเนินการได้
2) สภาพปัญหาและปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อระบบการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ในเรื่องของ
ปัจจัยจากตัวผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม พบว่าปัญหาที่เกิดจากปัจจัย
จากตั ว ผู้ ร้ อ งเกี่ ย วกั บ ความไม่ เ ข้ าใจในเรื่ อ งของกระบวนการท างานของศูน ย์ ด ารงธรรมจั ง หวั ด
สมุทรสงคราม และไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเท่าที่ควร จนทาให้ไม่สามารถดาเนินการจัดการ
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ หรือปัจจัยอื่น ๆ อย่างเช่นการเข้ามาร้องเรียนโดยที่ตนเองไม่ใช่ ผู้ได้รับ
ความเดือดร้อน แต่รับฟังเรื่องราวมาจากคนอื่นแล้วมาร้องทุกข์แทน ทาให้ไม่ทราบข้อมูลที่แท้จริงหรือ
ข้อมูลที่ครบถ้วน
3) สภาพปัญหาและปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อระบบการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ในเรื่องของ
แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า จากการสัมภาษณ์
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ให้ข้อมูลที่สอดคล้องไปในทางเดียวกันว่า ควรมีการเพิ่มเติมข้ อมูลเกี่ยวกับ
ความประสงค์ของผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่ยินยอม เปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้เกิดความถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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5.2 อุปสรรคและแนวทำงกำรแก้ไขปรับปรุงฐำนข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ครบถ้วน ถูกต้อง
สมบู ร ณ์ และเชื่ อ มโยงฐำนข้ อ มู ล เพื่ อ ลดควำมซ้ ำซ้ อ นของกำรเสนอเรื่ อ งรำวร้ อ งทุ ก ข์ ข อง
ประชำชน แบ่งเป็น 2 ด้าน ดังนี้
1) กระบวนนาเข้าข้อมูล จัดเก็บ และสืบค้นข้อมูล ในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีหน้าที่ต้องลงทะเบียนรับเรื่องในระบบคอมพิวเตอร์ของศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
สมุทรสงคราม เพื่อเป็นข้อมูลและใช้สาหรับตรวจสอบ ติดตาม และสามารถสืบค้นข้อมูลได้ พบว่า
กระบวนการนาเข้าข้อมูล ในประเด็นเรื่องการกรอกข้อมูลรายละเอียดเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มีความ
ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ อันเกิดมาจากปัจจัยหลายด้าน เช่น ผู้ร้องไม่ยอมแจ้งข้อมูล กระบวนการจัดเก็บ
ข้อมูล ในประเด็นเรื่อง การจัดเก็บข้อมูลซ้าซ้อนกันหลายรูปแบบทั้งในส่วนของ สมุดลงรับ ระบบ
ฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทย และฐานข้อมูลของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสมุทรสงครามในรูปแบบ
ไฟล์เอ็กซ์เซล กระบวนการสืบค้นข้อมูลในประเด็นเรื่องการสืบค้นข้อมูลไม่ทั่วถึง
2) ศึกษาแนวทางการปรั บปรุงฐานข้อมูล ให้ เป็นปัจจุบัน ครบถ้ว น ถูกต้องสมบูรณ์ และ
เชื่อมโยงฐานข้อมูล เพื่อลดความซ้าซ้อนของการเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน พบว่าระบบ
ฐานข้อมูลทั้งในส่วนกลาง จังหวัด และอาเภอ ไม่เชื่อมโยงเข้าหากัน ทาให้การสืบค้นไม่สมบูรณ์ ส่งผล
ให้เกิดกระบวนการดาเนินการที่ล่าช้า อันเนื่องมาจากต้องรอข้อมู ลที่ไม่ครบถ้วน หรือซ้าซ้อนเพราะ
มีกระบวนการจัดเก็บข้อมูลที่หลายช่องทางมากเกินไป และแต่ละฐานข้อมูลไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูล
ได้อย่างทั่วถึง ตามแผนภาพกระบวนการดาเนินการเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดารงธรรมที่เกิดความ
ซ้าซ้อนของการเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน ตามภาพที่ 5.1
ผู้ร้อง
เสนอเรื่องร้องเรียน
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
ตรวจสอบรับ
ลงทะเบียนในระบบ
ดาเนินการแก้ไข/
ส่งต่อหน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ศูนย์ดารงธรรมอาเภอ
ข้อมูลไม่เชื่อมโยง

ตรวจสอบรับ
ลงทะเบียนในระบบ

ดาเนินการซ้าซ้อน

ดาเนินการแก้ไข/
ส่งต่อหน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ภาพที่ 5.1 กระบวนการดาเนินการเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดารงธรรมที่เกิดความซ้าซ้อนของการเสนอ
เรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน
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6. สรุป อภิปรำยและข้อเสนอแนะ
6.1 ศึกษำประสิทธิภำพระบบกำรรับเรื่องรำวร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสงครำม
จากการศึกษาพบว่า ระบบการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์ดารงธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม
มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประสิทธิภาพอยู่ 3 เรื่องคือ 1) เรื่องการดาเนินการจัดการเรื่อง
ร้ อ งเรี ย น/ร้ อ งทุ ก ข์ 2) เรื่ อ งปั จ จั ย จากตั ว ผู้ ร้ อ งเรี ย น/ร้ อ งทุ ก ข์ 3) เรื่ อ งแบบฟอร์ ม การรั บ เรื่ อ ง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทาให้ทราบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการรับเรื่องราวร้อง
ทุกข์มีทั้งในส่วนที่เป็น กฎหมาย ระเบียบ และขั้นตอนการปฏิบัติงานในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ และ
ปัจ จัย ภายนอกที่เกิดจากตัว ผู้ร้ องเรียน/ร้องทุกข์ ส่ วนในเรื่องของปัจจัยที่เกิดจากตัวผู้ ร้องเรียน/
ร้องทุกข์ ที่มีหลากหลายลักษณะ รวมถึงปัญหาที่แตกต่างกัน ทาให้การแก้ไขระเบียบและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเพียงอย่างเดียวยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อ ย่างเต็มที่ จาเป็นจะต้องมีการเพิ่ม
สมรรถนะในการปฏิบัติงานของศูนย์ดารงธรรมและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อน
ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ธมกร ศรีหะจันทร์ และชิตพล ชัยมะดัน (2561: 413-414)
เรื่ องการดาเนิ น งานไกล่ เกลี่ ย ข้อพิ พาทของศูนย์ดารงธรรม อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พบว่า
ด้านปัจจัยนาเข้า มีการจัดการที่ไม่เหมาะสมและสอดคล้องกับการดาเนินงาน ที่เกิดจากตัวบุคลากร
วัสดุอุปการณ์ และเทคโนโลยีที่ยังไม่ทันสมัย ประกอบกับผลการศึกษาของ พชร ประชุมแดง (2561:
65-66) เรื่องการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า การให้
ความร่ วมมือของผู้ร้ องทุกข์ ส่ งผลให้การดาเนินงานต่อเรื่องร้องทุกข์ดังกล่ าวของศูนย์ดารงธรรม
เป็นไปได้ยาก อีกทั้งผลการศึกษาของ ศักดิ์ชาย สุนทรธนาภิรมย์ (2562: 164-165) เรื่องบทบาทของ
ศูนย์ดารงธรรมในการระงับข้อพิพาทในชุมชน: ศึกษาศูนย์ดารงธรรมจังหวัดมหาสารคราม พบว่า
ปัจจัยที่เกิดกับการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เกิดจากตัวผู้ปฏิบัติงานและประชาชนผู้มาใช้บริการ
ศูนย์ดารงธรรม และผลการศึกษาของ ศุภกิต เสนนอก (2558: 29) เรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพการ
รับเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดารงธารรมอาเภอ: กรณีศึกษาอาเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี พบว่า
การดาเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์มีความล่าช้า เพราะหน่วยงานราชการมีระบบระเบียบที่
ค่อนข้างมากและซับซ้อน
6.2 ศึกษำอุปสรรคและแนวทำงกำรแก้ไขปรับปรุงฐำนข้อมูลให้เป็นปัจ จุบัน ครบถ้วน
ถูกต้องสมบูรณ์ และเชื่อมโยงฐำนข้อมูล เพื่อลดควำมซ้ำซ้อนของกำรเสนอเรื่องรำวร้องทุกข์ของ
ประชำชน
จากการศึกษาพบว่าขั้นตอนในการจัดการฐานข้อมูลของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
แบ่ งออกเป็ น 3 ขั้น ตอน ได้แก่ 1) กระบวนการนาเข้ าข้อมูล 2) กระบวนการจัดเก็บ ข้อมูล และ
3) กระบวนการสื บ ค้น ข้อ มูล ซึ่ง ปั จจัยที่ส่ งผลต่อ การปรั บปรุงฐานข้อมูล ระบบฐานข้อมู ล ให้ เป็ น
ปัจจุบัน ครบถ้วน ถูกต้องสมบูรณ์ มีปัจจัยหลายด้าน เช่น การนาเข้าข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ส่งผล
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ให้เกิดการดาเนินงานล่าช้า หรือกรณีในกระบวนการจัดเก็บข้อมูลที่มีการเก็บข้อมูลในหลายฐานระบบ
ทาให้ต้องใช้เวลาในการนาเข้าข้อมูลหลายรอบ จนเกิดความล่าช้าในการส่งเรื่อง หรือการดาเนินการ
หรือกรณีการสืบค้นข้อมูลที่ยังไม่เชื่อมโยง ถึงกันในแต่ละฐานระบบ รวมถึงข้อมูลระหว่างส่วนกลาง
จั งหวัด และอาเภอ ทาให้ ก ารตรวจข้อ มูล ของเรื่อ งร้อ งเรี ยน/ร้อ งทุ กข์ท าได้ ยาก จนนาไปสู่ การ
ดาเนินการซ้าซ้อนในกระบวนการจัดการเพราะต้องมีการตั้งเรื่องใหม่ทาให้เกิดความล่าช้า
ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ชรัส บุญณสะ (2561: 9) เรื่องปัญหาและแนวทางแก้ไข
ระบบการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนของศูนย์ดารงธรรม พบว่าควรมีการปรับปรุง
ฐานข้อมูลความเดือดร้อนของประชาชนให้มีความสมบูรณ์ และควรปรับปรุงระบบการเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างศูนย์ดารงธรรมทุกระดับ
6.3 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย
1) ศูนย์ดารงธรรมควรกาหนดนโยบาย การรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ควรกาหนดมาตรฐาน
เชิงนโยบาย เพื่ อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนาไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ในประเด็นเรื่องการ
ตรวจสอบข้อมูลของผู้ร้องก่อนรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เพื่อให้ผู้ร้องมีข้อมูลที่ครบถ้วนก่อนส่งต่อ
เรื่องให้ศูนย์ดารงธรรม โดยให้เจ้าหน้าที่ต้องมีการตรวจสอบข้อมูลที่จาเป็นต่อการดาเนินการจัด การ
เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ทุกครั้งก่อนรับเรื่อง หากมีข้อมูลไม่ครบถ้วนให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการแนะนา
และให้ข้อมูลแก่ผู้ร้อง เพื่อให้ผู้ร้องได้กลับไปเตรียมข้อมูลมาให้ครบถ้วนก่อนรับเรื่องเข้าสู่สารบบ
2) ควรมีการออกระเบียบหรือปรับปรุงแก้ไขระเบียบ โดยมีกฎหมายรองรับให้อานาจแก่ศูนย์
ดารงธรรม ในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ในการที่จะแจ้ งให้หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือแก้ไขเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ภายในเวลากาหนด หากเกินอาจมีบทลงโทษในกรณีที่ หน่วยงานเพิกเฉยต่อการดาเนินการ
หรือไม่รายงานผลการดาเนินงานมายังศูนย์ดารงธรรมภายในระยะเวลาที่กาหนด โดยไม่มีเหตุอัน
สมควร
3) ควรมีการวางนโยบายเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลในแต่ระบบให้มีการเชื่อมโยง
ระหว่างศูนย์ดารงธรรม ทั้งในส่วนกลาง ระดับจังหวัด และอาเภอ หรือสามารถใช้ในระบบเดียวกันได้
เพื่อให้ ส ะดวกต่อการน าเขาข้อมูล จัดเก็บ และสื บค้น เพื่อ ลดปัญหาความซ้าซ้อนของการเสนอ
เรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน
6.4 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
1) ศูนย์ดารงธรรมควรมีการเพิ่มเติมเนื้อหาในแบบฟอร์มรับเรื่องราวร้องทุกข์องทุกข์ 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) ควรมีการกาหนดขั้นตอนปฏิบัติในการนาเข้า และการจัดเก็บข้อมูล ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติมีความถูกต้องตรงกัน ในการใส่รายละเอียดของข้อมูลให้มีความครบถ้วน
สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน เพื่อจะสามารถแก้ ไขปัญหาของประชาชนได้ตรงตาม ความต้องการ และ
เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของศูนย์ดารงธรรม
3) ควรมีการสร้างภาคีเครือข่ายของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ในการประสานงานร่วมกันเพื่อให้
เกิดความสั มพันธ์อันดี ในการติดต่อประสานงาน และเกิดความรวดเร็วในการดาเนินการระหว่าง
หน่วยงาน
4) ศูนย์ดารงธรรมควรมีอาสาสมัครของแต่ละชุมชน หมู่บ้านหรือตาบล เพื่อสอดส่องการ
กระทาความผิดของผู้ที่กระทาผิดกฎหมายและแก้ไขปัญหาของพื้นที่ในเบื้องต้น เนื่องจากหากมีปัญหา
ในพื้นที่ อาสาสมัครซึ่ งเป็นประชาชนในพื้นที่จะทราบข้อมูลได้ดีกว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ และสามารถ
แก้ ไ ขปั ญ หาร่ ว มกั บ ภาครั ฐ ได้ เนื่ อ งจากอาสาสมั ค รจะเป็ น ชาวบ้ า นในพื้ น ที่ ที่ ร่ ว มกั น ท างาน
หากประชาชนในพื้นที่ร่วมกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ก็จะทาให้ปัญหาลดลง อาทิเช่น ปัญหาข้อพิพาท
ระหว่างเอกชนด้วยกันในพื้นที่ ปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ เป็นต้น
6.5 ข้อเสนอแนะในกำรศึกษำครั้งต่อไป
1) ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรมีการเก็บข้อมูลในประเด็นอื่นเพิ่มเติมที่เป็นขอบข่ายหน้าที่
ของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม เช่น งานให้คาปรึกษาแก่ประชาชน งานไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
งานส่งเสริมและสงเคราะห์พลเมืองดี เป็นต้น
2) ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรมีการเพิ่มการสัมภาษณ์ในส่วนของประชาชนผู้มาใช้บริการ
เพื่อให้เกิดการวิเคราะห์ข้อมูลจากมุมมองผู้ มาใช้บริการ และความหลากหลายของปัญหาซึ่งอาจมี
มากกว่าการเก็บข้องมูลจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพียงอย่างเดียว
3) ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน
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กำรศึกษำควำมผูกพันต่อองค์กำรของบุคลำกร
สำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง
พิเชฐ พัลวัลย์*
บทคัดย่อ
การศึ ก ษาความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารของบุ ค ลากรส านั ก งานปลั ด กระทรว งการคลั ง มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การ และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อ
องค์การของบุคลากรที่ปฏิบัติราชการในสานักงานปลัดกระทรวงการคลัง การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัย
ได้ทาการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องการศึกษา ทบทวนทฤษฎี และแนวคิด
ต่า ง ๆ จากเอกสารทางวิช าการ และใช้ ก ารวิจั ย เชิ ง ปริ มาณ (Quantitative research) โดยเก็ บ
รวบรวมข้อมูลการวิจัยจากกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบสอบถาม ซึ่งประชากรที่ใช้ในการวิจัยมีจานวนรวม
ทั้งสิ้ น 328 คน และผู้ วิจั ย ได้กาหนดขนาดของกลุ่ มตัว อย่างด้ว ยวิธีการสุ่ ม โดยคานวณหาขนาด
ตัวอย่างด้วยสูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยใช้ความ
คลาดเคลื่อนในการสุ่ม 5% ทาให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสารวจ จานวน 180 คน
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน ไม่ส่งผลต่อระดับความผูกพัน ต่อองค์การ
ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทางาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ
ประเภทของบุคลากร ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ และปัจจัยด้านทัศนคติของบุคคลที่แตกต่าง
กันมีความสัมพันธ์กับระดับความผูกพันต่อองค์การ ได้แก่ ทัศนคติของบุคลากรที่ มีต่อเพื่อนร่วมงาน
ทัศนคติของบุคลากรที่มีต่อองค์การ ทัศนคติของบุคลากรที่มีต่อผู้บริหาร ความรู้สึกเป็นบุคคลสาคัญ
ในองค์การ และความมีชื่อเสียงขององค์การ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ และเมื่อพิจารณาถึง
ปัจจัยด้านพฤติกรรมของบุคคล พบว่า ปัจจัยด้านพฤติกรรมของบุคคลที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับ
ระดับความผูกพันต่อองค์การ ได้แก่ การเปลี่ยนงาน การทุ่มเทกาลังกาย กาลังใจให้กับการทางานการ
ยอมเสี ย สละเวลาและอุ ทิ ศ ตนเพื่ อ ท างานให้ ป ระสบผลส าเร็ จ และการยอมรั บ และปฏิ บั ติ ต าม
กฎระเบียบหรือธรรมเนียมปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
คำสำคัญ: ความผูกพันต่อองค์การ, ทัศนคติของบุคลากร, พฤติกรรมของบุคลากร
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1. บทนำ
สานักงานปลัดกระทรวงการคลังเป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลังมีภารกิจเกี่ยวกับ
การพัฒนายุทธศาสตร์และแปลงนโยบายของกระทรวงการคลังเป็นแผนปฏิบัติงาน จัดสรรทรัพยากร
และบริหารราชการทั่วไปของกระทรวงการคลังที่มิได้กาหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดในสังกัด
กระทรวงโดยเฉพาะ รวมทั้งกากับและเร่งรัด ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการในกระทรวง ให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง โดยมี
อานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1) เสนอความเห็นและคาแนะนาในการกาหนดนโยบาย เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานใน
กระทรวง
2) พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวง รวมทั้งการแปลงนโยบายเป็นแนวทางและ
แผนการปฏิบัติราชการ
3) ดาเนิ น การเกี่ย วกับ การบริห ารและพัฒ นาบุคลากรของกระทรวง รวมถึงการกาหนด
นโยบายและแผนเพื่อบริหารและพัฒนาบุคลากรของกระทรวง
4) ดาเนิ น การเกี่ย วกับกฎหมายและระเบียบที่อยู่ในความรับผิ ดชอบของกระทรวง และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
5) ดาเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการและเรื่องราวร้องทุกข์
ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง
6) เผยแพร่ข้อมูลสารนิเทศด้านการคลังแก่สาธารณชนเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ
7) เป็ น ศูน ย์ ข้อมูล สารสนเทศของกระทรวง ตลอดจนให้คาแนะนาเกี่ยวกับนโยบายและ
แผนพัฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสาร รวมทั้ง การใช้ ประโยชน์ ข องข้ อ มูล ของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
8) เป็ นศูนย์ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทา
ความผิดอันเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจการเงิน รวมทั้งเสนอแนะนโยบายและมาตรการ ตรวจสอบ
และติดตามการกระทาความผิดเกี่ยวกับธุรกิจการเงินนอกระบบ
9) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นหน้าที่ของสานักงานปลัดกระทรวงหรือ
ตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ทั้งนี้ เพื่อให้ ก ารปฏิบั ติภ ารกิจตามอานาจหน้ าที่ข องส านักงานปลั ดกระทรวงการคลั ง มี
ประสิ ทธิภ าพและประสิทธิผ ลยิ่งขึ้น สานักงานปลัดกระทรวงการคลั งได้แบ่งส่ว นราชการภายใน
สานักงานฯ ออกเป็นส่วนงานต่าง ๆ จานวน 10 ส่วนงาน และมีกรอบอัตรากาลังดังภาพที่ 1.1
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ภาพที่ 1.1 กรอบอัตรากาลังของสานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าสานักงานปลัดกระทรวงการคลังมีหน้าที่ต้องปฏิบัติงานเพื่อให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวงเป็นจานวนมาก ซึ่ง การปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่เหล่านั้น
ให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อองค์การจาเป็นต้องอาศัยปัจจัยด้านทรัพยากรองค์การหลาย
อย่ างอั นได้ แก่ ทรั พยากรมนุ ษย์ (Human Resource) ทรั พยากรทางกายภาพ ( Physical
Resource) ทรัพยากรทางการเงิน (Financial Resource) และทรัพยากรด้านสารสนเทศ (Information
Resource) โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ปั จ จั ย ด้ า นทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ (Human Resource) ถื อ ได้ ว่ า เป็ น
ทรัพยากรที่มีความสาคัญมากที่สุดเนื่องจาก “ทรัพยากรมนุษย์” หรือ “คน” เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า
และเป็ น ตั ว แทนขององค์ ก ารต่ อ สาธารณชนโดยทั่ ว ไป เป็ น มั น สมองที่ อ ยู่ เ บื้ อ งหลั ง เครื่ อ งจั ก ร
เป็นผู้สร้างความคิดเห็นใหม่ พัฒนาผลิตภัณฑ์ คิดหาแนวทางใหม่ ๆ เพื่อที่จะแก้ไขสถานการณ์ และ
ปัญหาที่แตกต่างกันไปตามประสบการณ์ ความรู้ ความคิด และโอกาส เพื่อให้บรรลุความต้องการของ
องค์การ และนาไปสู่ความสาเร็จต่อองค์การต่อไป (บุญอนันต์ พินัยทรัพย์, 2561)
องค์การจะต้องใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในองค์การอย่างเหมาะสม เพื่อสร้างโอกาสแห่ง
ความสาเร็จให้แก่องค์การ ถ้าไม่มีคน หรือทรัพยากรมนุษย์ องค์การก็ไม่มีโอกาสอยู่รอดได้ องค์การจึง
ต้องเอาใจใส่ สร้างความมั่นใจกับ พนักงาน (คน, ทรัพยากรมนุษย์) ในองค์การ ไม่ว่าพนักงานจะ
ทางานอยู่ ในตาแหน่ งหน้ าที่ใด ทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นกระดูกสั นหลั งของทุกองค์การที่จะทาให้
องค์การประสบผลสาเร็จหรือล้มเหลว (บุญอนันต์ พินัยทรัพย์, 2561)
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ดังนั้น เมื่อทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดในบรรดาทรัพยากรทั้งมวลใน
องค์ ก ารเพราะมนุ ษ ย์ มี ส ติ ปั ญ ญาที่ ส ามารถใช้ ท รั พ ยากรอื่ น ๆ ในการท างานให้ ไ ด้ ผ ลงานที่ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้มนุษย์ยังมีความคิดสร้างสรรค์และสามารถคิดค้นนวัตกรรม
ใหม่ ๆ ซึ่งปัจจัย ทางด้านทรัพยากรอื่น ๆ ไม่สามารถทาได้ การที่จะรักษาและพัฒนาบุคลากรที่มี
คุณภาพมีความรู้และความสามารถไว้ในองค์การ จึงเป็นเรื่องที่สาคัญและต้องมีการบริหารจัดการที่ดี
อย่างไรก็ตามเนื่องจากปัจจุบันสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์การมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว อันเนื่องมาจากความผันผวนของสภาพเศรษฐกิจ สถานการณ์ทางการเมืองที่ขาดความมั่น คง
การเปลี่ ย นแปลงของสภาพสั ง คม เทคโนโลยี ที่ ก้ า วหน้ า สิ่ ง เหล่ า นี้ ส่ ง ผลให้ อ งค์ ก ารต่ า ง ๆ
ต้องปรับเปลี่ยนด้านนโยบาย รูปแบบการบริหาร รูปแบบการทางาน กระบวนการทางาน รวมถึง
โครงสร้ า งองค์ ก าร เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ ที่ อ าจเปลี่ ย นแปลงได้ ต ลอดเวลา ซึ่ ง การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อองค์การทั้งในด้านบวกและด้านลบ ผลกระทบในด้านบวก เช่น
องค์การสามารถดาเนิ น กิจ การต่าง ๆ ได้อ ย่างมีป ระสิ ทธิ ภ าพภายใต้ส ถานการณ์ที่เปลี่ ยนแปลง
ตลอดเวลา องค์การจะมีนโยบายและเป้าหมายที่ชัดเจนรัดกุม บุคลากรจะมีความกระตือรือร้นในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น ส่วนผลกระทบในด้านลบจากการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว เช่น บุคลากรขององค์การ
มีความกดดันในการปฏิบัติงานมากขึ้น อันเนื่องมาจากบุคลกรต้องมีการปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้
สอดคล้องและสามารถปฏิบัติตามนโยบายที่มีการเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้องค์การต้องมีความเข้มงวด
ทั้งในเรื่องมาตรฐานของการทางานและเป้าหมายขององค์การที่สูงขึ้นกว่าเดิมซึ่งความกดดันจากสิ่ง
ต่าง ๆ เหล่านี้อาจทาให้บุคลากรเกิดความเครียดจนไปบั่นทอนจิตใจ และส่งผลให้บุคลากรมีความ
ผูกพันต่อองค์การลดลงเรื่อย ๆ และเมื่อมีโอกาสที่เหมาะสมบุคลากรก็อาจจะลาออกเพื่อไปสู่องค์การ
ที่สภาพแวดล้อมที่ดีกว่า เช่น มีผลตอบแทนหรือเงินเดือนดีกว่า สภาพสังคมในที่ทางานที่ดีกว่า ดังนั้น
เพื่อรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรู้ มีความสามารถ และมีประสบการณ์ องค์การจะต้องมีการ
สร้างแรงจูงใจและความผูกพันที่มีต่อองค์การ ซึ่งเมื่อบุคลการได้รับการตอบสนองความต้องการก็จะ
ทาให้เกิดแรงจูงใจในการทางานที่มีประสิทธิภาพและจะสร้างสรรค์ผลงานที่ดี เพื่อให้องค์การบรรลุ
เป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจขององค์การต่อไป
จากสภาพการณ์ดังกล่าวทาให้ผู้วิจัยมีแนวคิดที่จะทาการศึกษาในเรื่องของความผูกพันต่อ
องค์การของบุคลากรสานักงานปลัดกระทรวงการคลัง เพื่อที่นาผลการศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการ
เสริมสร้างให้บุคลากรสานักงานปลัดกระทรวงการคลังมีความผูกพันต่อองค์การ ซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งยึด
เหนี่ยวให้บุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรู้ มีความสามารถ และมีประสบการณ์ เกิดความรักความพึง
พอใจที่จะร่วมงานกับองค์การต่อไป รวมถึงสามารถที่จะนาข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนาใน
กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ซึ่งจะช่วยลดปัญหาต่าง ๆ เช่น ปัญหาการลาออกของบุคลากร
ปัญหาการโอนย้ายไปทางานในหน่วยงานอื่น ปัญหาบุคลากรขาดแจงจูงใจในการทางาน และอาจใช้
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เป็นแนวทางให้แก่ผู้บริหารด้านทรัพยากรมนุษย์ในการกาหนดกลยุทธ์ วางแผนงานทรัพยากรบุคคล
และการพัฒนาทรัพย์กรมนุษย์ขององค์การต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
2.1 เพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรที่ปฏิบัติราชการในสานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง
2.2 เพื่อศึกษาถึงปั จจั ย ที่มีความสั มพันธ์กับความผู กพันต่อองค์การของบุคลากรที่ปฏิบัติ
ราชการในสานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
3. คำถำมสำหรับกำรศึกษำ
ปั จ จั ย อะไรบ้ างที่มี ผ ลต่ อระดั บความผู ก พัน ต่ อองค์ การของบุ คลากรที่ป ฏิบั ติ ราชการใน
สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
4. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ
การศึกษาวิจัยเรื่อง “ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ”
ผู้ศึกษาวิจัยได้ศึกษาและค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี รวมถึงเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ข้อมูล
ทั่วไปของสานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ความหมายของความผูกพันต่ อองค์การ ความสาคัญของ
ความผูกพันต่อองค์การ ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ ทฤษฎีลาดับขั้นความต้องการของมาส
โลว์ (Maslow’s Hierarchy of need Theory) ทฤษฎี แ รงจู ง ใจของอั ล เดอร์ เ ฟอร์ (Alderfer’s
Existence-Relatedness Growth theory: ERG theory) ทฤษฎีการลงทุนของเบคเคอร์ (Side-Bet
Theory) และทฤษฎี ส องปั จ จั ย ของเฮอร์ ซ เบิ ร์ ก (Herzberg’s Two-Factor Theory) แล้ ว น ามา
ประมวลเป็นกรอบแนวความคิดในการศึกษาวิจัยดังภาพที่ 4.1
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ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตำม

ปัจจัยส่วนบุคคล

1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพสมรส
4. ระดับการศึกษา
5. ประสบการณ์ทางาน
6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
7. ประเภทของบุคลากร
ปัจจัยด้ำนทัศนคติ
1.ทัศนคติของบุคลากรที่มตี ่อเพื่อนร่วมงาน
2.ทัศนคติของบุคลากรที่มตี ่อองค์การ
3.ทัศนคติของบุคลากรที่มตี ่อผู้บริหาร
4.ความรู้สึกเป็นบุคคลสาคัญในองค์การ
5.ความมีชื่อเสียงขององค์การ
ปัจจัยด้ำนพฤติกรรม
1.การเปลีย่ นงาน
2.การทุ่มเทกาลังกาย กาลังใจให้กับการทางาน
3.การยอมเสียสละเวลา และอุทิศตนเพื่อทางาน
ให้ประสบผลสาเร็จ
4.การยอมรับและปฏิบัตติ ามกฎระเบียบ
หรือธรรมเนียมปฏิบัตติ ่าง ๆ

ระดับควำมผูกพันต่อองค์กำร
1. ความต้องการรักษาการเป็นสมาชิกภาพ
ขององค์การ
2. การมีเป้าหมายและยึดค่านิยมของ
องค์การ
3. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่
องค์การจัดขึ้นอย่างเต็มใจ
4. การปฏิบัตติ ามบทบาทหน้าที่ของตน
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์การ
ด้วยความเต็มใจ

ภาพที่ 4.1 กรอบแนวความคิดในการวิจัย
5. ระเบียบวิธีวิจัย
ผู้ วิ จั ย ได้ ก าหนดวิ ธี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ก าหนดไว้ โดยมี
รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการดาเนินการวิจัยดังนี้
5.1 ขั้นตอนในกำรศึกษำวิจัย
1) ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความผูกพันต่อองค์การ โดยพิจารณาถึงข้อดี
และข้อจากัดของทฤษฎีต่าง ๆ ที่ทบทวนมา ประกอบกับการพิจารณาถึงปัญหาและสมมุติฐานการ
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วิจั ย ที่ ผู้ วิจั ย ตั้ ง ขึ้น เพื่ อใช้ใ นการเลื อกทฤษฎีที่ มี ความเหมาะสมกั บ ปัญ หาที่ ผู้ วิ จัย ต้ องการศึก ษา
มากที่สุด
2) กาหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาเพื่อทราบว่าอะไรคือตัว แปรอิส ระ (Independent
Variable) และอะไรคือตั ว แปรตาม (Dependent Variable) โดยการศึกษากาหนดให้ อายุ เพศ
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทางาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ประเภทของบุคลากร
ทัศนคติของบุคลากรที่มีต่อเพื่อนร่วมงาน ทัศนคติของบุคลากรที่มีต่อองค์การ ทัศนคติของบุคลากรที่
มีต่อผู้บริหาร ความรู้สึกเป็นบุคคลสาคัญในองค์การ ความเชื่อมั่นในทีมบริหาร ความมีชื่อเสียงของ
องค์การ การเปลี่ยนงาน การทุ่มเทกาลังกายกาลังใจให้กับการทางาน การยอมเสียสละเวลาและอุทิศ
ตนเพื่อทางานให้ประสบผลสาเร็จ การยอมรับและปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือธรรมเนียมปฏิบัติ ต่าง ๆ
เป็ น ตั ว แปรอิ ส ระ (Independent Variable) ส่ ว นระดั บความผู ก พั นต่ อ องค์ก ารเป็ นตั ว แปรตาม
โดยวัดจากความต้องการรักษาการเป็นสมาชิกภาพขององค์การ การมีเป้าหมายและยึดค่านิยมของ
องค์การ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่องค์การจัดขึ้นอย่างเต็มใจ และการปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่ของตน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์การด้วยความเต็มใจ
3) สร้างแบบสอบถาม (Questionnaire) และตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม
4) นาแบบสอบถามที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้ในการวิจัยกับบุคลกรของสานักงาน
ปลัดกระทรวงการคลังที่มีสถานะเป็นข้าราชการประจา ลูกจ้างประจา และพนักงานราชการที่ปฏิบัติ
ราชการในส่วนงานต่าง ๆ ของสานักงาน โดยให้บุคลากรเป็นผู้ตอบแบบสอบถามเอง และส่งคืนให้
ผู้ทาวิจัย
5) นาแบบสอบถามที่ได้รับการตอบกลับมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของคาตอบ และนาไป
ประมวลผลทางสถิติ เพื่อหาค่าความสัมพันธ์ของแต่ละหัวข้อ
6) นาผลที่ได้มาวิเคราะห์ สรุปและอภิปรายผล รวมทั้งข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาวิจัย
นาเสนอต่อผู้บริหารของสานักงานปลัดกระทรวงการคลัง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการทางานของบุคลากรต่อไป
5.2 กำรกำหนดประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัยและกำรสุ่มตัวอย่ำง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรประเภทข้าราชการประจา ลูกจ้างประจา
และพนักงานราชการที่ปฏิบัติราชการในส่วนงานต่าง ๆ ของสานักงานปลัดกระทรวงการคลัง จานวน
328 คน โดยไม่รวมถึงบุคลากรประเภทลูกจ้างชั่วคราว และบุคลากรจากหน่วยงานอื่นที่ถูกยืมตัวมา
ช่วยราชการในสานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ซึ่งผู้วิจัยได้กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธี
การสุ่มเพื่อทาการสารวจโดยคานวณหาขนาดตัวอย่างด้วยสูตรของทาโร่ ยามาเน่ ที่ระดับความเชื่อมั่น
95% โดยใช้ความคลาดเคลื่อนในการสุ่ม 5% ทาให้ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา จานวน
180 คน และนากลุ่มตัวอย่างทาการกาหนดสัดส่วนโดยจาแนกตามประเภทของบุคลากร ดังแสดงใน
ตารางที่ 5.1
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ตารางที่ 5.1 จานวนกลุ่มตัวอย่าง
ประเภทของบุคลำกร
ข้าราชการประจา
ลูกจ้างประจา
พนักงานราชการ
รวม

จำนวนประชำกรจริง
233
23
72
328

กำรคำนวณขนำดของกลุ่ม
ตัวอย่ำง
(233*180)/328
(23*180)/328
(72*180)/328

จำนวนกลุ่ม
ตัวอย่ำง
128
13
39
180

6. ผลกำรศึกษำ
การศึ ก ษาเรื่ อ ง “การศึ ก ษาความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารของบุ ค ลากรส านั ก งานปลั ด
กระทรวงการคลัง” มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1) เพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรที่ปฏิบัติร าชการในสานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง
2) เพื่ อศึก ษาถึง ปั จ จั ย ที่มี ความสั มพั นธ์กั บความผู ก พันต่ อองค์ การของบุคลากรที่ ปฏิบั ติ
ราชการในสานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
โดยตั้งสมมติฐานการวิจัย ดังนี้
1) ปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันจะส่งผลต่อระดับความผูกพันต่อองค์การที่แตกต่างกัน
2) ปัจจัยด้านทัศนคติของบุคคลที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับระดับความผูกพันต่อองค์การ
ที่แตกต่างกัน
3) ปั จ จั ย ด้านพฤติกรรมของบุคคลที่แตกต่างกันมีความสั มพันธ์กับระดับความผู กพันต่อ
องค์การที่แตกต่างกัน
6.1 สรุปผลกำรศึกษำ
ส่วนที่ 1 กำรวิเครำะห์ปัจจัยด้ำนลักษณะส่วนบุคคล
กลุ่มตัวอย่างบุคลากรสานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 128
คน คิดเป็นร้อยละ 71.1 รองลงมา คือ เพศชาย จานวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 28.9
กลุ่ มตัว อย่ างบุ คลากรส านักงานปลั ดกระทรวงการคลั ง จานวนมากที่สุ ดมีอายุ 31-40 ปี
จานวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 38.3 รองลงมา มีอายุ 41-50 ปี และอายุมากกว่า 50 ปี โดยมีจานวน
และร้อยละที่เท่ากัน คือ จานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 22.2 และมีอายุน้อยกว่า 30 ปี จานวน 31
คน คิดเป็นร้อยละ 17.2
กลุ่มตัวอย่างบุคลากรส านักงานปลั ดกระทรวงการคลั ง จานวนมากที่สุดมีสถานภาพโสด
จานวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 65.6 รองลงมา มีสถานภาพสมรส จานวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ
30.0 มีสถานภาพหย่าร้าง จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3 และมีสถานภาพหม้าย จานวน 2 คน
คิดเป็น ร้อยละ 1.1
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กลุ่มตัวอย่างบุคลากรสานักงานปลัดกระทรวงการคลัง จานวนมากที่สุดมีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี จานวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 59.4 รองลงมามีระดับการศึกษา ปริญญาโท จานวน 53
คน คิดเป็นร้อยละ 29.4 และมีระดับการศึกษา ต่ากว่าปริญญาตรี จานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ
11.1
กลุ่ มตัว อย่ างบุ คลากรส านักงานปลั ดกระทรวงการคลั ง จานวนมากที่สุ ดมีประสบการณ์
ทางานมากกว่า 20 ปี จานวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 รองลงมามีประสบการณ์ทางาน 1-5 ปี
จานวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 24.4 มีประสบการณ์ทางาน 6-10 ปี จานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ
20.0 มีประสบการณ์ทางาน 11-15 ปี จานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 15.6 มีประสบการณ์ทางาน
16-20 ปี จานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 และมีประสบการณ์ทางาน ต่ากว่า 1 ปี จานวน 9 คน
คิดเป็นร้อยละ 5.0
กลุ่มตัวอย่างบุคลากรสานักงานปลัดกระทรวงการคลัง จานวนมากที่สุดมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
15,001-25,000 บาท จานวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 46.1 รองลงมามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,00135,000 บาท จ านวน 42 คน คิด เป็น ร้อ ยละ 23.3 มี รายได้เ ฉลี่ ย ต่อ เดื อนมากกว่า 35,000 บาท
จานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า 15,000 บาท จานวน 25 คน
คิดเป็นร้อยละ 13.9
กลุ่มตัวอย่างบุคลากรสานักงานปลัดกระทรวงการคลัง จานวนมากที่สุดของประเภทของ
บุคลากร ข้าราชการประจา จานวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 71.1 รองลงมาพนักงานราชการ จานวน
39 คน คิดเป็นร้อยละ 21.7 และลูกจ้างประจา จานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 7.2
ส่วนที่ 2 กำรวิเครำะห์ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติที่ส่งผลต่อควำมผูกพันต่อองค์กำร
ปัจจัยด้านทัศนคติที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ โดยรวมอยู่ที่ 3.91 มีค่าอยู่ในระดับเห็น
ด้วย และรายด้านต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ระดับเห็นด้วยเช่นกัน โดยมีด้านทัศนคติของบุคลากรที่
มีต่อเพื่อนร่วมงานอยู่ในเกณฑ์ในระดับสูงที่สุด
ด้านทัศนคติของบุคลากรที่มีต่อเพื่อนร่วมงาน ด้านทัศนคติของบุคลากรที่มีต่อผู้บริหารด้าน
ความรู้สึกเป็นบุคคลสาคัญในองค์การ และด้านความมีชื่อเสียงขององค์การ เมื่อพิจารณาจาแนกราย
ข้อ ทุกข้อมีปัจจัยด้านทัศนคติที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การในระดับเห็นด้วย ส่วนด้านทัศนคติ
ของบุคลากรที่มีต่อองค์การ เมื่อพิจารณาจาแนกรายข้อ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับเห็นด้วย จานวน
3 ข้อ และอยู่ในระดับไม่แน่ใจ จานวน 1 ข้อ
ส่วนที่ 3 กำรวิเครำะห์ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ส่งผลต่อควำมผูกพันต่อองค์กำร
ปัจจัยด้านพฤติกรรมที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ โดยรวมอยู่ที่ 4.15 มีค่าอยู่ในระดับ
เห็นด้วย และรายด้านต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ระดับเห็นด้วยเช่นกัน โดยมีด้านการเปลี่ยนงาน
และด้านการยอมเสียสละเวลาและอุทิศตนเพื่อทางานให้ประสบผลสาเร็จ อยู่ในเกณฑ์ในระดับสูงที่สุด
ที่เท่ากัน
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ด้านการทุ่มเทกาลังกาย กาลังใจให้กับการทางาน ด้านการยอมเสียสละเวลาและอุทิศตนเพื่อ
ทางานให้ประสบผลสาเร็จ และด้านการยอมรับและปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือธรรมเนียมปฏิบัติ
ต่าง ๆ เมื่อพิจารณาจาแนกรายข้อ ทุกข้อมีปัจจัยด้านพฤติกรรมที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การใน
ระดับเห็นด้วย ส่วนด้านการเปลี่ยนงาน เมื่อพิจารณาจาแนกรายข้อ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับเห็น
ด้วย จานวน 2 ข้อ และอยู่ในระดับไม่แน่ใจ จานวน 1 ข้อ
ส่วนที่ 4 กำรวิเครำะห์ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับควำมผูกพันต่อองค์กำร
ความผูกพันต่อองค์การ โดยรวมอยู่ที่ 3.92 มีค่าอยู่ในระดับเห็นด้วย และรายด้านต่าง ๆ
มีค่าเฉลี่ย อยู่ในเกณฑ์ระดับเห็นด้วยเช่นกัน โดยมีด้านการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนเพื่อให้
บรรลุตามเป้าหมายขององค์การด้วยความเต็มใจ อยู่ในเกณฑ์ในระดับสูงที่สุด
ด้ า นการมี เ ป้ า หมายและยึ ด ค่ า นิ ย มขององค์ ก าร ด้ า นการมี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมต่ า ง ๆ
ที่องค์การจัดขึ้นอย่างเต็มใจ และการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนเพื่ อให้บรรลุตามเป้าหมายของ
องค์การด้วยความเต็มใจ เมื่อพิจารณาจาแนกรายข้อ ทุกข้อมีปัจจัยด้านพฤติกรรมที่ส่งผลต่อความ
ผูกพันต่อองค์การในระดับเห็นด้วย ส่วนด้านความต้องการรักษาการเป็นสมาชิกภาพขององค์การ เมื่อ
พิจารณาจาแนกรายข้อ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับเห็นด้วย จานวน 2 ข้อ และอยู่ในระดับไม่แน่ใจ
จานวน 1 ข้อ
6.2 ผลกำรทดสอบสมมติฐำน
จากผลการทดสอบสมมติฐาน สามารถสรุปได้ดังนี้
สมมติ ฐำนกำรวิจั ยที่ 1: ปัจ จัยส่ ว นบุ คคลแตกต่างกันจะส่ ง ผลต่ อระดับความผู กพั นต่ อ
องค์การที่แตกต่างกัน
1) ระดับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรที่มีเพศแตกต่างกันด้วยวิธีการวิเคราะห์แบบ
t-test พบว่ า ค่ า Sig เท่ า กั บ 0.22 ซึ่ ง มากกว่ า ระดั บ นั ย ส าคั ญ เท่ า กั บ 0.05 สามารถสรุ ป ได้ ว่ า
บุคลากรของสานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ที่มีเพศต่างกัน มีผลต่อระดับความผูกพันต่อองค์การไม่
แตกต่างกัน
2) ระดับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรที่ มีอายุแตกต่างกัน ไม่มีความแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value=0.656)
3) ระดับ ความผู กพัน ต่อองค์การของบุคลากรที่มีส ถานภาพสมรสแตกต่างกัน ไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value=0.368)
4) ระดับ ความผู กพัน ต่อองค์การของบุคลากรที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน ไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value=0.100)
5) ระดับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรที่มีประสบการณ์ทางานแตกต่างกัน ไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value=0.263)
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6) ระดับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรที่มีรายได้เฉลี่ยต่ อเดือนแตกต่างกัน ไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value=0.909)
7) ระดับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรที่มีประเภทของบุคลากรแตกต่างกัน ไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value=0.075)
สมมติฐำนกำรวิจัยที่ 2: ปัจจัยด้านทัศนคติของบุคคลที่ แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับระดับ
ความผูกพันต่อองค์การที่แตกต่างกัน
1) ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติของบุคคล กับระดับความผูกพันต่อองค์การ ด้านทัศนคติ
ของบุคลากรที่มีต่อเพื่อนร่วมงานโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (r) พบว่า ค่า r ที่
คานวณได้มีค่าเท่ากับ 0.413 โดยมีค่า Sig. (1-tailed) เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่านัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ดังนั้น จึงยอมรับ H1 หมายความว่า ทัศนคติของบุคคล ด้านทัศนคติของบุคลากรที่มีต่อ
เพื่อนร่วมงาน มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับระดับความผูกพันต่อองค์การโดยมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกัน
2) ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติของบุคคล กับระดับความผูกพันต่อองค์การ ด้านทัศนคติ
ของบุคลากรที่มีต่อองค์การโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (r) พบว่า ค่า r ที่คานวณได้
มีค่าเท่ากับ 0.306 โดยมีค่า Sig. (1-tailed) เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่านัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ดังนั้ น จึ งยอมรั บ H1 หมายความว่า ทัศนคติของบุคคล ด้านทั ศนคติของบุคลากรที่มีต่อองค์การ
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับระดับความผูกพันต่อองค์การโดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
3) ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติของบุคคล กับระดับความผูกพันต่อองค์ก าร ด้านทัศนคติ
ของบุคลากรที่มีต่อผู้บริหารโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (r) พบว่า ค่า r ที่คานวณได้
มีค่าเท่ากับ 0.474 โดยมีค่า Sig. (1-tailed) เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่านัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ดังนั้น จึงยอมรับ H1 หมายความว่า ทัศนคติของบุค คล ด้านทัศ นคติของบุคลากรที่มีต่อผู้บริหาร
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับระดับความผูกพันต่อองค์การโดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
4) ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติของบุคคล กับระดับความผูกพันต่อองค์การ ด้านความรู้สึก
เป็นบุคคลสาคัญในองค์การโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (r) พบว่า ค่า r ที่คานวณได้
มีค่าเท่ากับ 0.402 โดยมีค่า Sig. (1-tailed) เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่านัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ดังนั้น จึงยอมรับ H1 หมายความว่า ทัศนคติของบุคคล ด้านความรู้สึกเป็นบุคคลสาคัญในองค์การมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับระดับความผูกพันต่อองค์การโดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
5) ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติของบุคคล กับระดับความผูกพันต่อองค์การ ด้านความมี
ชื่อเสียงขององค์การโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (r) พบว่า ค่า r ที่คานวณได้มีค่า
เท่ากับ 0.566 โดยมีค่า Sig. (1-tailed) เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่านัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้น
จึงยอมรับ H1 หมายความว่า ทัศนคติของบุคคล ด้านความมีชื่อเสียงขององค์การ มีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับระดับความผูกพันต่อองค์การโดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
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สมมติฐำนกำรวิจัยที่ 3: ปัจจัยด้านพฤติกรรมของบุคคลที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับ
ระดับความผูกพันต่อองค์การที่แตกต่างกัน
1) ความสัมพัน ธ์ระหว่างพฤติกรรมของบุคคล กับระดับความผูกพันต่อองค์การ ด้านการ
เปลี่ยนงานโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (r) พบว่า ค่า r ที่คานวณได้มีค่าเท่ากับ
0.555 โดยมีค่า Sig. (1-tailed) เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้นจึง
ยอมรับH1 หมายความว่า พฤติกรรมของบุคคล ด้านการเปลี่ยนงาน มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับระดับ
ความผูกพันต่อองค์การโดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
2) ความสัมพัน ธ์ระหว่างพฤติกรรมของบุคคล กับระดับความผูกพันต่อองค์การ ด้านการ
ทุ่มเทกาลังกาย กาลังใจให้กับการทางานโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (r) พบว่า ค่า r
ที่คานวณได้ มีค่าเท่ากับ 0.675 โดยมีค่า Sig. (1-tailed) เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่านัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ดังนั้น จึงยอมรับH1 หมายความว่า พฤติกรรมของบุคคล ด้านการทุ่มเทกาลังกาย กาลังใจ
ให้กับการทางานงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับระดับความผูกพันต่อองค์การโดยมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกัน
3) ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของบุคคล กับระดับความผูกพันต่อองค์การ ด้านการยอม
เสียสละเวลาและอุทิศตนเพื่อทางานให้ประสบผลสาเร็จโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
(r) พบว่า ค่า r ที่คานวณได้มีค่าเท่ากับ 0.555 โดยมีค่า Sig. (1-tailed) เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่า
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้น จึงยอมรับ H1 หมายความว่า พฤติกรรมของบุคคล ด้านการ
ยอมเสียสละเวลาและอุทิศตนเพื่อทางานให้ประสบผลสาเร็จ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับระดับความ
ผูกพันต่อองค์การโดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
4) ความสัมพัน ธ์ระหว่างพฤติกรรมของบุคคล กับระดับความผูกพันต่อองค์การ ด้านการ
ยอมรับและปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือธรรมเนียมปฏิบัติต่าง ๆ โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สัน (r) พบว่า ค่า r ที่คานวณได้มีค่าเท่ากับ 0.529 โดยมีค่า Sig. (1-tailed) เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อย
กว่านัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้น จึงยอมรับ H1 หมายความว่า พฤติกรรมของบุคคล ด้านการ
ยอมรับและปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือธรรมเนียมปฏิบัติต่าง ๆ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับระดับความ
ผูกพันต่อองค์การโดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
7. สรุปผลและอภิปรำยผล
จากการศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง การศึ ก ษาความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารของบุ ค ลากรส านั กงานปลั ด
กระทรวงการคลัง สามารถนามาอภิปรายผลได้ดังนี้
1) ปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน ไม่ส่งผลต่อระดับความผูกพันต่อองค์การ ได้แก่ เพศ อายุ
สถานภาพสมรส ระดั บ การศึ กษา ประสบการณ์ทางาน รายได้ เฉลี่ ยต่ อเดื อน และประเภทของ
บุคลากร ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจวิเคราะห์ได้ว่า กลุ่มบุค ลากรดังกล่าว ไม่มีสิ่ง
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กระตุ้นหรือสิ่งเร้าให้เกิดความรู้สึกผูกพันต่อองค์การ อันเนื่องมาจากแรงจูงในในการทางานในองค์การ
ไม่น่าผูกพันเท่าที่ควร เมื่อเทียบกับบุคลากรในองค์การเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของรุ่งทิวา
สุ ด แดน (2541) ได้ ท าการศึ ก ษาเรื่ อ ง ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ความผู ก พั น ต่ อ ความผู ก พั น ของนั ก สั ง คม
สงเคราะห์ ใ นกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงแรงงาน และสวัส ดิการสั งคม โดยมี วัตถุป ระสงค์
เพื่ อ ทราบถึ ง ปั จ จั ย ต่ า ง ๆ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ระดั บ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ารของนั ก สั ง คมสงเคราะห์
เพื่อศึกษาระดับความผูกพัน และเพื่อเป็นแนวทางเสริม สร้างความผูกพันของนักสังคมสงเคราะห์ต่อ
องค์ ก ารต่ า ง ๆ ต่ อ ไป ผลการศึ ก ษาพบว่ า ปั จ จั ย ด้ านเพศ อายุ ระดั บ เวลาที่ ป ฏิบั ติ ง าน รายได้
ตาแหน่ง ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส สาขาวิชาที่สาเร็จ และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษาไม่มี
ความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การ
2) ปั จ จั ย ด้ า นทั ศ นคติ ของบุ ค คลที่ แ ตกต่ า งกัน มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บระดั บ ความผู ก พั น ต่ อ
องค์การ ได้แก่ ทัศนคติของบุคลากรที่มีต่อเพื่อนร่วมงาน ทัศนคติของบุคลากรที่มีต่อองค์การ ทัศนคติ
ของบุคลากรที่มีต่อผู้บริหาร ความรู้สึกเป็นบุคคลสาคัญในองค์การ และความมีชื่อเสียงขององค์การ
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจวิเคราะห์ได้ว่า กลุ่มบุคลากรดังกล่าวมีปัจจัยด้านทัศนคติที่
ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ ซึ่งบุคลากรมีความเชื่อถือ และให้ความไว้วางใจต่อองค์การที่สัมพันธ์
กัน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของนิดาขวัญ ร่มเมือง (2554) ได้ทาการศึกษา เรื่องความผูกพันต่อ
องค์การของบุคลากร กรณีศึกษาโรงเรียนธิดาแม่พระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการศึกษาพบว่า ระดับ
ความผูกพันต่อองค์การ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเมื่อพิจารณาภาพรวมรายด้านพบว่า ปัจจัยด้าน
ลักษณะงาน ด้านประสบการณ์การทางาน ด้านความเต็มใจที่จะทางานเพื่อ องค์การด้านความเชื่อมั่น
และยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ ด้านความต้องการที่จะรักษาความเป็นสมาชิกใน
องค์ ก าร ทุ ก ด้ า นล้ ว นอยู่ ใ นระดั บ มากทั้ ง หมด และงานวิ จั ย ของอรวรรณ จั น ทร์ ชื่ น ( 2550)
ได้ทาการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อแรงจูงใจในการทางานของพนั กงานสวนสนุกดรีมเวิลด์
ผลการศึ ก ษาพบว่ า ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลส่ ว นใหญ่ มี ผ ลต่ อ แรงจู ง ใจในการท างานในระดั บ ที่ ม าก
โดยปัจจัยจูงใจด้านการพัฒนาและความก้าวหน้าเป็นด้านที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการทางานมากที่สุด
ส่วนปัจจัยแวดล้อมโดยภาพรวมมีผลต่อแรงจูงใจในการทางานในระดับที่มาก โดยปัจจัยแวดล้อม
ด้านสภาพการทางานเป็นด้านที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการทางานมากที่สุด
3) ปั จจัย ด้านพฤติกรรมของบุคคลที่แตกต่างกัน มีความสัมพันธ์กับระดับความผูกพันต่อ
องค์การ ได้แก่ การเปลี่ยนงาน การทุ่มเทกาลังกาย กาลังใจให้กับการทางาน การยอมเสียสละเวลา
และอุทิศตนเพื่อทางานให้ประสบผลสาเร็จ และการยอมรับและปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือธรรมเนียม
ปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจวิเคราะห์ได้ว่า กลุ่มบุคลากรดังกล่าวมีการ
ทุ่มเท การยอมเสี ยสละเวลา และอุทิศตนเพื่อทางานให้ประสบผลส าเร็จ ที่ต่างกันไปแต่ล ะบุคคล
ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ผลงานวิ จั ย ของ ศิ ริ พ ร พรมไชย และ จตุ พ ร สั ง ขวรรณ (2557) ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท A โดยเมื่อพิจารณา
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ปัจจัยจูงใจ ระดับความคิดเห็นต่อแรงจูงใจในการทางานในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา
รายด้ า น ผลการศึ ก ษาพบว่ า ด้ า นความก้ า วหน้ า ส่ ว นตั ว มี ค่ า เฉลี่ ย มากที่ สุ ด รองลงมาคื อ
ด้านความสาเร็จ ด้านความรับผิดชอบ ด้านลักษณะงานและด้านการยอมรับ ส่วนปัจจัยค้าจุน พบว่า
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านเงินเดือนมีค่าเฉลี่ยมากที่สุ ด
รองลงมาคือด้านนโยบายการบริหารงาน ด้านสภาพการทางาน ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
และด้านความมั่นคงในการทางาน ผลการศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์กร พบว่า ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทให้กับงาน และพยายาม
ปฏิบัติงานอย่างเต็ม ความสามารถ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือด้านความเชื่อมั่นต่อองค์กรและ
ยอมรับเป้าหมาย และค่านิยมขององค์กร และด้านความปรารถนาที่จะคงอยู่หรือเป็นสมาชิกของ
องค์กรต่อไป
8. ข้อเสนอแนะ
8.1 ข้อเสนอแนะที่ได้จำกกำรวิจัย
1) ปั จ จั ย ด้านทัศนคติที่ ส่ งผลต่อความผู กพันต่อองค์การ ควรมีการปรับปรุงด้านสถานที่
ทางาน เนื่องจากยังมีความแออัดอยู่
2) ปัจจัยด้านพฤติกรรมที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ ควรมีการปรับปรุงและพัฒนาการ
ทางานในด้านตาแหน่งงานในแต่ละตาแหน่งให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันการเปลี่ยนงาน
ใหม่ของบุคลากรในอนาคต
3) ความผูกพันต่อองค์การ ควรมีการปรับกระบวนการทางานให้บุคลากรมีความผูกพันต่อ
องค์การมากขึ้น เพื่อป้องกันบุคลากรที่มีตาแหน่งที่สาคัญต่อองค์การลาออกด้วยเหตุผลเกี่ยวกับด้าน
ปัญหาความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาหรือเพื่อนร่วมงาน
8.2 ข้อเสนอแนะในกำรทำวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน และความคาดหวังต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความ
ผูกพันองค์การเพิ่มเติม
2) ควรมีการศึกษาเพิ่มเติม เจาะลึ ก ส าหรับความคิดเห็ นของบุคลากรในส่ ว นงานอื่น ๆ
เพิ่มเติมเพื่อในการเปรียบเทียบความคิดเห็นที่แตกต่างกั น และสามารถนาข้อมูลมาปรับปรุงในการใช้
งานได้ต่อไป
3) ควรมีการศึกษาข้อมูลเชิงลึก โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเพิ่มเติม เช่น การสัมภาษณ์
เชิ ง ลึ ก (In-depth Interview) เพื่ อ ให้ ส ามารถเข้ า ใจถึ ง ปั ญ หา และความต้ อ งการในการพั ฒ นา
องค์การ และปัจจัยที่ทาให้ผูกพันต่อองค์กร
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ปัจจัยทีส่ ่งผลต่อประสิทธิผลกำรใช้เทคโนโลยีของพนักงำนสังกัดฝ่ำยบริหำร
องค์กำรขนส่งมวลชนกรุงเทพ
พิชมณ ทิวาประโคน*
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยีของพนักงาน
สังกัดฝ่ายบริหาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เพื่อนาผลการวิจัยมาใช้ประโยชน์ในการบริหารงาน
ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ทั้งนี้ ผู้ทาการวิจัยคาดว่าการใช้เทคโนโลยีของพนักงานองค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพจะมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ ผู้ใช้บริการรถโดยสาร
ประจาทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพได้รับความพึงพอใจต่อไป
การวิ จั ย นี้ เ ป็ น การวิ จั ย ผสมผสาน ซึ่ งประกอบด้ ว ยการวิ จั ยเชิง ปริ มาณและเชิ งคุ ณภาพ
ส าหรั บ การวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณผู้ วิ จั ย ใช้ ก ารส ารวจจากแบบสอบถามแบบปลายปิ ด (Closed-end
Questionnaire) ที่ ป ระกอบด้ ว ยข้ อมู ล คุ ณสมบั ติ ส่ ว นบุ ค คล ข้ อ มู ล ปั จ จั ย ด้ า นวั ฒ นธรรมองค์ ก ร
การสนับสนุนของฝ่ายบริหาร แรงจูงใจ โครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และประสิทธิผลการใช้
เทคโนโลยีของพนักงาน และการวิจัยเชิงคุณภาพผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกแบบไม่เป็นทางการกับ
ผู้บริหารระดับสูง เพื่อเก็บข้อมูลปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยีของพนักงาน สังกัด
ฝ่ายบริหาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จากนั้นจึงได้ข้อมูลทั้งหมดมาเรียบเรียงและวิเคราะห์หา
ข้อสรุปต่อไป
ผลการวิจัย พบว่า การสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติปัจจัยในด้านคุณสมบัติส่วนบุคคล
ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ ระยะเวลาการปฏิบั ติงาน ตาแหน่ง ระดับการศึกษา และอัตราเงินเดือน
ไม่มีผลต่อประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยีของพนักงาน ซึ่งสอดคล้องเป็นบางส่วนกับผลการสัมภาษณ์
ผู้บริหารระดับสูง พบว่า ปัจจัยคุณสมบัติส่วนบุคคลด้านอายุ และระดับการศึกษาส่งผลต่อประสิทธิผล
การใช้ เ ทคโนโลยี ข องพนั ก งาน และการสรุ ป ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ด้ ว ยสถิ ติ ใ นด้ า นปั จ จั ย ด้ า น
วัฒนธรรมองค์กรด้านการสนับสนุนของฝ่ายบริหาร ด้านแรงจูงใจ และด้านโครงสร้างระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ส่งผลต่อประสิ ทธิผลการใช้เทคโนโลยีของพนักงาน ซึ่งสอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์
ผู้บริหารระดับสูง
คำสำคัญ: ประสิทธิผล, เทคโนโลยี, องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
*
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1. บทนำ
ในยุ ค ศตวรรษที่ 21 การเปลี่ ย นแปลงเทคโนโลยี การสื่ อ สาร โทรคมนาคม ท าให้ เ กิ ด
การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมขององค์การทั่วโลก ซึ่งจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า
อย่างรวดเร็วนั้น ส่งผลให้เกิดการพัฒนาในด้านต่าง ๆ อย่างรวดเร็วขึ้น เมื่อสภาพแวดล้อมขององค์การ
ต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงไป องค์การต้องทาการปรับเปลี่ยนให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปและสามารถแข่งขันกับคู่แข่งอื่น ๆ ในตลาดได้
องค์ก ารขนส่ ง มวลชนกรุ งเทพ (ขสมก.) ได้ มีก ารพัฒ นาระบบสารสนเทศสนับ สนุ นงาน
ทางด้านการบริหารจัดการงบประมาณ บัญชี การเงิน จัดซื้อจัดจ้าง พัสดุ ครุภัณฑ์ ระบบงานสารบัญ
แต่ระบบดังกล่าวมีข้อจากัดทั้งในส่วนของฟังก์ชั่นการทางานที่ไม่รองรับความเปลี่ยนแปลงและความ
ต้องการใช้งานที่เพิ่มขึ้น เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาระบบมีข้อจากัดด้านการขยายตัว รวมถึงระบบ
บริหารจัดการฐานข้อมูล และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของระบบงานหมดอายุการรับประกันจาก
เจ้าของผลิตภัณฑ์ ปัจจุบัน ขสมก.มุ่งเน้นการพัฒนาระบบการให้บริการขนส่งมวลชนโดยรถโดยสาร
ประจาทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ สะดวก
รวดเร็ว ประหยัด และปลอดภัย โดยได้มีการพัฒนาประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุน
ได้แก่ ระบบ GPS เพื่อรวบรวมข้อมูลการเดินรถของรถโดยสารมาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ
การเดินรถให้เพียงพอต่อความต้องการใช้งานของประชาชน ระบบ e-Ticket การจัดเก็บค่าโดยสาร
แบบไร้เงินสด (Cashless) เช่น การชาระค่าโดยสารผ่านระบบ QR Code ผ่านเครื่องรับบัตร EDC
บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเชื่อมโยงระบบตั๋วร่วม (Common
Ticket) กับระบบขนส่งสาธารณะประเภทอื่น ๆ ในอนาคต
เนื่องจากการแข่งขันทางธุรกิจและระบบเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้องค์การ
ต้องปรับเปลี่ยนระบบการบริหารงานให้สอดคล้องและเข้าสู่องค์กรในยุคดิจิทัล (Digital Organization)
เพื่ อ ตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการของผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารและเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในแข่ ง ขั น กั บ คู่ แ ข่ ง ที่
ให้บริการระบบขนส่งสาธารณะประเภทอื่นได้ รวมทั้งการนา BIG DATA มาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า
และช่วยในการตัดสินใจให้กับผู้บริหาร พนักงานเป็นผู้ใช้งานระบบเทคโนโลยีและเป็นแรงขับเคลื่อน
องค์การให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้น พนักงานจะต้องตระหนักถึงความสาคัญและความ
จาเป็นของระบบเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยให้ความร่วมมือและศึกษาเรียนรู้ในการใช้ระบบเทคโนโลยีที่
ทัน สมัย พร้ อ มยอมรั บ การเปลี่ ย นแปลง ผู้ วิ จัยจึ งมี ความสนใจปัจจั ยที่ ส่ งผลต่ อประสิ ทธิผลการใช้
เทคโนโลยีของพนักงานสังกัดฝ่ายบริหาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เพื่อให้ได้ทราบถึงปัญหาพร้อมกับ
เสนอแนวทางแก้ไข เพื่อเป็นแนวทางให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพนาไปใช้ให้เ กิดประโยชน์อย่าง
สอดคล้องต่อสภาวการณ์ปัจจุบันและอนาคตต่อไป
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจัยคุณสมบัติส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อ ประสิทธิผลการใช้
เทคโนโลยีของพนักงานสังกัดฝ่ายบริหาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
2.2 เพื่ อ ศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของปั จ จั ย ด้ า นวั ฒ นธรรมองค์ ก รที่ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลการใช้
เทคโนโลยีของพนักงานสังกัดฝ่ายบริหาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
2.3 เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยด้านการสนับสนุนของฝ่ายบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
การใช้เทคโนโลยีของพนักงานสังกัดฝ่ายบริหาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
2.4 เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยด้านแรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยีของ
พนักงานสังกัดฝ่ายบริหาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
2.5 เพื่ อ ศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ลของปั จ จั ย ด้ า นโครงสร้ า งระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ ส่ ง ผลต่ อ
ประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยีของพนักงานสังกัดฝ่ายบริหาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
2.6 เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยี
ของพนักงานสังกัดฝ่ายบริหาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
3. สมมติฐำนในกำรวิจัย
3.1 ปั จจั ย คุณสมบั ติส่ วนบุคคลด้านเพศ อายุ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ตาแหน่ง 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
กระบวนการที่ผู้บริหารใช้ศิลปะและกลยุทธ์ดาเนินการสรรหาคัดเลือกและบรรจุบุคคลที่มีคุณสมบัติที่
เหมาะสมให้ ป ฏิ บั ติงานในองค์ก าร พร้อมทั้งสนใจการพัฒ นาดารงรั กษาให้ ส มาชิกปฏิบัติง านใน
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องค์การ เพิ่มพูนความรู้ความสามารถ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีในการทางานและยังรวมไปถึง
การแสวงหาวิธีการที่ทาให้สมาชิกในองค์การที่ต้องพ้นจากการทางานด้วยเหตุทุพพลภาพ เกษียณอายุ
หรือเหตุอื่นใด ในงานให้สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
Noe et al (2003: 5) กล่าวว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง นโยบายแนว ปฏิบัติ
และระบบที่ส่งผลต่อพฤติกรรม ทัศนคติและประสิทธิภาพของพนักงานหลาย ๆ องค์การกล่าวถึง
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ว่าเป็นการจัดการเกี่ยวกับพนักงานตั้งแต่ การวิเคราะห์งานการวางแผน
ทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา การคัดเลือก การฝึกอบรมและพัฒนา การจ่ายค่าตอบแทน การบริหาร
ผลการปฏิบัติงาน และแรงงานสัมพันธ์ซึ่งส่งผลต่อความสาเร็จขององค์การ
4.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร
วั ฒ นธรรมองค์ ก าร หมายถึ ง ระบบความเข้ า ใจร่ ว มกั น ระหว่ า งสมาชิ ก ในองค์ ก ารว่ า
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 ซึ่งรวมถึงกรอบการทางานขององค์การทั้งโดยทั่วไปและ
เฉพาะเจาะจง
4.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกำรสนับสนุนของฝ่ำยบริหำร
Bennis (1984) ได้ ก ล่ า วไว้ ว่ า ผู้ น ามี ค วามส าคั ญ ต่ อ องค์ ก ารด้ า นที่ เ ป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ
ประสิทธิผลขององค์กร โดยความสาเร็จขององค์กรจะขึ้นอยู่กับความตระหนักรู้ในความสาคัญของ
คุณภาพขององค์กร ผู้นาเป็นผู้เปลี่ยนแปลงองค์กรให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อม และเป็นผู้สนองความ
ต้องการทางการศึกษาของชุมชน และวิภ าดา คุปตานนท์ (2544: 237) กล่ าวว่า ผู้ นา (Leader)
หมายถึง บุคคลที่มีความสามารถในการที่จะทาให้องค์การดาเนินไปอย่างก้าวหน้าและบรรลุเป้าหมาย
โดยการใช้อิทธิพลเหนือทัศคติและการกระทาของผู้อื่น
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4.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ
Lovell (1980) ให้ความหมายแรงจูงใจว่า เป็นกระบวนการที่ชักนาโน้มน้าวให้บุคคลเกิด
ความมานะพยายามเพื่อที่จะสนองตอบความต้องการบางประการให้บรรลุผลสาเร็จ และ Domjan
(1996) อธิบายไว้ว่า การจูงใจเป็นภาวะในการเพิ่มพฤติกรรมการกระทากิจกรรมของบุคคลโดยบุคคล
จงใจกระทาพฤติกรรมนั้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ
4.5 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับโครงสร้ำงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ในปัจจุบั นเทคโนโลยีส ารสนเทศได้ทวีความสาคัญขึ้นอย่างมาก ทั้งในชีวิตประจาวันชีวิต
การทางาน และการดาเนินงานขององค์การต่าง ๆ จนบางครั้งอาจเปรียบสารสนเทศได้เสมือนกับ
สายเลือดที่หล่อเลี้ยงการทางานแทบทุกด้านขององค์การ และผลกระทบของสารสนเทศก็มีอย่าง
กว้างขวาง ทั้งในระดับบุคคล กลุ่ม และองค์การ รวมทั้งการทางานในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
การบริหารงานภาครัฐ ธุรกิจ กฎหมายวิทยาศาสตร์ การศึกษา การแพทย์ สาธารณสุข วิศวกรรมศาสตร์
และงานบริการสังคมด้านต่าง ๆ องค์การที่สามารถจัดการกับสารสนเทศได้ดี ภายใต้การเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวย่อมจะดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความได้เปรียบในการแข่งขัน และ
ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความพอใจในการทางานมากขึ้นอันจะนาไปสู่ความสาเร็จในที่สุด (ทิพวรรณ
หล่อสุวรรณรัตน์, 2562: 1)
4.6 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิผล
Cross (1977; อ้ า งถึ ง ใน ศรี ส มพร รอดศิ ริ , 2551) ให้ ค วามหมายประสิ ท ธิ ผ ล หมายถึ ง
ความสมดุลอย่างดีที่สุดระหว่างรักษาสภาพและกิจการด้านการปรับตัว ดังนั้ น กิจกรรมขององค์การ
ซึ่งเป็นเครื่องตัดสินการปฏิบัติงานขององค์กรว่ามีประสิทธิผลหรือไม่อย่างไรประกอบด้วย การใช้ตัว
ป้ อ นอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การได้ ม าซึ่ ง ทรั พ ยากร เมื่ อ เที ย บกั บ ผลผลิ ต ในรู ป สิ น ค้ า หรื อ บริ ก าร
การปฏิบัติงาน ด้านการบริการหรือด้านเทคนิคอย่างมีเหตุผลการลงทุนในองค์กร การปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ของพฤติกรรมและการตอบสนองความสนใจที่แตกต่างกันของบุคคลและกลุ่ม
Reddin (1970) ได้ นิ ย ามประสิ ท ธิ ผ ลว่ า “Effectiveness is the Extent to which a
Manager Achieves the Output Requirements of his Position” นั่นคือ ประสิทธิผลเป็นเรื่องที่
เกี่ยวกับการกระทาของผู้บริหารให้ผลงานนั้นบรรลุผลสาเร็จตามความคาดหมาย งานของนักบริหาร
จะต้องเน้นอยู่ที่ประสิทธิผล คือ จะต้องทางานให้ได้ประสิทธิผล การบริหารหรือการจัดการมีส่วน
สัมพันธ์กับผลงานหรือผลผลิตที่นักบริหารได้กระทาในสถานการณ์หนึ่ง โดยใช้วิธีการปฏิบัติงานที่
เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลงานมากขึ้นเรื่อย ๆ หรือให้ได้ผลงานมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
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5. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ
การวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยงานสองส่วน งานส่วนแรกเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้วิธีสารวจ
และเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ พนักงาน ระดับ 1-7 จานวน 143
คน ส่วนที่สองเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้การสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงด้วยวิธี การคัดเลือกแบบ
เจาะจง จานวน 5 คน เพื่อศึกษาประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยี
ของพนักงาน ซึ่งทั้งสองส่วนเป็นการศึกษาตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย 5 ปัจจัยหลัก 1) ปัจจัยด้าน
บุคคล 2) ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กร 3) ปัจจัยด้านการสนับสนุนของฝ่ายบริหาร 4) ปัจจัยด้านจูงใจ
5) ปั จ จั ย ด้านโครงสร้ างระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ ส าหรับตัว แปรตาม คือ ประสิ ทธิผ ลการใช้
เทคโนโลยีของพนักงานสังกัดฝ่ายบริหาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ดังภาพที่ 5.1
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตำม

ปัจจัยด้ำนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
4. ตาแหน่ง
5. ระดับการศึกษา
6. อัตราเงินเดือน

ประสิทธิผลกำรใช้เทคโนโลยีของ
พนักงำนสังกัดฝ่ำยบริหำร องค์กำร
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลกำรใช้เทคโนโลยี
1. ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กร
2. ปัจจัยด้านการสนับสนุนของฝ่ายบริหาร
3. ปัจจัยด้านจูงใจ
4. ปัจจัยด้านโครงสร้างระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

6. สรุปผลกำรวิจัย
ผลการวิจัยมีรายละเอียด 3 ส่วนดังนี้
6.1 การสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่งได้แก่
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
1) ข้อมูลคุณสมบัติส่วนบุคคล
(1) เพศ พบว่ากลุ่มตัวอย่าง ที่ได้จากการสารวจส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มากกว่าเพศชาย
โดยในกลุ่มเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 55.2 และเพศชายคิดเป็นร้อยละ 44.8
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(2) อายุ พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ที่ ไ ด้ จ ากการส ารวจส่ ว นใหญ่ มี อ ายุ 51 ปี ขึ้ น ไป
โดยคิดเป็นร้อยละ 42.0 รองลงมาได้แก่อายุ 41-50 ปี โดยคิดเป็นร้อยละ 37.1 รองลงมาได้แก่อายุ
31-40 ปี โดยคิดเป็นร้อยละ 13.3 ส่วนอายุที่น้อยที่สุด คือ อายุต่ากว่า 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 7.7
(3) ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการสารวจส่วนใหญ่
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 ส่ ว นระยะเวลาในการปฏิบั ติง านน้ อ ยที่ สุ ด คือ ระยะเวลาในการปฏิบั ติ งาน ต่ ากว่ า 10 ปี
โดยคิดเป็นร้อยละ 11.9
(4) ด้านตาแหน่ง พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการสารวจส่วนใหญ่ เป็นพนักงานอยู่
ในตาแหน่ง ระดับ 3-4 โดยคิดเป็นร้อยละ 55.2 รองลงมาได้แก่ ระดับ 1-2 โดยคิดเป็นร้อยละ 23.8
รองลงมาได้แก่หั วหน้ างานระดับ 5 โดยคิดเป็นร้อยละ 12.6รองลงมาได้แก่หั ว หน้างาน ระดับ 6
โดยคิดเป็นร้อยละ 5.6 ส่วนพนักงานในตาแหน่งน้อยที่สุด คือ หัวหน้างานระดับ 7 โดยคิดเป็นร้อยละ 2.8
(5) ระดับการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่าง ที่ได้จากการสารวจส่วนใหญ่จบการศึกษา
ตั้ ง แต่ ป ริ ญ ญาตรี ขึ้ น ไป โดยคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 74.8 รองลงมา ได้ แ ก่ ระดั บ ปวส. หรื อ เที ย บเท่ า
โดยคิดเป็นร้อยละ 11.2 รองลงมา ได้แก่ ปวช. หรือเทียบเท่า โดยคิดเป็นร้อยละ 10.5 ส่วนที่น้อย
ที่สุด คือ ต่ากว่า ปวช. หรือเทียบเท่า โดยคิดเป็นร้อยละ 3.5
(6) อัตราเงินเดือน พบว่ากลุ่มตัวอย่าง ที่ได้จากการสารวจส่วนใหญ่มีอัตราเงินเดือน
30,000-39,999 บาท โดยคิดเป็ นร้ อยละ 29.4 รองลงมา ได้แก่ อัตราเงินเดือน 10,000-19,999 บาท
โดยคิดเป็นร้อยละ 25.2 รองลงมา ได้แก่ อัตราเงินเดือน 20,000-29,999 บาท โดยคิดเป็นร้อยละ 16.1
ส่ วนที่ น้ อยที่ สุ ดมี สองอั ตรา คื อ อั ตราเงิ นเดื อน 40,000-49,999 บาท และอั ต ราเงิ นเดื อน 50,000
บาทขึ้นไป โดยคิดเป็นร้อยละ 14.7
2) ระดั บ ความคิ ด เห็ น ปั จ จั ย ด้ า นวั ฒ นธรรมองค์ ก ร ด้ า นการสนั บ สนุ น ของฝ่ า ยบริ ห าร
ด้านแรงจูงใจ และด้านโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยี
ของพนักงาน
(1) ระดับความคิดเห็นด้วยของพนักงานที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยีของ
พนักงานด้านวัฒนธรรมองค์กร โดยภาพรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นด้วยปานกลาง สาหรับผลการ
พิจ ารณาเป็ น รายข้อนั้ น มีค่าคะแนนเฉลี่ ยอยู่ระหว่าง 3.08-3.52 ส่ ว นการพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ระดับความคิดเห็นด้วยของพนักงานที่ส่งผลต่ อประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยีของพนักงานด้าน
วัฒนธรรมองค์กรอยู่ในระดับความคิดเห็นด้วยมาก ได้ แก่ องค์กรของท่านเชื่อว่าการเรียนรู้ถือเป็น
ความรับผิดชอบของพนักงานทุกคน ( ̅ =3.52) รองลงมาได้แก่ องค์กรของท่านใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อทาให้ท่านมีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น ( ̅ =3.48)
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(2) ระดับความคิดเห็นด้วยของพนักงานที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยีของ
พนั ก งานด้านการสนั บ สนุ น ของฝ่ ายบริห ารโดยภาพรวมอยู่ใ นระดับความคิดเห็ นด้ ว ยปานกลาง
สาหรับผลการพิจารณาเป็นรายข้อนั้น มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.20-3.46 ส่วนการพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ระดับความคิดเห็นด้วยของพนักงานที่ส่ งผลต่อประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยีของ
พนักงานด้านการสนับสนุนของฝ่ายบริหารอยู่ในระดับความคิดเห็นด้วยมาก ได้แก่ ผู้บริหารองค์กร
ตระหนักถึงคุณค่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่นามาใช้ ( ̅ =3.46) และระดับความคิดเห็นด้วยของ
พนักงานที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยีของพนักงานด้านการสนับสนุนของฝ่ายบริหารอยู่ใน
ระดั บ ความคิ ด เห็ น ด้ ว ยปานกลาง ได้ แ ก่ ผู้ บ ริ ห ารองค์ ก รส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรได้ พั ฒ นาตนเอง
( ̅ =3.38) รองลงมาได้แก่ ผู้บริหารองค์กรเปิดโอกาสให้บุคลากรมีอิสระในการทางาน ( ̅ =3.27)
(3) ระดับความคิดเห็นด้วยของพนักงานที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการใช้ เทคโนโลยีของ
พนักงานด้านแรงจูงใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นด้วยมาก สาหรับผลการพิจารณาเป็นราย
ข้อนั้น มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.73-4.22 ส่วนการพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ระดับความ
คิดเห็นด้วยของพนักงานที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยีของพนักงานด้านแรงจูงใจอยู่ในระดับ
ความคิดเห็นด้วยมากที่สุด ได้แก่ ท่านมีความต้องการให้องค์กรสร้างเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่รองรับกับ
การทางานเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพสูงสุด ( ̅ =4.22) สาหรับระดับความคิดเห็นด้วยของพนักงานที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยีของพนักงานด้านแรงจูงใจอยู่ในระดับความคิดเห็นด้วยมาก
ได้แก่ ท่านมีความต้องการให้องค์กร มีการจัดฝึกอบรมการใช้ เครื่ องมือของเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง
และท่านมีความต้องการที่จะเรียนรู้ถึงเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อยู่ในระดับเท่ากัน
( ̅ =4.15) รองลงมาได้แก่ ท่านมีใจรักในการเรียนรู้ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลให้ท่านมี
แรงจูงใจในการพัฒนาตนเองในการทางาน ( ̅ =3.87)
(4) ระดับความคิดเห็นด้วยของพนักงานที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการใช้เ ทคโนโลยีของ
พนักงานด้านแรงจูงใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นด้วยมาก สาหรับผลการพิจารณาเป็น
รายข้อนั้น มีค่าคะแนนเฉลี่ย อยู่ระหว่าง 3.24-3.62 ส่วนการพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การใช้
เทคโนโลยีของพนักงานด้านโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับความคิดเห็นด้วยมาก
ได้แก่ ระบบสารสนเทศขององค์กรช่วยให้บุคลากรทุกคนในองค์กรเชื่อมโยงได้อย่างทั่วถึง ( ̅ =3.62)
รองลงมาได้แก่ ระบบสารสนเทศขององค์กรที่ใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ขององค์กรที่บุคลากรทุกคน
สามารถเข้าถึงได้ ( ̅ =3.50)
(5) ระดั บ ความคิ ด เห็ น ด้ ว ยของพนั ก งานด้ า นประสิ ท ธิ ผ ลการใช้ เ ทคโนโลยี
ของพนักงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นด้วยปานกลาง สาหรับผลการพิจารณาเป็นรายข้อ
นั้น มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.99-3.49 ส่วนการพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ระดับความคิดเห็น
ด้วยของพนักงานด้านประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยีของพนักงานอยู่ในระดับความคิดเห็นด้วยมาก
ได้แก่ บุคลากรขององค์กรเห็นว่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้การปฏิบัติงานไม่ยุ่งยากซับซ้อน
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( ̅ = 3.49) รองลงมา ได้ แก่ บุ ค ลากรขององค์ กรสามารถใช้ ระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่อเพิ่ ม
ประสิทธิผลในการทางาน ( ̅ =3.45)
6.2 การสรุปผลการวิเคราะห์ข้ อมูลด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ซึ่งได้แก่
การสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลของสมมติฐานทั้งห้าข้อ ดังนี้
1) สมมติฐ านข้อที่ 1 ปั จจัยคุณสมบัติส่ วนบุคคลด้านเพศ อายุ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ตาแหน่ง ระดับการศึกษา และอัตราเงินเดือนที่ แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยีของ
พนักงานสังกัดฝ่ายบริหาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ที่แตกต่างกัน สถิติที่ใช้ทดสอบ คือ สถิติหา
ความแตกต่างค่าที (t-test) ในกรณีการเปรียบเทียบของกลุ่ม 2 กลุ่ม และจะใช้สถิติทดสอบหาความ
แตกต่ า งค่ า เอฟ (F-test) หรื อ การทดสอบความแปรปรวนทางเดี ย ว (One-way Analysis of
Variance: One-way ANOVA) เมื่อพบ ความแตกต่างจะดาเนินการทดสอบด้วยการเปรียบเทียบเป็น
รายคู่ (Multiple Comparisons) ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe)
(1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยีของพนักงาน
สังกัดฝ่ายบริห าร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จาแนกตามปัจจัยคุณสมบัติส่ วนบุคคลด้านเพศ
พบว่า ค่า Sig. เท่ากับ 0.861 แสดงว่าประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยีของพนักงานสังกัดฝ่ายบริหาร
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จาแนกสถานภาพด้านเพศ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
(2) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยีของพนักงาน
สังกัดฝ่ ายบริ หาร องค์การขนส่ งมวลชนกรุงเทพ จาแนกตามปัจจัยคุณสมบัติส่ว นบุคคลด้านอายุ
พบว่า ค่า Sig. เท่ากับ 0.234 แสดงว่าผลการเปรียบเทียบความแตกต่างประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยี
ของพนักงานสังกัดฝ่ายบริหาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จาแนกสถานภาพด้านอายุ ไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
(3) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยีของพนักงาน
สังกัดฝ่ายบริหาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จาแนกตามปัจจัยคุณสมบัติส่วนบุคคลด้านระยะเวลา
การปฏิบัติงาน พบว่า ค่า Sig. เท่ากับ 0.448 แสดงว่าผลการเปรียบเทียบความแตกต่างประสิทธิผล
การใช้เทคโนโลยีของพนักงานสังกัดฝ่ายบริหาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จาแนกสถานภาพด้าน
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
(4) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยีของพนักงาน
สังกัดฝ่ายบริหาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จาแนกตามปัจจัยคุณสมบัติส่วนบุคคลด้านตาแหน่ง
พบว่า ค่า Sig. เท่ากับ 0.663 แสดงว่าผลการเปรียบเทียบความแตกต่างประสิทธิผลการใช้เ ทคโนโลยี
ของพนั ก งานสั ง กั ด ฝ่ า ยบริ ห าร องค์ ก ารขนส่ ง มวลชนกรุ ง เทพ จ าแนกสถานภาพด้ า นต าแหน่ ง
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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(5) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยีของพนักงาน
สังกัดฝ่ายบริหาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จาแนกตามปัจจัยคุณสมบัติส่วนบุคคลด้านระดับ
การศึกษา พบว่า ค่า Sig. เท่ากับ 0.3 แสดงว่าผลการเปรียบเทียบความแตกต่างประสิทธิผลการใช้
เทคโนโลยีของพนักงานสังกัดฝ่ายบริหาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จาแนกสถานภาพด้านระดับ
การศึกษาไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
(6) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยีของพนักงาน
สังกัดฝ่ายบริหาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จาแนกตามปัจจัยคุณสมบัติส่วนบุคคลด้าน ระดับ
อัตราเงินเดือน พบว่า ค่า Sig. เท่ากับ 0.471 แสดงว่าผลการเปรียบเทียบความแตกต่างประสิทธิผล
การใช้เทคโนโลยีของพนักงานสังกัดฝ่ายบริหาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จาแนกสถานภาพด้าน
อัตราเงินเดือนไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2) สมมติฐ านข้อที่ 2 ปั จ จัยด้านวัฒ นธรรมองค์กร มีอิทธิพลต่อระดับประสิ ทธิผ ลการใช้
เทคโนโลยีของพนักงานสังกัดฝ่ายบริหาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ สถิติที่ใช้ทดสอบ คือ สถิติ
ทดสอบหาความสัมพันธ์แบบถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression Analysis)
ผลการวิเคราะห์พบว่า ค่า Sig. เท่ากับ 0.000 แสดงว่าปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กรส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยีของพนัก งานสังกัดฝ่ายบริหาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3) สมมติฐานข้อที่ 3 ปัจจัยด้านการสนับสนุนของฝ่ายบริหารมีอิทธิพลต่อระดับประสิทธิผล
การใช้เทคโนโลยีของพนักงานสังกัดฝ่ายบริหาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ สถิติที่ใช้ทดสอบ คือ
สถิติทดสอบหาความสัมพันธ์แบบถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression Analysis)
ผลการวิเคราะห์พบว่า ค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ปัจจัยด้านการสนับสนุนของฝ่ายบริหารส่งผล
ต่อประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยีของพนักงานสังกัดฝ่ายบริหาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.05
4) สมมติฐานข้อที่ 4 ปัจจัยด้านแรงจูงใจมีอิทธิพลต่อระดับประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยีของ
พนั กงานสั งกั ดฝ่ ายบริ ห าร องค์ การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ สถิ ติ ที่ ใช้ ทดสอบ คื อ สถิ ติ ทดสอบหา
ความสัมพันธ์แบบถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression Analysis)
ผลการวิเคราะห์พบว่า ค่า Sig. เท่ากับ 0.000 แสดงว่าปัจจัยด้านแรงจูงใจส่งผลต่อประสิทธิผล
การใช้เทคโนโลยีของพนักงานสังกัดฝ่ายบริหาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05
5) สมมติ ฐ านข้ อ ที่ 5 ปั จ จั ย ด้ า นโครงสร้ า งระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศมี อิ ท ธิ พ ล
ต่อระดับประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยีของพนักงานสังกัดฝ่ายบริหาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
สถิ ติ ที่ ใ ช้ ท ดสอบ คื อ สถิ ติท ดสอบหาความสั ม พั น ธ์ แบบถดถอยอย่า งง่ า ย (Simple Regression
Analysis)
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ผลการวิเคราะห์พบว่า ค่า Sig. เท่ากับ 0.000 แสดงว่าปัจจัยด้านโครงสร้างระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศส่งผลต่อประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยีของพนักงานสังกัดฝ่ายบริหาร องค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
6.3 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)
ผลการวิ เคราะห์ ข้ อมู ลด้ วยวิ ธี เชิ ง คุ ณภาพ ได้ จากการสั มภาษณ์ แบบเจาะลึ ก เพื่ อยื นยั น
ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน ผู้ วิ จั ย ได้ น าสมมติ ฐ านทั้ ง หมดไปท าการสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก ( In-Depth
Interview) กั บ ผู้ บ ริ ห ารระดั บสู งขององค์ การขนส่ งมวลชนกรุ ง เทพ จ านวน 5 คน ผู้ วิ จั ยได้ ชี้ แจง
วัตถุประสงค์ของการวิจัย และใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกด้วยคาถามปลายเปิด
ผลการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้จาแนกผลที่ได้และนาเสนอตามวัตถุประสงค์ และสมมติฐานของการ
วิจัยไว้ดังต่อไปนี้
1) สมมติ ฐานข้ อที่ 1 ปั จจั ยคุ ณสมบั ติ ส่ วนบุ คคลด้ านเพศ อายุ ระยะเวลาการปฏิ บั ติ งาน
ตาแหน่ง ระดับการศึกษา และอัตราเงินเดื อนที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยีของ
พนักงานสังกัดฝ่ายบริ หาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ที่แตกต่างกัน ผู้ให้ สัมภาษณ์เห็นว่าปั จจัย
คุณสมบั ติ ส่ วนบุ คคลด้านอายุ และระดับการศึ กษา รวมทั้งองค์ ความรู้ มี ผลต่อประสิ ทธิผลการใช้
เทคโนโลยีของพนักงาน โดยต้องใช้ เทคโนโลยีควบคู่ไปกับประสบการณ์ในการทางาน เพื่อใช้ในการ
ตัดสินใจ ถึงแม้ว่าองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพได้นาเทคโนโลยีมาใช้กับการเดินรถ เช่น ระบบ GPS
ระบบ E-ticket เป็นต้น แต่ถ้าบุ คลากรไม่สามารถนาระบบมาใช้ให้เกิดความคุ้มค่า ก็จะไม่ส่ งผลต่อ
ประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยีของพนักงาน
2) สมมติ ฐานข้ อที่ 2 ปั จจั ยด้ านวั ฒ นธรรมองค์ กร มี อิ ทธิ พลต่ อระดั บประสิ ทธิ ผ ลการใช้
เทคโนโลยีของพนักงานสังกัดฝ่ายบริหาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ผู้ให้สัมภาษณ์เห็นว่า ปัจจัยด้าน
วัฒนธรรมองค์กร มีอิทธิพลต่อระดับประสิ ทธิผลการใช้เทคโนโลยีของพนักงาน เนื่องจาก วัฒนธรรม
องค์กรคือรากแก่นที่ดีที่จะปลูกฝังให้พนักงานใฝ่รู้ มีจิตสานึกรักองค์การ ช่วยขับเคลื่อนให้องค์การอยู่
รอดอย่างยั่งยืน
3) สมมติฐานข้อที่ 3 ปัจจัยด้านการสนับสนุนของฝ่ายบริหารมีอิทธิพลต่อระดับประสิทธิผล
การใช้เทคโนโลยีของพนักงานสังกัดฝ่ายบริหาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ผู้ให้สัมภาษณ์เห็นว่า
ปัจจัยด้านการสนับสนุนของฝ่ายบริหารมีอิทธิพลต่อระดับประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยีของพนักงาน
ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อองค์การทาให้ฝ่ายบริหารต้องสนับสนุนทั้งในด้านงบประมาณ จัดทา
แผนการดาเนินงาน การพัฒนาบุคลากร และนาเทคโนโลยีการใช้งานให้สอดคล้องกั บสภาวการณ์
ปั จ จุ บั น รวมทั้ ง ผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงมี ค วามส าคั ญ มากที่ จ ะผลั ก ดั น ให้ ก ารใช้ เ ทคโนโลยี เ กิ ด
ประสิทธิผล เพื่อให้สามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจได้
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4) สมมติฐานข้อที่ 4 ปัจจัยด้านแรงจูงใจมีอิทธิพลต่อระดับประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยีของ
พนักงานสังกัดฝ่ายบริหาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ผู้ให้สัมภาษณ์เห็นว่า ปัจจัยด้านแรงจูงใจมี
อิทธิพลต่อระดับประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยีของพนักงาน พนักงานทุกคนต้องการความก้าวหน้าใน
ตาแหน่งหน้าที่การงาน การยกย่องชมเชย มีค่าตอบแทนที่เหมาะสมได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
หากองค์การสร้างแรงจูงใจในด้านที่กล่าวจะส่งผลต่อประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยีของพนักงาน
5) สมมติฐานข้อที่ 5 ปั จจัยด้านโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิพลต่อระดับ
ประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยีของพนักงานสังกัดฝ่ายบริหาร องค์การขนส่งมวลชน ผู้ให้สัม ภาษณ์เห็น
ว่า ปัจจัยด้านโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิพลต่อระดับประสิ ทธิผลการใช้เทคโนโลยี
ของพนักงาน โครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเป็นระบบเก่า
และยังยึดติดกับระบบเดิม ในขณะทีเ่ ทคโนโลยีพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงระบบ
เทคโนโลยีที่นามาใช้งาน ถึงแม้ว่าการลงทุนจะใช้งบประมาณสูงก็ตาม องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพก็
จะพัฒนาด้านเทคโนโลยีช้ากว่าหน่วยงานอื่นไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
7. กำรอภิปรำยผล
การอภิปรายผลจะเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ข้อมูลกับเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
โดยจะอธิบายตามสมมติฐานดังนี้
1) สมมติฐานข้อที่ 1 ปั จจั ยคุณสมบัติส่ว นบุคคลด้านเพศ อายุ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ตาแหน่ง ระดับการศึกษา และรายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยีของพนักงาน
สังกัดฝ่ายบริหาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ที่แตกต่างกัน
ผลการวิจัยพบว่า ความแตกต่างของปัจจัยคุณสมบัติส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ ระยะเวลา
การปฏิบัติงาน ตาแหน่ง ระดับการศึกษา และอัตราเงินเดือนที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อประสิทธิผลการ
ใช้เทคโนโลยีของพนักงานสังกัดฝ่ายบริหาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ซึ่งสอดคล้องเป็นบางส่วน
กับผลที่ได้จากการสัมภาษณ์ที่ผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนต่างให้ความเห็นว่า ปัจจัยคุณสมบัติส่วนบุคคลด้าน
อายุ และระดับ การศึกษา รวมทั้งองค์ความรู้ มีผ ลต่อประสิ ทธิผ ลการใช้เทคโนโลยีของพนักงาน
โดยต้องใช้เทคโนโลยีควบคู่ไปกับประสบการณ์ในการทางาน เพื่อใช้ในการตัดสินใจ ถึงแม้ว่าองค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพได้นาเทคโนโลยีมาใช้กับการเดินรถ เช่น ระบบ GPS ระบบ E-ticket เป็นต้น
แต่ ถ้ า บุ ค ลากรไม่ ส ามารถน าระบบมาใช้ ใ ห้ เ กิ ด ความคุ้ ม ค่ า ก็ จ ะไม่ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลการใช้
เทคโนโลยี ข องพนั ก งาน และสอดคล้ อ งกั บ ผลการศึ ก ษาบางส่ ว นของกิ ติ ภั ส เพ็ ง ศรี (2545)
ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุม ชน:
กรณีศึกษาจังหวัดสระบุรี ผลการศึกษาพบว่าตัวแปรปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่พัฒนา
ชุมชน ได้แก่ เพศมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน อย่างมีนัยสาคั ญ
ทางสถิติที่ร ะดับ 0.05 ยกเว้น อายุ ระดับการศึกษา ระดับตาแหน่ง ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
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อัตราเงินเดือน ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และสอดคล้องกับ
ผลการศึก ษาบางส่ ว นของ พัช ริ น ทร์ นาคะประวิ ง (2550) ได้ศึ กษาเรื่อ งประสิ ท ธิผ ลของการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง กรมส่งเสริมการเกษตร ผลการศึกษา
พบว่า อายุ ตาแหน่งงาน ความถี่ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ จ านวนครั้งที่อบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และระดับความรู้ความเข้าใจในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต่างกัน มีระดับประสิทธิผลในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนความแตกต่างด้านเพศ ระดับการศึกษา ระดับตาแหน่ง และ
หน่วยงานที่สังกัด มีระดับประสิทธิผลในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศไม่แตกต่างกัน
2) สมมติฐ านข้อ ที่ 2 ปั จ จั ยด้ านวัฒ นธรรมองค์ กรมีอิ ทธิ พลต่อ ระดับ ประสิ ทธิ ผ ลการใช้
เทคโนโลยีของพนักงานสังกัดฝ่ายบริหาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจั ยด้านวัฒนธรรมองค์กรส่งผลต่อประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยี ของ
พนักงานสังกัดฝ่ ายบริหาร องค์การขนส่ งมวลชนกรุงเทพ อย่างมีนั ยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ซึ่ง สอดคล้ องกั บ ผลที่ไ ด้จ ากการสั มภาษณ์ ที่ผู้ ใ ห้ สั ม ภาษณ์ ทุ กคนต่า งให้ ความเห็ น ว่ า ปัจ จั ยด้ า น
วัฒนธรรมองค์กร มีอิทธิพลต่อระดับประสิ ทธิผลการใช้เทคโนโลยีของพนักงาน เนื่องจากวัฒนธรรม
องค์กร คือ รากแก่นที่ดีที่จะปลูกฝังให้พนักงานใฝ่รู้ มีจิตสานึกรักองค์การ ช่วยขับเคลื่อนให้องค์การ
อยู่รอดอย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Sheikh Abbas (2015) ได้ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ กรณีศึกษา สาขาการรักษา
ความปลอดภัยทางสังคมของคอร์รามาบัด ผลการศึกษาพบว่า วัฒนธรรมองค์การมีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ สมจินตนา
คุ้มภัย (2553) ได้ศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบวัฒนธรรมองค์การที่มีอิทธิพลต่อ ประสิทธิผลองค์การ:
กรณีศึกษารัฐวิสาหกิจในประเทศไทย พบว่า รัฐ วิสาหกิจที่มีประสิทธิผลสูงมีวัฒนธรรมองค์การเชิง
ประสิทธิผลมากกว่ารัฐวิสาหกิจที่มีประสิทธิผลปานกลางบางวัฒนธรรม ได้แก่ 1) ให้ความสาคัญแก่
ภาวะผู้นา 2) จัดองค์การสอดคล้องกับ สภาพแวดล้อมและ 3) มีมาตรฐานจริยธรรมและรับผิดชอบต่อ
สังคม และพบว่ารัฐวิสาหกิจที่มีประสิทธิผลสูง และปานกลางมีวัฒนธรรมเชิงประสิทธิผลทุกลักษณะ
มากกว่ ารั ฐ วิ ส าหกิจ ที่ มีป ระสิ ทธิ ผ ลต่ า ประกอบด้ว ย 1) มุ่ งผลส าเร็ จ 2) มุ่ ง เน้ นลู ก ค้า 3) สร้ า ง
นวัตกรรม 4) ให้ความสาคัญแก่ภาวะผู้ นา 5) จัดองค์การสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม 6) ทางาน
เป็นทีม 7) จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 8) ลดการควบคุม 9) มีมาตรฐานจริยธรรม
และรั บ ผิ ดชอบต่อสั งคมและ 10) มีการจัดการทรัพยากร มนุษย์ ส รุปได้ว่า วั ฒ นธรรมองค์การมี
อิทธิพลต่อประสิทธิผลขององค์การที่เป็นรัฐวิสาหกิจทางการเงินในประเทศไทย เนื่องจากองค์การที่มี
ประสิทธิผลสูงมีวัฒนธรรมองค์การมากกว่าองค์การที่มีประสิทธิผลปานกลางและต่าตามลาดับ
3) สมมติฐานข้อที่ 3 ปัจจัยด้านการสนับสนุนของฝ่ายบริหารมีอิทธิพลต่อระดับประสิทธิผล
การใช้เทคโนโลยีของพนักงานสังกัดฝ่ายบริหาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
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ผลการวิ จั ย พบว่ า ปั จ จั ย ด้ า นการสนั บ สนุ น ของฝ่ า ยบริ ห ารส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลการใช้
เทคโนโลยีของพนักงานสังกัดฝ่ายบริหาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับผลที่ได้จากการสัมภาษณ์ที่ผู้ให้สั มภาษณ์ทุกคนต่างให้ความเห็นว่า ปัจจัย
ภายนอกที่ส่ งผลกระทบต่อองค์การทาให้ ฝ่ ายบริห ารต้องสนับสนุน ทั้งในด้านงบประมาณ จัดทา
แผนการดาเนินงานการพัฒนาบุคลากร และนาเทคโนโลยีการใช้งานให้สอดคล้องกับสภาวการณ์
ปั จ จุ บั น รวมทั้ ง ผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงมี ค วามส าคั ญ มากที่ จ ะผลั ก ดั น ให้ ก ารใช้ เ ทคโนโลยี เ กิ ด
ประสิทธิผล เพื่อให้สามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจได้ และสอดคล้องกับแนวคิดของ
Bennis (1984) ได้กล่าวไว้ว่า ผู้นามีความสาคัญต่อองค์การ ด้านที่เป็นผู้รับผิดชอบต่อประสิทธิผลของ
องค์กร โดยความสาเร็จขององค์กรจะขึ้นอยู่กับความตระหนักรู้ในความสาคัญของคุณภาพขององค์กร
ผู้นาเป็นผู้เปลี่ยนแปลงองค์กรให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อม และเป็นผู้สนองความต้องการทางการศึกษา
ของชุ มชน และสอดคล้ อ งกับ ผลการศึก ษาของ ธี รวิท ย์ วั ฒ นพงศ์ (2524: 25-27) ได้ศึ กษาเรื่อ ง
การศึกษาความสัมพัน ธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้ นาของผู้บังคับบัญชากับขวัญและความพึงพอใจในการ
ท างานของผู้ ใต้ บั งคั บบั ญชาในกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร พบว่ า พฤติ ก รรมผู้ น าของผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาใน
กระทรวงศึกษาธิการทั้งด้านสัมพันธภาพและด้านกิจสัมพันธ์มีความสัมพันธ์กับขวัญและความพึงพอใจ
ในการท างานของผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาในทางบวก ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาในหน่ ว ยงานที่ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชามี
พฤติกรรมผู้นาสูง ปานกลาง และต่าแตกต่างกัน มีระดับขวัญและความพึงพอใจในการทางานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ย่อมมีผลต่อพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชาหน่วยงานใด มีผู้บังคับบัญชามีผู้นาสูง
ผู้ใต้บังคับบัญชาจะมีระดับขวัญและความพึงพอใจในการทางานสูง หน่วยงานใดผู้บังคับบัญชาผู้นาต่า
ผู้ใต้บั งคับ บั ญชาจะมีร ะดับขวัญและความพึงพอใจในการทางานต่าไปด้วย รวมทั้งสอดคล้ องกับผล
การศึกษาของ ดวงสมพร สาราญเริญ (2552: 134-136) ได้ศึกษาความสัมพันธ์พฤติกรรมของผู้บริหาร
กั บ ประสิ ท ธิ ผ ลการจั ด การศึ ก ษาในสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
อุบลราชธานี เขต 3 พบว่า 1) ผู้บริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อุบลราชธานี เขต 3 มีพฤติกรรมในการจัดการศึกษาโดยรวมและรายด้าน คือ พฤติกรรมผู้นาทาง
วิชาการ และพฤติกรรมผู้นาการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับมาก 2) ประสิทธิผลการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โดยรวมและรายด้าน
คือ ด้านความสามารถในการปรั บ ตัว ของสถานศึกษาด้านความสามารถในการผลิ ตนักเรียนให้ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาภายในสถานศึกษา และด้านความ
พึงพอในในการทางานอยู่ในระดับมาก 3) พฤติกรรมของผู้บริหารในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โดยรวมและรายด้านทุกด้านมี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับสูง โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์
เท่ากับ .89
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4) สมมติฐานข้อที่ 4 ปัจจัยด้านแรงจูงใจมีอิทธิพลต่อระดับประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยีของ
พนักงานสังกัดฝ่ายบริหาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ผลการวิจั ย พบว่า พบว่า ปัจจัยด้านแรงจูงใจส่ งผลต่อประสิ ทธิผ ลการใช้เทคโนโลยี ของ
พนักงานสังกัดฝ่ ายบริหาร องค์การขนส่ งมวลชนกรุงเทพ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดั บ 0.05
ซึ่งสอดคล้องกับผลที่ได้จากการสัมภาษณ์ที่ผู้ให้สั มภาษณ์ทุกคนต่างให้ความเห็นว่า พนักงานทุกคน
ต้องการความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่การงาน การยกย่องชมเชย มีค่าตอบแทนที่เหมาะสมได้รับ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หากองค์การสร้างแรงจูงใจในด้านที่กล่ าวจะส่งผลต่อประสิ ทธิผลการใช้
เทคโนโลยีของพนักงาน และสอคล้องกับแนวคิดของ Lovell (1980) ที่ได้ให้ความหมายของแรงจูงใจ
ไว้ว่า เป็นกระบวนการที่ชักนาโน้มน้าวให้บุคคลเกิดความ มานะพยายามเพื่อที่จะสนองตอบความ
ต้องการบางประการให้บรรลุผลสาเร็จ หรือ Hanson (1996) ที่ได้ให้ความหมายของแรงจูงใจไว้ว่า
มันเป็นสภาพภายในที่กระตุ้นให้มีการกระทาหรือการเคลื่อนที่ โดย มีช่องทางและพฤติกรรมที่นาไปสู่
เป้าหมาย ซึ่งนั่นก็หมายถึงความสาเร็จในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจัดการความรู้นั่นเอง
อีกทั้งยังขัดแย้งกับงานวิจัยของ หทัยรัตน์ อัครมงคลฐากูร (2559) ได้ศึกษาข้อมูลส่วนบุคคล ความ
คิด เห็ น พฤติก รรมการใช้ พ ฤติ ก รรมการตั ดสิ น ใจและแรงจู ง ใจที่มี ผ ลต่ อ ความพึ ง พอใจในการใช้
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ (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 อายุการทางานมีความแตกต่างกัน ส่วนความคิดเห็น
พฤติกรรมการใช้ ด้านพฤติกรรม การตัดสินใจ และด้านแรงจูง ใจมีความแตกต่างกันที่มีผลต่อความ
พึงพอใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแบ่งปันความรู้ภายในองค์กร
5) สมมติฐานข้อที่ 5 ปั จจัยด้านโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิพลต่อระดับ
ประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยีของพนักงานสังกัดฝ่ายบริหาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลต่อประสิทธิผลการ
ใช้เทคโนโลยีของพนักงานสังกัดฝ่ายบริหาร องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับ ผลที่ได้จากการสั ม ภาษณ์ที่ผู้ ให้ สั มภาษณ์ทุก คนต่างให้ ความเห็ นว่ า
โครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเป็นระบบเก่า และยังยึดติด
กับระบบเดิม ในขณะที่เทคโนโลยีพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงระบบเทคโนโลยีที่
นามาใช้งานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพก็จะพัฒนาด้านเทคโนโลยีช้ากว่าหน่วยงานอื่น ไม่ทันต่อการ
เปลี่ ย นแปลง และสอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของ ทิ พ วรรณ หล่ อ สุ ว รรณรั ต น์ (2562) ที่ ก ล่ า วไว้ ว่ า
ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้ทวีความสาคัญขึ้นอย่างมาก ทั้งในชีวิตประจาวันชีวิต การทางาน
และการดาเนินงานขององค์การต่าง ๆ จนบางครั้งอาจเปรียบสารสนเทศได้เสมือนกับสายเลือดที่ หล่อ
เลี้ยงการทางานแทบทุกด้านขององค์การ และผลกระทบของสารสนเทศก็มีอย่างกว้างขวาง ทั้งใน
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ระดับบุคคลกลุ่ม และองค์การ รวมทั้งการทางานในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารงาน
ภาครั ฐ ธุ ร กิจ กฎหมายวิท ยาศาสตร์ การศึ กษา การแพทย์ สาธารณสุ ข วิศวกรรมศาสตร์ และ
งานบริการสังคมด้านต่าง ๆ องค์การ ที่สามารถจัดการกับสารสนเทศได้ดี ภายใต้การเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวย่อมจะดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความได้เปรียบในการแข่งขัน และ
ช่ว ยให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านเกิ ด ความพอใจในการท างานมากขึ้ น อัน จะน าไปสู่ ค วามส าเร็ จ ในที่ สุ ด และ
สอดคล้องกับแนวความคิดของ O’Leary และคณะ (2015) ที่ได้กล่าวว่า ระบบสารสนเทศ เป็นระบบ
ที่ป ระกอบด้ ว ยฮาร์ ด แวร์ ซอฟต์ แ วร์ บุ ค ลากร ระเบี ย บปฏิ บั ติ ข้ อ มู ล และการเชื่ อ มต่ อ ท า งาน
ประสานกันเพื่อให้ได้สารสนเทศที่จาเป็นในการดาเนินงานขององค์กรซึ่งสารสนเทศมีความสาคัญมาก
ในการผลิตสินค้าและบริการที่ สามารถสร้างผลกาไร และความสาเร็จให้กับองค์กร รวมทั้งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Masadeh (2016) ได้ศึกษาบทบาทของโครงสร้างพื้นฐานของการจัดการความรู้ที่ส่งผล
ต่อการส่ งเสริ มความพึงพอใจในการทางานในโรงแรมห้าดาว เมืองอัคคาบา จอร์แดน (The Role of
Knowledge Management Infrastructure in Enhancing Job Satisfaction at Aqaba Five
Star Hotels in Jordan) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทของโครงสร้างพื้นฐานของการจัดการ
ความรู้ (วัฒนธรรมองค์กร โครงสร้างองค์กร และเทคโนโลยี) ที่ส่งผลต่อการส่งเสริมความพึงพอใจใน
การทางานในโรงแรมห้าดาว เมืองอัคคาบา จอร์แดน ในการพิสู จน์ส มมติฐ าน พบว่า ปัจจัยของ
โครงสร้างพื้นฐาน ของการจัดการความรู้ที่ส่งผลมากที่สุด ได้แก่ วัฒนธรรมองค์กร และเทคโนโลยี
สารสนเทศตามลาดับ
8. ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะของงานวิจัยนี้สามารถแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะดังนี้
8.1 กำรนำผลกำรวิจัยไปใช้
การแข่ ง ขั น ทางธุ ร กิ จ และระบบเทคโนโลยี ที่ พั ฒ นาอย่ า งรวดเร็ ว ส่ ง ผลให้ อ งค์ ก ารต้ อ ง
ปรับเปลี่ยนระบบการบริหารงานให้สอดคล้องและเข้าสู่องค์กรในยุคดิจิทัล (Digital Organization)
ซึ่งองค์การต้องปรับเปลี่ยนมุมมองความคิดของพนักงานทุกระดับให้ตระหนักถึงความสาคัญ และ
ความจาเป็นของระบบเทคโนโลยีใหม่ ๆ เนื่องจากพนักงานเป็นผู้ใช้งานและเป็นแรงขับเคลื่อนของ
องค์การให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้น พนักงานจะต้องเรียนรู้และใช้ระบบเทคโนโลยีให้เป็น
ตามสถานการณ์ที่ เปลี่ ยนแปลงโดยไม่มีเงื่ อนไข การได้ รั บความร่ ว มมือร่ ว มใจและการยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงจากพนักงานเป็นสิ่ งสาคัญในการขับเคลื่อนองค์การ ประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยีของ
พนักงานจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการและ
เพิ่มขีดความสามารถในแข่งขัน กับคู่แข่งที่ให้ บริการระบบขนส่ งสาธารณะประเภทอื่นได้ เพื่อให้
ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด และองค์การสามารถอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน โดยงานวิจัยครั้งนี้ได้นา
ปัจจัยต่าง ๆ มาวิเคราะห์ผลต่อประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยีของพนักงานสังกัดฝ่ายบริหาร องค์การ
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ขนส่งมวลชนกรุ งเทพ ได้แก่ ปั จจัยส่ วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระยะเวลาการปฏิ บัติงาน
ตาแหน่ง ระดับการศึกษา และอัตราเงินเดือน ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กร ปัจจัยด้านการสนับสนุน
ของฝ่ายบริหาร ปัจจัยด้านแรงจูงใจ และปัจจัยด้านโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการวิจัยพบว่า การสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้ว ยสถิติปัจจัยด้านคุณสมบัติส่วนบุคคล
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ตาแหน่ง ระดับการศึกษา และอัตราเงินเดือนไม่มี
ผลต่อประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยีของพนักงาน ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง
พบว่า ปัจจัยคุณสมบัติส่วนบุคคลด้านอายุ และระดับการศึกษาส่งผลต่อประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยี
ของพนักงาน และการสรุ ปผลการวิเคราะห์ข้อมูล ด้ว ยสถิติปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กร ด้านการ
สนับสนุนของฝ่ายบริหาร ด้านแรงจูงใจ และด้านโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยีของพนักงาน ซึ่งสอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง
1) ปัจ จัย ด้านคุ ณสมบั ติส่ วนบุคคล ซึ่งประกอบด้ว ย เพศ อายุ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ตาแหน่ง ระดับการศึกษา และอัตราเงินเดือน ไม่มีผลต่อประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยีของพนักงาน
และไม่สอดคล้องกับผลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง แต่ผู้ วิจัยมีความเห็นว่า เนื่องจากระบบ
เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้น เพื่อเป็นการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพนักงานและ
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ผ ล องค์ ก ารจึ ง ควรพิ จ ารณาการจ้ า ง “Outsource” ส าหรั บ ส่ ว นงานที่ ดู แ ลระบบ
เทคโนโลยีขององค์การ เพื่อสนับสนุนงานด้านระบบเทคโนโลยีขององค์การ และจากการที่องค์การไม่
สามารถรับพนักงานมาบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีได้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลควรพิจารณา
ให้มีการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุแต่งตั้งพนักงานเป็นกรณีพิเศษ เพื่อเปิดโอกาสพนักงานที่มีความรู้มา
ช่วยพัฒนาองค์การ และเพื่อสร้างขวัญและกาลังใจสร้างความผูกพันให้กับพนักงานต่อไป
2) ปั จ จั ย ด้ า นวั ฒ นธรรมองค์ ก ร ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลการใช้ เ ทคโนโลยี ข องพนั ก งาน
วัฒนธรรมองค์กรที่เป็นพื้นฐานของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การนาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในองค์กรนั้นมักจะมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมองค์ กรเสมอ ไม่เช่นนั้นแล้วการนา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อาจจะไม่สมบูรณ์แบบไม่มีประสิทธิภาพ วัฒนธรรมองค์กร คือ
กุญแจส าคัญที่จะทาให้มั่นใจการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศมีความจาเป็นกับองค์การ องค์การต้อง
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม โดยปรับวิสัยทัศน์ ค่านิยม กระบวนการคิดของพนักงาน เปลี่ยนการทางานสู่
ระบบดิจิทัล และส่งเสริมทักษะดิจิทัลให้พนักงาน เพื่อก้าวสู่วัฒนธรรมองค์กรยุคใหม่
3) ปั จ จั ย ด้ า นการสนั บ สนุน ของฝ่ ายบริห าร ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลการใช้ เ ทคโนโลยีข อง
พนักงาน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าฝ่ายบริหารมีบทบาทสาคัญในองค์กร ไม่เพียงแต่ด้านการตัดสินใจเท่านั้น
แต่รวมไปถึงการสร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงาน การนาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ได้วางไว้ และการทาตัว
เป็นแบบอย่างที่ดี การเปิดโอกาสให้พลังคนรุ่นใหม่ได้ขับเคลื่อนองค์ การในยุคดิจิทัล หากสามารถ
เชื่อมโยงทรัพยากรบุคคลกับความเป็นดิจิทัลเข้าไว้ด้วยกันแล้ ว วัฒนธรรมองค์กรยุคดิจิทัลจะเกิดขึ้น
และสามารถน าองค์ ก รไปสู่ เ ป้ า หมายที่ ไ ด้ ว างไว้ ดั ง นั้ น การที่ อ งค์ ก รจะประสบความส าเร็ จ
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ฝ่ายทรัพยากรบุคคลควรพิจารณาผู้นาที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ ยึดมั่นในคุณธรรมมีความรู้ความสามารถ
เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง สามารถสร้างพลังให้ผู้อื่นได้ สนับสนุนลงมือปฏิบัติ และมีความมุ่งมั่นในสิ่ง
ที่ทา
4) ปัจจัยด้านแรงจูงใจ ส่งผลต่อประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยีของพนักงาน หากทีมงานมี
แรงจูงใจที่ดใี นการทางานแล้ว ทั้งหัวหน้างาน ลูกน้อง และเพื่อนร่วมงานทุกคน ต้องสร้างบรรยากาศที่
ดี ของการท างานเป็ น ที ม มี การสอนงานอย่ างใกล้ ชิ ด การหมุ นเวี ยนกั นท างานเพื่ อทดแทนกั นได้
ให้กาลังใจ ไว้วางใจและร่วมกันแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการทางาน เพื่อสะท้อนถึงความเป็นทีมงานที่ดี
รวมถึงการให้ผลตอบแทนกับพนักงานโดยพิจารณาความดีความชอบในลักษณะของการเลื่อนขั้น
เงินเดือนพิเศษ การประกาศเกียรติคุ ณ การสนับสนุนให้พนักงานมีความเจริญก้าวหน้าในตาแหน่งที่
สูงขึ้น เพื่อให้พนักงานเกิดความผูกพันและมีจิตสานึกรักองค์กรอันจะส่งผลให้ทีมงานสามารถทางาน
ร่วมกันได้ดี และมีประสิทธิภาพอีกด้วย
5) ปัจจัยด้านโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลต่อประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยี
ของพนั กงาน เพราะการวางโครงสร้างระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศที่ดี มีความพร้อมใช้งานและ
ทันสมัย ทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ ฐานข้อมูลและสารสนเทศ ระบบเครือข่ายการสื่อ สาร ซึ่งจะช่วย
อานวยความสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และสร้างความพึง พอใจในการทางานให้มี
ประสิทธิภาพ รวมถึงสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
8.2 กำรเสนอแนะหัวข้อวิจัยที่เกี่ยวข้องหรือสืบเนื่องในกำรทำวิจัยครั้งต่อไป
1) ในการเก็บ รวบรวมข้อมูล ควรสั มภาษณ์พนักงานในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ ายบริห าร
หัวหน้างาน และพนักงานทั่วไป เกี่ยวกั บปัจจัยส่งผลต่อประสิ ทธิผลการใช้เทคโนโลยีของพนักงาน
เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
2) ควรศึ ก ษาทฤษฎี อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วเกี่ ย วข้ อ ง เช่ น ทฤษฎี ก ารยอมรั บ ทฤษฎี ผู้ น าการ
เปลี่ยนแปลง เป็นต้น เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกประกอบการวิเคราะห์ในเรื่องที่ต้องการวิจัยต่อไป
3) ควรศึกษาจากกลุ่ มตัว อย่างอื่น เช่น พนักงานสั งกัดฝ่ายการเดินรถองค์การ เนื่องจาก
พนั กงานกลุ่ มดั งกล่ าวเป็ นผู้ ให้ บริ การประชาชน และสร้ างรายได้ ตามภารกิ จหลั ก (Core Business)
ขององค์การ โดยศึกษาว่าปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยีของพนักงานมีมากน้อย
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(29 พฤษภาคม). การสัมภาษณ์.
วิชาญ เทวาพิทักษ์. ผู้อานวยการสานักเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ. 2563
(18 พฤษภาคม). การสัมภาษณ์.
สุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล. ผู้อานวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ. 2563 (19 พฤษภาคม). การสัมภาษณ์.

496

กำรศึกษำเพื่อทดสอบตัวแบบ PMQA กรณีศึกษำกรมสรรพสำมิต
พิมพ์วัลคุ์ เพ็ญสุภา*
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) นาตัวแบบ PMQA มาประยุกต์ใช้ทดสอบปัจจัยที่มีผลต่อ
ประสิ ท ธิ ผ ลการปฏิ บั ติ ง านของกรมสรรพสามิ ต 2) น าตั ว แบบ PMQA มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ท ดสอบ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิต 3) หาแนวทางการเพิ่มประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
กรมสรรพสามิต โดยการวิจัยนี้เป็ นการวิจัยเชิงปริมาณที่เน้นการวิจัยเชิงสารวจความคิดเห็นโดยใช้
แบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างผู้ปฏิบัติงานในกรมสรรพสามิตเกี่ยวกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
กรมสรรพสามิต และปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติ
ภาษีส รรพสามิต พ.ศ. 2560 เฉพาะกรณีการนาสุ ราเข้ามาในราชอาณาจักร การเพิ่มพิกัดสิ นค้ า
สรรพสามิตประเภทน้ามันหล่อลื่นและน้ามันที่คล้ายกัน และการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มตามปริมาณ
น้าตาล ด้วยการนาการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Quality AwardPMQA) มาประยุกต์ในการวิจัย โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ปฏิบัติงานในกรมสรรพสามิต จานวน 8
หน่วยงาน จานวน 271 คน
ผลการศึกษาพบว่า 1) ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติ
ภาษีส รรพสามิต พ.ศ. 2560 เฉพาะกรณีการนาสุ ราเข้ามาในราชอาณาจักร การเพิ่มพิกัดสิ นค้ า
สรรพสามิตประเภทน้ามันหล่อลื่นและน้ามันที่คล้ายกัน และการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มตามปริมาณ
น้าตาลมีประสิทธิผลมากกว่าร้อยละ 80 ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 2) ปัจจัยด้านการมุ่งเน้น
ระบบการปฏิ บั ติ ก ารมี ค วามสั ม พั น ธ์ ใ นทิ ศ ทางเดี ย วกั น กั บ ประสิ ท ธิ ผ ลการปฏิ บั ติ ง านของกรม
สรรพสามิต ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 และมีขนาดความสัมพันธ์ระดับ สูง ปัจจัยด้านการนา
องค์การ ปัจจัยด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ ปัจจัยด้านการให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ปัจจัยด้านการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ รวมทั้งปัจจัยด้านการมุ่งเน้น
บุคลากร มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิต ที่ระดับ
นั ย ส าคัญ ทางสถิติ 0.05 และมี ขนาดความสั ม พัน ธ์ ระดับ ปานกลาง 3) กรมสรรพสามิต ควรเพิ่ ม
ประสิ ทธิผ ล การปฏิบั ติงาน ด้ว ยการส่ งเสริมการนาเทคโนโลยีมาปรับใช้ในกระบวนงานมากขึ้น
เพื่อยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานและคุณภาพการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น ทบทวนการจัดสรรบุคลากร
ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานในทุกหน่วยงาน รวมทั้งการส่งเสริมสวัสดิการที่เป็นประโยชน์ต่อบุคลากร
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ องการของบุ คลากร ควรส่ ง เสริ มให้ บุค ลากรทุก หน่ ว ยงานมี ค วามรู้ด้ า น
*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
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กฎหมายเกี่ยวกับกรมสรรพสามิตและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถถ่ายทอดความรู้ ความ
เข้าใจ ให้คาแนะนาแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
งานบริการ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมทั้งยัง เป็นการ
ยกระดับการให้บริการของกรมสรรพสามิตอีกด้วย
คำสำคัญ: การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ, กรมสรรพสามิต, ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
1. บทนำ
ปัจจุบันเทคโนโลยีและสารสนเทศมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทั้งด้านสังคม การเมือง และเศรษฐกิ จ การให้บริการของภาครัฐจึงจาเป็นต้องปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงเหล่านี้ การบริการภาครัฐล้วนดาเนินการภายใต้กฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ
ดังนั้นภาครัฐจึงให้ความสาคัญต่อการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับ
ความก้าวหน้ าทางเทคโนโลยี และสารสนเทศดังกล่ าว นอกจากนี้ภ าครัฐ ได้นาตัว แบบการพัฒ นา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award: PMQA) มาใช้
ในการยกระดับการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการสู่ระดับสากล
กระทรวงการคลังเป็นส่วนราชการซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับด้านการเงินและการคลังของ
ประเทศ ซึ่ ง มี ผ ลต่ อ ด้ า นเศรษฐกิ จ ของประเทศ กระทรวงการคลั ง ได้ จั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์
กระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2559 เช่น ยุทธศาสตร์ที่ 3.1 การเสริมสร้างความมั่นคง
ทางการคลัง โดยให้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีอากร (กระทรวงการคลัง, 2555: 9)
ปั จ จั ย หนึ่ งซึ่ง จะท าให้ การจั ดเก็บ ภาษีมี ประสิ ทธิ ภ าพยิ่งขึ้ น คื อ การปรับปรุงกฎหมาย ระเบีย บ
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและสารสนเทศ
กรมสรรพสามิตเป็น ส่ วนราชการสั งกัดกระทรวงการคลั ง การปฏิบัติราชการเป็นไปตาม
นโยบายภาครัฐ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง กรมสรรพสามิตมีหน้าที่ความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับด้านการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากสินค้าฟุ่มเฟือย สินค้าที่ทาลายสุขภาพ และสินค้าที่ส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม จากยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังที่ 3.1 การเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง
ดังกล่าวข้างต้น กรมสรรพสามิตได้จัดทาพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 นามาบังคับใช้
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 โดยการจัดทาพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 เป็นการปรับปรุงแก้ไขและรวบรวม
กฎหมายฉบับเก่าไว้เป็นฉบับเดียว จะทาให้เกิดความสะดวก ทั้งประชาชนและผู้ปฏิบัติงาน (ราชกิจจา
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นุเบกษา, 2560: 1) การปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวนั้น จะส่งผลให้การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3.1
ของกระทรวงการคลังอีกด้วย พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 มีการกาหนดเกี่ยวกับ
ประเด็นที่ 1 การนาสุราเข้ามาในราชอาณาจักรต้องส่งตัวอย่างน้าสุราเพื่อวิเคราะห์ผ ลการทดสอบ
ก่ อ นจึ ง จะน าสุ ร าเข้ า มาในราชอาณาจั ก รได้ ต ามกฎกระทรวงการอนุ ญ าตน าสุ ร าเข้ า มาใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2560 (ราชกิจจานุเบกษา, 2560: 66) ซึ่งการปฏิบัติงานในอดีตการนาสุราเข้าใน
ราชอาณาจักรไม่ต้องมีผลการทดสอบก่อนการนาสุราเข้ามา ในราชอาณาจักร ประเด็นที่ 2 การเพิ่ม
พิกัดสินค้าสรรพสามิตประเภทน้ามันหล่อลื่นและน้ามันที่คล้ายกัน ตามกฎกระทรวง กาหนดพิกัด
อัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ตอนที่ 1 สินค้าน้ามันและผลิตภัณฑ์น้ามัน ประเด็นที่ 3 การจัดเก็บ
ภาษีเครื่องดื่มตามปริมาณน้าตาล ตามกฎกระทรวง กาหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ตอนที่ 2 สินค้าเครื่องดื่ม (ราชกิจจานุเบกษา, 2560: 111) การเพิ่มทั้ง 3 ประเด็นดังกล่าว ส่งผลต่อ
การจัดทามาตรฐานและการควบคุมการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต และอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิผล
การจัดเก็บภาษี กรมสรรพสามิตสาหรับสินค้าดังกล่าว
จากการบังคับใช้กฎหมายพระราชบัญญั ติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ทั้ง 3 ประเด็น มีผล
ต่อการปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิต ผู้ศึกษาจึงมีความประสงค์จะศึกษาประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของกรมสรรพสามิ ต ตามพระราชบั ญ ญั ติ ภ าษี ส รรพสามิ ต พ.ศ. 2560 โดยใช้ ตั ว แบบ PMQA
มาประยุกต์ในการวิจัย เพื่อนาข้อมู ลการวิจัยไปปรับปรุงกระบวนการทางานและหาแนวทางการเพิ่ม
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิตให้ดียิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย
2.1 เพื่อนาตัวแบบ PMQA มาประยุกต์ใช้ทดสอบปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของกรมสรรพสามิต
2.2 เพื่อน าตัวแบบ PMQA มาประยุกต์ใช้ทดสอบประสิ ทธิผลการปฏิบัติงานของกรม
สรรพสามิต
2.3 เพื่อหาแนวทางการเพิ่มประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิต
3. ขอบเขตกำรวิจัย
การวิจัย นี้ เป็ นการวิจั ย เชิงปริมาณเป็นการศึกษาเพื่อทดสอบตัว แบบ PMQA กรณีศึกษา
กรมสรรพสามิต เฉพาะกรณี การน าสุ ราเข้ามาในราชอาณาจั กร การเพิ่ มพิกัด สิ นค้า สรรพสามิ ต
ประเภทน้ ามั น หล่ อ ลื่ น และน้ ามั น ที่ ค ล้ า ยกั น และการจั ด เก็ บ ภาษี เ ครื่ อ งดื่ม ตามปริ มาณน้ าตาล
ด้วยการใช้ PMQA มาประยุกต์ในการวิจัย โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ปฏิบัติงานในกรมสรรพสามิต
จานวน 8 หน่วยงาน จานวน 271 คน จากผู้ปฏิบัติงานทั้งหมด 836 คน

499

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) ได้ น าเสนอคุ ณ ลั ก ษณะที่
ผลักดันให้องค์การธุรกิจของอเมริกาประสบความสาเร็จ ซึ่งอยู่ระหว่างตัวแบบหลักเหตุผล (Rational
Model) ซึ่งให้ความสนใจเพียงประสิทธิภาพและประสิทธิผลและไม่สนใจของบุคลากร และตัวแบบ
มนุษยสัมพันธ์ (Human Relation) ที่มุ่งสร้างความพึงพอใจกับบุคลากรจนละเลยประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการทางาน ซึ่งคุณลักษณะแห่งความเป็นเลิศขององค์การธุรกิจอเมริกา 8 ประการ มีดังนี้
1) การมุ่งเน้นลงมือปฏิบัติ 2) ความใกล้ชิดลูกค้า 3) การให้อิสระในการทางานและสร้างวิญญาณของ
ผู้ประกอบการให้กับพนักงาน 4) การสร้างความพึงพอใจให้กับพนั กงานเพื่อเพิ่มผลผลิ ตให้องค์การ
5) ความใส่ใจใกล้ชิดกับพนักงานเพื่อปลูกฝังค่านิยมที่สาคัญต่อการผลักดันองค์การไปสู่ความสาเร็จ
การใช้ค่านิ ย มขององค์การเพื่อผลั กดันพนักงานมากกว่าการใช้ข้อบังคับ ระเบียบ กฎเกณฑ์ของ
องค์การ 6) การมุ่งมั่น อยู่ในธุร กิจ ที่องค์การมีความช 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) ได้ วิ จั ย เพื่ อ ศึ ก ษาบริ ษั ท แห่ ง วิ สั ย ทั ศ น์
(visionary companies) 18 บริษัท เปรียบเทียบกับบริษัทเปรียบเทียบ (comparison companies)
18 บริษัท พบว่าบริษัทแห่งวิสัยทัศน์เป็นองค์การที่รักษาสมดุลยภาพระหว่างความมีอุดมการณ์หรือ
ค่านิยมหลักขององค์การและการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดการพัฒนา ซึ่งบริษัทแห่งวิสัยทัศน์ได้ใช้กล
ยุทธ์ 5 ประการคือ 1) การมีพันธสัญญาต่อเป้าประสงค์ที่ยิ่งใหญ่ที่มีความท้าทายและมีความเสี่ยง
2) การสร้างวัฒนธรรมองค์การที่เข้มงวดคล้ายกับลัทธิ 3) การมุ่งมั่นจากการปฏิบัติและเรียนรู้จากการ
“ลองผิด ลองถูก” แล้วเลือกสิ่งที่ดีที่สุดแก่องค์การ 4) การมีนโยบายเปิดโอกาสให้คนในได้มีโอกาส
พัฒนาและเติบโตก้าวขึ้นสู่ตาแหน่งผู้บริหารระดับสูงขององค์การ 5) การปรับปรุงและพัฒนาองค์การ
ต่อเนื่องตลอดเวลาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
4.3 แนวคิ ด กำรพั ฒ นำองค์ ก ำรที่ ดี เ ป็ น องค์ ก ำรที่ ยิ่ ง ใหญ่ ข อง 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 โดยแนวคิดหลักสาคัญที่ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการพัฒนาองค์การที่ดีให้เป็น
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องค์การที่ยิ่ งใหญ่ 8 ประการ คือ 1) การใช้ภ าวะผู้ นาระดับ 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)
การจั ด ให้ มี ร างวั ล คุ ณ ภาพแห่ ง ชาติ ข องประเทศไทย (Thailand Quality Award-TQA)
ซึ่ ง เป็ น รางวั ล ระดั บ มาตรฐานโลก มี จุ ด ประสงค์ เ พื่ อ ให้ มี ก ารสื่ อ สารและแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล การ
ด าเนิ น การที่ เ ป็ น เลิ ศ ขององค์ ก าร รวมถึ ง การปรั บ ปรุ ง การด าเนิ น การ ผลการด าเนิ น งาน และ
ความสามารถของแต่ละองค์การให้มีการพัฒนาอย่างดียิ่ งขึ้น และการจัดให้มีรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
ของประเทศไทยยั งเป็ นโอกาสที่เสริมสร้างการเรียนรู้ขององค์การ โดยเกณฑ์การประเมินรางวัล
คุณภาพแห่งชาติของประเทศไทย มีดังนี้ 1) ภาวะผู้นา 2) การวางแผนกลยุทธ์ 3) การมุ่งเน้นลูกค้า
และการตลาด 4) ระบบสารสนเทศและการวิ เ คราะห์ 5) การจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
6) การจัดการกระบวนการ 7) การบรรลุผลลัพธ์ทางธุรกิจ
4.5 กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (Public sector Management Quality
Award-PMQA) (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2559)
การพัฒ นาคุ ณภาพการบริห ารจัดการภาครัฐ เป็นการใช้กรอบการบริห ารจัด การภาครั ฐ
เพื่อส่งเสริมให้ภาครัฐนาไปใช้ประเมินองค์การตนเองให้ครบทุกมิติ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐปรับปรุง
องค์การให้ครบทุกด้าน และยกระดับของหน่วยงานภาครัฐสู่มาตรฐานสากล โดยเกณฑ์การพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ มีดังนี้
หมวด 1 การน าองค์ ก าร ประเมิ น ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ขององค์ ก ารในการแสดงวิ สั ย ทั ศ น์
การกาหนดทิศทางและค่านิยมขององค์การ การตัดสินใจ การสร้างนวัตกรรม การกากับดูแลตนเองที่
ดี ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และความรับผิดชอบต่อสังคม (สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ, 2558: 25-26)
1) การนาองค์การ LD1 ผู้บริหารของส่วนราชการดาเนินการกาหนดวิสัยทัศน์และค่านิยม
โดยมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และดาเนินการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และค่านิยมสู่การ
ปฏิบั ติ โดยผ่ า นระบบการน าองค์ การไปยั งบุค ลากรในส่ ว นราชการ ส่ ว นราชการหรือ องค์ การที่
เกี่ยวข้องกันในการให้บริการหรือส่งมอบงานต่อกันที่สาคัญ และผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
LD2 ผู้บริหารของส่วนราชการแสดงความมุ่งมั่นต่อการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล LD3
ผู้บริหารของ ส่วนราชการดาเนินการสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อให้เกิดการบรรลุพันธกิจการปรับปรุงผล
การดาเนินการของส่วนราชการ และการเรียนรู้ระดับองค์การและระดับบุคคล
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2) การกากับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม LD4 ส่วนราชการมีการดาเนินการระบบการ
กากับดูแลองค์การที่ดีในด้านความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานของส่วนราชการ ความรับผิดชอบด้าน
การเงิน และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ LD5 ส่วนราชการมีวิธีการและมาตรการในการ
จัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคม และมีการเตรียมการเชิงรุก มีกระบวนการ ตัววัด และ
เป้าประสงค์ที่สาคัญในการดาเนินการ
หมวด 2 การวางแผนยุทธศาสตร์ ประเมินการกาหนดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
การกาหนดกลยุทธ์หลัก และการวางแผนปฏิบัติราชการ เพื่อนาไปปฏิบัติงานและวัดผลการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจขององค์การ (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2558: 35-36)
1) การจัดทายุทธศาสตร์ SP1 ส่วนราชการมีการวางแผนยุทธศาสตร์ที่มีการระบุขั้นตอนที่
สาคัญของกระบวนการจัดทายุทธศาสตร์ ผู้ที่เกี่ยวข้องที่สาคัญ กรอบระยะเวลาของการวางแผนระยะ
สั้นและระยะยาว พิจารณาการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต SP2 ส่วนราชการมีวิธีการใน
การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล และพัฒนาสารสนเทศเพื่อใช้ในการวางแผนยุทธศาสตร์ที่ตอบสนอง
ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ สร้างความสมดุลของความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สาคัญทั้งหมด
2) การนายุ ทธศาสตร์ ไปปฏิบัติ SP3 ส่ ว นราชการมีวิธีการในการจัดทาแผนปฏิบัติการที่
สาคัญ โดยคานึงถึงความพร้อมของทรัพยากรของส่วนราชการ สื่อสารสร้างความเข้าใจ รวมถึงนาแผน
ไปสู่การปฏิบัติเพื่อก่อให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ SP4 ส่วนราชการมี
ระบบการกากับและติดตามความสาเร็จและประสิทธิผลของการดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการ ทบทวนและปรับแผนให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์
หมวด 3 การให้ ค วามส าคั ญ กั บ ผู้ รั บ บริ ก ารและผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย เป็ น การประเมิ น
ความสัมพันธ์ขององค์การกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความพึงพอใจของผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การตอบสนองและการแก้ ไขข้อร้องเรียนขององค์การ (สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ, 2558:43-44)
1) สารสนเทศสาหรับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย CS1 ส่วนราชการมีวิธีการในการ
รวบรวมข้ อมูล และสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับผู้ รั บบริการและผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ยที่อาจจะมีความ
แตกต่างกัน ตามกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้ได้สารสนเทศที่สามารถนาไปใช้ในการ
ปรับปรุงผลผลิตและบริการได้ CS2 ส่วนราชการมีวิธีการในการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และนาสารสนเทศไปใช้ตอบสนองความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย CS3 ส่วนราชการมีวิธีการในการรวบรวมและค้นหาปัจจัยที่มีผลต่อความไม่พึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และนาสารสนเทศไปใช้ตอบสนองความคาดหวังของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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2) การสร้างความผูกพันกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ย CS4 ส่วนราชการมีวิธีการ
ในการสื่ อ สาร สร้ า งและจั ด การความสั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ รั บ บริ ก ารและผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย เพื่ อ รั ก ษา
ความสัมพันธ์ และตอบสนองความต้องการกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย CS5 ส่วนราชการมี
วิธีการในการจัดการข้อร้องเรียนของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และทาให้มั่นใจว่าข้อร้องเรียน
ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิผล
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดหาความรู้ ประเมินข้อมูล ระบบสารสนเทศและ
การจั ดการความรู้ขององค์การที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์ และการประเมินเพื่อใช้ปรับปรุงผลการ
ดาเนินงานขององค์การ (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2558: 53-54)
1) การวั ด การวิ เ คราะห์ และการปรั บ ปรุ ง ผลการด าเนิ น การของส่ ว นราชการ IT1
ส่วนราชการมีการเลือก รวบรวม ตัววัดผลการดาเนินงาน เพื่อติดตามผลการปฏิบัติการและผลการ
ดาเนินการโดยรวมของส่วนราชการ ซึ่งรวมถึงการติดตามความก้าวหน้าในการบรรลุวัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ IT2 ส่วนราชการมีการวิเคราะห์และทบทวนผลการดาเนินการเพื่อ
ประเมิน ผลส าเร็ จ ของส่ ว นราชการ ความก้าวหน้าในการบรรลุ วัตถุ ประสงค์เชิงยุ ทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการเพื่อการแลกเปลี่ยน เรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี และนาไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
2) การจั ดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยีส ารสนเทศ IT3 ส่ ว นราชการมีวิธีการ
รวบรวมและถ่ายทอดองค์ความรู้ ที่จาเป็นและเป็นประโยชน์แก่องค์การ เพื่อใช้ประโยชน์ในการ
แบ่งปันและนาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศไปดาเนินการ IT4 ส่วนราชการมีวิธีการทาให้มั่นใจว่าข้อมูลและ
สารสนเทศของส่วนราชการมีความครอบคลุม ถูกต้อง ทันสมัย และปลอดภัย รวมถึงมีเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีรูปแบบที่ใช้งานง่ายสาหรับผู้ใช้งานทั้งภายในและภายนอกส่วนราชการ
หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร เป็นการประเมินระบบการทางาน การเสริ มสร้างการเรียนรู้
การสร้ า งแรงจู ง ใจ การสร้ า งวั ฒ นธรรมองค์ ก ารและการพั ฒ นาบุ ค ลากร เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรได้ ใ ช้
ความสามารถของตนอย่างเต็มศักยภาพในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาองค์การให้บรรลุตามเป้าหมาย
(สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2558: 61-62)
1) สภาพแวดล้อมด้านบุค ลากร HR1 ส่วนราชการมีการจัดทาแผนด้านทรัพยากรบุคคลที่
สนับสนุนยุทธศาสตร์ แผนดังกล่าวได้มีการประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับ
ความต้องการ ด้านขีดความสามารถและอัตรากาลังบุคลากร รวมถึงได้นาแผนไปปฏิบัติเพื่อให้งาน
ของส่ ว นราชการบรรลุ ผลสาเร็จ HR2 ส่ วนราชการมีการดูแลปัจจัยสภาพแวดล้ อมในการทางาน
ด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสวัสดิภาพในการทางานของบุคลากร มีการประเมินและปรับปรุง
ปัจจัยดังกล่าว
2) ความผู กพั น ของบุ ค ลากร HR3 ส่ ว นราชการมีก ารประเมิน ความผู กพั น ของบุ ค ลากร
มีวิธีการ และตัววัดที่ใช้ในการประเมิน ความผูกพันของบุคลากรที่มีความแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มของ
บุคลากร HR4 ส่วนราชการมีการจัดทาระบบการเรียนรู้และการพัฒนาที่สนับสนุนความต้องการของ
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ส่วนราชการ และการพัฒนาตนเอง รวมถึงมีวิธีประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการ
เรียนรู้และการพัฒนา
หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการ เป็นการประเมินกระบวนการทางาน การให้บริการ
และการสร้างนวัตกรรมเพื่อมุ่งเน้นผลการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การ
(สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2558: 73-74)
1) กระบวนการทางาน PM1 ส่วนราชการมีการกาหนดข้อกาหนดที่สาคั ญของผลผลิ ต
การบริ การ และกระบวนการทางานที่ส าคัญ รวมถึงมีวิ ธีการออกแบบผลผลิ ต การบริการ และ
กระบวนการทางานให้เป็นไปตามข้อกาหนดที่สาคัญทั้งหมด PM2 ส่วนราชการมีการปฏิบัติงานของ
กระบวนการที่เป็นไปตามข้อกาหนดที่สาคัญ มีการกาหนดตัววัดหรือตัวชี้วัดผลการดาเนินการที่สาคัญ
ของกระบวนการที่ส่วนราชการใช้ในการควบคุมและปรับปรุงกระบวนการ รวมถึงเชื่อมโยงกับผลการ
ดาเนินการและคุณภาพของผลผลิตและการบริการที่ส่งมอบ
2) ประสิทธิผลการปฏิบัติการ PM3 ส่วนราชการมีวิธีการในการปรับปรุงกระบวนการทางาน
เพื่อปรับปรุงผลผลิต การบริการ และผลการดาเนินการ การลดความผิดพลาด การทางานซ้า และ
ความสูญเสียของกระบวนการ PM4 ส่วนราชการมีวิธีการเตรียมความพร้อมต่อภัยพิบัติหรือภาวะ
ฉุกเฉิน ได้คานึงถึงการป้องกัน ความต่อเนื่องของการปฏิบัติการและการทาให้คืนสู่สภาพเดิม PM5
ส่วนราชการมีวิธีการในการพิจารณาโอกาสในการสร้างให้เกิดนวัตกรรมที่สามารถนามาใช้ประโยชน์
ได้ในกระบวนการทางาน
หมวด 7 ผลลั พ ธ์ ก ารด าเนิ น การ เป็ น การประเมิ น ผลการด าเนิ น การของส่ ว นราชการ
ในมิติด้ านประสิ ทธิภ าพ ด้านประสิ ท ธิผ ล ด้ านการให้ บริก าร ด้า นการพั ฒ นาบุค ลากร และด้า น
ผลกระทบต่อสาธารณะ (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2558: 87-92)
1) ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลและการบรรลุพันธกิจ RM1 ร้อยละความสาเร็จของร้อยละเฉลี่ย
ถ่วงน้าหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ RM2 ร้อยละความสาเร็จ
ของร้ อยละเฉลี่ ย ถ่ว งน้ าหนั กในการบรรลุ เป้าหมายตัว ชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการ มิติด้า น
ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
2) ผลลัพธ์ด้านการให้ความสาคัญผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย RM3 ร้อยละความพึง
พอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3) ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร RM4 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการตามแผน
กลยุทธ์ การบริหารทรัพยากรบุคคล RM5 ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินการตามแผนสร้างความ
ผูกพันของบุคลากร
4) ผลลัพธ์ด้านการนาองค์การ และการกากับดูแลส่วนราชการ RM6 ระดับคุณธรรมและ
ความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงาน (ITA) RM7 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการ
นาองค์การของผู้บริหาร
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5) ผลลั พ ธ์ ด้ า นงบประมาณ การเงิ น และการเติ บ โต RM8 ร้ อ ยละการเบิ ก จ่ า ยเงิ น
งบประมาณรายจ่ายภาพรวม
6) ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ RM9 ร้อยละความสาเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วง
น้าหนั ก ในการบรรลุ เป้ าหมายตัวชี้วัดของกระบวนการที่ส าคัญ RM10 ร้อยละเฉลี่ ยถ่ว งน้าหนัก
ความสาเร็จจากผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินการตามแผนจัดการความรู้
5. กรอบแนวคิดกำรวิจัย
ตัวแปรอิสระ
การนาองค์การ
การวางแผนยุทธศาสตร์
การให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
การมุ่งเน้นบุคลากร

ตัวแปรตำม
ผลลัพธ์กำรดำเนินกำร

ประสิทธิผลการปฏิบตั ิงานของกรม
สรรพสามิต

การมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการ

6. สมมติฐำนกำรวิจัย
6.1 ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต
พ.ศ. 2560 เฉพาะกรณีการนาสุราเข้ามาในราชอาณาจักร การเพิ่มพิกัดสินค้าสรรพสามิต ประเภท
น้ามันหล่อลื่นและน้ามันที่คล้ายกัน และการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มตามปริมาณน้าตาล มีประสิทธิผล
มากกว่าร้อยละ 80
6.2 ปั จ จั ย ด้ า นการน าองค์ ก าร มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ประสิ ท ธิ ผ ลการปฏิ บั ติ ง านของกรม
สรรพสามิต
6.3 ปัจจัยด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกรม
สรรพสามิต
6.4 ปัจจัยด้านการให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิต
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6.5 ปัจจัยด้านการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิต
6.6 ปั จ จั ย ด้ า นการมุ่ ง เน้ น บุ ค ลากร มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ประสิ ท ธิ ผ ลการปฏิ บั ติ ง านของ
กรมสรรพสามิต
6.7 ปัจจัยด้านการมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการ มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของกรมสรรพสามิต
7. ระเบียบวิธีวิจัย
การศึ ก ษาค้ น คว้ า อิ ส ระ เรื่ อ ง การศึ ก ษาเพื่ อ ทดสอบตั ว แบบ PMQA กรณี ศึ ก ษากรม
สรรพสามิต เป็นการวิจัยเชิงปริมาณที่เน้นการวิจัยเชิงสารวจความคิดเห็นโดยใช้แบบสอบถามของ
กลุ่มตัวอย่างผู้ปฏิบัติงานในกรมสรรพสามิต เกี่ยวกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิต
และปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลการปฏิ บั ติ ง านของกรมสรรพสามิ ต ตามพระราชบั ญ ญั ติ ภ าษี
สรรพสามิต พ.ศ. 2560 เฉพาะกรณีการนาสุราเข้ามาในราชอาณาจักร การเพิ่มพิกัดสินค้าสรรพสามิต
ประเภทน้ ามั น หล่ อ ลื่ น และน้ ามั น ที่ ค ล้ า ยกั น และการจั ด เก็ บ ภาษี เ ครื่ อ งดื่ม ตามปริ มาณน้ าตาล
ด้วยการนาตัวแบบ PMQA มาประยุกต์ในการวิจัย โดยมีวิธีการดาเนินการวิจัย ดังนี้
7.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
ประชากร คื อ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านในกรมสรรพสามิ ต ที่ ตั้ ง อยู่ ใ นกรมสรรพสามิ ต จ านวน 8
หน่วยงาน ได้แก่ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง สานักแผนภาษี สานัก
ตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม สานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 สานักมาตรฐานและ
พัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และสานักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
3 รวมทั้งสิ้น จานวน 836 คน (สานักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสรรพสามิต, 2560)
กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง คื อ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านในกรมสรรพสามิ ต จ านวน 8 หน่ ว ยงาน โดยเลื อ ก
กลุ่มเป้าหมาย ในลักษณะไม่เฉพาะเจาะจง โดยคานวณจานวนตัวอย่างใช้สูตรทาโร ยามาเน (Taro
Yamane) ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ได้ตัวอย่างจานวนทั้งสิ้น 271 คน โดยวิธีสุ่มแบบชั้นภูมิ
ตามสั ดส่ ว นผู้ ป ฏิบั ติงานของแต่ล ะหน่ว ยงานต่อผู้ ปฏิบั ติงานรวมทั้ง สิ้ น 836 คน ซึ่ง สามารถเป็ น
ตัวแทนของประชากรที่เป็นผู้ปฏิบัติงานในกรมสรรพสามิต (สุจิตรา บุญยรัตพันธุ์, 2562: 176)
7.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
ในการวิ จั ย นี้ จ ะเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณ โดยใช้ แ บบสอบถาม (Questionnaire)
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ โดยกาหนดเนื้อหาแบบสอบถามตามวัตถุประสงค์
แนวคิ ด ทฤษฎี หลั ก การและผลงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ซึ่ ง แบบสอบถามจะประกอบด้ ว ย 4 ตอน
เป็นคาถามปลายเปิด (Open-end question) และคาถามปลายปิด (Close-end question)
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8. ผลกำรศึกษำ
8.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ปฏิบัติงานในกรมสรรพสามิตโดยส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง จานวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 58.70 มีอายุระหว่าง 31-40 ปี จานวน 101 คน คิดเป็น
ร้อยละ 37.30 ส่ ว นใหญ่ร ะดับ การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี จานวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ
73.80 ระดับตาแหน่งอยู่ในระดับลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานราชการ จานวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ
48.00 สังกัดหน่วยงานสานักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม จานวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 35.40
ตารางที่ 8.1 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่
1. เพศ
หญิง
2. อายุ
31-40 ปี
3. ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
4. ระดับตาแหน่ง
ลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานราชการ
5. สังกัดหน่วยงาน
สานักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม

จำนวน
159
101
200
130
96

ร้อยละ
58.70
37.30
73.80
48.00
35.40

8.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิตตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ภ าษี ส รรพสามิ ต พ.ศ. 2560 เฉพาะกรณี ก ารน าสุ ร าเข้ า มาในราชอาณาจั ก ร
การเพิ่มพิกัดสิ น ค้าสรรพสามิตประเภทน้ามันหล่อลื่ นและน้ามันที่ คล้ ายกัน และการจัดเก็บภาษี
เครื่องดื่มตามปริมาณน้าตาล
ตารางที่ 8.2 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560
ประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำนของกรมสรรพสำมิต
1. การปฏิบัติงานดาเนินการอย่างถูกต้อง
2. การปฏิบัติงานดาเนินการได้ตามกรอบเวลาที่กาหนด
3. การปฏิบัติงานบรรลุตามแผนปฏิบัติการที่กาหนดไว้
4. ผลการปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายกลยุทธ์ที่กาหนดไว้
รวม

̅
3.35
3.23
3.27
3.26
3.26

S.D.
0.556
0.600
0.534
0.559
0.478

ระดับควำมคิดเห็น
มาก
มาก
มาก
มาก
มำก

จากตารางที่ 8.2 แสดงระดับ ความคิ ด เห็ น ของผู้ ป ฏิบั ติ ง านในกรมสรรพสามิ ต เกี่ย วกั บ
ประสิ ทธิผ ลการปฏิบั ติงานของกรมสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภ าษีส รรพสามิต พ.ศ. 2560
เฉพาะกรณีการนาสุราเข้ามาในราชอาณาจักร การเพิ่มพิกัดสินค้าสรรพสามิตประเภทน้ามันหล่อลื่น
และน้ามันที่คล้ายกัน และการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มตามปริมาณน้าตาล พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.26 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อและลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
น้อยพบว่า
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1) การปฏิบั ติงานดาเนิ น การอย่างถูกต้อง มีความคิดเห็ นอยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 3.35
2) ผลการปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายกลยุทธ์ที่กาหนดไว้ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.27
3) การปฏิบัติงานดาเนินการได้ตามกรอบเวลาที่กาหนด มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากและ
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.26
4) การปฏิบัติงานบรรลุตามแผนปฏิบัติการที่กาหนดไว้ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากและ
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.23
8.3 ผลการทดสอบข้ อ มู ล ตามสมมติ ฐ านการวิ จั ย ประสิ ท ธิ ผ ลการปฏิ บั ติ ง านของกรม
สรรพสามิ ต ตามพระราชบั ญ ญั ติ ภ าษี ส รรพสามิ ต พ.ศ.2560 เฉพาะกรณี ก ารน าสุ ร าเข้ า มาใน
ราชอาณาจักร การเพิ่มพิกัดสินค้าสรรพสามิตประเภทน้ามันหล่อลื่นและน้ามันที่คล้ายกัน และการ
จัดเก็บภาษีเครื่องดื่มตามปริมาณน้าตาล
ตารางที่ 8.3 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยโดยการทดสอบ t-test เพื่อทดสอบสมมติฐาน
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.
2560

ประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงาน

N

̅

S.D.

271

3.26

0.478

Std. Error
Mean
0.029

t
2.197

Sig
(2-tailed)
0.029

จากตารางที่ 8.3 พบว่าประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติ
ภาษีส รรพสามิต พ.ศ. 2560 เฉพาะกรณีการนาสุ ราเข้ามาในราชอาณาจั กร การเพิ่มพิกัดสิ นค้ า
สรรพสามิตประเภทน้ามันหล่อลื่นและน้ามันที่คล้ายกัน และการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มตามปริมาณ
น้าตาลมีป ระสิ ทธิผ ลมากกว่าร้ อยละ 80 ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.26
ค่าเบี่ย งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.478 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ 0.029 นามาทดสอบ
t-test เพื่อทดสอบสมมติฐานได้ผลวิเคราะห์ ดังนี้ ค่า t เท่ากับ 2.197 ค่า Sig เท่ากับ 0.029 ซึ่งน้อย
กว่า 0.05 แปลผลได้ว่าประสิทธิผ ลการปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติภ าษี
สรรพสามิต พ.ศ. 2560 เฉพาะกรณีการนาสุราเข้ามาในราชอาณาจักร การเพิ่มพิกัดสินค้าสรรพสามิต
ประเภทน้ ามัน หล่ อลื่ น และน้ ามันที่คล้ ายกัน และการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มตามปริมาณน้าตาลมี
ประสิทธิผลมากกว่าร้อยละ 80 ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05

508

8.4 ผลวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานในกรมสรรพสามิตเกี่ยวกับปัจจัยที่มี ผล
ต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560
เฉพาะกรณีการนาสุราเข้ามาในราชอาณาจักร การเพิ่มพิกัดสินค้าสรรพสามิตประเภทน้ามันหล่อลื่น
และน้ามันที่คล้ายกัน และการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มตามปริมาณน้าตาล
ตารางที่ 8.4 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นในภาพรวมเกี่ยวกับปัจจัย
ที่มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลการปฏิบั ติ งานของกรมสรรพสามิต ตามพระราชบัญ ญั ติภ าษี
สรรพสามิต พ.ศ. 2560
ตัวแปรอิสระ
1.ปัจจัยด้านการนาองค์การ
2.ปัจจัยด้านการวางแผนยุทธศาสตร์
3. ปั จ จั ย ด้ า น กา ร ใ ห้ ค ว า ม ส า คั ญ กั บ ผู้ รั บ บ ริ กา ร แ ล ะ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4.ปัจจัยด้านการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
5.ปัจจัยด้านการมุ่งเน้นบุคลากร
6.ปัจจัยด้านการมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการ
รวม

̅
3.15
3.20
3.15

S.D.
0.476
0.461
0.455

ระดับควำมคิดเห็น
มาก
มาก
มาก

3.12
3.08
3.11
3.14

0.433
0.493
0.479
0.382

มาก
มาก
มาก
มำก

จากตารางที่ 8.4 แสดงระดับความคิดเห็น ของผู้ปฏิบัติงานในกรมสรรพสามิต ในภาพรวม
เกี่ย วกับ ปัจ จัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. 2560 เฉพาะกรณีการนาสุราเข้ามาในราชอาณาจักร การเพิ่มพิกัดสินค้าสรรพสามิต
ประเภทน้ามันหล่อลื่นและน้ามันที่คล้ายกัน และการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มตามปริมาณน้าตาล พบว่า
ในภาพรวม ระดับความคิดเห็นมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.14 และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัย และลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย พบว่า
1) ปัจจัยด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มากและมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
เท่ากับ 3.20
2) ปัจจัยด้านการนาองค์การ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.15
3) ปั จ จั ย ด้ า นการให้ ค วามส าคั ญ กั บ ผู้ รั บ บริ ก ารและผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย มี ค วามคิ ด เห็ น
อยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.15
4) ปัจจัยด้านการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มาก
และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.12
5) ปัจจัยด้านการมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.11
6) ปัจจัยด้านการมุ่งเน้นบุคลากร มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.08
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8.5 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ปัจจัยด้านการนาองค์การ ปัจจัยด้านการวางแผน
ยุทธศาสตร์ ปัจจัยด้านการให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย ปัจจัยด้านการวัด
การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ปัจจัยด้านการมุ่งเน้นบุคลากร และปัจจัยด้านการมุ่งเน้นระบบ
การปฏิบัติการ มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติ
ภาษีส รรพสามิต พ.ศ. 2560 เฉพาะกรณีการนาสุ ราเข้ามาในราชอาณาจักร การเพิ่มพิกัดสิ นค้ า
สรรพสามิตประเภทน้ามันหล่อลื่นและน้ามันที่คล้ายกัน และการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มตามปริมาณ
น้าตาล โดยการวิเคราะห์ผลจากการทดสอบค่าความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงด้วยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
เพียร์สัน (Pearson correction) ของสมมติฐานการวิจัยที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
ตารางที่ 8.5 แสดงผลวิเคราะห์โดยการทดสอบค่าความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงด้วยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
เพียร์สัน
ตัวแปรอิสระ
1.ปัจจัยด้านการนาองค์การ
2.ปัจจัยด้านการวางแผนยุทธศาสตร์
3.ปัจจัยด้านการให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4.ปัจจัยด้านการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
5.ปัจจัยด้านการมุ่งเน้นบุคลากร
6.ปัจจัยด้านการมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการ
รวม
** นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

ประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำนของกรมสรรพสำมิต
Pearson correction (r) Significance (Sig.)
0.528**
0.00
0.514**
0.00
0.514**
0.00
0.521**
0.588**
0.620**
0.669**

0.00
0.00
0.00
0.00

จากตารางที่ 8.5 ผลการวิ เคราะห์ ทดสอบค่า ความสั มพัน ธ์เ ชิงเส้ น ตรงด้ว ยสั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson correction) เพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบว่า มีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต
พ.ศ. 2560 เฉพาะกรณีการนาสุราเข้ามาในราชอาณาจักร การเพิ่มพิกัดสินค้าสรรพสามิตประเภท
น้ามันหล่อลื่นและน้ามันที่คล้ายกัน และการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มตามปริมาณน้าตาล ในภาพรวม
มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิต ที่ระดับนัยสาคัญ
ทางสถิ ติ 0.05 และมี ข นาดความสั ม พั น ธ์ ร ะดั บ สู ง (r=0.669) และเมื่ อ พิ จ ารณาเรี ย งระดั บ
ความสัมพันธ์ จากระดับสูงมากไปหาระดับต่ามาก ดังนี้
1) ปั จ จั ย ด้ า นการมุ่ ง เน้ น ระบบการปฏิ บั ติ ก ารมี ค วามสั ม พั น ธ์ ใ นทิ ศ ทางเดี ย วกั น กั บ
ประสิ ท ธิ ผ ลการปฏิ บั ติ ง านของกรมสรรพสามิ ต ที่ ร ะดั บ นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ 0.05 และมี ข นาด
ความสัมพันธ์ระดับสูง (r=0.620)
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2) ปั จ จั ย ด้ า นการมุ่ ง เน้ น บุค ลากรมีค วามสั มพั นธ์ ใ นทิ ศ ทางเดี ย วกั น กับ ประสิ ทธิ ผ ลการ
ปฏิบั ติงานของกรมสรรพสามิต ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 และมีขนาดความสั มพันธ์ระดับ
ปานกลาง (r=0.588)
3) ปัจจัยด้านการนาองค์การมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับ ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของกรมสรรพสามิต ที่ ร ะดั บ นั ย ส าคั ญทางสถิ ติ 0.05 และมี ข นาดความสั ม พัน ธ์ ร ะดั บ ปานกลาง
(r=0.528)
4) ปัจจัยด้านการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
กับ ประสิ ทธิผ ลการปฏิบั ติงานของกรมสรรพสามิต ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 และมีขนาด
ความสัมพันธ์ระดับปานกลาง (r = 0.521)
5) ปัจจัยด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิต ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 และมีขนาดความสัมพันธ์ระดับ ปาน
กลาง (r=0.514)
6) ปัจ จั ยด้านการให้ ความส าคัญกับผู้ รับบริการและผู้มีส่ วนได้ส่ วนเสีย มีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันกับ ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิต ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
และมีขนาดความสัมพันธ์ระดับปานกลาง (r=0.514)
9. อภิปรำยผล
ประเด็ น ส าคั ญ ที่ ไ ด้ พ บจากผลการศึ ก ษาเพื่ อ ทดสอบตั ว แบบ PMQA กรณี ศึ ก ษากรม
สรรพสามิต เฉพาะกรณีการนาสุราเข้ามาในราชอาณาจักร การเพิ่มพิกัดสินค้าสรรพสามิตประเภท
น้ามันหล่อลื่นและน้ามันที่คล้ายกัน และการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มตามปริมาณน้าตาล ผู้ศึกษาได้นามา
อภิปรายเพื่อให้ทราบถึงข้อเท็จจริง โดยมีการนาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาอ้างอิงสนับสนุน
ดังนี้
9.1 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิ ต
ตามพระราชบั ญญัติภ าษีส รรพสามิต พ.ศ. 2560 เฉพาะกรณีการนาสุ ราเข้ามาในราชอาณาจักร
การเพิ่มพิกัดสิ น ค้าสรรพสามิตประเภทน้ามันหล่อลื่ นและน้ามันที่คล้ ายกัน และการจัดเก็บภาษี
เครื่องดื่มตามปริมาณน้าตาลมีป ระสิทธิผลมากกว่าร้อยละ 80 ซึ่งมีความสอดคล้ อ งกับการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public sector Management Quality Award-PMQA) หมวด
7 ผลลัพธ์การดาเนินการ เกณฑ์การประเมิน ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลและการบรรลุพันธกิจ ตัวชี้วัด
ร้อยละความสาเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการ (RM1) (ส านั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการ, 2558: 87-92) เนื่ อ งจากกรม
สรรพสามิตได้จัดทาผลการดาเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ซึ่งมีจานวน 66 โครงการ พบว่าดาเนินงานแล้วเสร็จทั้งโครงการและผลการดาเนินงานสูงกว่า
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เป้าหมาย จานวน 7 โครงการ โครงการที่มีผลการดาเนินงานสูงกว่าเป้าหมายจานวน 10 โครงการ
โครงการที่มีผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายจานวน 43 โครงการ และโครงการที่มีผลการ
ดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมายจานวน 6 โครงการ (กรมสรรพสามิต, 2562: 2) และผลการดาเนินงาน
ตามโครงการยุทธศาสตร์ก รมสรรพสามิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ซึ่งมีจานวน 75
โครงการ พบว่าดาเนินงานแล้วเสร็จทั้งโครงการผลการดาเนินงานสูงกว่าเป้าหมายจานวน 3 โครงการ
โครงการที่มีผลการดาเนินงานสูงกว่าเป้าหมายจานวน 12 โครงการ โครงการที่มีผลการดาเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมายจานวน 48 โครงการ และโครงการที่มีผลการดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมายจานวน
12 โครงการ (กรมสรรพสามิ ต , 2563: 2) นอกจากนี้ ยั ง สอดคล้ อ งกั บ ผลการจั ด เก็ บ รายได้ ก รม
สรรพสามิตประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ.2561
จานวน 4,958.97 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.85 (กรมสรรพสามิต, 2562:50)
9.2 ผลการทดสอบสมมติฐ านการวิจัย ปัจจัยมีผ ลต่อประสิ ทธิผ ลการปฏิบัติงานของกรม
สรรพสามิ ต ตามพระราชบั ญ ญั ติ ภ าษี ส รรพสามิ ต พ.ศ. 2560 เฉพาะกรณี ก ารน าสุ ร าเข้ า มาใน
ราชอาณาจั กร การเพิ่มพิกัดสิ น ค้าสรรพสามิต ประเภทน้ามันหล่ อลื่ นและน้ามัน ที่คล้ า ยกัน และ
การจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มตามปริมาณน้าตาล ได้แก่ ปัจจัยด้านการนาองค์การ ปัจจัยด้านการวางแผน
ยุทธศาสตร์ ปัจจัยด้านการให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปัจจัยด้านการวัด
การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ปัจจัยด้านการมุ่งเน้นบุคลากร และปัจจัยด้านการมุ่งเน้นระบบ
การปฏิบัติการ ในภาพรวมและรายปัจจัยโดยเรียงลาดับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ ประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิต จากระดับสูงมากมาหาระดับต่ามาก ดังนี้
1) ผลการทดสอบสมมติ ฐ านการวิ จั ย ปั จ จั ย ด้ า นการมุ่ ง เน้ น ระบบการปฏิ บั ติ ก าร
มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับ ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิต มีความสัมพันธ์
อยู่ ใ นระดั บ สู ง โดยผู้ ป ฏิ บั ติ ง านในกรมสรรพสามิ ต เห็ น ว่ า กรมสรรพสามิ ต มี ก ารก าหนดตั ว ชี้ วั ด
ผลการดาเนิ น การที่ส าคั ญ ของกระบวนการ มีวิ ธีก ารปรั บปรุง กระบวนการทางานเพื่ อปรั บปรุ ง
ผลการดาเนินการ ลดความผิดพลาด การทางานซ้าซ้อน และความสูญเสียของกระบวนการ มีวิธีการ
เตรี ย มความพร้ อ มต่ อ ภั ย พิ บั ติ ห รื อ ภาวะฉุ ก เฉิ น ได้ ค านึ ง ถึ ง การป้ อ งกั น ความต่ อ เนื่ อ งของการ
ปฏิบั ติการ และการทาให้ คืน สู่ ส ภาพเดิม และมีการส่ งเสริมการสร้างให้เกิดนวัตกรรมที่ส ามารถ
น ามาใช้ป ระโยชน์ ได้ ในกระบวนการทางาน ปั จจัยด้ านการมุ่ง เน้นระบบการปฏิบัติก าร มี ความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับที่กรมสรรพสามิตได้รางวัลความเป็นเลิศด้านกระบวนการ
คุณภาพและนวัตกรรมจากหมวดที่ 6 (PMQA) ในปี พ.ศ. 2555 (สานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ, 2562: 10) เนื่องจากกรมสรรพสามิตได้จัดทาโครงการยุทธศาสตร์ของกรมสรรพสามิต
พ.ศ. 2562 (กรมสรรพสามิต, 2562: 34-37) เช่น โครงการพัฒนาระบบและขยายฐานข้อมูลทะเบียน
สรรพสามิ ต เพื่ อ ใช้ ใ นการตรวจสอบเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด เก็ บ ภาษี ส รรพสามิ ต เพื่ อ พั ฒ นา
ฐานข้อมูลทะเบียนสรรพสามิตและประวัติการตรวจสอบภาษีให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และ
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เพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามความคืบหน้าผลการตรวจสอบผู้เสียภาษี โครงการพัฒนามาตรฐาน
การบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้าน้ามันและผลิตภัณฑ์น้ามั น เพื่อเสริมสร้าง ปรับปรุงและ
พัฒนามาตรฐานและรูปแบบการบริหารการจัดเก็บภาษีน้ามันและผลิตภัณฑ์น้ามันให้มีประสิทธิภาพ
และทันสมัยยิ่งขึ้น
2) ผลการทดสอบสมมติฐ านการวิจัย ปั จจัยด้านการมุ่ง เน้นบุค ลากร มี ความสั มพันธ์ใ น
ทิ ศ ทางเดี ย วกั น กั บ ประสิ ท ธิ ผ ลการปฏิ บั ติ ง านของกรมสรรพสามิ ต มี ค วามสั ม พั น ธ์ อ ยู่ ใ นระดั บ
ปานกลาง โดยผู้ปฏิบัติงานในกรมสรรพสามิตเห็นว่ากรมสรรพสามิตมี แผนด้านทรัพยากรบุคคลที่
สนับสนุนยุทธศาสตร์และนาแผนไปปฏิบัติ มีการดูแลปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทางานด้านสุขภาพ
และความปลอดภัย ในการทางานของบุคลากร มีการประเมินและปรับปรุ งปัจจัยดังกล่ าว มีการ
ประเมินความผูกพันของบุคลากรต่อองค์การ โดยมีวิธีการและตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมินที่มีความ
แตกต่างกัน ในแต่ละกลุ่มของบุคลากร และมีการจัดทาระบบการเรียนรู้และการพัฒนาที่สนับสนุน
ความต้องการของกรมสรรพสามิต และมีวิธีประเมินระบบการเรียนรู้และการพัฒนา ปัจจัยด้านการ
มุ่งเน้นบุคลากรมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก แต่ไม่สอดคล้องกับที่กรมสรรพสามิตไม่ได้รับรางวัล
ความเป็นเลิศในด้านการมุ่งเน้นบุคลากร เนื่องจากกรมสรรพสามิตอาจยังมีความพร้อมไม่ถึงเกณฑ์ที่
กาหนดในการประเมินของ PMQA แต่กรมสรรพสามิตได้มีการจัดทารายงานการวิเคราะห์ข้อมูล
อัตรากาลังและแนวโน้มกาลังคนของกรมสรรพสามิต และการจัดทาแผนอัตรากาลังกรมสรรพสามิต 5
ปี (พ.ศ. 2560-2564) (กรมสรรพสามิ ต , 2561: 1-19) เพื่ อ เป็ นประโยชน์ ในการบริห ารจั ดการ
อัตรากาลังให้รองรับการเปลี่ยนแปลงบทบาทภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบของกรมสรรพสามิต
และเพื่อการกาหนดยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้บรรลุ
ภารกิ จ เป้ า หมายและวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ตั้ ง ไว้ นอกจากนี้ ยั ง จั ด ท าโครงการยุ ท ธศาสตร์ ข องกรม
สรรพสามิต พ.ศ. 2562 (กรมสรรพสามิต , 2562: 34-37) เช่น โครงการพัฒ นาทรัพยากรบุคคล
โดยส่งเสริมให้มีการจัดโครงการฝึกอบรม เช่น หลักสูตรเจ้าหน้าที่ควบคุมโรงอุตสาหกรรมสินค้าสุรา
เบียร์ และเอทานอล หลักสูตรการควบคุม กากับดูแลและตรวจสอบการเติมสาร Marker ในน้ามัน
ดีเซล เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และส่ งเสริมให้บุคลากรมีโ อกาสแลกเปลี่ ยน
ความรู้ป ระสบการณ์ โครงการติดตั้งระบบฟอกอากาศและระบายอากาศ พร้อมปรับอุณหภูมิที่มี
ประสิทธิภาพสูงภายในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการฟอกอากาศและ
สารระเหยต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยของเจ้าหน้าที่ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เป็น
มลพิษทางอากาศภายในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ออกสู่ภายนอกอาคาร ซึ่งการจัดทาโครงการ
ที่กล่าวดังข้างต้น เพื่อเป็นการพัฒนาในด้านบุคลากรของกรมสรรพสามิต
3) ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ปัจจัยด้านการนาองค์การมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดีย วกัน กับ ประสิ ทธิผ ลการปฏิบั ติงานของกรมสรรพสามิตมีความสั มพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง
โดยผู้ปฏิบัติงานในกรมสรรพสามิตเห็นว่า ผู้บริหารมีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และทิศทางขององค์การ
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สู่ผู้ปฏิบัติงานอย่างชัดเจนเป็นระบบ แสดงความมุ่งมั่นต่อการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล
สร้างสภาพแวดล้อมเพื่อให้เกิดการบรรลุพันธกิจ ปรับปรุงผลการดาเนินการและการเรียนรู้ระดับ
องค์การและระดับบุคคล และมีระบบการกากับดูแลองค์การที่ดี รับผิดชอบต่อด้านการปฏิบัติงานของ
กรมสรรพสามิต ด้านการเงิน การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปัจจัยด้านการนาองค์การมี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ กับที่กรมสรรพสามิตได้รับรางวัลคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐจากหมวดที่ 1 (PMQA) ในปี พ.ศ. 2559 (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ,
2562: 9) เนื่องจากกรมสรรพสามิตได้มีการจัดทา ประกาศเจตนารมณ์ “เจตจานงสุจริตในการบริหาร
ราชการ และร่วมต่อต้านทุจริต” ของอธิบดีกรมสรรพสามิต (กรมสรรพสามิต, 2563) นอกจากนี้ยังมี
การจัดทานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อแสดงถึงมาตรฐาน
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในระดับองค์การ โดยมีนโยบายหลัก ทั้ง 4 ด้าน ได้ แก่ ด้านรัฐ
สังคมและสิ่งแวดล้อม จัดทาโครงการ CSR ของกรมสรรพสามิต ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสี ย จั ด ท าโครงการศู น ย์ บ ริ ก ารประชาชนของกรมสรรพสามิ ต ด้ า นองค์ ก าร จั ด ท าโครงการ
สรรพสามิตใสสะอาดจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ และด้านผู้ปฏิบัติงาน จัดทา
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
4) ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ปัจจัยด้านการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิตมีความสัมพัน ธ์อยู่
ในระดับปานกลาง โดยผู้ปฏิบัติงานในกรมสรรพสามิตเห็นว่ากรมสรรพสามิตมีการติดตาม ผลการ
ดาเนินการ รวมถึงการติดตามความก้าวหน้าในการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
การ มี ก ารวิ เ คราะห์ ท บทวนผลการด าเนิ น การและความก้ าวหน้ าในการบรรลุ วัต ถุ ป ระสงค์ เ ชิ ง
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ มีวิธีการรวบรวม และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่จาเป็นและเป็นประโยชน์
แก่องค์การ และมีข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความครอบคลุม ถูกต้อง ทันสมัย และปลอดภัย
ปัจจัยด้านการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้อง
กับกรมสรรพสามิตได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานขององค์การและการ
จัดการความรู้จากหมวดที่ 4 (PMQA) ในปี พ.ศ. 2556 (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ,
2562: 10) เนื่องจากกรมสรรพสามิตได้จัดทาผลการดาเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 แบบรายเดือน เพื่อติดตามผลการดาเนินการและความก้าวหน้าในการบรรลุวัตถุประสงค์
เชิงยุ ทธศาสตร์และแผนปฏิบั ติการ การจัดทาศูนย์ข้อมูล ข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ของราชการกรม
สรรพสามิต และการนาบทความและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกรมสรรพสามิต ขึ้นบนเว็บไซต์ของกรม
สรรพสามิต นอกจากนี้ยังจัดทาโครงการยุทธศาสตร์ของกรมสรรพสามิต พ.ศ. 2562 (กรมสรรพสามิต,
2562: 34-37) เช่ น โครงการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาระบบสารสนเทศกรมสรรพสามิ ต เพื่ อ รองรั บ
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตใหม่ ซึ่งเป็นการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีเทคโนโลยีที่
ทันสมัย และเป็นมาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการของกรมสรรพสามิต
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โดยลดค่าใช้จ่ายการให้บริการ การให้บริการแก่ผู้เสียภาษีอย่างครบวงจร สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
และเป็นธรรม โครงการพัฒนาระบบติดตามแผนงานโครงการ โดยการพัฒนาระบบการจัดทาแผนงาน
โครงการและการประเมิน ผลงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออานวยความสะดวกในการจัดทา
แผนงานโครงการ การรายงานผล และการประเมิน ผลงานตามตัวชี้วัด
5) ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ปัจจัยด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ มีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิต มีความสัมพั นธ์อยู่ในระดับปาน
กลาง โดยผู้ปฏิบัติงานในกรมสรรพสามิตเห็นว่ากรมสรรพสามิตมีการกาหนดกลยุทธ์สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงการคลัง การจัดทาแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต
พ.ศ. 2560 คานึ งถึ งความพร้ อมของทรั พยากร แผนปฏิบัติ การเกี่ ยวกั บพระราชบั ญญั ติ ภ าษี
สรรพสามิต พ.ศ. 2560 ได้สื่อสารสร้างความเข้าใจและนาแผนไปสู่การปฏิบัติ และมีระบบการกากับ
และติดตามความสาเร็จและประสิทธิผลของการดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
ปัจจั ยด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีความสอดคล้ องกับ กรม
สรรพสามิตได้รับรางวัลความเป็ นเลิศด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อนาไปสู่การ
ปฏิบั ติจ ากหมวดที่ 2 (PMQA) ในปี พ.ศ. 2556 (สานักงานคณะกรรมการพัฒ นาระบบราชการ,
2562: 9) เนื่องจากกรมสรรพสามิตได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ของกรมสรรพสามิตมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และในแผน
ยุ ท ธศาสตร์ ข องกรมสรรพสามิ ต มี ก ารก าหนดเป้ า ประสงค์ แ ละกลยุ ท ธ์ เพื่ อ ก าหนดกิ จ กรรมใน
ดาเนินการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยัง ติดตามผลการดาเนินการจัดทาผลการดาเนินงานตามโครงการ
ยุ ท ธศาสตร์ ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 แบบรายเดื อ น เพื่ อ ก ากั บ และติ ด ตามความส าเร็ จ และ
ประสิทธิผลของการดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์
6) ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ปัจจัยด้านการให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่ ว นเสี ย มี ความสั มพั น ธ์ ในทิศทางเดี ยวกัน กับ ประสิ ท ธิผ ลการปฏิบั ติง านของกรมสรรพสามิ ต
มีความสั มพันธ์อยู่ ในระดับปานกลาง ผู้ปฏิบัติงานในกรมสรรพสามิตเห็นว่า การดาเนินการตาม
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 มีขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการกาหนดไว้ชัดเจน
มีข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามประเภทสินค้า มีช่องทาง
การให้ความรู้ คาแนะนา และรับข้อร้องเรียนให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและมีวิธีการ
จัดการข้อร้องเรียนของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปัจจัยด้านการให้ความสาคัญกับผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีความสอดคล้องกับกรมสรรพสามิตได้รับ
รางวัลความเป็นเลิศด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากหมวดที่ 3 (PMQA) ในปี
พ.ศ. 2557 (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2562: 10) เนื่องจากกรมสรรพสามิตได้นา
บทความและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกรมสรรพสามิตและเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
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เสี ย ขึ้ น บนเว็ บ ไซต์ ข องกรมสรรพสามิ ต และนอกจากนี้ ยั ง จั ด ท าโครงการยุ ท ธศาสตร์ ข องกรม
สรรพสามิต พ.ศ. 2562 (กรมสรรพสามิต, 2562: 34-37) เช่น โครงการรับฟังความคิดเห็นผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมและผู้ มีส่ ว นได้ส่ วนเสียเพื่อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงอนุบัญญัติสาหรับสิ นค้าและ
บริ การของกรมสรรพสามิต ซึ่ง เป็ นการบูรณาการข้อมูล ที่เกี่ยวกับยาเส้ น และนาข้อมูล ที่ได้จาก
ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาเส้นเพื่อกาหนดนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน โครงการจัดทาระบบจัดการข้อมูลข่าวสาร เรื่องร้องเรียน และให้คาปรึกษา
อัจฉริยะ เป็ นการดาเนิน การจัดทาระบบโดยนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนาปรับปรุงระบบงาน
เพื่อให้การสื่อสารระหว่างกรมสรรพสามิตและประชาชนทั่วไปมี ประสิทธิภาพ สะดวก และรวดเร็ว
เป็นการเพิ่มช่องทางการสื่อสาร รับแจ้งข้อมูลร้องเรียน การกระทาผิดและข้อเสนอแนะ
10. ข้อเสนอแนะ
10.1 ข้อเสนอแนะในกำรนำไปใช้
การศึ ก ษาค้ น คว้ า อิ ส ระ เรื่ อ ง การศึ ก ษาเพื่ อ ทดสอบตั ว แบบ PMQA กรณี ศึ ก ษากรม
สรรพสามิต เฉพาะกรณีการนาสุราเข้ามาในราชอาณาจักร การเพิ่มพิกัดสินค้าสรรพสามิตประเภท
น้ามันหล่อลื่นและน้ามันที่คล้ายกัน และการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มตามปริมาณน้าตาล จะเห็นว่า กรม
สรรพสามิตเป็นส่วนราชการขนาดใหญ่ มีหน่วยงานในสังกัดหลายหน่วยงาน รวมทั้งมีบุคลากรจานวน
มาก ซึ่งประเด็นเหล่านี้มีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ในภาพรวมของกรมสรรพสามิต ผู้ศึกษามี
ความคาดหวังที่จะเห็นการปฏิบัติงานขององค์การตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เพื่อยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิตสู่
องค์การแห่งความเป็นเลิศ จึงมีข้อเสนอแนะสาหรับเป็นแนวทางให้กับองค์การในการนาไปใช้ ดังนี้
1) ข้ อ ค้ น พบจากการศึ ก ษา พบว่ า ประสิ ท ธิ ผ ลการปฏิ บั ติ ง านของกรมสรรพสามิ ต
ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 เฉพาะกรณีการนาสุราเข้ามาในราชอาณาจักร การ
เพิ่มพิกัดสินค้าสรรพสามิตประเภทน้ามันหล่อลื่นและน้ามันที่คล้ายกัน และการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่ม
ตามปริ มาณน้าตาล มีประสิทธิผลมากกว่าร้อยละ80 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการปฏิบัติงานของกรม
สรรพสามิตดาเนินการอย่างถูกต้อง ตามกรอบเวลาที่กาหนด บรรลุตามแผนปฏิบัติการและบรรลุตาม
เป้าหมายกลยุทธ์ที่กาหนดไว้ แต่การศึกษานี้เป็นเพียงการสารวจความคิดเห็นซึ่งมิใช่ข้อเท็จจริงที่เป็น
รู ป ธรรม ดัง นั้ น กรมสรรพสามิ ต จึง ควรจัด ให้ มี การประเมิ นประสิ ทธิ ผ ลการปฏิบั ติ งานของกรม
สรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 อย่างเป็นรูปธรรม
2) ข้อค้นพบจากการศึกษา พบว่าผลวิเคราะห์ ระดับความคิดเห็น ของผู้ปฏิบัติงานในกรม
สรรพสามิตเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิต ในทุกปัจจัย ระดับ
ความคิดเห็นมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก แต่ผลการวิเคราะห์ทดสอบค่าความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง
ด้วยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันมีเพียงปัจจัยด้านการมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการที่มีความสัมพันธ์
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ในทิศทางเดียวกันกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิต ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
และมี ข นาดความสั ม พั น ธ์ ใ นระดั บ สู ง ส่ ว นปั จ จั ย ด้ า นการน าองค์ ก าร ปั จ จั ย ด้ า นการวางแผน
ยุทธศาสตร์ ปัจจัยด้านการให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ปัจจัยด้านการวัด
การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ รวมทั้งปัจจัยด้านการมุ่งเน้นบุคลากรมี ความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกัน กับ ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิต ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 และ
มีขนาดความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง อาจเกิดจากกลุ่ มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่แสดงความคิดเห็นเป็น
เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติ ซึ่งให้ความสาคัญต่อปัจจัยด้านการมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการ อาจไม่เข้าใจว่า
ทุกปัจจัยมีส่วนทาให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิผลหรือไม่อย่างไร ดังนั้นกรมสรรพสามิตจึงควรเพิ่ม
การสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ ย วกับ ตัว แบบ PMQA ให้ครอบคลุมบุคลากรทุกระดับ โดยเฉพาะ
บุ คลากรระดับ ปฏิบั ติ โดยการจั ดอบรม ประชาสั มพันธ์เกี่ยวกับตัว แบบดังกล่ าว นาเผยแพร่บ น
เว็บไซต์กรมสรรพสามิต เพื่อสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวอย่างทั่วถึงทั้งองค์การ
3) ข้ อ ค้ น พบจากการศึ ก ษา กรมสรรพสามิ ต ได้ ส่ ง เสริ ม การน าเทคโนโลยี ม าปรั บ ใช้ ใ น
กระบวนงานบริการเพื่ออานวยความสะดวก และเพิ่มคุณภาพการให้บริการแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียควรส่งเสริมการนาเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการบูรณาการการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ ย วข้ องด้ ว ย เช่ น การจั ดการระบบงานและระบบสารสนเทศเพื่อ อ านวยความสะดวกต่ อการ
ปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานของของกรมสรรพสามิตมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น และเพื่อยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น
4) ข้อค้นพบจากการศึกษา กรมสรรพสามิตควรให้ความสาคัญกับด้านทรัพยากรบุคคลโดย
ทบทวนการจัดสรรบุคลากรให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานในทุกหน่วยงาน รวมทั้งทบทวนการส่งเสริม
สวัสดิการที่เป็นประโยชน์ต่อบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร เพื่อเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปฏิบัติงานและองค์การ
5) ข้อค้นพบจากการศึกษา กรมสรรพสามิตควรส่งเสริมให้บุคลากรทุกหน่วยงานมีความรู้
ด้านกฎหมายเกี่ยวกับกรมสรรพสามิตและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถถ่ายทอดความรู้
ความเข้าใจ ให้ คาแนะน าที่ดีเกี่ย วกั บภารกิจ และงานบริการต่าง ๆ ของกรมสรรพสามิต ให้ แ ก่
ผู้ รั บ บริ ก ารและผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ซึ่ ง เป็ น การสร้ า งความรู้ ความเข้ า ใจ เกี่ ย วกั บ งานบริ ก าร
ความประทับใจในการให้บริการ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และเป็นการยกระดับการให้บริการของกรมสรรพสามิตสู่ความเป็นเลิศ
10.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย
การศึกษาครั้งนี้ มีข้อค้นพบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการนาองค์การ ปัจจัย
ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ ปั จจัยด้านการให้ ความสาคัญกับผู้ รับบริการและผู้ มีส่ว นได้ส่วนเสี ย
ปัจจัยด้านการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ปัจจัยด้านการมุ่งเน้นบุคลากร และปัจจัยด้ าน
การมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติ

517

ภาษีส รรพสามิต พ.ศ. 2560 เฉพาะกรณีการนาสุ ราเข้ามาในราชอาณาจักร การเพิ่มพิกัดสิ นค้ า
สรรพสามิตประเภทน้ามันหล่อลื่นและน้ามันที่คล้ายกัน และการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มตามปริมาณ
น้าตาล และข้อเสนอแนะแนวทางการเพิ่มประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิต ซึ่งสามารถ
นาไปเป็ น แนวทางการพัฒ นาการปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิตให้ มีประสิทธิผ ลมากยิ่งขึ้น และ
เป็ น ประโยชน์ ใ นการก าหนดกรอบประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลการปฏิ บั ติ ง านของกรมสรรพสามิ ต
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ภ าษี ส รรพสามิ ต พ.ศ. 2560 อย่ า งเป็ น รู ป ธรรม ซึ่ ง จะน าไปสู่ ก ารวั ด และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิตอย่างเป็นระบบและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นไปตามเป้าประสงค์ขององค์การอย่างแท้จริง
10.3 ข้อเสนอแนะในกำรศึกษำครั้งต่อไป
1) ผู้ที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการวิจัยครั้งนี้ โดยส่วนมากเป็นการแสดงความคิดเห็นจาก
ผู้ปฏิบัติงาน มีผู้บริหารแสดงความคิดเห็นเป็นส่วนน้อย ซึ่งผู้บริหารอาจมีมุมมองและความคิดเห็นที่
แตกต่างจากผู้ปฏิบัติงาน จึงทาให้ความคิดเห็นในการวิจัยครั้งนี้ยังไม่คลอบคลุมในทุกระดับตาแหน่ง
ของบุคลากรในกรมสรรพสามิตอย่างแท้จริง ดังนั้นจึงควรให้มีการประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของกรมสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ในทุกระดับตาแหน่งของกรม
สรรพสามิต เพื่อให้รับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานให้คลอบคลุมทั้งองค์การ
2) การวิ จั ย นี้ เป็ น การวิ จั ย ที่ น าการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ (PMQA)
ประกอบกับแนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องมาเป็นกรอบแนวคิด โดยตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยด้าน
การนาองค์การ ปัจจัยด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ ปัจจัยด้านการให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปัจจั ยด้านการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ปัจจัยด้านการมุ่งเน้น
บุคลากร และปัจจัยด้านการมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการ และตัวแปรตามคือ ผลลัพธ์การดาเนินการ
เฉพาะผลลั พ ธ์ ด้ า นประสิ ท ธิ ผ ลและการบรรลุ พั น ธกิ จ โดยการวิ จั ย นี้ ยั ง ไม่ ไ ด้ ศึ ก ษาผลลั พ ธ์
การดาเนิ น การในด้านอื่น ๆ ดังนั้ นในการวิจัยครั้งต่อไปเห็ นควรให้ ศึกษาการพัฒ นาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวดที่ 7 ผลลัพธ์การดาเนินการ ผลลัพธ์ด้านการให้ความสาคัญกับ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร ผลลัพธ์ด้านการนาองค์การและ
การก ากั บ ดู แ ลส่ ว นราชการ ผลลั พ ธ์ ด้ า นงบประมาณ การเงิ น และการเติ บ โต และผลลั พ ธ์
ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ เพื่อให้การประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกรมสรรพสามิต
ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 เป็นรูปธรรม และครอบคลุมทั้งระบบในทุกด้าน
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ควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรบริกำรของเจ้ำหน้ำที่
ศูนย์บริหำรรำชกำรฉับไวใสสะอำด (Bangkok Fast & Clear: BFC)
กรณีสำนักงำนเขตป้อมปรำบศัตรูพ่ำย กรุงเทพมหำนคร
พีรวิชญ์ อรุณรัตน์*
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนที่มี
ต่อการบริการของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear: BFC) กรณี
สานักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร และ 2) เพื่อศึกษากระบวนการให้บริการที่มีผล
ต่อความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด
(Bangkok Fast & Clear: BFC) กรณีสานักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร จาแนกตาม
เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และจานวนครั้งที่ให้บริการ ใน 6 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านความเสมอภาคในการ
ให้ บ ริ ก าร 2) ด้ า นความรวดเร็ ว ในการให้ บ ริ ก าร 3) ด้ า นความเพี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการของ
ผู้ รั บ บริ การ 4) ด้า นความถูก ต้อ งในการให้ บ ริก าร 5) ด้ า นการให้ ค าแนะน าในการให้ บ ริก าร 6)
ด้านสถานที่ในการให้บริการ จาแนกตามตัวแปรอิสระ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
ข้อมูลกับประชาชนต่อการบริการของเจ้าหน้าที่ ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast
& Clear: BFC) กรณีส านักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ที่กลุ่ มตัวอย่าง 396 คน
โดยค านวณจากสู ต รของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล
ประกอบด้วย จานวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ t-test และวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) โดยกาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการศึกษา พบว่า ระดับความพึงพอใจต่อการบริการของเจ้าหน้าที่ ศูนย์บริหารราชการฉับ
ไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear: BFC) กรณีสานักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
ในภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด เมื่อพิจารณาในรายละเอียด สรุปได้ว่าความพึงพอใจของประชาชน
ต่อการบริ การของเจ้าหน้ าที่ ศูน ย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear: BFC)
กรณีสานักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ลาดับแรก คือ ด้านการให้คาแนะนาในการ
ให้บริการ รองลงมา คือ ด้านความเสมอภาคในการให้บริการ ด้านสถานที่ในการให้บริการ ด้านความ
รวดเร็วในการให้บริการ ด้านความเพียงพอต่อความต้องการของผู้ รับบริการ และลาดับสุดท้าย คือ
ด้านความถูกต้องในการให้บริการ

*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ การศึกษา จานวนครั้งที่เข้ารับ
บริ ก ารต่า งกั น มี ความพึงพอใจต่ อการบริ การของเจ้า หน้ าที่ ศู นย์ บริ ห ารราชการฉับ ไวใสสะอาด
(Bangkok Fast & Clear: BFC) กรณีสานักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่าง
กัน ส่วนประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริการของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารราชการ
ฉั บ ไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear: BFC) กรณี ส านั ก งานเขตป้ อ มปราบศั ต รู พ่ า ย
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คำสำคัญ: ประชาชน, การบริการ, เจ้าหน้าที,่ ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด
1. บทนำ
พลตารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้กาหนดนโยบายให้ ทุก
สานักงานเขตจัดตั้ง “ศูนย์บริหารราชการ ฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear: BFC)” โดยให้มี
การด าเนิ น การเป็ น แนวทางเดี ย วกั น จึ ง ก าหนดรู ป แบบและแนวทางการปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ ให้
กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรคุณธรรมโปร่งใสบริหารราชการ ปราศจากทุจริตคอร์รัปชั่น โดยตั้งศูนย์
BFC ณ สานักงานเขต เพื่อเป็นศูนย์รับคาขอด้านงานทะเบียนราษฎร ขออนุญาตก่อสร้าง ขออนุญาต
ตามกฎหมายว่า ด้ว ยการสาธารณสุ ข ตลอดจนยื่นค าขออื่น ๆ โดยแบ่ งพื้น ที่รับ คาร้องและพื้น ที่
พิจารณาแยกจากกัน เพื่อลดขั้นตอน ระยะเวลา ซึ่งศูนย์ BFC ต้องมีบริการของฝ่ายต่าง ๆ อย่างน้อย
ดังนี้ ฝ่ายทะเบียน ฝ่ายโยธา ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ฝ่ายรายได้ ฝ่ายคลัง ฝ่ายเทศกิ จ ซึ่งเขต
อาจมีบริการรับคาร้องคาขออนุญาตอื่น ๆ ได้ตามเหมาะสม นอกจากนี้ศูนย์ BFC ต้องจัดผู้รับคาร้อง
ทาหน้ า ที่รั บ ค าร้ องหรื อค าขอต่ าง ๆ และให้ ผู้ อ านวยการเขต ผู้ ช่ ว ยผู้ อ านวยการเขตกากับ ดูแ ล
การให้บริการ มีหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ทันทีที่ประชาชนร้องเรียน แต่ ละวันจัดระบบเรียกคิวที่เป็น
ธรรม มีที่พักคอยสะดวกสบาย มีหมายเลขโทรศัพท์และบริการเว็บไซต์ให้ประชาชนโทรศัพท์สอบถาม
หรือติดตามเรื่องดาเนินการได้ด้วย โดยให้ครอบคลุมทุกสานักงานเขต เพื่อมุ่งมั่นที่จะบริการพลเมือง
ของรัฐทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดให้ได้รับสิทธิ ทางทะเบียนตามหลักกฎหมายโดยถ้วนทั่ว
กันและมุ่งหมาย ให้หน่วยงานมีการพัฒนาระบบการให้บริการที่ดีที่สุดโดยจัดเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์
บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear: BFC) ประจาจุดต่าง ๆ ในศูนย์ จานวน 10
ฝ่าย ประกอบด้วย
1) ฝ่ายทะเบียน ให้บริการงานทะเบียนราษฎร งานทะเบียนบัตรประจาตัวประชาชน และ
งานทะเบียนทั่วไป
2) ฝ่ายการคลัง ให้บริการรับชาระเงิน การรับชาระภาษี และค่าธรรมเนียมให้กับผู้มาขอรับ
บริการทั่วไปและเจ้าหน้าที่ตามฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
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3) ฝ่ายรายได้ ให้บริการรับยื่นแบบการแจ้งรายการชาระภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.2)
การยื่นแบบแจ้งรายการเพื่อชาระภาษีบารุงท้องที่ (ภ.บ.ท.5) การชาระภาษีบารุงท้องที่ การยื่นชาระ
ภาษีป้าย (ภ.ป.1) และการยื่นแบบการชาระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้ายและภาษีบารุง
ท้องที่
4) ฝ่ายโยธา ให้บริการงานอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนและต่อใบอนุญาตอาคารที่มีความ
สูงไม่เกิน 23 เมตร และมีพื้นที่รวมกันไม่เกิน 10,000 ตารางเมตร และงานขออนุญาตตัดคัดหินทาง
เท้าในที่สาธารณะ เชื่อมทางเชื่อมท่อระบายน้า
5) ฝ่ า ยสิ่ ง แวดล้ อ มและสุ ข าภิ บ าล ให้ บ ริ ก ารงานการขออนุ ญ าตประกอบกิ จ การที่ เ ป็ น
อันตรายต่อสุขภาพ 13 กลุ่มกิจการ การขออนุญาตจัดตั้งตลาด การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่าย
อาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร การขออนุญาตจาหน่ายสินค้าในพื้นที่หรือทางสาธารณะ การขอ
อนุญาตโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง การขออนุญาตจัดตั้งและดาเนินการสุสานและฌาปนสถาน
การบริการฉีดพ่นสารเคมีกาจัดยุงลาย และการแจ้งเหตุเดือดร้อนราคาญ
6) ฝ่ายเทศกิจ ให้บ ริการงานการเปรียบเทียบปรับการชาระค่าปรับทางปกครอง การขอ
อนุญาตติดตั้งตาก แขวน วัตถุ ปิด ทิ้ง โปรยแผ่นประกาศ การขออนุญาตนาสัตว์ไปตามถนนหรือ
บริเวณที่ประกาศห้ามไว้
7) ฝ่ ายพัฒนาชุ มชนและสวัสดิการสังคม ให้บริการขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการ
การขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และการขึ้นทะเบียนขอรับเงินสงเคราะห์ศพจัดการศพ
ผู้สูงอายุตามประเพณี
8) ฝ่ายการศึกษา ให้บริการรับแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาค
บังคับ การขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร และการคัดสาเนาหลักฐาน
แสดงผลการเรียนหรือหลักฐานการสาเร็จการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
9) ฝ่ายปกครอง ให้บริการงานทะเบียนปกครอง การสอบสวนรับรองบุคคล การสอบสวน
รับรองอื่น ๆ และการรับเรื่องร้ องเรียน การจดทะเบียนพาณิชย์ และจัดเจ้าหน้าที่ในการให้บัตรคิว
ณ จุดรับเรื่องของศูนย์ BFC เป็นประจาทุกวัน ให้คาปรึกษาและตอบข้อซักถามแก่ประชาชน
10) ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ให้บริการออกใบเสร็จชาระค่าจัดเก็บมูลฝอย
และหรือสิ่งปฏิกูล การออกหนังสือรับรองการให้บริการจัดเก็บมูลฝอยและหรือสิ่งปฏิกูล การอนุญาต
ขุดล้อม ย้ายต้นไม้ เพื่อเปิดทางเข้าออกอาคารและสถานที่ การบริการเก็บมูลฝอยทั่วไปในบ้านพัก
อาศัย การบริการสูบสิ่งปฏิกูล การให้บริการเกี่ยวกับเศษวัสดุก่อสร้าง
สานักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย มี ประชากรจัดเป็นสองประเภท คือผู้ตั้งถิ่นฐานเดิมอัน
ประกอบด้วย ชนชาวจีนและไทย อาศัยอยู่บริเวณแขวงป้อมปราบวัดเทพศิรินทร์บ้านบาตรและวัด
โสมนั ส และชนชาวมุส ลิ ม ซึ่ งอาศัยอยู่ริมคลองแสนแสบในสุ เ หร่า มหานาคแขวงคลองมหานาค
โดยข้อมูลประชากรทั้งเขตและแยกตามแขวง ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ดังนี้

523

- แขวงป้อมปราบ มีจานวนประชากร ชาย 7,444 คน หญิง 7,956 คน รวม 15,440 คน
- แขวงวัดเทพศิรินทร์มีจานวนประชากร ชาย 3,424 คน หญิง 3,466 คน รวม 6,890 คน
- แขวงคลองมหานาค มีจานวนประชากร ชาย 4,473 คน หญิง 5,009 คน รวม 9,482 คน
- แขวงบ้านบาตรมีจานวนประชากร ชาย 3,476 คน หญิง 3,443 คน รวม 6,919 คน
- แขวงวัดโสมนัส มีจานวนประชากร ชาย 3,347 คน หญิง 3,570 คน รวม 6,917 คน
พื้นที่ทั่วไปเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย มีเนื้อที่ทั้งหมด 1.93 ตารางกิโลเมตร แต่มีความสาคัญ
ทางประวัติศาสตร์และเศรษฐกิจมากมาย มีอาณาเขตติดต่อ คือ ทิศเหนือจรดเขตดุสิต ทิศใต้จรด
เขตสัมพันธวงศ์ทิศตะวันออกจรดเขตปทุมวัน ทิศตะวันตกจรดเขตพระนคร
ดังนั้น การดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมายแก่ประชาชนของศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด
(Bangkok Fast & Clear: BFC) มีหลายภารกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับประชาชนจานวนมากที่มาใช้
บริการ ซึ่งส่งผลต่อความสาเร็จหรือความล้มเหลวของกระบวนการให้บริการที่จะสร้างความเชื่อมั่นได้
ว่าประชาชนได้รั บ บริ การที่ดี ซึ่งทาให้ ผู้ วิจัยมีความสนใจที่จะทาการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการ
ให้ บ ริ ก าร โดยมุ่ ง หวั ง ว่ า การศึ ก ษาความพึ ง พอใจของประชาชนต่ อ การบริ ก ารของเจ้ า หน้ า ที่
ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear: BFC) กรณีสานักงานเขตป้อมปราบ
ศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานครในครั้งนี้จะนามา ซึ่งข้อค้นพบและข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์สาหรับ
สานักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาการให้บริการแก่ประชาชนต่อไป
2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการของเจ้าหน้าที่
ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear: BFC) กรณีสานักงานเขตป้อมปราบ
ศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
2.2 เพื่อศึกษากระบวนการให้บริการที่มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการ
ของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear: BFC) กรณีสานักงานเขต
ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
3. แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.1 แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับควำมพึงพอใจ
อัฏพร มาขา (อ้างถึงใน นายณัทธัญพงษ์ ปริวงศ์กุลธร, 2556: 32) ได้อธิบายว่า ความพึง
พอใจประกอบด้วย ทัศนคติ หรือระดับความพึงพอใจของบุคคลต่อกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็น
ถึงประสิทธิภาพของกิจกรรมนั้น ๆ โดยเกิดจากพื้นฐานของการรับรู้ ค่านิยม และประสบการณ์ของ
แต่ละบุคคลที่ได้รับ ทั้งนี้ ระดับความพึ งพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อกิจกรรมนั้น ๆ สามารถตอบสนองความ
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ต้องการแก่บุคคลนั้นได้ ทาให้พิจารณาได้ว่า สาเหตุพื้นฐานดังกล่าวของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกัน
ตามเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และจานวนครั้งที่มีต่อกิจกรรมนั้น ๆ เป็นต้น
3.2 แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับบริกำรสำธำรณะ
John D. Millett (อ้างถึงใน นายอรรถพล พรมดีมา, 2549: 21-22) ได้กล่าวถึงแนวคิดของ
การบริการว่าเป็นการบริการที่สร้างความพึงพอใจในการให้บริการ โดยมีรายละเอียดสาคัญ ดังนี้
1) การให้ บ ริ การอย่ างเท่าเทียมกัน กล่ าวคือ การบริการของหน่ว ยงานภาครัฐ ที่มีความ
ยุติธรรม โดยมีฐานคิ ดหรือทัศนคติว่ามนุษย์ทุกคนมีความเท่าเทียมกัน ดังนั้น ประชาชนทุกคนจะ
ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการเลือกปฏิบัติ ไม่มีการแบ่งแยก และกีดกันในการให้บริการ
ประชาชน และได้รับมาตรฐานการให้บริการแบบเดียวกัน ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายที่กาหนด
2) การให้ บ ริ ก ารอย่ า งรวดเร็ว ทัน ต่ อเวลา หมายถึ ง การให้ บ ริก ารต่ อผู้ มาขอรั บบริก าร
หน่วยงานภาครัฐต้องมีวิธีคิดว่า การให้บริการสาธารณะจะต้องตรงเวลา ดังนั้น หากผลการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ไม่มีการตรงต่อเวลา ผลที่ตามมาจะถือว่าหน่วยงานภาครัฐมีการให้บริการไม่มี
ประสิทธิผล รั้งแต่สร้างความไม่พึงพอใจแก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการ
3) การให้บริการอย่างเพียงพอ กล่าวคือ การให้บริการสาธารณะต้องมีจานวนการให้บริการ
และสถานที่ให้บริการอย่างเหมาะสม โดยมีความเห็นว่า ความเสมอภาคหรือการตรงเวลาจะไม่มีผล
เลย หากมีจานวนการให้บริการที่ไม่เพียงพอ ประกอบกับสถานที่ตั้งที่ให้บริการสร้างความไม่ยุติธรรม
ต่อประชาชนผู้รับบริการ
4) การให้บริการอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ การให้บริการสาธารณะที่ยึดประโยชน์ของสาธารณะ
เป็ น หลั กและเป็ น ไปอย่ างสม่าเสมอไม่ใช่ยึดความพึงพอใจของหน่ว ยงานเป็นที่ตั้งว่า ต้องการจะ
ให้บริการ หรือหยุดการให้บริการเมื่อใดก็ได้
5) การให้บริการอย่างก้าวหน้า กล่าวคือ การให้บริการสาธารณะที่มีการปรับปรุงคุณภาพ
และผลการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักการใช้ทรัพยากรเท่าเดิม แต่เพิ่มเติมประสิทธิภาพความสามารถใน
การปฏิบัติหน้าที่ทดแทน
3.3 แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับกระบวนกำร
สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสิ นธุ์ (อ้างถึงใน นางสาวรัตนา เพชรพรรณ, 2539: 18-19) ได้อธิบาย
แนวคิด และความหมายของกระบวนการว่า มีลักษณะเป็นกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดาเนินการโดยมีความ
เกี่ยวโยงกันอย่างต่อเนื่อง และมีระเบียบเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
ดังนั้น กระบวนการ จึงเป็นเครื่องมือในการพิจารณาอย่างมีระเบียบ และต่อเนื่องกันเสมอทุก
ขั้นตอน วิธีการในรูปแบบกระบวนการนั้น สามารถย้อนกลับไปสัมพันธ์กับสิ่งต่าง ๆ ที่ได้นาไปแล้ว
และยังสามารถรับเอาสิ่งที่เกี่ยวข้องเข้ามาพิจารณาพร้อมกันได้อย่างครบถ้วนเป็นระบบ
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จากข้อความดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่า กระบวนการให้บริการ คือ ขั้นตอนต่าง ๆ ของการ
ให้บริการที่ต่อเนื่องกัน ตั้งแต่ขั้นตอนแรกของงาน จนถึงขั้นตอนสุดท้ายของงาน อาทิเช่น ในภารกิจ
ของงานท้ อ งถิ่ น เรื่ อ งกระบวนการบริ ก ารสู บ สิ่ ง ปฏิ กู ล ประกอบด้ ว ย ขั้ น ตอนเริ่ ม ต้ น คื อ การที่
ประชาชนติดต่อขอรับบริการโดยมีวิธีการ ที่หลากหลาย คือ วิธีโทรศัพท์มาแจ้ง หรือ เดินทางมาแจ้ง
ณ สานักงานเขต หลังจากนั้นสานักงานเขต ดาเนินการตามขั้นตอนของงานดังกล่าว จนไปสู่ขั้นตอน
สุดท้ายของการให้บริการคือ การสูบสิ่งปฏิกูล พร้อมทาความสะอาด เรียบร้อย
3.4 งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ฐิ ติ ว รดา สุ ว รรณมั ย (2560) ศึ ก ษาการน านโยบายศู น ย์ บ ริ ห ารราชการฉั บ ไวใสสะอาด
(Bangkok Fast & Clear: BFC) ไปปฏิบัติของสานักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ปัญหาและ
อุปสรรค ตลอดจนแนวทาง แก้ไขปัญหาและปรับปรุงการนานโยบายศูนย์บริหารราชการฉับไวใส
สะอาด (Bangkok Fast & Clear: BFC) ไปปฏิบัติ ของสานักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
โดยใช้วิธีวิจัยเอกสารและวิจัยสนามในส่วนของวิจัยสนาม เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้างจากผู้ให้ข้อมูลสาคัญ จานวน 15 คน ผลการวิจัย พบว่า นโยบายนี้มุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับ
บริการที่สะดวก รวดเร็ว ใสสะอาด ตรวจสอบได้ โดยรวมการให้บริการ ในการหน้าที่ของสานักงาน
เขตทั้งหมดทั้ง ไว้ในจุดเดียว (One Stop Service) ทาให้ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
และการให้บริการ และพบว่าปัญหาและอุปสรรคในการนานโยบายไปปฏิบัติ คือ ด้านทรัพยากร
ด้านเทคโนโลยีที่ไม่ทันสมัย เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในบทกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รูปแบบของ
นโยบายที่ไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน การสื่อสารระหว่างผู้ออกนโยบายและผู้นานโยบายไปปฏิบัติ
ที่ไม่ต่อเนื่อง และปัญหาจากระบบการเมืองที่จะออกนโยบายเร่งด่วนที่เกี่ยวข้องกับประชาชน แต่ไม่
ตรงกั บ การบริ ก ารของส านั ก งานเขต แนวทางแก้ ไ ขปั ญ หาและปรั บ ปรุ ง คื อ ควรมี ก ารจั ด สรร
ทรัพยากร หรือบริหารจัดการทรัพยากรให้เพียงพอต่อการนา นโยบายไปปฏิบัติ ควรมีการฝึกอบรม
ให้ กับ เจ้ าหน้ าที่ ควรมีก ารพัฒ นารูป แบบการให้ บริการของศู นย์บริห ารราชการ ฉับ ไวใสสะอาด
(Bangkok Fast & Clear: BFC) โดยน าเทคโนโลยีเ ข้า มาใช้ ควรมีก ารแก้ ไขปรั บปรุง กฎระเบี ย บ
โครงสร้าง การบริหารงาน ผู้บริหารควรให้ความสาคัญอย่างจริงจัง โดยจัดการประชุมหารือร่วมกัน
ทุกระดับ และควรมีการตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารราชการฉับไวใส
สะอาด (Bangkok Fast & Clear: BFC) รวมถึงควรมีการสร้างแรงจูงใจในการทางานให้กับเจ้าหน้าที่
ดีเด่น
4. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำวิจัย
การศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารราชการฉับไว
ใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear: BFC) กรณีสานักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
ได้ ด าเนิ น การตาม แนวคิ ด ทฤษฏี แ ละงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยก าหนดตั ว แปรในการศึ ก ษา
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ซึ่งประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และจานวนครั้งที่เข้ารับบริการ และ
ตัวแปรตาม ได้แก่ การให้บริการด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย 1) ด้านความเสมอภาคในการให้บริการ
2) ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ 3) ด้านความเพียงพอต่อความต้องการของผู้รับบริการ 4) ด้าน
ความถู กต้ อ งในการให้ บ ริ ก าร 5) ด้า นการให้ ค าแนะน าในการให้ บ ริก าร 6) ด้า นสถานที่ ใ นการ
ให้บริการ และการทดสอบสมมติฐานการศึกษางานวิจัย
จากตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม และการทดสอบสมมติฐานการศึกษางานวิจัย โดยได้นา
แนวคิดของ Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1988 (อ้างใน บุญสรวง จาตุกุลสวัสดิ์ , 2549: 8)
มากาหนดเป็นกรอบแนวคิดของการศึกษาได้ดังภาพที่ 4.1
ตัวแปรอิสระ
ปัจจัยส่วนบุคคล
และภูมิหลัง
1. เพศ
2. อายุ
3. การศึกษา
4. อาชีพ
5. จานวนครั้งที่เข้ารับ
บริการ

ตัวแปรตำม
ควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรบริกำรของเจ้ำหน้ำที่
ศูนย์บริหำรรำชกำรฉับไวใสสะอำดฯ
กรณีสำนักงำนเขตป้อมปรำบศัตรูพ่ำย กรุงเทพมหำนคร
1. ด้านความเสมอภาคในการให้บริการ
2. ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ
3. ด้านความเพียงพอต่อความต้องการของผู้รับบริการ
4. ด้านความถูกต้องในการให้บริการ
5. ด้านการให้คาแนะนาในการให้บริการ
6. ด้านสถานที่ในการให้บริการ

ภาพที่ 4.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชากรที่อยู่อาศัย
ในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายซึ่งมีจานวนทั้งสิ้น 45,648 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
จากสานักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย) ส่วนขนาดตัวอย่าง คานวณจากสูตร Taro Yamane (อ้างถึงใน
ร้อยตารวจโทสิทธิพงษ์ ศรีเลอจันทร์, 2549: 50) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยใช้ความคลาดเคลื่อน
ในการสุ่ ม 5% ได้ก ลุ่ ม ตัว อย่ าง 396 คน โดยน าแบบสอบถามไปเสนอกับ อาจารย์ ที่ป รึก ษาเพื่ อ
ตรวจสอบความถูกต้องเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของคาถามในแต่ละข้อว่าตรงความ
มุ่งหมายของการศึกษาครั้งนี้หรือไม่ จากนั้นนามาแก้ไขปรับปรุงเพื่อดาเนินการขั้นตอนต่อไป และ
การทดสอบความเชื่ อ มั่ น (Reliability) ผู้ วิ จั ย จะน าแบบสอบถามที่ ป รั บ ปรุ ง แก้ ไ ขแล้ ว จาก
การปรั บ ปรุ ง ความเที่ ย งตรงไปใช้ ท ดสอบกั บ ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ท ดสอบ (Try-out) จ านวน 30 ชุ ด
กับประชาชนที่เข้ารับบริการ ณ ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear: BFC)
กรณีสานักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร หลังจากนั้นนาแบบสอบถามมาวิเคราะห์เพื่อ
หาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-Coefficient)
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ของครอนบาค (อ้างใน นายอรรถพล พรมดีมา, 2549: 48-49) และนาเสนอผลการศึกษาผ่านการใช้
ค่าสถิติ 2 แบบ คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อจัดหมวดหมู่และให้ทราบลักษณะ
พื้น ฐานทั่ว ไปของกลุ่ มตัว อย่ างโดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ ย
(Mean) และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน (Inferential
Statistics) เพื่อทดสอบสมมติฐานกลุ่มประชากรโดย ใช้ค่า t-test สาหรับเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่า งตัว แปรอิ ส ระที่มี 2 กลุ่ ม และใช้ F-test (One-way ANOVA) ส าหรับเปรี ยบเทีย บความ
แตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระที่มี 3 กลุ่มขึ้นไป โดยกาหนดนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และการ
ทดสอบสมมติฐานการศึกษางานวิจัย
ผลคะแนนที่ได้นามาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ซึ่งได้ค่ามาจากการคานวณโดยการใช้สมการทาง
คณิตศาสตร์ ตามมาตรวัดของลิเคิร์ท Likert Scale (อ้างใน ชัชวาลย์ เรืองประพันธ์, 2539: 15) ดังนี้
สูตรการหาค่าอันตรภาคชั้น

=
=

ค่าสูงสุด-ค่าต่าสุด
จานวนชั้นที่ต้องการ
5-1

5
=
0.8
ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้ตามมาตรวัดของลิเคิร์ท Likert Scale (อ้างใน ชัชวาลย์ เรืองประพันธ์,
2539: 15) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนระดับการมีส่วนร่วมเกณฑ์การแปลความหมาย เพื่อจัดระดับ
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) กรณีสานักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาในรายละเอียด สรุปได้ว่า ความพึงพอใจของประชาชน
ต่อการบริการของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear: BFC) กรณี
สานักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ลาดับแรก คือ ด้านการให้คาแนะนาในการ
ให้บริการ รองลงมา คือ ด้านความเสมอภาคในการให้บริการ ด้านสถานที่ในการให้บริการ ด้านความ
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รวดเร็วในการให้บริการ ด้านความเพียงพอต่อความต้องการของผู้รับบริการ และลาดับสุดท้า ย คือ
ด้านความถูกต้องในการให้บริการ
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ การศึกษา จานวนครั้งที่เข้ารับ
บริ ก ารต่า งกั น มีค วามพึง พอใจต่อ การบริก ารของเจ้ าหน้า ที่ศู นย์ บริ ห ารราชการฉับ ไวใสสะอาด
(Bangkok Fast & Clear: BFC) กรณีสานักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่าง
กัน ส่ ว นประชาชนที่มี อาชีพ ต่างกัน มี ความพึงพอใจของประชาชนต่ อการบริการของเจ้า หน้า ที่
ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear: BFC) กรณีสานักงานเขตป้อมปราบ
ศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากผลการทดสอบสมมติฐ าน เพื่อหาความสั มพันธ์ระหว่างตัวแปรอิส ระกับตัวแปรตาม
สามารถสรุปได้ ตามตารางที่ 5.1
ตารางที่ 5.1 ผลการทดสอบสมมติฐาน
ตัวแปรอิสระ

เพศ
อายุ
การศึกษา
อาชีพ
จานวนครั้งที่เข้ารับบริการ

ตัวแปรตำม

ความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อ
การบริการของเจ้าหน้าที่ศูนย์
บริหารราชการฉับไว
ใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear
: BFC)กรณีสานักงานเขตป้อมปราบ
ศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

แตกต่ำงระหว่ำง
ตัวแปรอิสระและตัวแปรตำม
แตกต่ำงกัน
ไม่แตกต่ำงกัน






6. สรุปผลกำรวิจัย อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ
6.1 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการของเจ้าหน้าที่
จากการวิ จั ย ความพึ ง พอใจของประชาชนต่ อ กระบวนการให้ บ ริ ก ารของเจ้ า หน้ า ที่
ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear: BFC) กรณีสานักงานเขตป้อมปราบ
ศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด สอดคล้องกั บการศึกษาของอมรารัตน์
บุญภา (2557) วิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตาบล
พวา อาเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ผลการวิจัย พบว่า ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจต่อ
คุณภาพการให้บริการของเทศบาลตาบลพวา อาเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี พบว่ าประชาชนมี
ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
สอดคล้ องกั บ การศึกษาของสถาบั น วิจัยและพัฒ นามหาวิทยาลั ยราชภัฏ หมู่บ้า นจอมบึง (2559 ,
บทคัดย่อ) วิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลเมือง
ท่าเรื อพระแท่น อาเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ผลการวิจัย พบว่า ผลการศึกษาระดับความ
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พึงพอใจต่อคุณภาพการให้ บริ การที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
อาเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี พบว่าประชาชน มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการที่ มีต่อ
คุณภาพการให้บริการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และสอดคล้องกับการศึกษาของ เทศบาล
เมืองนครปฐม อาเภอเมืองนครปฐม (2561: 86-88) วิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่ อ
คุณภาพการให้บริการ เทศบาลเมืองนครปฐม อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัย
พบว่าผลการศึกษาระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของ
เทศบาลเมื อ งนครปฐม อ าเภอเมื อ งนครปฐม พบว่ า ประชาชนมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ คุ ณ ภาพการ
ให้บริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ดังตารางที่ 6.1
ตารางที่ 6.1 แสดงความพึ งพอใจของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริการของศูนย์
บริ ห ารราชการฉับ ไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear: BFC) ส านัก งานเขตป้อ ม
ปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานครในภาพรวมรายด้าน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ประเด็นเกี่ยวกับกำรให้บริกำร
ด้านความเสมอภาคในการให้บริการ
ด้านความรวดเร็วในการให้บริการ
ด้านความเพียงพอต่อความต้องการของผู้รับบริการ
ด้านความถูกต้องในการให้บริการ
ด้านการให้คาแนะนาในการให้บริการ
ด้านสถานที่ในการให้บริการ
รวม

̅
4.25
4.21
4.20
4.18
4.49
4.23
4.26

SD
0.70
0.80
0.82
0.84
0.78
0.82
0.79

แปลควำม
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มำกที่สุด

อันดับ
2
4
5
6
1
3

จากตารางแสดง ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจของประชาชนต่อ
การบริการของเจ้าหน้าที่ ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear: BFC) กรณี
ส านั กงานเขตป้ อ มปราบศั ต รู พ่ า ย กรุ งเทพมหานคร อยู่ ในระดั บ มากที่สุ ด มีค่ า เฉลี่ ย (̅=4.26,
S.D.=0.79) เมื่ อ พิ จ ารณา รายด้ า น พบว่ า ประชาชนมี ค วามพึ ง พอใจมากที่ สุ ด คื อ ด้ า นการให้
คาแนะนาในการให้บริการ เป็นลาดับแรก 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) เป็นลาดับสุดท้าย
6.2 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนต่อกระบวนการให้บริการของเจ้าหน้าที่
ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear: BFC) กรณีสานักงานเขตป้อมปราบ
ศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานครโดยจาแนกตามเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และจานวนครั้ งที่เข้ารับบริการ
พบว่า
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1) ประชาชนที่มีเพศแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริการของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหาร
ราชการฉั บ ไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear: BFC) กรณี ส านั ก งานเขตป้ อ มปราบศั ต รู พ่ า ย
กรุงเทพมหานคร ภาพรวมไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ส.ต.อ.จิตติกร สิงหพันธ์ (2557,
บทคัดย่อ) ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้ บริการของสถานีตารวจภูธรคลองใหญ่
อาเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของสถานีตารวจภูธรคลองใหญ่ อาเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
ไม่แตกต่างกัน ความคิดเห็นของผู้วิจัยอาจกล่าวได้ว่า เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด
(Bangkok Fast & Clear: BFC) กรณีสานักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ให้บริการ
ทั้งชายและหญิง อย่างเสมอภาคกัน จึงทาให้ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการของเจ้า หน้าที่
ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear: BFC) กรณีสานักงานเขตป้อมปราบ
ศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน ดังตารางที่ 6.2
ตารางที่ 6.2 แสดงการเปรียบเทียบเพศกับความพึงพอใจต่อกระบวนการให้บริการของเจ้าหน้าที่ศูนย์
บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear: BFC) กรณีสานักงานเขตป้อม
ปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
เพศ
ชาย
หญิง

จำนวน
173
223

̅
4.25
4.28

SD
0.38
0.38

t
-.762

Sig.
0.446

จากตารางแสดง การเปรี ย บเที ย บเพศกั บ ความพึ งพอใจต่ อ กระบวนการให้ บ ริ ก ารของ
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear: BFC) กรณีสานักงานเขตป้อม
ปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร พบว่า ค่า Sig. เท่ากับ 0.446 แสดงว่า ประชาชนที่มีเพศชายและเพศ
หญิง มีความพึงพอใจต่อกระบวนการให้ บริการของเจ้าหน้ าที่ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด
(Bangkok Fast & Clear: BFC) กรณีสานักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน
2) ประชาชนที่มีอายุแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริการของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหาร
ราชการฉั บ ไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear: BFC) กรณี ส านั ก งานเขตป้ อ มปราบศั ต รู พ่ า ย
กรุงเทพมหานคร ภาพรวมไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ร.ต.ท.สิทธิพงษ์ ศรีเลอจันทร์
(2549) ความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามโครงการพัฒนา
สถานีตารวจ เพื่อประชาชนระยะที่ 2 (พ.ศ. 2545-2549) ในเขตกองบังคับการตารวจนครบาล 2
ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
พนั กงานสอบสวนตามโครงการพัฒ นาสถานีตารวจเพื่อประชาชน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2545-2549)
ในเขตกองบั ง คั บ การต ารวจนครบาล 2 ไม่ แ ตกต่ า งกั น ความคิ ด เห็ น ของผู้ วิ จั ย อาจกล่ า วได้ ว่ า
เจ้าหน้าที่ได้บริการและอานวยความสะดวกให้กับประชาชนทุกช่ วงอายุ อย่างรวดเร็ว จึงทาให้ความ
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พึงพอใจต่อการบริการของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear:
BFC) กรณีสานักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน ดังตารางที่ 6.3
ตารางที่ 6.3 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อกระบวนการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear: BFC) กรณี
สานักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร จาแนกตามอายุ
อำยุ

SD
0.37
0.37
0.40
0.38
0.37
0.38

̅
4.22
4.24
4.27
4.28
4.33
4.18

ต่ากว่า 20 ปี
20-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
มากกว่า 60 ปี

ตารางแสดงผลการวิ เคราะห์ ค่าเฉลี่ ยและส่ ว นเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่ อ
กระบวนการให้บริการของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear:
BFC) กรณีสานักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 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)
ช่ ว งอายุ 31-40 ปี มี ค่ า เฉลี่ ย (̅=4.27, S.D.=0.40) ช่ ว งอายุ 20-30 ปี มี ค่ า เฉลี่ ย (̅=4.24,
S.D.=0.37) ช่ ว งอายุ ต่ ากว่ า 20 ปี มีค่ า เฉลี่ ย (̅=4.22, S.D.=0.37) และช่ว งอายุ มากกว่ า 60 ปี
มีค่าเฉลี่ย (̅=4.18, S.D.=0.38) เป็นลาดับสุดท้าย
ตารางที่ 6.4 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของการมีความพึง
พอใจของประชาชนต่อกระบวนการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ศูนย์บริห ารราชการฉับไวใส
สะอาด (Bangkok Fast & Clear: BFC) กรณี ส านั ก งานเขตป้ อ มปราบศั ต รู พ่ า ย
กรุงเทพมหานคร กับช่วงอายุของประชาชน
แหล่งควำมแปรปรวน
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม
*p ≤ 0.05

df
5
390
395

SS
0.474
56.362
45.593

MS
0.095
0.145

F
0.656

Sig.
0.657
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จากตารางแสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างอายุ
ของประชาชนกับความพึงพอใจของประชาชนต่อกระบวนการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ศูนย์บริหาร
ราชการฉั บ ไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear: BFC) กรณี ส านั ก งานเขตป้ อ มปราบศั ต รู พ่ า ย
กรุงเทพมหานคร พบว่า ค่า F=0.656 และค่า Sig.=0.657 ซึ่งไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ประชาชนที่มีอายุต่างกันมีความพึงพอใจ ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้
3) ประชาชนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริการของเจ้าหน้าที่
ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear: BFC) กรณีสานักงานเขตป้อมปราบ
ศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ภาพรวมไม่แตกต่างกัน สอดคล้ องกับงานวิจัยของ ชนะดา วีระพันธ์
(2555) ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเก่า อาเภอ
พานทอง จังหวัดชลบุรี ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการให้บริ การขององค์การบริห ารส่ วนตาบลบ้า นเก่า อาเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
ไม่แตกต่างกัน ความคิดเห็นของผู้วิจัยอาจกล่าวได้ว่า เจ้าหน้าที่ได้บริการและอานวยความสะดวก
ให้ กับ ประชาชนทุกช่ว งระดั บ การศึกษา อย่างรวดเร็ว จึงทาให้ ความพึงพอใจต่อการบริการของ
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear: BFC) กรณีสานักงานเขตป้อม
ปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน ดังตารางที่ 6.5
ตารางที่ 6.5 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อกระบวนการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear: BFC) กรณี
สานักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร กับช่วงระดับการศึกษาของประชาชน
กำรศึกษำ
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี

̅
4.16
4.29
4.31
4.29
4.34
4.26
4.18

SD
0.35
0.30
0.41
0.35
0.39
0.39
0.41

จากตารางแสดงผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อ
กระบวนการให้บริการของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear:
BFC) กรณี ส านั ก งานเขตป้ อ มปราบศั ต รู พ่ า ย กรุ ง เทพมหานคร พบ ว่ า มากที่ สุ ด คื อ ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มีค่าเฉลี่ย ( ̅=4.34, S.D.=0.39) รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย มี ค่ า เฉลี่ ย ( ̅=4.31, S.D.=0.41) ระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ มี ค่ า เฉลี่ ย ( ̅=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) เป็นลาดับสุดท้าย
ตารางที่ 6.6 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของการมีความพึง
พอใจของประชาชนต่อกระบวนการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ศูนย์บริหารราชการฉับไวใส
สะอาด (Bangkok Fast & Clear: BFC) กรณี ส านั ก งานเขตป้ อ มปราบศั ต รู พ่ า ย
กรุงเทพมหานคร กับช่วงระดับการศึกษาของประชาชน
แหล่งควำมแปรปรวน
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม
*p 0.05

df
6
389
395

SS
1.048
55.788
56.836

MS
0175
0.143

F
1.218

Sig.
0.296

จากตารางแสดงผลการวิเคราะห์ ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่า ง
ระดับการศึกษาของประชาชนกับความพึงพอใจของประชาชนต่อกระบวนการให้บริการของเจ้าหน้าที่
ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear: BFC) กรณีสานักงานเขตป้อมปราบ
ศั ต รู พ่ า ย กรุ ง เทพมหานคร พบว่ า ค่ า F=1.218 และค่ า Sig.=0.296 ซึ่ ง ไม่ แ ตกต่ า งกั น อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ประชาชนที่มีระดับการศึกษาที่ต่างกันมีความพึงพอใจ ไม่แตกต่างกัน
จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้
4) ประชาชนที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริการของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหาร
ราชการฉั บ ไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear: BFC) กรณี ส านั ก งานเขตป้ อ มปราบศั ต รู พ่ า ย
กรุงเทพมหานคร ภาพรวมแตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของไพวัลย์ ชลาลัย (2550) เรื่องความ
พึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของพนักงานเทศบาลตาบลคลองใหญ่ อาเภอคลองใหญ่
จังหวัดตราด ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนที่มีการอาชีพแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ของพนักงานเทศบาลตาบลคลองใหญ่ แตกต่างกัน ความคิดเห็นของผู้วิจัยอาจกล่าวได้ว่า เจ้าหน้าที่ได้
บริการและอานวยความสะดวกให้กับประชาชนทุกอาชีพแตกต่างกัน จึงทาให้ความพึงพอใจต่อการ
บริ ก ารของเจ้ า หน้ า ที่ ศู น ย์ บ ริ ห ารราชการฉั บ ไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear: BFC) กรณี
สานักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ดังตารางที่ 6.7
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ตารางที่ 6.7 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อกระบวนการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear: BFC) กรณี
สานักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร กับอาชีพของประชาชน
อำชีพ

SD
0.34
0.39
0.42
0.42
0.39
0.32
0.37

̅
4.37
4.34
4.24
4.27
4.14
4.18
4.38

ข้าราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัทเอกชน
ธุรกิจส่วนตัว
นักเรียน นักศึกษา
รับจ้างทั่วไป
อื่น ๆ

จากตารางแสดงผลการวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ยและส่ว นเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจ
กระบวนการให้บริการของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear:
BFC) กรณีสานักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร พบว่า อาชีพที่มากที่สุด คือ อื่น ๆ
มี ค่ า เฉลี่ ย ( ̅=4.38, S.D.=0.37) รองลงมา คื อ ข้ า ราชการ มี ค่ า เฉลี่ ย ( ̅=4.37, S.D.=0.34)
พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีค่าเฉลี่ย ( ̅=4.34, S.D.=0.39) ธุรกิจส่วนตัวมีค่าเฉลี่ย ( ̅=4.27, S.D.=0.42)
พนั ก งานบริ ษั ท เอกชน มี ค่ า เฉลี่ ย ( ̅=4.24, S.D.=0.42) รั บ จ้ า งทั่ ว ไป มี ค่ า เฉลี่ ย ( ̅=4.18,
S.D.=0.32) และนักเรียน นักศึกษา มีค่าเฉลี่ย ( ̅=4.14, S.D.=0.39) เป็นลาดับสุดท้าย
ตารางที่ 6.8 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของการมีความพึง
พอใจของประชาชนต่อกระบวนการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ศูนย์บริหารราชการฉับไวใส
สะอาด (Bangkok Fast & Clear: BFC) กรณี ส านั ก งานเขตป้ อ มปราบศั ต รู พ่ า ย
กรุงเทพมหานคร กับอาชีพของประชาชน
แหล่งควำมแปรปรวน
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม

df
6
389
395

SS
2.784
54.052
56.836

MS
0.464
0.139

F
3.340**

Sig.
0.003

จากตารางแสดงผลการวิเคราะห์ ความแปรปรวนเพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่าง
อาชี พ ของประชาชนกั บ ความพึ ง พอใจของประชาชนต่ อ กระบวนการให้ บ ริ ก ารของเจ้ า หน้ า ที่
ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear: BFC) กรณีสานักงานเขตป้อมปราบ
ศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร พบว่า ค่า F=3.340 และค่า Sig.=0.003 ซึ่งแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญ
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ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 0.01 ประชาชนที่มีอาชีพที่ต่างกันมีความพึงพอใจ แตกต่างกัน และได้
ดาเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีของ LSD ได้ผลการวิเคราะห์ ดังนี้

4.27
0.10
0.07
-0.03
-

4.14 4.18
0.23 0.19*
0.20* 0.16*
0.10 0.06
0.13 0.09
-0.04
-

อื่น ๆ

4.24
0.13*
0.10
-

รับจ้างทั่วไป

นักเรียน นักศึกษา

4.37
4.34
4.24
4.27
4.14
4.18
4.38

ธุรกิจส่วนตัว

ข้าราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัทเอกชน
ธุรกิจส่วนตัว
นักเรียน นักศึกษา
รับจ้างทั่วไป
อื่น ๆ
*p ≤ 0.05

4.37 4.34
0.03
-

พนักงาน
บริษัทเอกชน

̅
ข้าราชการ

อำชีพ

พนักงานรัฐวิสาหกิจ

ตารางที่ 6.9 แสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายคู่ (Post hoc) ของค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของความ
พึงพอใจของประชาชนต่อกระบวนการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ศูนย์บริหารราชการฉับไว
ใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear: BFC) กรณี ส านั ก งานเขตป้ อ มปราบศั ต รู พ่ า ย
กรุงเทพมหานคร กับอาชีพของประชาชน

4.38
-0.01
-0.04
-0.14
-0.11
-0.24*
-0.20*
-

จากตารางแสดงผลเมื่อทาการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ ยเป็น รายคู่ ด้ว ยวิ ธี
ทดสอบของ LSD (Least Significant Difference) พบว่า อาชีพแตกต่างกัน มีความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อกระบวนการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok
Fast & Clear: BFC) กรณีสานักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 0.01 พบว่า คู่ที่มีความแตกต่างกัน ได้แก่
- อาชีพข้าราชการ มีความพึงพอใจของประชาชนต่อกระบวนการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear: BFC) กรณีสานักงานเขต
ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร มากกว่า อาชีพพนักงานบริษัทเอกชนและอาชีพรับจ้างทั่วไป
- อาชี พ พนั ก งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ มี ค วามพึ ง พอใจของประชาชนต่ อ กระบวนการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่ ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear: BFC) กรณี
สานักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร มากกว่า อาชีพนักเรียน นักศึกษา และอาชีพ
รับจ้างทั่วไป
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- อาชีพนักเรียน นักศึกษา มีความพึงพอใจของประชาชนต่อกระบวนการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่ ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear: BFC) กรณีสานักงาน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร น้อยกว่า อาชีพอื่น ๆ
- อาชีพรับจ้างทั่วไป มีความพึงพอใจของประชาชนต่อกระบวนการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear: BFC) กรณีสานักงานเขต
ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร น้อยกว่า อาชีพอื่น ๆ
5) ประชาชนที่มีจานวนครั้งที่เข้ารับบริการแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริการของ
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear: BFC) กรณีสานักงานเขตป้อม
ปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ภาพรวมไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของอรรถพล พรมดีมา
(2549) เรื่ องความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการงานทะเบียนราษฎร สานักงานเขตธนบุรี
ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนที่มีจานวนครั้งที่เข้ารับบริการแตกต่างกัน มีความพึงพอใจของประชาชน
ผู้มารับบริการงานทะเบียนราษฎร สานักงานเขตธนบุรี ไม่แตกต่างกัน ความคิดเห็นของผู้วิจัยอาจ
กล่าวได้ว่า เจ้าหน้าที่ได้บริการและอานวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เข้ารับบริการ จึงทาให้ความ
พึงพอใจต่อการบริการของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear:
BFC) กรณีสานักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน ดังตารางที่ 6.10
ตารางที่ 6.10 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อกระบวนการให้บริ การ
ของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear: BFC) กรณี
สานักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร กับจานวนครั้งที่เข้ารับบริการของ
ประชาชน
จำนวนครั้งที่เข้ำรับบริกำร
1-3 ครั้ง
4-6 ครั้ง
มากกว่า 6 ครั้ง

̅
4.26
4.25
4.31

SD
0.39
0.39
0.34

จากตารางแสดงผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อ
กระบวนการให้บริการของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear:
BFC) กรณีสานักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร พบว่า จานวนครั้งที่เข้ารับบริการของ
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) เป็นลาดับสุดท้าย
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ตารางที่ 6.11 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างของการมีความ
พึงพอใจของประชาชนต่อกระบวนการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ศูนย์บริหารราชการฉับ
ไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear: BFC) กรณีสานักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร กับจานวนครั้งที่เข้ารับบริการของประชาชน
แหล่งควำมแปรปรวน
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม
*p ≤ 0.05

df
2
393
395

SS
0.238
56.598
56.836

MS
0.119
0.144

F
0.825

Sig.
0.439

จากตารางแสดงผลการวิเคราะห์ ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
จานวนครั้งที่เข้ารับบริการของประชาชนกับความพึงพอใจของประชาชนต่อกระบวนการให้บริ การ
ของเจ้าหน้าที่ ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear: BFC) กรณีสานักงาน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร พบว่า ค่า F=0.825 และค่า Sig.=0.439 ซึ่งไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ประชาชนที่มีจานวนครั้งที่เข้ารับบริการต่ างกันมีความพึง
พอใจ ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้
ผลกำรทดสอบสมมติฐำนในกำรศึกษำงำนวิจัย
สมมติฐำน
1.บุคคลที่เพศแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อกระบวนการให้บริการของเจ้าหน้าที่
ศู น ย์ บ ริ ห ารราชการฉั บ ไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear: BFC) กรณี
สานักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน
2.บุ ค คลที่ อ ายุ แ ตกต่ า งกั น มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ กระบวนการให้ บ ริ ก ารของ
เจ้าหน้าที่ ศูนย์บริห ารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear: BFC)
กรณีสานักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน
3.บุคคลที่การศึกษาแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อกระบวนการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ ศูนย์บริห ารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear: BFC)
กรณีสานักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน
4.บุ ค คลที่ อ าชี พ แตกต่ า งกั น มี ค วามพึ งพอใจต่ อ กระบวนการให้ บ ริ ก ารของ
เจ้าหน้าที่ ศูนย์บริห ารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear: BFC)
กรณีสานักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน
5.บุ ค คลที่ มี จ านวนครั้ ง ที่ เ ข้ า รั บ บริ ก ารแตกต่ า งกั น มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ
กระบวนการให้ บ ริ ก ารของเจ้ า หน้ า ที่ ศู น ย์ บ ริ ห ารราชการฉั บ ไวใสสะอาด
(Bangkok Fast & Clear: BFC) กรณี ส านั ก งานเขตป้ อ มปราบศั ต รู พ่ า ย
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน

ผลกำรทดสอบสมมติฐำน
ปฏิเสธสมมติฐาน

ปฏิเสธสมมติฐาน

ปฏิเสธสมมติฐาน

ยอมรับสมมติฐาน

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) กรณีสานักงานเขตป้อม
ปราบศั ต รู พ่ า ย กรุ ง เทพมหานคร แตกต่ า งกั น และประเด็ น เกี่ ย วกั บ การให้ บ ริ ก ารประชาชน
ด้ า นความถู ก ต้ อ งในการให้ บ ริ ก าร ซึ่ ง เป็ น ด้ า นที่ ไ ด้ เ ป็ น ล าดั บ ท้ า ยสุ ด ผู้ วิ จั ย จึ ง ได้ ตั้ ง ข้ อ สั ง เกต
ข้อเสนอแนะบางประเด็น ดังนี้
7.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย
จากผลการวิจัย พบว่า ด้านความถูกต้องในการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยต่าสุด ดังนั้น ผู้ให้บริการ
ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear: BFC) สานักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร ควรกาหนดนโยบายการจัดทาเอกสาร ข้อมูล การเปรียบเทียบปรับ และจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียม ให้มีความถูกต้อง ตามระเบียบราชการ เพื่อบริการแก่ประชาชนผู้รับบริการทุกอาชีพ
อย่างเสมอภาคกัน
7.2 ข้อเสนอแนะเชิงทฤษฏี
1) ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear: BFC) สานักงานเขตป้อม
ปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่จาเป็นให้ประชาชนทราบอย่าง
ทั่วถึง
2) ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear: BFC) สานักงานเขตป้อม
ปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ควรมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่อยู่เสมอ เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ
และความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติงาน เพื่อแสดงออกถึงบริการที่น่าเชื่อถือ เชื่อใจได้ มีความรับผิดชอบ
ในงานบริการ และให้บริการอย่างซื่อตรง เป็นธรรม ถูกต้องและรวดเร็ว
3) ศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear: BFC) สานักงานเขตป้อม
ปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ควรมีความยุติธรรมในการบริหารงานภาครัฐที่มีฐานของความคิดว่า
ทุกคน ทุกอาชีพเท่าเทียมกัน ดังนั้น ประชาชนทุกคนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันในทุกแง่มุม
ของกฎหมายไม่มีการแบ่งแยกกีดกันในการให้ บริการประชาชนจะได้รับการปฏิบัติในฐานะที่เป็น
ปัจเจกบุคคลที่ใช้มาตรฐานการให้บริการเดียวกันไม่ว่าจะสาขาอาชีพใด ๆ
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ควำมสอดคล้องของนโยบำยกำรพัฒนำกรุงเทพมหำนครกับเป้ำหมำยกำร
พัฒนำที่ยั่งยืนที่ ของสหประชำชำติ 11
ยศนนท์ จอมจันทร์*
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสอดคล้องของนโยบายในการกรุงเทพมหานคร
กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 11 แห่งสหประชาชาติ ซึ่งว่าด้วย เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุ ษย์
ที่ครอบคลุม ปลอดภัยและยั่งยืน และเพื่อใช้เป็นแนวทางสาหรับการวางแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
ต่อไปในอนาคต โดยทาการศึกษาประเด็นต่าง ๆ ที่ถูกกาหนดเป็นตัวชี้วัดของเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนดังกล่าว ผ่านนโยบายของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ แผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี
(2556-2575) แผนพั ฒ นากรุ ง เทพมหานครระยะ 5 ปี (2561-2565) แผนปฏิ บั ติ ร าชการ
กรุงเทพมหานครประจาปี และรวมถึงแผนงานในระดับชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แผนแม่บท
พัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี, แผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนแห่งกรุงเทพมหานคร
ผลการศึกษาพบว่าการพัฒนากรุงเทพมหานครนั้น โดยรวมแล้วได้มีการกล่าวถึงการพัฒนา
เมืองที่สอดคล้องตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ มีการจัด
ให้มีโครงการต่าง ๆ เพื่อให้สามารถบรรลุ ซึ่งอาจจะมีจุดเน้นที่แตกต่างกันบ้าง อาทิ กรุงเทพมหานคร
มีการเน้ น เรื่ องการพั ฒ นาแหล่ ง น้ า เนื่องมี แม่น้าหรือ คลองจานวนมาก ในขณะเดียวกันยังมีบาง
ประเด็นที่ยังไม่ได้รับการกล่าวถึงอย่างชัดเจนนัก อาทิ การแก้ไขปัญหาค่าโดยสารรถไฟฟ้าที่มีราคา
แพง ไม่เหมาะสมกับความสามารถในจ่ายของประชากรส่วนมาก รวมถึงได้มีการเสนอแนะในบาง
ประเด็น เช่น ควรใช้ให้ การทาผั งเมืองเฉพาะชุมชน หรือเฉพาะพื้นที่ เพื่อก่อให้เกิดการพัฒ นาที่
เหมาะสมกับพื้นที่นั้น ๆ หรือการให้ความสาคัญกับพื้นที่สาธารณะในรูปแบบอื่น นอกเหนือจากพื้นที่สี
เขียวแบบสวนสาธารณะ
คำสำคัญ: การพัฒนาเมือง, เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
1. บทนำ
“พื้นทีเ่ มือง” กาลังเป็นพื้นที่ที่มีความสาคัญมากขึ้นในทุกขณะ อันเนื่องมาจากการเติบโตทาง
เศรษฐกิ จ การค้ าการลงทุน ที่เ พิ่ม มากขึ้ น ส่ ง ผลให้ เ มือ งกลายเป็น พื้น ที่ ศู นย์ กลางทางเศรษฐกิ จ
ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อองค์ประกอบอื่นของเมืองด้วย เช่น ระบบการศึกษา ระบบโครงสร้างพื้นฐาน หรือ
ระบบสาธารณสุข ทาให้เกิดการการอพยพของประชาชนโดยเฉพาะจากเขตชนบทเข้าเมือง เพื่อการ
*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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เข้ า มาหางานท าในภาคอุ ต สาหกรรม หรื อ ภาคบริ ก าร ซึ่ ง ได้ รั บ อั ต ราค่ า จ้ า งที่ สู ง กว่ า ในภาค
เกษตรกรรม หรื อโอกาสในบริการสาธารณะที่ดีกว่า ระบบสาธารณูปโภคที่ดีกว่า โดยข้อมูลจาก
สหประชาชาติ (2562) พบว่าในปี 2018 มีเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่เกิน 10 ล้านคน จานวนทั้งสิ้น
33 เมือง โดยเพิ่มขึ้นจากในปี 2014 ที่มีทั้งสิ้น 28 เมือง ซึ่งในแง่ภาพรวมของโลก ในปัจจุบันครึ่งหนึ่ง
ของจานวนประชากรโลก หรือประมาณ 3.5 พันล้านคน อาศัยอยู่ในพื้นที่เขตเมือง ซึ่งภายในปี 2030
จะมีประชากรกว่า 5 พันล้านคน
การขยายตั ว ของเมื อ งนอกเหนื อ จะน ามาซึ่ ง ความเจริ ญ เติ บ โต ทางเศรษฐกิ จ แล้ ว
ในขณะเดียวกันก็นาปัญหามาด้วยเช่นเดียวกัน การเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างรวดเร็วอาจส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตของประชากร เนื่องจากความต้องการในที่อยู่อาศัยมีเพิ่มมากขึ้ น ก่อให้เกิดปัญหาชุมชน
โดยจากการสารวจของสหประชาชาติ (2559) พบว่า มีประชากรกว่า 883 ล้านคนตามเมืองต่าง ๆ
ทั่วโลกต้องอาศัยอยู่ในชุมชนแออัด ปัญหาอีกประการต่อของพื้นที่เมือง คือ คุณภาพอากาศ ซึ่งเป็นผล
มาจากการจราจรที่คับคั่ง หรือการก่อสร้างจานวนมากในเมือง โดยจากการสารวจของสหประชาชาติ
(2559) พบว่า ในปี 2559 มีประชากรเพียงร้อยละ 10 เท่านั้นที่ได้รับอากาศบริสุทธิ์ ในชีวิตประจาวัน
ส่วนประมาณอีกประมาณ 1,800 ล้านคนของประชากรในเขตเมืองนั้นต้องดารงชีวิตอยู่ในพื้นที่ที่มี
คุณภาพอากาศต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานขององค์การอนามัยโลกถึง 2.5 เท่า
จากข้อมูลที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนั้น จะเห็นว่าปัจจุบันพื้นที่เมืองกาลังทวีความสาคัญขึ้นอย่าง
มากทั้งในฐานะของการเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาด้านต่าง ๆ และที่สาคัญที่สุดคือการเป็นที่อยู่อาศัย
ของประชากรจานวนมาก แต่ในขณะเดียวกันท่ามกลางการพัฒนานั้นองค์กรสหประชาชาติและ
ประเทศชาติสมาชิก ก็ได้เห็น ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้มีการกาหนดให้ หั ว ข้อ “การพัฒนาเมือง”
เป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อให้พื้นที่เมืองได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อให้เป็น
พื้นที่ที่เหมาะสมและมั่นคงสาหรับการตั่งถิ่นที่อยู่อาศั ยของผู้คน โดยได้กาหนดเป้าหมายที่สาคัญไว้
หลายประการ อาทิ 1) การจัดให้มีการเข้าถึงที่อยู่อาศัย และ บริการขั้นพื้นฐานที่ปลอดภัยและเพียง
2) การให้มีระบบขนส่งสาธารณะที่ปลอดภัย และราคาไม่แพง หรือ 3) การปรับปรุงคุณภาพอากาศให้
เหมาะสมกับการดารงชีวิต และการจัดการกับขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น
สาหรับประเทศไทยพื้นที่เมืองที่สาคัญที่สุด และมีขนาดใหญ่ที่สุดคือ “กรุงเทพมหานคร”
ซึ่งเป็น เอกนคร หรือเมืองโตเดี่ยวเพียงหนึ่งเดียว เนื่องจากยังไม่มีพื้นที่หรือจังหวัดอื่นที่มีระดับการ
พัฒนาหรือบทบาททางเศรษฐกิจที่เทียบเท่า ได้ โดยปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีประชากรตามระบบ
สามะโนครัวประชากรของกรมการปกครอง ในปี 2562 จานวน 5,666,264 คน แต่ในความเป็นจริง
แล้ว กรุงเทพมหานครยังมีประชากรแฝง ซึ่งอาจจะทาให้ประชากรจริง ๆ แล้วรวมกว่า 10 ล้านคน
นอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังมีความสาคัญในแง่ของการเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
โดยข้อมูลจากสานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2561) ระบุว่าจากผลิตภัณฑ์มวล
รวมของประเทศไทยที่มีอยู่ประมาณ 15 ล้านล้านบาท พบว่ามีสัดส่วนมากจากกรุงเทพมหานครถึง 5
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ล้านล้านบาท แต่ในขณะเดียวกัน กรุงเทพมหานครก็ประสบปัญ หาในการพัฒนาเมืองเช่นเดียวกันกับ
เมืองใหญ่ต่าง ๆ ทั่วโลก อาทิ ปัญหาคุณภาพอากาศ จากฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า PM 2.5 ซึ่งมีเป็น
สืบเนื่องจาก การจราจรที่คับคั่ง หรือปัญหาคุณภาพและราคาของบริการขนส่งสาธารณะหรือปัญหา
การอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวที่เหมาะสม เมื่อเทียบกับจานวนประชากร เป็นต้น
จากข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ท าไมผู้ วิ จั ย มี ค วามสนใจศึ ก ษาถึ ง นโยบายในการพั ฒ นา
กรุงเทพมหานครว่ามีแนวทางหรือเป้าหมายการแก้ไขปัญหาอย่างไร มีความสอดคล้องกับหลักการ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 11 หรือ SDG 11 ของสหประชาชาติหรือไม่ ซึ่งสาหรับประเทศไทยได้เข้า
ร่วมการดาเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ.2030 แห่งสหประชาชาติโดยสมัครใจ และเป็นหนึ่ง
ในประเทศสมาชิกสหประชาชาติที่ร่วมรับรองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนในปี 2558
2. วัตถุประสงค์ในกำรวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาพื้นที่เมืองของกรุงเทพมหานคร
2.2 เพื่ อ ศึ ก ษาความสอดคล้ อ งระหว่ า งแผนพั ฒ นาพื้ น ที่ เ มื อ งของกรุ ง เทพมหานครกั บ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 11 ของสหประชาชาติ
2.3 เพื่อศึกษาแนวทางปรับปรุงแผนการพัฒนาเมืองกรุงเทพมหานครให้มีความยั่งยืนตาม
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติมากยิ่งขึ้น
3. คำถำมกำรวิจัย
แนวทางการพัฒนาเมืองของกรุงเทพมหานครมีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนที่ 11 ของสหประชาชาติหรือไม่
4. เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนแห่งสหประชำชำติ
เป้ าหมายการพัฒ นาที่ยั่ งยืน หรือ Sustainable Development Goal (SDGs) ได้รับการ
รั บ รองโดยที่ ป ระชุ ม แห่ ง สหประชาชาติ หรื อ General Assembly ในปี พ.ศ. 2558 โดยได้ ตั้ ง
ระยะเวลาเป้าหมายการบรรลุภายใน 15 ปี คือปี พ.ศ. 2573 โดยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดังกล่าว
นี้ ต่ อ ยอดมาจาก เป้ า หมายการพั ฒ นาแห่ ง สหั ส วรรษ หรื อ Millennium Development Goal
(MDG) ซึ่งได้รับรองเมื่อปี พ.ศ. 2543 และสิ้นสุดลงในปี พ.ศ. 2558 โดยแนวคิดสาคัญในการจัดให้มี
MDG คือ การเห็ น ถึงผลกระทบของการพัฒ นาในด้านอุตสาหกรรม หรือเศรษฐกิจที่แม้จะก่อให้
ความก้าวหน้า หรือการพัฒนาในแต่ละประเทศ ต่อในขณะเดียวกันก็มีผลกระทบจานวนมากทั้งต่อ
สภาพแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของผู้คน จึงได้ถือกาเนิด MDG ขึ้นมาเพื่อแก้ไขผลกระทบที่เกิดจาก
การพัฒนา รวมถึงเป็นการวางหลักให้การพัฒนาที่จะเกิดขึ้นต่อไปคานึงถึงปัจจัยแวดล้อมมากขึ้น
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เมื่ อ ครบก าหนดระยะเวลา และ MDG ได้ สิ้ น สุ ด ลง สหประชาชาติ จึ ง ได้ มี ก ารก าหนด
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยื นขึ้นมาใหม่ โดยให้เรียกว่า Sustainable Development Goals (SDGs)
ซึ่งได้สืบทอด และต่อยอดแนวคิดพื้นฐานมาจาก MDG มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาโลกต่อไป
ซึ่ง SDGs นั้นมีเป้าหมายในการพัฒนาทั้งสิ้น 17 เป้าหมายโดยครอบคลุมทั้งในมิติสังคม เศรษฐกิจ
และสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มดังมีรายละเอียดดังนี้ 1) กลุ่ม PEOPLE: ว่าด้วยคุณภาพชีวิต
ของผู้คน 2) กลุ่ม Prosperity ว่าด้วยเรื่องการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และครอบคลุม
3) กลุ่ ม Planet ว่ าด้ ว ยเรื่ อ งทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม 4) กลุ่ ม Peace ว่ าด้ ว ยเรื่ อ ง
สันติภาพ สถาบันที่เข้มแข็ง และความยุติธรรม 5.กลุ่ม Partnership ว่าด้วยเรื่องการเป็นหุ่นส่วนเพื่อ
การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยสาหรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 11 นั้นถูกจัดอยู่ใน
กลุ่ ม กลุ่ ม Prosperity ว่ า ด้ ว ยเรื่ อ งการเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ อย่ า งยั่ ง ยื น และครอบคลุ ม
กลุ่ม Planet ว่าด้วยเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยประกอบไปด้วย 7 เป้าประสงค์
ด้วยกัน ได้แก่ 1) คุณภาพของที่อยู่อาศัยที่มีความปลอดภัย และเพียงพอกับจานวนประชากร 2)
ระบบขนส่งคมนาคมที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีราคาที่เหมาะสม 3) ความสามารถในการป้องกันภัย
พิบัติของเมือง 4) การบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม และคุณภาพอากาศ 5) การวางผังเมืองอย่าง
มีส่วนร่วม การมีพื้นที่สีเขียวที่เหมาะสม และการอนุรักษ์พื้นที่ทางวัฒนธรรม
ส าหรั บ ประเทศไทยได้เ ข้ าร่ ว มวาระการพั ฒ นาที่ ยั่ง ยื นโดยสมั ค รใจ เป็ นหนึ่ งในสมาชิ ก
สหประชาชาติผู้ให้การรับรองวาระเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนี้ โดยในระดับชาติได้มีการตั้งคณะกรรมกา
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และมีสานักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นเลขานุการ โดยคณะกรรมการชุดนี้ มีหน้าที่ ในการกาหนดนโยบาย
และยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศให้ครอบคลุมในทุกด้านทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม อย่าสมดุลและบูรณาการ รวมถึงทาหน้าที่ในการส่งเสริมการดาเนินงานของหน่วยงานรัฐ
และเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
5. ระเบียบวิธีวิจัย
งานวิจัยเรื่ อง “ความสอดคล้องของนโยบายการพัฒนากรุงเทพมหานคร กับเป้าหมายการ
พัฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ที่ 11ของสหประชาชาติ ” มี รูปแบบการศึ กษาวิ จัยแบบเชิ งคุ ณภาพ (qualitative
research) โดยใช้ ก ระบวนการศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ข้อ มู ล จากเอกสาร หรื อ การวิจั ย เชิ ง เอกสาร
(documentary research) โดยทาการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปผลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทั้งใน
ส่ ว นของแผนการพั ฒ นากรุ ง เทพมหานคร และเป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ที่ 11 โดยเริ่ ม ต้ น
ทาการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแนวทางทั้ง 2 แนวทาง ได้แก่
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1) แนวทาง หรือนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากรุงเทพมหานคร ได้แก่
(1) แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556-2575)
(2) แผนพัฒนาพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)
(3) แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจาปี
2) นโยบายในระดับอื่นที่เกี่ยวข้อง
(1) แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี
(2) แผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนแห่งกรุงเทพมหานคร
3) แนวคิด หลักการและเหตุผล รวมถึงเป้าหมายของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 11 ของ
สหประชาชาติที่ว่าด้วยการพัฒนาเมืองและสังคมอย่างยั่งยืน
4) แนวคิ ด และหลั ก การโดยรวมของเป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น แห่ ง สหประชาชาติ
(Sustainable Development Goal)
นอกจากนี้เพื่อเป็นพื้นฐานสาหรับการทาความเข้าใจเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงใช้สาหรับเป็น
พื้นฐานในการแสนอแนะแนวทาง หรือข้อแนะนาสาหรับแผนพัฒนาเมืองในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้
มีความยั่งยืน และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 11 ว่าด้วยการพั ฒนาเมืองและสังคม
อย่างยั่งยืน ผู้วิจัยจะทาศึกษาเอกสาร หรืองานวิจัย ได้แก่
1) แนวคิด หลักการพื้นฐานว่าด้วยการพัฒนาเมือง แนวคิดว่าด้วยการพัฒนาเมืองอย่างยืน
รวมถึงคุณลักษณะ และองค์ประกอบของเมืองที่มีความยั่งยืน
2) ตัวอย่าง หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายการพัฒ นาที่ยั่งยืนที่ 11 โดยจะ
ศึกษาทั้งจากประเทศที่มีแนวทางหรือรูปแบบการดาเนินงานที่ประสบความสาเร็จ รวมถึงศึกษาจาก
ประเทศที่มีลักษณะปัจจัยที่คล้ายคลึงกับประเทศไทย
โดยประการต่อมาสาหรับการเปรียบเทียบจะยึดเป้าหมาย หรือ Target ของเป้าหมายการ
พั ฒ นาที่ 11 เป็ น หลั ก และไปศึ ก ษานโยบาย หรื อ แผนพั ฒ นาของกรุ ง เทพมหานครว่ า มี ค วาม
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือไม่ ซึ่งการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 11 ได้กาหนด
เป้าหมาย หรือ Target ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
1) คุณภาพของที่อยู่อาศัยที่มีความปลอดภัย และเพียงพอกับจานวนประชากร
2) ระบบขนส่งคมนาคมที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีราคาที่เหมาะสม
3) ความสามารถในการป้องกันภัยพิบัติของเมือง
4) การบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม และคุณภาพอากาศ
5) การจั ดการพื้น ที่ของเมือง ได้แก่ การวางผั งเมืองอย่างมีส่ วนร่ว ม การมีพื้นที่สี เขียวที่
เหมาะสม และการอนุรักษ์พื้นที่ทางวัฒนธรรม
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กำรวิเครำะห์ข้อมูล
สาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นจะแบ่งออกเป็น 3 ประเด็นคือ
1) การสรุปและวิเคราะห์ปัญหาของกรุงเทพมหานครตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 11 ซึ่งมีทั้งหมด 7 เป้าประสงค์ รวมถึงจาแนกด้ วยว่ามีเป้าประสงค์ใดบ้างที่เป็น
ปัญหาอยู่ในขณะนี้
2) สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร และนโยบายเกี่ยวข้องว่ามีการระบุ
ถึงการแก้ไขปัญหาตามข้อ 1 หรือไม่ หากมี มีอย่างไร
3) เปรียบเทียบแนวทาง หรือนโยบายตามข้อ 2 ว่ามีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนที่ 11 หรือไม่อย่างไร
เป้ำหมำยย่อยที่ 1 สร้ำงหลักประกันกำรเข้ำถึงที่อยู่อำศัย กำรบริกำรขั้นพื้นฐำน ที่ปลอดภัย
มีรำคำที่เหมำะสม รวมถึงกำรพัฒนำชุมชนแออัด
สถำนกำรณ์ปัจจุบัน หรือสภำพปัญหำในปัจจุบัน
เป้าหมายที่ 1 เป็นเป้าหมายที่กล่าวถึง คุณภาพของที่ อยู่อาศัยของประชาชนที่จะได้มีคุณภาพ
ปลอดภัย และมีราคาที่เหมาะสม โดยมีตัวชี้วัดที่สาคัญ คือสัดส่วนของจานวนประชากรที่อาศัยอยู่ใน
ชุมชนแออัด
ข้อมูลจากการสารวจพบว่าปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีชุมชนแออัดทั้งสิ้น 662 แห่งจากทั้งสิ้น
2070 ชุมชน โดยในแง่ของสัดส่วนของประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ชุมชนแออัดซึ่งสารวจโดยสหประชาชาติ
ระบุว่า ในปี 2010 มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 27, ร้อยละ 25 ในปี 2014 และร้อยละ 24.6 ในปี 2016
ในขณะที่ปี 2016 ค่าเฉลี่ยของประชากรทั่วโลกที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัดอยู่ที่ร้อยละ 23.6
ประการต่อมาในแง่ของราคาของที่อยู่อสังหาริมทรัพย์ จากสารวจการเติบโตเฉลี่ยของราคา
อสังหาริมทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ในประเทศไทย ในช่วงระหว่าปี 2552-2561 พบว่า อสังหาริมทรัพย์
ประเภทห้องชุดมีอัตราการเพิ่มเฉลี่ยต่อปีสูงที่สุดอยู่ที่ร้อยละ 8.40 ต่อมาคือ ทาวเฮาส์อยู่ที่ร้อยละ 5.60
บ้านเดียวอยู่ที่ร้อยละ 4.20 ส่วนที่ดินเปล่าอยู่ที่ร้อยละ 7.80 ในขณะที่ข้อมูลจากสานักงานสถิติแห่งชาติ
พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อเดือนนั้นมีการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 1.7 ต่อปีเท่านั้น ซึ่งจากข้อมูล
ที่กล่าวมานั้นจะได้ว่าการเพิ่มขึ้นของราคาอสังหาริมทรัพย์นั้น ไม่สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของรายได้
ทาให้มีประชากรบางส่วนมีรายได้ไม่มีเพียงสาหรับที่อยู่อาศัย ส่งผลต่อปัญหาชุมชนแออัดเช่นเดียวกัน
ควำมสอดคล้องของนโยบำยกำรพัฒนำเมืองกรุงเทพมหำนครกับเป้ำหมำยย่อยที่ 1
ประเทศไทยได้ มี ก ารประกาศใช้ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาที่ อ ยู่ อ าศั ย ระยะ 20 ปี โดยมี
จุดประสงค์เพื่อให้ทุกคนได้มีที่อยู่อาศัยที่มีมาตรฐาน ยกระดับสภาพแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชน รวมถึงการเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงบริการทางการเงินและสินเชื่อ โดยมีแนวทางในการ
ดาเนินการที่สาคัญดังนี้
(1) การสร้างที่อยู่ที่ได้มาตรฐาน
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- การจัดทากฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนา อาทิ พระราชบัญญัติการ
พัฒนาที่อยู่อาศัย และจัดทาแผนพัฒนาระดับจังหวัด และท้องถิ่น รวมถึงการจัดทามาตรฐานการ
ก่อสร้างที่อยู่อาศัย เพื่อใช้ในการกากับควบคุม ดูแล การก่อสร้างที่อยู่อาศัย
- การปรั บ ปรุ ง ที่ อ ยู่ อ าศั ย ที่ เ หมาะสมแก่ ผู้ มี ร ายได้ น้ อ ยให้ มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น
รวมถึงการสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยให้เหมาะสม และทั่วถึงเหมาะกับประชาชนทุกช่วงวัย ทุกกลุ่มรายได้
และสามารถอยู่ในวิสัยที่สามารถแบกรับค่าใช้จ่ายได้
(2) การส่งเสริมการเข้าถึงระบบการเงินเพื่อการมีที่อยู่อาศัย
- การจัดตั้งกองทุนเพื่อการมีที่อยู่อาศัย เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงสินเชื่อเพื่อการมีที่
อยู่อาศัยของกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการของสถาบันการเงินได้ โดยนารายได้มาจาก
ส่วนหนึ่งของภาษีที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือภาษีเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะอื่น ๆ
- สนับสนุนการเข้าถึงผลิตภัณฑ์สินเชื่อของผู้ที่มีรายได้น้อย รวมถึงการออกแบบ
สินเชื่อที่สอดคล้องเหมาะสมกับทุกกลุ่มรายได้ และสินเชื่อรูปแบบใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพ
สังคมปัจจุบัน เช่น สินเชื่อเพื่อพ่อเลี้ยงเดี่ยว/แม่เลี้ยงเดี่ยว
- สนับสนุนการปฏิรูปที่ดิน เช่น ที่ ดินตาบอด ที่ดินของภาครัฐที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์
และนามาพัฒนาเพื่อสร้างเป็นที่อยู่อาศัยสาหรับผู้มีรายได้น้อย
(3) การชุมชนที่มีความพร้อมด้านสาธารณูปโภค และความเข้มแข็งในการบริหาร
จัดการตนเอง
- สนับสนุนการพัฒนาชุมชนให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี และยกระดับการอยู่อาศัยในพื้นที่
สลัม รวมถึงฟื้นฟูแหล่งที่อยู่อาศัยที่มีสภาพเสื่อมโทรมให้กลับมาเป็นชุมชนที่น่าอยู่อาศัย
- กาหนดนโยบาย และแนวทางในการพัฒนาโครงสร้างสาธารณูปโภค โครงข่ายการ
คมนาคม โครงข่ายการขนส่ง และโครงสร้างพื้นฐาน ๆ อื่น ๆ ให้สอดคล้องต่อการพัฒนาเมือง ให้เอื้อต่อ
การตั้งถิ่นฐาน และการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม
ตัวอย่างโครงการที่สาคัญในการขับเคลื่อนเพื่อให้ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ สามารถบรรลุได้ อาทิ
1) โครงการให้เช่าสาหรับผู้มีรายได้น้อยจานวน จานวนประมาณ 51,000 หน่วย
2) โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล สาหรับ
ผู้มีรายได้น้อยได้เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย
3) แผนงานบ้านมั่นคง เป็นการจัดหาที่อยู่อาศัยโดยชุมชนในรูปแบบสหกรณ์ เป็นการจัดหา
ที่ดินร่วมกัน ออกแบบชุมชนร่วมกัน เพื่อสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยสาหรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน
4) แผนพั ฒ นาที่ อยู่ อาศั ย ริ มคลอง เป็ นการแก้ ไขปั ญหาการบุ กรุ กของชุ มชนริ มคลองใน
กรุงเทพมหานคร โดยจัดการให้ชุมชนเหล่านั้นมีสภาพแวดล้อมที่ดี มีสาธารณูปโภคที่ดี เหมาะสมแก่การ
พักอาศัย
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นอกจากนี้ในแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี ได้มีการวางแนวไว้ว่าแผนการปฏิบัติงานตาม
แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยจะต้องมีการกาหนดตัวชี้วัดการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน หรือ SDGs ด้วยเช่นเดียวกัน รวมถึงการส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกระทรวงที่จะมาทาหน้าที่ในการ
ดูแล และพัฒนาเรื่องที่อยู่อาศัยของประชาชนโดยเฉพาะ ทั้งนี้จากการศึกษาภาพรวมในระดับนโยบาย
พบว่า มีการวางนโยบายที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นส่วนใหญ่ โดยยกเฉพาะการ
พัฒนาที่อยู่อาศัย และชุมชนเพื่อให้ประชาชนมีสภาพการเป็นอยู่ดีขึ้น หลุดพ้นจากสภาพแวดล้อมแบบ
ชุมชนแออัด โดย การเคหะแห่งชาติ และ องค์การพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานหลัก ส่วนกรุงเทพมหานคร
นั้นจะเป็นในลักษณะของการส่งเสริมสภาพแวดล้อมของแหล่งที่อยู่อาศัย เช่น การปรับปรุงแหล่งน้า การ
ปรับปรุงระบบกาจัดขยะ หรือระบบบาบัดน้าเสีย เป็นต้น
เป้ำหมำยย่อยที่ 2 จัดให้มีระบบขนส่งสำธำรณะที่ปลอดภัย มีรำคำที่เหมำะสม เข้ำถึงได้
ง่ำ ย โดยเฉพำะกลุ่มเปรำะบำง ได้แ ก่ ผู้ห ญิง ผู้ พิกำร และผู้ สูงอำยุ รวมถึงกำรพั ฒนำควำม
ปลอดภัยบนท้องถนน โดยกำรขยำยระบบขนส่งสำธำรณะ
สภำพปัญหำ หรือสถำนกำรณ์ปัจจุบัน
เป้าหมายย่อยที่ 2 เป็นเป้าหมายที่ว่าด้วยความสะดวกในการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ
โดยวัด จาก ความสามารถในการเข้า ถึงการให้ บริ ก าร ความสามารถในการจ่ ายค่ าบริการขนส่ ง
สาธารณะ และ คุณภาพของระบบขนส่งสาธารณะ โดยข้อมูลของสหประชาชาติพบว่า จากการสารวจ
เมืองต่าง ๆ กว่า 227 เมืองใน 78 ประเทศ พบว่ามีประมาณร้อยละ 53 ที่ระบบขนส่งมวลชนของ
เมืองสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย โดยพื้นที่ที่มีการเข้าถึงได้ส ะดวกที่สุดคือ กลุ่มออสเตรเลีย -นิวซีแลนด์
และพื้ น ที่ ที่ มี ก ารเข้ า ถึ ง ได้ น้ อ ยที่ สุ ด คื อ อนุ ภู มิ ภ าค Sub Saharan ที่ ร้ อ ยละ 18 ซึ่ ง ส าหรั บ
กรุงเทพมหานคร นั้นมีระบบขนส่งสาธารณะหลักด้วยกันทั้งสิ้น 3 ระบบคือ ระบบขนส่งรถโดยสาร
ประจาทาง ระบบขนส่งทางราง และระบบขนส่งทางน้า โดยระบบรถโดยสารประจาทางของ ขสมก.
คือเป็นระบบที่ความครอบคลุมพื้นที่ในแง่ของเส้นทางมากที่สุด
ในปั จ จุ บั น พบว่ า ระบบขนส่ ง ในกรุง เทพมหานครยัง ประสบปั ญหาหลายประการ ได้ แ ก่
1) คุณภาพของรถขนส่งประจาทางของ ขสมก. โดยในปี 2562 ขสมก. มีรถโดยสารให้บริการอยู่ทั้งสิ้น
2,645 คัน โดยที่ก ว่ า 1,900 คั น นั้ น ให้ บริ ก ารมาแล้ ว กว่า 20 ปี ท าให้ บางส่ ว นมีส ภาพรถที่ ไ ม่
เหมาะสมกับ หรือซ่อมบารุงบ่อยครั้ง 2. ความถี่ในการให้บริการเนื่องจากรถโดยสารจานวนมากของ
ขสมก. ยังไม่สามารถจัดหารถให้บริการทดแทนรุที่ปลดประจาการ หรือซ่อมบารุงได้ ส่งผลในบางสาย
การเดิ น รถมี ค วามถี่ ที่ ไ ม่ เ หมาะสมต่ อ ความต้ อ งการใช้ ข องประชากร แต่ ใ นเรื่ อ งของราคานั้ น
รถโดยสารประจาทางของกรุงเทพมหานคร ถือว่ามีราคาที่เหมาะสม เมื่อเทียบกับรายได้ของประชากร
รวมถึงเมื่อเทียบกับต่างประเทศก็ถือได้ว่าอยู่ในระดับที่ไม่ต่างกันมาก
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ต่อมาคือปัญหาของระบบขนส่งทางราง หรือรถไฟฟ้า โดยมี 1 ปัญหาที่สาคัญคือ ปัญหาค่า
โดยสารที่มีราคาแพง โดยในปี 2562 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือ TDRI ได้ทาการ
วิจัยเปรียบเทียบค่าโดยสารรถไฟฟ้าโดยเฉลี่ยของไทยเมื่อวัดตามอานาจดัชนีการซื้อ หรือ PPP พบว่า
รถไฟฟ้าที่ให้บริการในกรุ งเทพมหานครมีอัตราค่าโดยสารที่สูงกว่าประเทศอื่น โดยมีค่า เฉลี่ยอยู่ที่
28.30 บาท ต่ อเที่ย ว ในขณะที่ สิ งคโปร์ และฮ่ องกงอยู่ที่ 13.3 บาท และ 16.78 บาทต่อเที่ย ว
โดยความสามารถในการจ่ายโดยเฉลี่ยของคนไทย กลุ่มผู้มีรายได้ปานกลางอยู่ที่ 20.33 บาทต่อคนต่อ
เที่ยว และกลุ่มผู้มีรายได้น้อย มีค่าเฉลี่ยของความสามารถในการจ่ายอยู่ที่ 11.69 บาทต่อคนต่อเที่ยว
เท่านั้น สาเหตุหนึ่งที่สาคัญที่ส่งผลให้ค่าโดยสารมีราคาแพงคือการบริหารที่เน้นผลกาไรเพื่อนามา
ชดเชยส่วนที่ขาดทุนในช่วงแรกที่ติดต่อกันถึง 7 ปี หรือการที่ระบบรถไฟฟ้ามีผู้ให้บริการที่ต่างกัน
ดั ง นั้ น เมื่ อ มี ก ารเดิ น ทางที่ เ ชื่ อ มต่ อ กั น ระหว่ า งรถไฟฟ้ า 2 ระบบ ส่ ง ผลให้ ผู้ โ ดยสารต้ อ งเสี ย
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าระบบรถไฟฟ้าที่แตกต่างกัน (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2562)
ควำมสอดคล้องของนโยบำยกำรพัฒนำเมืองกรุงเทพมหำนครกับเป้ำหมำยย่อยที่ 2
กรุงเทพมหานครถือว่าสามารถจะประสบความสาเร็จเรื่องความครอบคลุม โดยระบบขนส่ง
มวลชนประเภทราง ถือเป็นระบบขนส่งมวลชนที่จะมีประสิทธิภาพในอนาคตได้ ซึ่งถ้าหากดาเนินการ
ตามแผนแม่ บ ทได้ อ ย่ า งครบถ้ว นก็ จ ะมี ระยะทางถึ ง 250 กิ โ ลเมตร และมี การเชื่ อ มต่ อ กั บ พื้ น ที่
ปริมณฑลด้วย แต่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไม่ได้คานึงถึงเพียงแค่ความครอบคลุมเท่านั้น แต่มุ่งเน้น
ให้ความสาคัญกับความยากง่ายในการเข้าถึงทั้งในแง่ของราคา ระยะทาง จุดบริการ ความถี่ในการ
ให้บริการ และความเป็นมิตรกับประชาชนกลุ่มเปราะบางอันได้แก่ เด็ก ผู้สูงอายุ หรือผู้พิการ รวมถึง
ราคาของระบบขนส่งมวลชนที่เหมาะสม
โดยในแผนแม่บทการพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี มุ่งเน้นการพัฒนาการเชื่อมต่อการ
เดินทางกับระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน โดยแบ่งเป็นการขยายความครอบคลุมของระบบรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชน ได้แก่
- สร้ า งส่ ว นต่ อ ขยายรถไฟฟ้ า BTS หรื อ ระบบรางอื่ น ๆ เช่ น รถไฟฟ้ า แบบ
Monorail โดยปัจจุบันมีระบบรถไฟฟ้าขนส่งที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างทั้งสิ้น 9 สาย แบ่งออกเป็น
ระบบรถไฟฟ้าในเขตเมือง 6 สาย ระบบรถไฟชานเมือง 2 สาย และระบบรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อ
ท่าอากาศยาน 1 สาย
และอีกประการคือการเชื่อมต่อระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกับการเดินทางแบบอื่น เพื่อให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนได้ง่ายขึ้น ได้แก่
- การพัฒนาการทางเดินเท้า ทางรถจักรยาน และบริการรถรับส่งให้เชื่อมต่อกับ
สถานีรถไฟฟ้าทั้งที่เปิดให้บริการแล้ว และที่กาลังก่อสร้าง
- การพัฒนาพื้นที่จอดรถโดยสาร และบริการรถรับส่ งระหว่างพื้นที่นั้น กับสถานี
รถไฟฟ้า
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- การจั ดพื้ น ที่จ อดรถส่ ว นบุ ค คลในบริเ วณที่ มี การเชื่ อมต่ อกั บ สถานี ร ถไฟฟ้า ให้
เพียงพอ
นอกจากกรุงเทพมหานครยังให้ความสาคัญกับการพัฒนาระบบขนส่งทางน้าด้วยเช่นเดียวกัน
โดยได้วางยุทธศาสตร์ไว้ภายในปี 2575 พลเมืองในกรุงเทพมหานครจะสามารถสัญจรด้วยทางเรือ
ทางจักรยาน และทางเท้าได้อย่างสะดวกและปลอดภัย โดยได้กาหนดแนวทางการพัฒนาไว้ดังนี้
- ศึกษาแนวทางการเพิ่มเส้นทางการเดินเรือ สร้างสถานีเรือโดยสาร และประสาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการขยายเส้นทางการเดินเรือเพิ่ม
- ปรับปรุงพื้นที่รอบท่าเรือให้มีการเชื่อมต่ออย่างมีประสิทธิภาพ ทาการติดไฟฟ้า
ส่องสว่าง ป้ายแผนที่ และมีที่พักผู้โดยสาร
ประการต่อมาเป็นการพัฒนาระบบขนส่งประเภทรถโดยสารประจาทาง หรือรถเมล์ ซึ่งมีแผน
ฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ฉบับปรับปรุง พ.ค. 2562) เป็นกลไกสาคัญ โดยในแง่ของ
การให้บริการ ขสมก. ได้วางยุทธศาสตร์การปรับปรุงการให้บริการไว้คือ ประการแรก ยุทธศาสตร์การ
จัดหารถโดยสารใหม่ โดยตามแผนฟื้นฟูกิจการฯ กาหนดไว้ที่ 3,183 คัน โดยกาหนดให้เป็นรถโดยสาร
ที่ใช้เชื้ อเพลิ ง ธรรมชาติ (NGV) เพื่อ นามาทดแทนรถโดยสารที่ มีอยู่เดิ ม ซึ่งการสามารถจั ดหารถ
โดยสารใหม่นั้นจะส่งผลโดยตรงต่อความถี่ในการให้บริการ และความสะดวกสบายของผู้ใช้บริการ
ประการที่สองคือ การนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการให้บริการ ได้แก่ การติดตั้งระบบ E-Ticket
การติดตั้งระบบ GPS ระบบ WIFI เพื่อให้การใช้บริการ เพื่อเป็นการลดต้นทุนการบริการ และเพิ่ม
ประสิทธิภ าพการให้ บริ การ และประการที่สามคือ การพิจารณาปรับปรุงสายการเดินรถโดยสาร
ประจ าทางให้ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพมากขึ้ น ลดเส้ น ทางการเดิน รถซ้ าซ้ อน รวมถึ งการปรั บ เส้ นทางให้
สอดคล้องกับระบบขนส่ งมวลชนอื่น เพื่อให้การเชื่อมต่อระหว่างระบบขนส่ งเป็นได้ง่ายขึ้น ซึ่ง ถ้า
สามารถดาเนินการได้ตามนี้ก็จะทาให้ระบบรถโดยสารประจาทางมีประสิทธิภาพมากขึ้นเป็นไปตาม
ตัวชี้วัดของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 11แต่อย่างไรก็ตามประเด็นสาคัญคือการปฏิบัติ บังคับใช้ให้
ได้ผลจริง เพราะ ขสมก. มีการปรับปรุงแผนฟื้นฟูกิจการมาแล้ว 3 ครั้ง แต่สภาพปั ญหาของ ขสมก.
ยังคงเป็นแบบเดิม และมักจะประสบปัญหาในการปฏิบัติ เช่น การจัดทาระบบ E-ticket ที่ไม่สามารถ
ใช้ได้จริง รวมถึงปัญหาการจัดหารถโดยสารประจาทางทดแทน เป็นต้น
ประเด็นการจัดหารถโดยสารประจาทางแบบใหม่ จะเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่สาคัญเช่นเดียวกัน
เพราะจะเป็นตัวแปรสาคัญในการเพิ่มความเข้าถึงของกลุ่มประชากรประเภทเปราะบาง ซึ่งหมายถึง
ผู้สู งอายุ คนพิการ หรือเด็ก เป็ นต้น เพราะ รถโดยสารที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบันไม่เอื้อต่อการใช้
บริการของกลุ่มคนเหล่านี้ ไม่มีทางขึ้น หรืออุปกรณ์ที่เป็นพิเศษสาหรับคนพิการขึ้นไป เป็นรถโดยสาร
ที่มีทางขึ้น-ลงที่สูง โดยรถโดยสารที่มีแผนจะดาเนินการจัดหานั้น ซึ่งได้ดาเนินการมาใช้แล้วบางส่วน
จะเป็ น รถโดยสารแบบชานต่า หรื อ Low Floor Bus ซึ่งผู้ พิก ารจะสามารถขึ้นใช้บริ การได้อย่า ง
สะดวก รวมถึงมีการจัดพื้นที่สาหรับผู้พิการไว้อย่างชัดเจน
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จากข้อมูลดังกล่าวข้า งต้น จะพบว่า นโยบายต่าง ๆ มีความชัดเจนในแง่ของการปรับปรุง
ระบบรถโดยสารประจาทาง ขสมก. ทั้งในแง่ของคุณภาพรถ ความถี่ ปรับปรุงความครอบคลุมของ
ระบบขนส่งมวลชน โดยเฉพาะความครอบคลุมเป็นประเด็นที่เห็นได้ชัดที่สุด เพราะในอดีตรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนจะครอบคลุมอยู่แค่ในเขตเมือง หรือศูนย์กลางทางธุรกิจเท่านั้น แต่ปัจจุบันทั้งโครงการ
ใหม่ที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว และกาลังขยายไปสู่เขตเมืองชั้นนอก เป็นการเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่อยู่อาศัย
และพื้นที่แหล่งงาน หรือศูนย์กลางทางธุรกิจ แต่ยังมีอีก 1 ประเด็นที่มีนโยบายที่ไม่ชัดเจนนักคือ เรื่อง
ของราคา ดังที่กล่าวไปแล้วว่า ราคา ก็เป็น 1 ในปัจจัยที่สาคัญ สาหรับการทาให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงระบบขนส่งมวลชนได้มากขึ้น โดยระบบรถไฟฟ้าเป็นระบบขนส่งมวลชนที่มีทั้งประสิทธิภาพ
และความปลอดภัย แต่อย่างที่กล่าวไปแล้ ว ระบบรถไฟฟ้ายังมีปัญหาเรื่องราคาที่สู งเมื่อเทียบกับ
รายได้ของผู้คนในกรุงเทพมหานคร เพราะฉะนั้นจากปัญหาดังกล่าวกรุงเทพมหานคร ควรจะต้องเร่งมี
มาตรการในการแก้ไขปัญหารถไฟฟ้าราคาแพง เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนได้อย่า
แท้จริง
เป้ำหมำยย่อยที่ 3 ยกระดับกำรพัฒนำเมืองและขีดควำมสำมำรถให้ครอบคลุมและยั่งยืน
เพื่อกำรวำงแผนและบูรณำกำรกำรบริหำรกำรจัดกำรกำรตั้งถิ่นฐำนของผู้คนอย่ำงมีส่วนร่วม
สภำพปัญหำ หรือสถำนกำรณ์ปัจจุบัน
เป็ น เป้ า หมายที่ กล่ าวถึง การบริ ห ารจัดการการตั้งถิ่ นฐานของมนุษย์ โดยให้ ความส าคั ญ
1) การวางแผนบริหารจัดการการใช้พื้นที่เมือง หรือการวางผังเมือง โดยต้ องมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของ
องค์กรภาคประชาสังคม และประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย และ 2) การควบคุมอัตราการขยายตัวของพื้นที่
เมืองให้สอดคล้องกับการขยายตัวของจานวนประชากร
ประการแรกในส่วนของการขยายตัวของพื้นที่เมืองที่ไม่สอดคล้องกับการขยายตัวของจานวน
ประชากร โดยจากการศึกษาพบว่าในปัจจุบันค่าเฉลี่ยของเมืองต่าง ๆ ทั่วโลก การใช้ประโยชน์ของ
ที่ดินขยายตัวเร็วกว่าจานวนประชากร 2-3 เท่าทาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมักจะไม่สามารถเข้าไป
ควบคุ ม วางกฎเกณฑ์ ก ารใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ได้ ทั น ท าให้ ก ารใช้ ที่ ดิ น นั้ น ไม่ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด
เพราะฉะนั้นภาครัฐต้องมีการวางแผนกฎระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินล่วงหน้า ให้สอดคล้องกับ
การขยายตัวขอเมือง โดยกรุงเทพมหานครนั้นพบว่าเมืองมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในลั กษณะ
แนวราบไปพื้นที่นอกเมือง โดยเป็นการเพื่อที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.18 ต่ อปี ส่วนการใช้พื้นที่เชิง
พาณิ ช ยกรรม เพิ่ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 3.85 ต่อ ปี ในขณะที่ก ารใช้ ประโยชน์ที่ ดิ นเพื่ ออุ ต สาหกรรมหรื อ
คลังสินค้าลดลงร้อยละ 1.62 ส่วนที่ดินที่เป็นที่ว่างลดลงร้อย 1.42 ต่อปี และการใช้ที่ดินเพื่อการ
เกษตรกรรมลดลงร้อยละ 0.87 ต่อปี ซึ่งขยายตัวอย่างต่อเนื่องเช่นนี้ สอดคล้องนอกที่มีความหนาแน่น
เพิ่มมากขึ้น ส่ ว นเขตเมืองชั้น ในนั้ น มีความหนาแน่นลดลง ทาให้ เกิดปั ญหาที่ส าคัญคือ การสร้ า ง
สาธารณูปโภค หรือสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ อาจจะไม่ทันท่วงทีที่มีการขยายตัวของพื้นที่ต่าง ๆ
ซึ่งอาจจะทาให้ประชาชนต้องมีค่าใช้จ่ายในการดารงชีวิตเพิ่มมากขึ้น และสองคื อส่งผลให้พื้นที่ในเขต
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เมืองชั้นในไม่สามารถใช้ประโยชน์ไม่ได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากพื้นที่ในเขตเมืองโดยมากจะกลายเป็นพื้น
ทางพาณิ ช ยกรรม อาคารส านั ก งาน ท าให้ มี ก ารประโยชน์ เ ฉพาะช่ ว งกลางวั น เท่ า นั้ น แต่ ใ น
ขณะเดีย วกั น แม้ว่ าเมือ งจะมี การขยายตั ว อย่า งต่ อเนื่อ ง แต่ การเพิ่ม ขึ้น ของจ านวนประชากรใน
กรุงเทพมหานครนั้น ในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา คือ 2015-2020 ข้อมูลโดยสหประชาชาติระบุว่า
จานวนประชากรในกรุงเทพมหานครนั้นมีการขยายตัวเพียงร้อยละ 2
ปี
2558
2559
2560

เขตเมืองชั้นใน
8,365.24
8,248.70
8,163.86

เขตเมืองชั้นกลำง
4,319.60
4,369.93
4,399.76

เขตเมืองชั้นนอก
1,369.04
1,387.77
1,405.55

ในส่ ว นของผั ง เมื อ ง ปั จ จุ บั น กรุ ง เทพมหานครอยู่ ร ะหว่ า งการประกาศใช้ ผั ง เมื อ งรวม
กรุงเทพมหานคร ซึ่งคาดว่าจะประกาศใช้ในช่วงปลายปี 2563 โดยจะเป็นการทดแทนผังเมืองเดิม
ตั้งแต่ปี 2556 ซึ่งกรุงเทพมหานครได้ดาเนินการจัดให้การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้
เสียแล้ว โดยแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มย่อย รวมถึงในเชิงระดับพื้นที่ส่วนต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนแต่ละ
พื้นที่มีความเข้าใจว่า พื้นที่ของตนลักษณะการวางผังเมืองอย่างไร
ควำมสอดคล้องของนโยบำยกำรพัฒนำเมืองกรุงเทพมหำนครกับเป้ำหมำยย่อยที่ 3
หากพิจารณาแผนการพัฒนากรุงเทพมหานครพบว่าได้มีการกาหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
เป้ า หมายย่ อ ยที่ 3 ไว้ ทั้ ง สิ้ น 1 ยุ ท ธศาสตร์ คื อ ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ว่ า ด้ ว ย การเจริ ญ เติ บ โตของเมื อ ง
กรุงเทพมหานครต้องมีการเจริญเติบโตอย่างมีระเบียบ มีการใช้ประโยชน์ที่ดิ น และทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีการแบ่งเป้าหมายที่สาคัญออกเป็น 3 เป้าหมายคือ
1) จากัดความหนาแน่นในพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นในไม่ให้เกิน 40,000 คน ต่อตารางเมตร
2) ลดระยะเวลาในการเดินทางระหว่างพื้นที่อยู่อาศัย กับแหล่งปฏิบัติงานให้ไม่เกิน 30 นาที
3) ระยะทางเฉลี่ยระหว่างแหล่งชุมชนกับสาธารณูปกรต่าง ๆ โดยไม่เกิน 5 กิโลเมตร
ประการแรกการจากัดความหนาแน่นของประชากรในพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นใน ซึ่งก็คือ
พื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์นั้นเอง โดยจะเน้นให้เกาะรัตนโกสินทร์มีการเจริญเติบโตด้านการท่องเที่ยว
หรื อเศรษฐกิจ จะไม่เน้ นการเจริญเติบโตของเมือง ประเด็นต่อมาในส่ วนของผั งเมืองรวม มีปรับ
รู ป แบบการใช้ป ระโยชน์ ของที่ดิน ในพื้นที่ต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ ส อดคล้ องกับการ
ขยายตัวของเมือง เช่น ในบางพื้นที่มีการปรับรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินจากพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัย
ให้กลายเป็นพื้นที่ทางพาณิชยกรรม เพื่อเป็นการกระจายสิ่งอานวยความสะดวกไปยังพื้นที่ต่าง ๆ
ให้กับประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก เป็นส่งเสริมให้มีศูนย์กลางทางธุรกิจของแต่ ละพื้นที่
ไม่ได้กระจุกตัวอยู่แต่ที่ในตัวเมืองเท่านั้น หรือการปรับระดับความหนาแน่นของประชากรในพื้นที่ต่าง ๆ
เพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง โดยบริเวณที่ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนผ่าน เพื่อเป็นการส่งเสริม
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การใช้ ป ระโยชน์ ข องที่ ดิ น รอบระบบขนส่ ง มวลชน ซึ่ ง การด าเนิ น การเช่ น นี้ จ ะท าให้ ก ารเข้ า ถึ ง
สาธารณูปโภค หรือแหล่งอานวยความสะดวกของประชาชนนั้นง่าย และสะดวกขึ้น
เป้ำหมำยย่อยที่ 4 ให้ควำมสำคัญกับกำรปกป้อง และคุ้มครองมรดกทำงวัฒนธรรม และ
ทรัพยำกรธรรมชำติ
สภำพปัญหำ หรือสถำนกำรณ์ปัจจุบัน
เป้าหมายย่อยที่ 4 เป็นเป้าหมายที่ว่าด้วยการอนุรักษ์พื้นที่มรดกทางวัฒนธรรม และมรดก
ทางธรรมชาติ อาทิ กลุ่มบ้านที่อยู่อาศัยโบราณ อนุสาวรีย์ หรื อพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ เป็นต้น โดยมองว่า
การเกิดขึ้นและการขยายตัวของเมือง ย่อมเป็นสิ่งที่กระทบต่อพื้นที่ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม หรือ
ทางธรรมชาติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่สิ่งที่สาคัญคือการอนุรักษ์พื้นที่เหล่านี้ให้สามารถอยู่ร่วมกันกับ
เมือง หรือการพัฒนาต่าง ๆ ได้อย่างยั่งยืน
ในปัจจุบันแผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ฉบับใหม่ ดาเนินการเสร็จ
สิ้นแล้ว อยู่ระหว่างการประกาศใช้ โดยออกมาทดแทนแผนเดิมที่ประกาศใช้มาตั้งแต่ปี 2540 ซึ่งที่
ผ่ า นมาแผนแม่ บ ทที่ ป ระกาศใช้ ใ นปี 2540 นั้ น จะเป็ น การเน้ น พั ฒ นา ปรั บ ปรุ ง และบู ร ณะ
โบราณสถาน และพื้นที่ทางวัฒ นธรรมต่าง ๆ ให้ มีส ภาพที่ส มบูรณ์ขึ้น แต่ขณะเดียวกันก็มีผลเสี ย
เช่นเดียวกัน โดยหนึ่งในผลกระทบที่ให้ได้ชัดคือการรื้อถอนชุมชนป้อมพระกาฬเพื่อนาไปสร้างเป็น
สวนสาธารณะ แม้ว่าชุมชนเหล่านั้นจะเป็นชุมชนที่มีอัตลักษณ์ที่ควรค่าแก่การรักษาก็ตาม นอกจากนี้
ยังมีกฎหมายที่สาคัญอีก 3 ฉบั บ ได้แก้ พระราชบัญญัติควบคุ มอาคาร มีข้อกาหนดที่สาคัญ อาทิ
การห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้อาคารบางประเภท การควบคุมความ
สู ง อาคาร การก าหนดลั ก ษณะทางสถาปั ต ยกรรม เช่ น ลั ก ษณะหลั ง คา สั ด ส่ ว นประตู ห น้ า ต่ าง
กฎหมายฉบับต่อมาคือ พระราชบัญญัติการผังเมือง หรือผังเมืองรวม ซึ่งเป็นสิ่งที่กาหนดลักษณะ
การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ต่าง ๆ ของเมือง ลักษณะการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ เป็นต้น และกฎหมาย
ฉบับสุดท้ายคือ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และ
เมื อ งเก่ า พ.ศ. 2546 ซึ่ ง ใช้ ส าหรั บ การวางแนวทางเกี่ ย วกั บ การอนุ รั ก ษ์ แ ละพั ฒ นาพื้ น ที่ เ กาะ
รัตนโกสินทร์ โดยได้มีการกาหนดนโยบายการใช้ประโยชน์ที่ดินในเกาะรัตนโกสินทร์เพิ่มเติม ได้แก่
การห้ า มประกอบอุตสาหกรรม หรือ โรงงานที่ อาจก่อให้ เ กิดอัคคี ภัย หรื อผลกระทบที่เ กิด ขึ้นกั บ
สิ่งแวดล้อม การจากัดการประกอบกิจการ เฉพาะที่จาเป็นต่อการดารงชีวิตเท่านั้น เป็นต้น
ควำมสอดคล้องของนโยบำยกำรพัฒนำเมืองกรุงเทพมหำนครกับเป้ำหมำยย่อยที่ 4
หน่ ว ยงานหลั ก ที่ ท าหน้ า ที่ ดู แ ลในการอนุ รั ก ษ์ รั ก ษามรดกทางวั ฒ นธรรมในพื้ น ที่
กรุงเทพมหานคร คือ คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า โดยมีหน้าที่ใน
การกาหนดนโยบาย กาหนดพื้นที่ และจัดทาแผนในการอนุรักษ์ รวมถึงการสนับสนุนงบประมาณ
การให้คาปรึกษา การออกกฎเกณฑ์ โดยนอกเหนือจากในแง่ของระดับนโยบายแล้ว การก่อสร้าง หรือ
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การปรับปรุงพื้นที่ ในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ซึ่งถูกกาหนดให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์ จะต้องมีการขออนุญาต
และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
โดยสาหรับแผนการแม่บทพัฒนาและอนุรักษ์ฉบับใหม่ที่คาดว่าจะกาลังประกาศนั้น จะมีการ
ขยายพื้นที่การอนุรักษ์ในเขตเกาะรัตนโกสินทร์ไปจนถึงพื้นที่ของคลองผดุงกรุงเกษมส่ งให้พื้นที่นั้น
เพิ่มขึ้นจากแผนแม่บทเดิมซึ่งอยู่ที่ 5.8 ตารางกิโลเมตร กลายเป็น 12.8 ตารางกิโลเมตร โดยในแผน
ดังกล่าวจะพูดถึงการพัฒนาเมืองเก่ารัตนโกสินทร์ในหลายมิติ ทั้งในแง่ของสิ่งปลูกสร้าง การจัดการ
การจราจร วั ฒ นธรรม และเศรษฐกิ จ ชุ ม ชน โดยจะมี ห น่ ว ยงานที่ รั บผิ ด ชอบ 2 หน่ ว ยงานหลั ก
นอกเหนือจากคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ อันได้แก่ 1) กรมศิลปากร จะดูแล
ในส่ ว นของระดั บ สิ่ ง ก่ อ สร้ า ง การขึ้ น ทะเบี ย นโบราณสถาน การอนุ รั ก ษ์ การบู ร ณะ และ 2 )
กรุงเทพมหานคร จะเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการพื้นที่ การบริหารการใช้ประโยชน์ข องพื้นที่ การ
ออกกฎระเบียบท้องถิ่น หรือเทศบัญญัติเพื่อให้เป็นไปตามแผนแม่บท โดยมีแผนหรือการดาเนินงานที่
สาคัญได้แก่
1) การกาหนดให้พื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์เป็นพื้นที่สีน้าตาลอ่อน หรือเป็นที่ดินเพื่อการอนุรักษ์
และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยจะมีการควบคุมไม่ให้มีการสร้างอาคารขนาดใหญ่ด้วย
2) การย้ายหน่วยงานราชการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ออกไป เพื่อลดความแออัด
ของพื้นที่ รวมถึงการดาเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ เช่น ลักษณะหรือสีของอาคาร ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่สาหรับเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ประการต่อมาตามที่ได้กล่าวไปแล้ วว่า ยังมีกฎหมายที่เป็นกลไกในการควบคุมพื้นที่เกาะ
รัตนโกสินทร์ ได้แก่ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พระราชบัญญัติการผังเมือง หรือผั งเมืองรวม
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า พ.ศ. 2546
แต่ด้วยความที่กฎหมายทั้ง 3 ฉบับนั้น เน้นการควบคุม รักษาสภาพสถาปัตยกรรมให้มีลักษณะคงเดิม
กล่าวคือ ถ้าจะมีการปรับปรุงก็ต้องให้มีสภาพเดิม หรือถ้าสร้างใหม่ ก็ต้องสร้างใหม่ให้เป็นสภาพเดิม
ให้เหมือนสมัยที่มีการเริ่มสร้าง คือในสมัยรัชกาลที่ 5 ทั้งนี้หากต้องการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์
ที่ดิน และลักษณะอาคารต้องมีการจัดทาแผนพัฒนาตามที่กฎหมายกาหนด ซึ่งส่งผลให้เกิดความไม่
สอดคล้องกับการดารงชีวิตของผู้คน กล่าวคือ อาคารต่าง ๆ แม้ว่าจะเป็นอาคารที่มีคุณค่า มีสถานะ
เป็นมรดกทางวัฒนธรรม แต่ในขณะเดียวกัน ก็เป็นพื้นที่ที่มีคนอาศัยอยู่จริง และต้องการใช้ประโยชน์
จากพื้นที่นั้นจริง ๆ ทาให้ผู้คนเหล่านั้นไม่สามารถปรับพื้นที่อยู่อาศัยของตนเองให้สอดคล้องกับการใช้
ประโยชน์ในปัจจุบันได้
เป้ำหมำยย่อยที่ 5 ลดจำนวนกำรตำย ผู้คนที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงควำมสูญเสียทำง
เศรษฐกิจ อันเกิดจำกภัยพิบัติ ซึ่งรวมถึงภัยพิบัติทำงน้ำ โดยมุ่งเน้นกำรปกป้องโดยเฉพำะผู้คนที่
ยำกจน หรือกลุ่มเปรำะปำง
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สภำพปัญหำ หรือสถำนกำรณ์ปัจจุบัน
เป้าหมายย่อยที่ 5 จะประกอบไปด้วย 2 ประเด็นหลักที่สาคัญ ประการแรก คือ การเสียชีวิต
ได้รับบาดเจ็บ สูญหาย หรือได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ โดยมุ่งเน้นสัดส่วนจานวยประชากรที่ได้รับ
ผลกระทบจากภัยพิบัติ และการลดความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจที่เป็นผลมาจากภัยพิบัติ
ส าหรั บ กรุ ง เทพมหานครนั้ นตั้ง อยู่ ในพื้ นที่ ราบลุ่ ม ริมแม่น้ า และในบางพื้นที่ มีน้ าท่ว มถึ ง
โดยพื้ น ที่ ทั้ ง หมดของกรุ งเทพมหานครนั้ น อยู่ สู ง ไม่เ กิ น 1.50 เมตรจากระดั บ น้ าทะเล ส่ ง ผลให้
กรุงเทพมหานครประสบกับปัญหาอุทกภัยเสมอมา นอกจากนี้ยังมีการก่อสร้างในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่
รองรับน้า หรือพื้นที่ระบาย รวมถึงมีการสูบน้าบาดาลใต้ดินมาใช้เป็นจานวนมากส่งผลต่อการทรุดของ
แผ่นดินซึ่งส่งผลต่อการประสบปัญหาอุทกภัยที่มากขึ้นเช่นเดียวกัน ส่วนการกัดเซาะชายฝั่งทะเลนั้น
จะเป็นในส่วนของบริเวณชายทะเลบางขุนเทียน โดยชายฝั่งทะเลในบริเวณนั้นจะเป็นลักษณะของหาด
โคลน ยาวประมาณ 5 เมตร โดยในช่วงระยะเวลาเกือบ 30 ปีที่ผ่านมา พบว่ามีการกัดเซาะรุนแรงจน
พื้นที่หายไปแล้วกว่า 800 เมตร ทั้งนี้ในแง่ของภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาตินั้น จากการเก็บข้อมูล
ระหว่างปี 2553-2558 พบว่า ภัยพิบัติจากธรรมชาติที่เกิดขึ้นมากที่สุดคือ วาตภัย จานวนทั้งสิ้น 116
ครั้ง ตามมาด้วยแผ่นดินไหว 12 ครั้ง และอุทกภัยทั้งสิ้น 8 ครั้ง
นอกเหนื อ จากภั ย พิ บั ติ จ ากธรรมชาติ ภั ย พิบั ติ จ ากฝี มื อ มนุ ษ ย์ ก็ เ ป็ น อี ก สิ่ ง หนึ่ ง ที่ ต้ อ งให้
ความสาคัญเช่น เดีย วกัน เพราะเป็นภัยพิบัติที่ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินได้
เช่ น เดี ย วกั น โดยจากการเก็ บ ข้ อ มู ล ในช่ ว งปี 2553-2558 พบว่ า ภั ย พิ บั ติ จ ากฝี มื อ มนุ ษ ย์ ที่ มี
ความสาคัญ และเกิดขึ้นบ่อยที่สุดคือ อัคคีภัย โดยมีการเกิดขึ้นกว่า 5,733 ครั้ง รองลองมาคือภัยจาก
สารเคมี และวัสดุอันตรายจานวนที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น 310 ครั้ง ซึ่งลักษณะภัยพิบัติแบบนี้ เป็นภัยพิบัติ
ที่มาพร้อมกับความเป็นเมือง มาพร้อมกับการพัฒนาอุตสาหกรรม และเป็นภัยพิบัติที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ
ช่วงเวลา หรือฤดูกาล เป็นสิ่งที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
ควำมสอดคล้องของนโยบำยกำรพัฒนำเมืองกรุงเทพมหำนครกับเป้ำหมำยย่อยที่ 5
กรุ ง เทพมหานครได้ มี ก าหนดยุ ท ธศาสตร์ เมื อ งปลอดภั ย พิ บั ติ ไ ว้ ใ นแผนพั ฒ นา
กรุงเทพมหานครด้วย โดยมุ่งเน้นที่ภัยพิบัติหลัก 2 ประเภทคือ ปัญหาอุทกภัย ปัญหาท่วมน้าขัง และ
ปัญหาการถูกกัดเซาะของชายฝั่ง ซึ่งเป็นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นบ่อยในพื้นที่และส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน โดยมีแนวทาง หรือโครงการที่สาคัญดังนี้
- การก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้าขนาดใหญ่ และแนวป้องกันน้าท่วมริมแม่น้าเจ้าพระยา
- การปรับปรุงท่อระบายน้า คลองสายหลักต่าง ๆ รวมถึงการดาเนินการโครงการ
แก้มลิง
- การศึกษาผกระทบ และก่อสร้างตามโครงการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
- โครงจัดให้ มีระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ และระบบพยากรณ์ที่เชื่อมต่อกับ
ระบบหลักให้ครบทุกเขตภายในปี 2565
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นอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังได้มี การกาหนดยุทธศาสตร์สิ่งก่อสร้างปลอดภัย เพื่อป้องกัน
อุบัติภัยที่อาจจะเกิดขึ้นจากสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ อาทิ โครงสร้างตึกถล่มหรืออัคคีภัย โดยมุ่งเน้นในการ
วางมาตรฐานของอาคารให้มีการก่อสร้างที่มีคุณภาพ เพื่อลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากตัวตึก
โดยมีโครงการที่สาคัญได้แก่ โครงการพัฒนาฐานข้อมูลและติดตามโครงสร้างอาคาร, โครงการติดตั้ง
ระบบตรวจสอบสุขภาพให้กับโครงสร้างพื้นฐานที่มีผลกระทบต่อประชาชนสูง หรือโครงการ City
Infrastructure Insurance เพื่ อ คุ้ ม ครองชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ของโครงสร้ า งพื้ น ฐานที่ อ ยู่ ใ นความ
รับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร
แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ศึกษาพบว่าตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานครยังขาดอีก 1 ประเด็นสาคัญที่
อาจจะเป็นปัญหาได้ในอนาคตนั้นก็คือ ปัญหาแผ่นดินทรุดตัว โดยกรุงเทพมหานครนั้นโดยปกติเป็น
พื้นที่ที่อยู่ต่ากว่าระดับน้าทะเลอยู่แล้ว ซึ่งถ้าหากระดับน้าทะเลในโลกเพิ่มสูงขึ้น กรุงเทพมหานคร
จะต้องได้รับผลกระทบโดยตรง ประกอบกับองค์กอบโครงสร้างพื้นดินของกรุงเทพมหานครมีลักษณะ
เป็นดินโคลน ยิ่งการขยายตัวของเมืองมีการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างขยายใหญ่มากมาย ยิ่งส่งผลต่อการ
ทรุดตัวของแผ่นดิน ดังนั้นกรุงเทพมหานครควรมีนโยบายที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญ หา หรือป้องกัน
ปัญหาดังกล่าว นอกจากนี้ กทม. ควรให้ความสาคัญกับการประเมินความเสี่ยงภัยพิบัติรูปแบบใหม่ ๆ
ที่อาจจะเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อม สภาพอากาศที่เปลี่ยนไปเพื่อที่จะสามารถแก้ไขได้อย่าง
ทันท่วงที
เป้ำ หมำยย่อยที่ 6 ลดผลกระทบที่เ กิดขึ้น ต่อหัวประชำกรในด้ำ นสิ่งแวดล้อม โดยให้
ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำคุณภำพอำกำศ และกำรจัดกำรกับของเสีย
สภำพปัญหำ หรือสถำนกำรณ์ปัจจุบัน
เป้าหมายย่อยที่ 6 เป็นเป้าหมายที่กล่าวถึงประเด็นของคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีประเด็น
ตัวชี้วัดที่สาคัญ 2 ประเด็นคือ การกาจัดของเสีย และคุณภาพอากาศ
ตัวชี้วัดแรก คือ ความสามารถในการกาจัดของเสียของเมือง โดยวัดจากสัดส่วนของขยะมูล
ฝอยที่มีการจัดเก็บเป็นประจา รวมถึงการได้รับการบาบัดหรือกาจัดอย่างเหมาะสม โดยจากข้อมูลของ
กรุงเทพมหานคร สานักสิ่งแวดล้อม (2562) ในปีงบประมาณ 2562 พบว่ากรุงเทพมหานครมีการ
เกิดขึ้นของขยะมูลฝอยเฉลี่ยเดือนละ 10,500 ตัน โดยขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นกว่าร้อยละ 80 ถูกกาจัด
ด้วยการฝังกลบ โดยมีพื้นที่ฝังกลบอยู่ 2 พื้นที่คือที่ จ.ฉะเชิงเทรา และจ.นครปฐม และมีเพียงร้อยละ
20 เท่านั้นที่มีการกาจัดด้วยวิธีอื่น ได้แก่ ร้อยละ 15 นาไปผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ และร้อยละ 5 ทาการ
กาจัดด้วยเตาเผาขยะและนามาผลิตไฟฟ้า นอกจากนี้มีขยะเพียง 180 ตันต่อวันเท่านั้นที่ถูกนามารี
ไซเคิล จากข้อมูลทั้งหมดจะเห็นว่าขยะของกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ถูกกาจัดโดยวิธีฝังกลบ ซึ่งเป็น
วิธีการที่ ไม่ยั่ งยื น เนื่ อ งจากจะมีข้อจ ากัดเรื่ องพื้นที่ ซึ่งถ้า หากพื้น ที่ที่ดาเนินการอยู่ในปั จจุบัน ไม่
สามารถรองรับขยะได้เพิ่มแล้วก็ต้องดาเนินการจัดหาพื้นที่ใหม่
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ตัวชี้วัดที่ 2 คือ มาตรฐานคุณภาพอากาศ โดยมุ่งเน้นไปที่ฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5
ไมครอน โดยองค์การอนามัยโลกได้กาหนดค่ามาตรฐานของปริมาณฝุ่นละอองประเภทดังกล่าวไว้ที่ไม่
เกิน 25 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร สาหรับประเทศไทย โดยข้อมูลจาก IQ Air ในปี 2562 ประเทศ
ไทยมีค่าเฉลี่ยปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อยู่ที่ 22.8 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งถือว่า
ลดมาอย่างต่อเนื่องจากปี 2560 และ 2561 แต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีเดือนที่ค่าเฉลี่ยในกรุงเทพมหานคร
มีป ริ ม าณฝุ่ น ละอองเกิน ค่ามาตรฐานจ านวน 4 เดื อน ได้แ ก่มกราคม มีน าคม พฤศจิก ายน และ
ธันวาคม 2562 โดยสาเหตุหลักของฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีสาเหตุมาจากหลาย
สาเหตุ เช่น การจราจร การก่อสร้าง เป็นต้น (IQ Air, 2020)
ควำมสอดคล้องของนโยบำยกำรพัฒนำเมืองกรุงเทพมหำนครกับเป้ำหมำยย่อยที่ 6
กรุงเทพมหานครได้ทาการบรรจุนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมไว้ใน
แผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี ไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 1 มหานครปลอดภัย โดยอยู่ในมิติที่ 1.1
ปลอดมลพิษ โดยแบ่งออกเป็นทั้ งสิ้น 3 ด้าน คือ 1) การพัฒนาคุณภาพของแหล่งน้า 2) การจัดการ
ขยะมูลฝอย และของเสียอันตราย และ 3) การพัฒนาคุณภาพอากาศและเสียง
- น้าเสียจากทุกครัวเรือนได้รับการบาบัดก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้าสาธารณะ
สาหรับเป้าหมายนี้จะมุ่งเน้นที่ประการแรก น้าเสียที่เกิดขึ้นจากชุมชนจะได้รับการบาบัดให้ได้
อย่างน้อยร้อยละ 60 ภายในปี 2575 และประการที่สองคือ ในแง่ของคุณภาพน้าในแหล่งน้าธรรมชาติ
ต่าง ๆ มีการตั้งค่าเป้าหมายไว้ที่ ภายในปี 2575 แหล่งน้าร้อยละ 80 ต้องมีค่าออกซิเจนที่ละลายในน้า
หรือค่า OD อยู่ที่เท่ากับหรือมากกว่า 2 มิลลิกรัมต่อ ลิตร และมากกว่าร้อยละ 60 มีค่า OD มากกว่า
3 มิลลิกรัมต่อลิตร
ประเด็นนี้อาจจะไม่ได้ถูกกล่าวถึงอย่างชัดเจนเหมือนการกาจัดขยะมูลฝอย หรือคุณภาพของ
อากาศ แต่แหล่ งน้าก็ถือเป็ นส่ว นหนึ่งของสภาพแวดล้ อมที่ส าคัญของกรุงเทพมหานคร เนื่องจาก
กรุงเทพมหานครมีแม่น้าเจ้าพระยาเป็นแม่น้าสายที่สาคัญ และมีขนาดใหญ่ที่ไหลในพื้นที่ รวมถึงมี
คลองย่อยอีกกว่า 1,600 คลอง นอกจากนี้การพัฒนาสภาพแวดล้อมแหล่งน้า จะส่งผลโดยตรงกับ
เป้าหมายการพัฒนาย่อยที่ 1 ในประเด็นของการพัฒนาชุมชนแออัด เพราะ การอยู่ในสภาพแวดล้อม
ที่ไม่เหมาะสม และการขาดแคลนน้าสะอาด ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่สาคัญในกาหนดพื้นใดพื้นที่หนึ่งเป็น
ชุมชนแออัด หรือสลัม
- ขยะมูลฝอยทั้งหมดได้รับการจัดการอย่างถูกสุขลักษณะ
สาหรับการจัดการขยะมูลฝอย กรุงเทพมหานครได้วางยุทธศาสตร์ไว้ว่า จะต้องมีขยะมูลฝอย
ที่สามารถนากลับมาใช้ประโยชน์ได้เพิ่มขึ้น กาหนดให้มีขยะที่นากลับมาใช้ใหม่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
ในปี 2575 โดยกรุงเทพมหานครวางแบบแผนรูปแบบการกาจัดขยะไว้ทั้งสิ้น 3 รูปแบบคือ
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- การจัดการขยะต้นทาง หมายถึง การที่ต้นทางซึ่งเป็นจุดกาเนิดขยะสามารถคัด
แยกขยะได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้สามารถน้าขยะบางส่วนสามารถนากลับมาใช้ ใหม่ได้ ส่งผลให้ขยะที่
จะต้องนาไปทิ้งนั้นมีปริมาณน้อยลง รวมถึงขยะที่ถูกทิ้งมีการคัดแยกประเภทอย่างชัดเจน
- การจัดการขยะกลางทาง หมายถึง ความสามารถของกรุงเทพมหานครในการ
ดาเนินการจัดเก็บขยะที่ถูกผลิตมาจากต้นทาง อาทิ ครัวเรือน หน่วยงานราชการ/ธุรกิจ หรือโรงงาน
อุตสาหกรรม โดยสามารถจัดเก็บได้หมดต่อขยะที่ผลิตได้ต่อวัน เพื่อไม่ให้มีขยะตกค้าง
- การจัดการขยะปลายทาง หมายถึง การที่ขยะทั้งหมด ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น
ขยะมูลฝอย ขยะติดเชื้อ หรือขยะอันตรายถูกขจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ รวมถึงสามารถที่จะ
นาขยะที่ถูกทิ้งนากลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่ได้ โดยในปี 2563 ได้กาหนดค่าเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 20
อาทิ การนาขยะมูลฝอยมาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ หรือการศึกษาการใช้ขยะมาผลิตไฟฟ้า นอกจากนี้
นอกเหนือจากการนากลับมาใช้ใหม่ รวมถึงการเพิ่มปริมาณการใช้เตาเผาขยะ เพื่อให้เหลือขยะที่ต้อง
ดาเนินการไปฝังกลบน้อยลง
- พลเมืองกรุงเทพมหานคร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร
มีโอกาสได้สูด
- อากาศบริษัทไม่น้อยกว่า 200 วันต่อปี
สาหรั บคุณภาพอากาศตามแผนพัฒนากรุ งเทพมหานคร ระยะ 20 ปี จะวัดจาก
ฝุ่นละอองไม่เกิน 10 ไมครอน ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ร้อยละจานวนค่าเฉลี่ยของก๊าซ
โอโซน ค่าเฉลี่ยของก๊าซไนโตรเจน
แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามในส่ ว นนี้ ผู้ ศึ ก ษามี ค วามเห็ นมาที่ ผ่ า นมาในช่ว งปี 2560-2561
มีเพียง 4 เดือนเท่านั้น ที่กรุงเทพมหานครมีจานวนฝุ่นละอองขนาดเล็กเกิดกว่าที่มาตรฐานองค์การ
อนามั ย โลกก าหนด เพราะฉะนั้ น ตั ว ชี้ วั ด นี้ อ าจจะต้ อ งมี ก ารขยายเป้ า หมายให้ มี จ านวนวั น ที่
กรุงเทพมหานครมีอากาศตามเกณฑ์มาตรฐานที่มากขึ้น (มากกว่า 200 วัน) หรือตั้งเป้าหมายในการ
ลดจานวนฝุ่นละอองให้ต่าลง ซึ่งอาจจะตั้งเป้าหมายไว้ที่ 10 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งระดับที่
องค์การอนามัยโลกแนะนาว่าจะเป็น ระดับที่ลดความเสี่ยงของการเกิดอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์
ได้ ทั้งนี้ในความเป็นจริงองค์อนามัยโลกยังแนะนาอีกว่าในความเป็นจริงแล้ว การสัมผัสกั บฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก PM 2.5 ไม่ว่าจะในระดับใด ล้วนมีผลต่อสุขภาพทั้งสิ้น (องค์การอนามัยโลก, 2018)
อย่างไรก็ตามผู้ศึกษายังคงมีข้อสังเกตบางประการต่อนโยบายของกรุงเทพมหานคร ประการ
แรกในการกาหนดค่าเป้าหมายของค่ามาตรฐานของค่า OD หรือค่าออกซิเจนที่ละลายในน้าไว้ที่ 2
มิลลิกรัมต่อลิตรนั้น พบว่า ในความเป็นจริงแล้วในการกาหนดค่ามาตรฐานของค่า OD นั้น หากค่า
OD ในน้ามีค่าที่ต่าว่า 3 มิลลิกรั มต่อลิตรนั้น ถือว่าเป็นน้าเสีย โดยค่า OD ของน้าที่เป็นน้าคุณภาพดี
ควรจะอยู่ที่ระดับ 5-7 มิลลิกรัมต่อลิตร (มงคล ต๊ะอุ่น, 2546) เพราะฉะนั้นในการตั้งค่าเป้าหมายนั้น
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ไม่ควรตั้งค่าเป้าหมายในลักษณะนี้ เพราะแม้ว่าหากบรรลุเป้าหมายได้แล้ว ผลลัพธ์ที่ได้ก็อาจจะยังคง
ต่ากว่าค่ามาตรฐานอยู่
เป้ำหมำยย่อยที่ 7 จัดให้มีกำรเข้ำถึงพื้นที่สำธำรณะ หรือพื้นที่สีเขียวสำหรับทุกคนที่มี
ควำมปลอดภัย โดยเฉพำะสำหรับเด็ก ผู้หญิง คนชรำ และผู้พิกำร
สภำพปัญหำและสถำนกำรณ์ปัจจุบัน
เป้ า หมายย่ อ ยที่ 7 เป็ น การกล่ า วถึ งการจั ดให้ มี พื้ นที่ ส่ ว นกลาง พื้น ที่ สี เ ขีย วของเมื อ งที่
ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงได้ โดยมีตัว ชี้วัด ด้วยกันทั้งสิ้น 2 ตัวชี้วัดคือ 1) สั ดส่ว นของพื้นที่
สาธารณะต่อจานวนประชากร และ 2ฉ จานวนของประชากรที่ตกเป็นเหยื่อของการถูกทาร้าย หรือ
ถูกล่วงละเมิดในทุกรูปแบบ
สาหรับตัวชี้วัดที่ 1 นิยามของพื้นที่ส่วนกลาง/พื้ นที่สีเขียวนี้ หมายถึง พื้นที่ส่วนกลางที่รัฐ
หรือหน่วยงานอื่นใด จัดสรรให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยไม่ได้มุ่งเน้นผลกาไร ซึ่งสามารถ
แบ่งได้ 4 ประเภท ได้แก่ 1) สวนสาธารณะ 2) พื้นที่ทางธรรมชาติ เช่น พื้นที่ริมน้า พื้นที่ชายหาด 3)
พื้นที่เปิดสาหรับกิจกรรมทางสังคม เช่น ลานอเนกประสงค์ หรือสนามกีฬา 4) พื้นที่จัตุรัส ที่อาจอยู่
ควบคู่กับพื้นที่อยู่อาศัย หรือย่านการค้า เช่น Union Square, New York เป็นต้น โดยพื้นที่เหล่านั้น
ต้องเป็นพื้นที่ที่มีการจัดสรร มีการบริการจัดการเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ และ
วางแผนการใช้ประโยชน์ที่ชัดเจน รวมถึงการบริหารจัดการเรื่องความปลอดภัย
สาหรับประเทศไทย จากการสาหรับสัดส่วนพื้นที่สีเขียวต่อจานวนประชากรพบว่ายังอยู่ใน
ระดับที่ต่ากว่ามาตรฐานที่กาหนดโดยองค์การอนามัยโลกซึ่งอยู่ที่ 9 ตารางเมตรต่อคน โดยข้ อมูลจาก
สานักสิ่งแวดล้อม และสานักยุทธศาสตร์และประเมินผล ของกรุงเทพมหานครพบว่าปัจจุบันพื้นที่สี
เขียวต่อจานวนประชากรอยู่ที่ 6.97 ตารางเมตร ต่อคน ทั้งนี้เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านอย่าง
มาเลเซีย และสิงคโปร์ถือว่ามีความแตกต่างมาก โดยสิงคโปร์มีอัตราส่วนอยู่ที่ 66 ตารางเมตรต่อคน
และมาเลเซียอยู่ที่ 44 ตารางเมตร ต่อคน ส่วนพื้นที่สาธารณะอื่น ๆ เช่น การบริหารจัดการพื้นที่ทาง
ธรรมชาติ กรุงเทพมหานครยังมีผลการดาเนินงานที่ไม่ชัดเจนมากนัก โดยพื้นที่ทางธรรมชาติที่สาคัญ
ของกรุงเทพมหานครก็คือ แม่น้าเจ้าพระยา และคลองต่าง ๆ ซึ่ง มีจานวนอยู่ที่ประมาณ 1,600 แห่ง
แต่การบริหารจัดการยังมีปัญหา เนื่องจากพื้นที่ต่าง ๆ มักประสบปัญหา การบุกรุกตั้งบ้านเรือนของ
ชุมชนต่าง ๆ
ประการต่อมาคือ ตัวชี้วัดตัวที่ 2 จานวนของผู้ที่ถูกล่วงละเมิดทั้งทางร่างกาย และทางเพศ
โดยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมองว่าการถูกล่วงละเมิดทางเพศนอกเหนือจะส่งผลโดยตรงต่อสภาพ
ร่างกายและจิตใจของผู้ถูกกระทาแล้ว ยังส่งผลต่อความสามารถในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม
ของเธอ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและสังคมที่เธออยู่ ประกอบกับการพัฒนาพื้นที่สาธารณะ
ประเด็นสาคัญหนึ่งคือ ความปลอดภัย กล่าวคือผู้คนจะต้องใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะได้อย่างปลอดภัย
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สหประชาชาติได้เคยให้ความเห็นไว้ว่า ปัจจุบันแนวโน้มของอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
ล่วงละเมิดทางเพศ และร่างกายนั้นมีแนวโน้มที่ดีขึ้น โดยสาหรับประเทศไทยนั้น จากการรวบรวมของ
สานักงานตารวจแห่ งชาติพบว่าข้อมูลการรับแจ้งความในฐานความผิดที่เกี่ยวข้องกับ ชีวิต ร่างกาย
และเพศ เฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในช่วงระหว่างปี 2560-2562 มีแนวโน้มลดลงเช่นเดียวกัน
ปีพุทธศักรำช
2560
2561
2562

จำนวนกำรรับแจ้งควำม
2728 ราย
2658 ราย
2483 ราย

ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง, สานักงานตารวจแห่งชาติ
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่เผยแพร่โดยสานักงานตารวจแหงชาตินั้นอาจจะยังไม่ครอบคลุมฐาน
ความผิดที่เกี่ยวข้องกับทั้งหมด อาทิ ไม่รวมฐานความผิดอนาจาร เป็นต้น รวมถึงแม้ว่าจานวนการรับ
แจ้งความจะมีจานวนลดลง แต่ก็ไม่ได้อยู่ในอัตราส่ วนการลดลงอย่างมากนัก นอกจากอีกหนึ่งปัญหา
ของการรวบรวมข้อมูล การก่ออาชญากรรมยังพบว่า ผู้ เสี ยหายจานวนมากไม่ยอมเข้ามาแจ้งความ
ดาเนินคดีกับผู้กระทาความผิด เนื่องจากอับอาย หรือเหตุผลส่วนตัวอื่น ๆ
ควำมสอดคล้องของนโยบำยกำรพัฒนำเมืองกรุงเทพมหำนครกับเป้ำหมำยย่อยที่ 7
จากการกาหนดนโยบายของกรุงเทพมหานครพบว่ากรุงเทพมหานคร ตระหนักดีว่าปัจจุบัน
พื้ น ที่ สี เ ขี ย วของกรุ ง เทพมหานครที่ อ ยู่ ใ นระดั บ 6.08 ตารางเมตรต่ อ คนนั้ น อยู่ ใ นระดั บ ที่ ต่ า
กรุงเทพมหานครจึงได้มีการตั้งเป้าหมายในแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี ว่า ประชากรใน
กรุงเทพมหานครต้องมีพื้นที่สีเขียวเฉลี่ยต่อหัวประชากรอยู่ที่ไม่น้อยกว่า 9 ตารางเมตรต่อคน ซึ่งเป็น
ค่ามาตรฐานขององค์การอนามัย โลก (WHO) รวมถึงกรุงเทพมหานครต้องมีพื้นที่สี่ เขียวกระจาย
ครอบคลุมกรุงเทพมหานครให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของพื้นที่
ด้ ว ยเป้ า หมายดั ง กล่ า วที่ ไ ด้ มี ก ารตั้ ง ไว้ กรุ ง เทพมหานครจึ ง ได้ มี ก ารก าหนดโครงการที่
เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร โดยมีโครงการ และแนวทางที่สาคัญ ดังนี้
- โครงการจั ด หาพื้ น ที่ เ พื่ อ พั ฒ นาเป็ น พื้ น ที่ สี เ ขี ย ว เพื่ อ พั ฒ นาเป็ น สวนสาธารณะ หรื อ
สวนหย่อม มีโครงการที่สาคัญ เช่น สวนสาธารณะบึงลาไผ่ เขตมีนบุรี
- โครงการอนุรักษ์ และคุ้มครองพื้นที่สีเขียวในสวนป่าของประชาชน หรือสวนผลไม้
- โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูพันธุ์ไม้ และความหลากหลายของชีวิตในสวนสาธารณะ และในเขตเมือง
- โครงการที่ส าคัญอื่น ๆ เช่น โครงการเพิ่มพื้นที่สี เขียวในรูปแบบสวนแนวตั้ ง โครงการ
อนุรักษ์ต้นไม้ขนาดใหญ่ และโครงการสนับสนุนสวนรูปแบบสวนใหญ่ซึ่งบริหารจัดการโดยชุมชน
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จากการวางนโยบายของกรุงเทพมหานครจะเห็นว่ามีการมุ่งเน้นในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยมี
โครงการที่ ชั ด เจนในการหาพื้ น ที่ ส าหรั บ การจั ด ท า และบริ ห ารจั ด การให้ เ ป็ น พื้ น ที่ สี เ ขี ย ว หรื อ
สวนสาธารณะ แต่หากสังเกตจากแนวทางที่ระบุในแผนการพัฒนาจะเห็นว่ากรุงเทพมหานคร เริ่มมี
แนวทางในการจัดหา จัดสร้างรูปแบบสวนสาธารณะในรูปแบบอื่น เช่น สวนแนวตั้ง หรือสวนหย่อมชุน
ชน เนื่องจากกรุงเทพมหานครเริ่มประสบปัญหาในการจัดหาพื้นที่สาหรับการสร้างสวนสาธารณะ โดยมี
สาเหตุหลายประการ เช่น ที่ดินมีราคาแพง การใช้ประโยชน์มุ่งเน้นไปทางการใช้ประโยชน์ทางด้าน
เศรษฐกิจมากกว่า แต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีพื้นที่สีเขียวอีก 1 ประเภท ที่อาจจะยังไม่ได้ถูกกล่าวถึงใน
แผนพัฒนาของกรุงเทพมหานครมากนัก คือ การจัดให้มีพื้นที่สีเขียวบริเวณถนนของกรุงเทพมหานคร
เพราะแม้ว่ากรุงเทพมหานครจะไม่สามารถพื้นที่ขนาดใหญ่ในการจัดสร้างสวนสาธารณะได้ แต่พื้นที่
ถนน เป็นพื้นที่ที่เป็นแนวยาว สามารถจัดให้มีพื้นที่สีเขียวตลอดแนวยาวได้ ก็จะเป็นโครงข่ายพื้นที่สี
เขียวขนาดใหญ่ ซึ่งนอกเหนือจะเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมการใช้ทางคนเดิน และ
ทางจักรยานอีกด้วย ซึ่งปัจจุบันมีแผนดาเนินการช่วงทั้งสิ้น 1 โครงการคือ บริเวณพื้นที่ถนนสาทร
แต่ถ้าหาก กทม. ให้ความสาคัญและดาเนินการในทุกพื้นที่ ก็จะก่อให้เกิดโครงข่ายพื้นที่สีเขียวขนดใหญ่
ประกอบกับการสร้างสวนสาธารณะขนาดใหญ่ แม้จะเป็นเพิ่มพื้นที่สีเขียวได้เป็นจานวนมาก แต่ใน
ขณะเดียวกันประชาชนอาจจะมีปัญหาเรื่องการเข้าถึง หรือไม่ได้ใช้ประโยชน์กันทุกคน

ภาพที่ 5.1 พื้นที่สีเขียวในพื้นที่ถนนของประเทศสิงคโปร์
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ภาพที่ 5.2 พื้นที่สีเขียวในพื้นที่ถนนของประเทศเวียดนาม
สาหรับประเด็นการสร้างพื้นที่สาธารณะ และพื้นที่สีเขียวพบว่า กรุงเทพมหานคร มีการเห็น
ถึงความสาคัญต่อการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวที่เพียงพอต่อจานวนประชากร การระบุนโยบายในการพัฒนา
พื้นที่สีเขียวไว้ในแผนพัฒนาเมืองแต่อย่างไรก็ตามหากพิจารณาแล้วยังพบว่าการกาหนดนโยบายใน
การบริ ห ารจั ด การของกรุ ง เทพมหานครยั ง ขาดมิ ติ ใ นการพั ฒ นาพื้ น ที ส าธารณะรู ป แบบอื่ น ที่
นอกเหนือจากพื้นที่สาธารณะที่เป็นพื้นที่สีเขียว เช่น พื้นที่เปิดสาหรับกิจกรรมทางสังคม หรือ สนามกีฬา
เป็นต้น ซึ่งพื้นที่สาธารณะเช่นนี้ก็ถือเป็นพื้นที่สาธารณะอีกหนึ่งรูปแบบที่มีความจาเป็นเช่นเดียวกัน
นอกจากนี้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการอานวยความสะดวกให้กับประชากรกลุ่ม
เปราะบางในการใช้พื้นที่สาธารณะกรุงเทพมหานครได้กาหนดยุทธศาสตร์ “มหานครสาหรับทุกคน”
โดยได้ว่ายุทธศาสตร์ไว้ว่า ในปี 2575 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส จะต้องได้รับสวั สดิการสังคม
สาธารณูปโภค สิ่งอานวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน โดยตั้งเป้าหมายไว้ว่าภายในปี 2575 สัดส่วนของ
สาธารณูป โภคขั้น พื้น ฐานของ เช่น ห้ องน้าสาธารณะสาหรับผู้พิ การ/ผู้ สูงอายุ ทางเดินขึ้นอาคาร
ทางลาดลิ ฟท์ สะพานลอย ที่ได้รับการปรับปรุง หรือพัฒนาให้เหมาะสมกับ ผู้พิ การหรือผู้ สูงอายุ
จะต้องมีสัดส่วนร้อยละ 100 และภายในปี 2570 เพิ่มสัดส่วนของสิ่งอานวยความสะดวก เช่น รถเข็น
ราวจับกันลื่น สาหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 100
ประการต่อมา ในส่วนของตัวชี้วัดนี้จะเป็นประเด็นของเป้าหมายนี้ คือความปลอดภัยของ
ประชาชน โดยเฉพาะ เด็ก ผู้ หญิง คนชรา ในพื้นที่สาธารณะ ซึ่งต้องทาความเข้าใจก่อนว่า อานาจ
หน้าที่ส่วนใหญ่ในการรั กษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมอานาจ
หน้าที่เหล่านั้นส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพมหานคร ดังนั้นนโยบายของกรุงเทพมหานครนั้นจะเน้นไป
การป้องกันอาชญากรรม โดยตั้งเป้าหมายว่าภายในปี 2575 กรุงเทพมหานคร จะมีความปลอดภัย
จากอาชญากรรมอยู่ใน 5 อันดับแรกของเมืองหลวงในเอเชีย โดยมีการวางแนวทางไว้ 2 แนวทางคือ
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การลดความเสี่ยงของการเกิดอาชญากรรม โดยมุ่งเน้นไปที่การทาให้พื้นที่เสี่ยง หรือล่อแหลมที่จะเกิด
เหตุอาชญากรรมมีความเสี่ยงลดลง โดยประกอบไปด้วย
- โครงการเพิ่มการติดตั้งแสงส่องสว่างทั่วพื้นที่
- โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ทั่วพื้นที่ ซึ่งเริ่มถึงบริเวณพื้นที่สาธารณะ เช่น
สวนสาธารณะ สนามกีฬา ศูนย์เยาวชน รวมถึงการปรับปรุงศูนย์ควบคุมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- โครงการออกสารวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม
นอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังให้ความสาคัญกับปัญหายาเสพติด เนื่องจากมองว่ายาเสพติด
จะเป็ น ต้ น เหตุ ที่ ส าคั ญ ของการเกิ ด อาชญากรรมประเภทอื่ น ต่ อ มา ทั้ ง ต่ อ ชี วิ ต ร่ า งกาย และ
ต่อทรัพย์สินโดยเป็นการวางนโยบายเชิงป้องกั น ได้แก่ การเฝ้าระวังยาเสพติดทั้งในชุมชน โรงเรียน
และสถานประกอบการ รวมถึงสร้างเครือข่ายอาสาสมัคร และชุมชนเฝ้าระวังยาเสพติด ขยายขอบเขต
การให้ความช่วยเหลือสาหรับการบาบัดยาเสพติดอย่างสมัครใจ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือหลังจาก
ที่การบาบัดด้วย
โดยสรุปในประเด็นนี้ผู้ ศึกษามองว่า ประเด็นนี้ในเบื้องต้นกับสอดคล้องกับเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนที่ 11 เนื่องจาก เป็นความพยายามในการที่ต้องการปรับปรุงพื้นที่สาธารณะให้มีความ
ปลอดภัยต่อการใช้ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยเฉพาะประเด็นสาคัญคือ การลงสารวจพื้นที่
ต่ า ง ๆ ของเมื อ งเป็ น ประจ า เนื่ อ งจาก การเจริ ญ เติ บ โต หรื อ การขยายของเมื อ งเป็ น สิ่ ง ที่ มี อ ยู่
ตลอดเวลา จะทาให้อาจมีพื้นที่เสี่ยงเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเข้าไปดาเนินการปรับปรุงอย่างทันท่วงที
6. ข้อเสนอแนะ
จากศึกษานโยบายในระดับต่าง ๆ นั้น พบว่ามีการกล่าวถึงการพัฒนา หรือโครงการในด้าน
ต่าง ๆ ที่สอดคล้องเกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 11 โดยส่วนสาคัญคือการที่ประเทศไทย
เข้าร่วมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนภาคสมัครใจ และรัฐบาลได้ทาการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน ทาให้หน่วยราชการต่าง ๆ มีการนารายละเอียดในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืนมา
ใช้ในแผนงานของตนเอง แต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีบางประเด็นที่ผู้ศึกษาต้องการเสนอแนะเกี่ยวกับ
นโยบายหรือการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องโดยจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ ข้อเสนอแนะที่สาคัญซึ่งผู้ศึกษา
มีความเห็นว่าหากสามารถดาเนินการจะเพิ่มความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ ยั่งยืนได้ และ
ข้อเสนอแนะทั่วไป ซึ่งจะประเด็นที่ผู้ศึกษามองว่า กรุงเทพมหานครมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนดังกล่าวอยู่แล้ว แต่ข้อเสนอแนะทั่วไปจะเป็นความเห็นที่จะพัฒนานโยบายดังกล่าว
ให้ดียิ่งขึ้นไปอีกได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
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เป้ำหมำยที่ 1
ข้อเสนอแนะทั่วไป
ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี มักจะให้ความสาคัญกับการจัดสรร หรือ
จัดหาที่อยู่ให้กับประชาชน ทั้งประชาชนที่มีรายได้น้อย หรือประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชมแออัด
ซึ่งอาจจะเป็นการปรับปรุงแหล่งที่อยู่อาศัยเดิม หรือการสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ แต่ประเด็นสาคัญคือการ
ให้ความสาคัญกับความต้องการของประชาชน เพราะประชาชนอาจจะไม่ได้ต้องการย้ายที่อยู่ใหม่
อาจจะต้องการอาศัยอยู่ที่เดิม เนื่องจากอาจจะใกล้แหล่งงาน หรือสามารถประกอบอาชีพบางอย่าง
เช่น การค้าขายในชุมชน ทั้งนี้ก็เคยมีกรณีศึกษาที่ประชาชนที่ได้รับสิ ทธิอาศัยในอาคารที่พักที่รัฐ
จัดสรรให้ก็ได้ขาย หรือมอบสิทธิให้กับผู้อื่นมาพักอาศัยแทน
เป้ำหมำยที่ 2
ข้อเสนอแนะที่สำคัญ
1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีการศึกษาแนวทางการปรับปรุงราคาของรถไฟฟ้าให้สอดคล้อง
กับรายได้ของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มบุคคลผู้มีรายได้น้อย อาทิ การอุดหนุนราคา การลดค่าแรกเข้า
เมื่อมีการเปลี่ยนระบบรถไฟฟ้า หรือการใช้ระบบตั๋วร่วม เนื่องจากในอนาคตเมื่อสายรถไฟฟ้าที่อยู่
ระหว่างการก่อสร้างดาเนินการเสร็จสิ้น ค่าโดยสารจะยิ่งมีราคาแพงขึ้น เนื่องจากระยะทางเพิ่มมาก
ขึ้น ซึ่งอาจจะทาให้มีค่าโดยสารเกิน 100 บาทต่อเที่ยว
2) ในการวางนโยบายการพัฒนาระบบขนส่งทางน้า ควรเพิ่มความชัดเจนประเด็นเรื่องความ
ปลอดภัยของให้บริการ โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริการของประชากรกลุ่มเปราะบาง เช่น
ผู้สูงอายุ เด็ก หรือผู้พิการ เพราะปัจจุบัน เรือโดยสารบางประเภทที่ ให้บริการอยู่ไม่เหมาะแก่การใช้
บริการของกลุ่มประชากรเหล่านี้
ข้อเสนอแนะทั่วไป
การให้ความสาคัญกับการดาเนินการให้สาเร็จตามแผนพัฒนา และปรับปรุงระบบรถโดยสาร
ประจาทางขององค์การขนส่งมวลชนแห่งกรุงเทพมหานคร เนื่อง รถโดยสารประจาทาง เป็นระบบ
ขนส่ งมวลชนที่มีความครอบคลุ มจานวนประชากร โดยเฉพาะกลุ่ มประชากรที่มีรายได้น้อย และ
ครอบคลุมพื้นที่ของกรุงเทพมหานครมากที่สุด จึงถือว่าเป็นระบบขนส่งที่มีความสาคัญ
เป้ำหมำยที่ 3
ข้อเสนอแนะที่สำคัญ
แม้จะมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน แต่ระดับหรือลักษณะการมีส่วนร่วมค่อนข้าง
เบื้องต้นมากในลักษณะของการแสดงความคิดเห็นที่ทางหน่วยงานราชการจัดขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน
ประชาชนไม่ได้เข้าไปมีบทบาทมากนักในขั้นตอนการจัดทาผังเมือง หรือขั้นตอนการตัดสินใจถึงถือ
เป็นขั้นตอนที่สาคัญเช่นเดียวกัน
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ข้อเสนอแนะทั่วไป
การกระจายความเจริญออกไปในพื้นที่ต่าง ๆ นอกเหนือจากการปรับรูปแบบการใช้ประโยชน์
ที่ดินในพื้นที่เขตกรุงเทพชั้นนอกก็ควรที่จะมีการจากัดการเพิ่มขึ้นของความหนาแน่ของประชากรใน
พื้นที่กรุงเทพชั้นกลาง หรื อชั้น ในที่เป็นศูนย์กลางทางธุรกิจด้วย แต่ในแผนผั งเมืองรวมที่กาลั งจะ
ประกาศใช้นั้น ยังกาหนดให้สามารถสร้างอาคารสู ง หรือสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ได้ ซึ่งนอกเหนือจาก
เป็นการเพิ่มความหนาแน่นในพื้นที่กลางเมือง ซึ่งปัจจุบันก็มีความหนาแน่นอยู่แล้ว ยังเป็นการเพิ่ม
ปัญหาการจราจรติดขัดอีกด้วย
เป้ำหมำยที่ 4
ข้อเสนอแนะที่สำคัญ
การปรั บ ปรุ ง กฎเกณฑ์ ห รื อ กฎระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การอนุ รั ก ษ์ พื้ น ที่ หรื อ มรดกทาง
วัฒนธรรม ให้สอดคล้องกับการดารงชีวิตของผู้คน รวมถึงสภาพความต้องการการใช้ประโยชน์ของ
แหล่งที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่เป็นการควบคุมจนเกินไป เพราะ
เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป ความต้องการในการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ก็เปลี่ยนไป
ข้อเสนอแนะทั่วไป
การจัดทาผังเมืองเฉพาะในระดับย่านที่อยู่อาศัย หรือระดับชุมชน ซึ่งเป็นระดับย่อยลงมากว่า
ระดับพื้นที่ของเกาะรัตนโกสินทร์ เพื่อให้การอนุรักษ์พัฒนานั้นเป็นอย่างสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ของแต่ละพื้นที่ เช่น ชุมชนนี้เป็นพื้นที่ชุมชนค้าขายดั้งเดิม ประชากรในชุมชนดารงชีพด้วยการค้าขาย
กฎระเบียบบางข้ออาจทาให้การค้าขายไม่สามารถดาเนินต่อไปได้ ก็ต้องมีการผ่อนปรน ณ จุดนี้ ซึ่งจะ
แตกต่างจาก ย่านชุมชนที่เป็นที่อยู่อาศัยอย่างเดียว ก็อาจจะสามารถทาตามได้ง่ายกว่า เป็นต้น การที่
มีกฎหนึ่งกฎ ใช้สาหรับการควบคุมพื้นที่ทั้งหมด อาจจะเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม เพราะแต่ละพื้นที่นั้นมี
ความต้องการไม่เหมือนกัน
เป้ำหมำยที่ 5
ข้อเสนอแนะที่สำคัญ
ในการป้ อ งกั น อุ ท กภั ย โครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นป้ อ งกั น รั บ มื อ เป็ น สิ่ ง ที่ ส าคั ญ แต่ ใ น
ขณะเดียวกันในนโยบายการพัฒนาของกรุงเทพมหานครยั งไม่ได้มีกล่าวถึงประเด็นสาคัญของปัญหา
น้าท่วมที่เกิดมาจากการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง หรือสาธารณูปโภคต่าง ๆ ที่ไม่สอดคล้องกับการรองรับ
น้า หรือการระบายน้า มีการสร้างถนนขวางทางการระบายน้า หรือพื้นที่ต่าง ๆ มีการถมพื้นที่กันอย่าง
ไม่มีข้อจากัด เนื่องจากต้องการหนีน้าท่วม มีการถมบึง ถมทางน้าผ่าน เพราะฉะนั้นควรจะต้องมีการ
ควบคุมประเด็นดังกล่าวนี้ผ่านเครื่องมือต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครอย่างเร่งด่วน เช่น การกาหนดใน
ผังเมือง หรือข้อกาหนดกรุงเทพมหานครต่าง ๆ ควรมีการกาหนดเลยว่า
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ข้อเสนอแนะทั่วไป
กรุงเทพมหานครอาจจะต้องคานึงถึงมาตรการในการขยายเมืองไปยังพื้นที่อื่น โดยอาจจะเป็น
กระจายบางภาคส่วนไปยังพื้นที่อื่นที่นอกเหนือจากกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เช่น ภาคส่วน
ราชการ ซึ่งหลายๆ หน่วยงานตอนนี้มีแผนที่จะย้ายที่ทาการออกจากกรุงเทพชั้นในอยู่แล้ว จะช่วย
เป็นการลดการแออัดของประชากร และของพื้นที่ ส่งผลหากมีการเกิดภัยพิบัติขึ้นมา ภาคส่วนที่ได้รับ
ผลกระทบจะมีน้ อยลง แล้ วไม่ได้หยุดชะงักกันไปทุกภาคส่วน ลดจานวนประชากรที่อาจจะได้รับ
ผลกระทบ รวมถึงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นก็จะน้อยลง
เป้ำหมำยที่ 6
ข้อเสนอแนะที่สำคัญ
1) นอกเหนื อ จากมาตรการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย เช่ น โครงการตรวจจั บ รถควั น ด า
กรุงเทพมหานครควรมีมาตรการส่งเสริมการใช้บริการรถสาธารณะ หรือระบบขนส่งสาธารณะ เช่น
การอุดหนุนอัตราค่าโดยสารให้มีราคาถูกลง ซึ่งอาจจะช่วยลดปริมาณจานวนรถยนต์ส่วนบุคคลใน
พื้นที่ ซึ่งรถยนต์เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสาคัญของปัญหาฝุ่น PM 2.5 รวมถึงการวางแผนความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐอื่น เช่น การควบคุมรถโดยสาร ขสมก. การจากัดจานวนปริมาณรถในพื้นที่เขตเมือง
หรือการส่งเสริมน้ามันเชื้อเพลิงที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ
2) กรุงเทพมหานครควรมีนโยบายในการควบคุมหรือบริหารจัดการขยะ เนื่องจากปริมาณ
ขยะมูลฝอยที่ถูกผลิตขึ้นในแต่ละปีมีมากขึ้นทุกปี นอกเหนือจากการกาจัดขยะที่ยั่งยืนแล้ว อาจจะต้อง
ให้ความสาคัญกับการผลิตขยะตั้งแต่ต้นทาง ส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่กาจัดง่าย หรือผลิตภัณฑ์ที่
สามารถน ากลั บ มาใช้ใ หม่ไ ด้ ไม่ ก่อ ให้ เ กิ ดขยะ หรื อ ส่ ง เสริ ม การคัด แยกขยะเพื่อ การง่ ายต่ อการ
Recycle กล่าวคือ ดาเนินการให้มีจานวนขยะเกิดขึ้นน้อยลง หรือสามารถกาจัดได้ด้วยวิธีที่ง่ายขึ้น
ทั้ง นี้ ก รุ ง เทพมหานครต้ อ งมี แนวทางการด าเนิ น การกั บ ขยะที่ ส ามารถรี ไ ซเคิล ได้ เ ช่ น กัน เพราะ
ไม่เช่นนั้นถ้า มีการส่งเสริมให้มีการแยกขยะ หรือใช้วัสดุที่รีไซเคิลได้ แต่ไม่มี กระบวนการดาเนินการ
ต่อก็จะไม่เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การสร้างโรงงานหรือสร้างพันธมิตรบริษัทรีไซเคิลขยะ
ข้อเสนอแนะทั่วไป
ควรเพิ่มสัดส่วนของการกาจัดขยะอย่างยั่งยืน เช่น การใช้ขยะสาหรับการผลิตไฟฟ้า เตาเผา
ขยะที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการนาขยะไปแปรูปเป็นปุ๋ย หรือแนวทางอื่นในการนาขยะ
มูลฝอยไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบอื่น เพื่อให้เหลือขยะที่จะถูกกาจัดด้วยวิธีการฝังกลบน้อยที่สุด
เป้ำหมำยที่ 7
ข้อเสนอแนะที่สำคัญ
กรุงเทพมหานครควรให้ความสาคัญกับการจัดสร้างพื้นที่สีเขียวรูปแบบอื่นนอกเหนือจาก
สร้างสวนสาธารณะขนาดใหญ่ เช่น โครงข่ายพื้นที่สีเขียวตามแนวถนนและทางจักรยาน โครงการ
พื้นที่สีเขียวริมแม่น้าเจ้าพระยา หรือสวนขนาดเล็กสาหรับชุมชน ซึ่งพื้นที่ลักษณะเช่นนี้สามารถเข้าถึง
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ประชาชน และสามารถกระจายตัวในพื้นที่ต่าง ๆ ได้ง่ายกว่า ทั้งนี้พื้นที่สาธารณะสีเขียวไม่จาเป็นต้อ ง
เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่เสมอไป เพราะอาจจะต้องคานึงถึงความยากในการกาพื้นที่ขนาดใหญ่มาสร้าง
สวนสาธารณะในปัจจุบัน
ข้อเสนอแนะทั่วไป
การให้ความสาคัญกับการพัฒนาพื้นที่สาธารณะรูปแบบอื่น เพื่อตอบสนองความต้องการในการ
ใช้ประโยชน์ ที่หลากหลาย เช่น จั ตุรัสขนาดใหญ่ สนามกีฬ า หรือพื้นที่สาธารณะทางธรรมชาติหรือ
วัฒนธรรม เป็นต้น เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายในการใช้ชีวิตได้ โดยเฉพาะพื้นที่
สาธารณะทางธรรมชาติหรือวัฒนธรรมที่กรุงเทพมีพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาได้อยู่แล้ว เช่น พื้นที่
บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ พื้นที่บริเวณริมแม่น้าเจ้าพระยา พื้นที่ตรงนี้นอกเหนือจากการพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวแล้วสามารถพัฒนาเป็น พื้นที่สาธารณะสาหรับใช้ทากิจกรรมต่าง ๆ ของประชาชนได้
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ผลกำรควบคุมฝุ่นละอองขนำดไม่เกิน ไมครอน ของโรงไฟฟ้ำแม่เมำะ 2.5
รัฐพงศ์ รัฐบุตร*
บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการกาจัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน
2.5 ไมครอนของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 2) เพื่อศึกษาปัจจัยการเกิดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน
และ 3) เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาและข้อเสนอแนะ การศึกษานี้จัดเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ
ทาการศึกษาโดยการเก็บข้ อมูลของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนจากสถานีตรวจวัด
อากาศหลั ก โรงไฟฟ้ า แม่ เ มาะ อ าเภอแม่ เ มาะ จั ง หวั ดล าปาง ระหว่ างวั น ที่ 27 สิ ง หาคม ถึ ง 3
กันยายน พ.ศ. 2562
ผลการศึกษา พบว่า ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนมีค่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในเกณฑ์ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของ
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และจากการศึกษาค้นคว้าพบว่า ปัจจัยของการเกิดฝุ่น
ละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน เกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ของเครื่องยนต์ การก่อสร้าง และ
มีส าเหตุ ห ลั ก มาจากการเผาในที่ โ ล่ ง แจ้ ง และสภาพภู มิ ป ระเทศของภาคเหนื อ แนวทางในการ
แก้ปัญหา ควรสร้างความร่วมมือในชุมชนเพื่อแก้ปัญหาจากหลายภาคส่วน ผู้นาของโรงไฟฟ้าใช้ภาวะ
ผู้นาแห่งการเปลี่ยนแปลง เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและหาทางมาตรการร่วมกัน เพื่อให้การ
แก้ไขปัญหาประสบความสาเร็จเป็นรูปธรรมในระยะยาว
คำสำคัญ: PM2.5, โรงไฟฟ้าแม่เมาะ, การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์, ผู้นาการเปลี่ยนแปลง
1. บทนำ
มลภาวะในบรรยากาศมีหลายประเภท สามารถพบได้ทั้งในสถานะของแข็ง ของเหลว และ
ก๊าซ เช่น ก๊าซคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (CFC) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์
รวมไปถึงสารประกอบฟอร์มัลดีไฮด์และโลหะหนัก ซึ่งมีแหล่งที่มาจากผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง เช่น
แชมพู น้ายาล้างเล็บ และฝุ่นควันต่าง ๆ จากควันบุหรี่ โรงงานอุตสาหกรรม การเผาไหม้จากการ
ประกอบอาชีพของประชาชน ฝุ่นควันจากรถยนต์ รถไฟ และพาหนะต่าง ๆ
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน นับเป็นมลภาวะในบรรยากาศชนิดหนึ่ง ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพของมนุษย์ และก่อให้เกิดผลกระทบในระยะยาวต่อเศรษฐกิจ สังคม เช่น การจัดเตรียม
เครื่องมือในการกาจัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล อุบัติเหตุ
*

นักศึกษาคณะรัฐประศษสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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จากทัศนวิสัยในการขับขี่ลดลง ความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจในการลงทุน ซึ่งจะส่งผลต่อความเจริญของ
ประเทศเป็นอย่างยิ่ง
โรงไฟฟ้า เป็นอีกอุตสาหกรรมหนึ่ง ที่มีการปล่อยมลสาร เช่น SO2 NO2 ซึ่งเป็นก๊าซที่ส่งผล
ต่อสุขภาพได้ โรงไฟฟ้าจึงมีกระบวนการในการกาจัดมลสารในโรงไฟฟ้าทุกแห่ง การศึกษาอิสระนี้
ผู้ศึกษาต้องการศึกษาปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน จากการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า
แม่เมาะ ซึ่งจัดเป็นหนึ่งในชนิดของมลสารที่เกิดขึ้นจากการผลิตไฟฟ้า และทาการเปรียบเทียบกับค่า
มาตรฐานคุณภาพอากาศของประเทศไทย เพื่อศึกษาประสิทธิผลในการกาจัดฝุ่นของโรงไฟฟ้ าต่อ
ชุมชนรอบโรงไฟฟ้า
2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย
การศึกษาเรื่อง ผลการควบคุมฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
ผู้ศึกษาได้ตั้งจุดประสงค์ไว้ดังนี้
2.1 เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการกาจัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ของโรงไฟฟ้า
แม่เมาะ
2.2 เพื่อศึกษาปัจจัยการเกิดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน
2.3 เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ปัญหา และข้อเสนอแนะ ในการแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่
เกิน 2.5 ไมครอน
3. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ
จากการทบทวนแนวคิด ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (Particulate matter with
diameter less than 2.5 micron; PM2.5) เป็ น ฝุ่ น ละอองที่ มี ข นาดเล็ ก ไม่ เ กิ น 2.5 ไมครอน
สามารถก่อให้เกิดผลกระทบด้านสุขภาพได้ สามารถก่อให้เกิดโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ ส่งผลให้
ประสิทธิภาพการทางานของปอดลดลง โดยงานวิจัยของ Brook และคณะ (2010) พบว่า การได้รับ
ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน สามารถทาให้เกิดโรคทางหลอดเลือดหัวใจ เช่น โรคหัวใจขาด
เลือด (Myocardial Infarction หรือ MI) สอดคล้องกับงานวิจัยของ Meng และคณะ (2016) พบว่า
การได้รับฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนเป็นเวลาหลายวันหรือสัปดาห์จะเพิ่มความเสี่ยงในการ
เกิดภาวะโรคหัวใจขาดเลือด และการได้รับฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนในระยะสั้น ยังเพิ่ม
การเข้าโรงพยาบาลจากอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะ (Cardiac arrhythmia) ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ทาให้ ประชาชนมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น จากค่าใช้จ่ายในการซื้อ
หน้ากากอนามัย การซื้อเครื่องฟอกอากาศ หรือการเข้ารับการรักษาพยาบาล ซึ่งส่งผลให้ประชาชนมี
รายได้ในการจั บ จ่ ายใช้ส อยลดลง ส่งผลให้ ผ ลิ ตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลง โดยรายงานของ
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย (2563) พบว่า ผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ทาให้เกิดค่า
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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 การเพิ่มขึ้นของปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5
ไมครอน ทุก 5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จะทาให้ค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อประชากร (GDP per
capita) ของสาธารณรัฐประชาชนจีนลดลง 2,500 หยวน ผลกระทบด้านการคมนาคม ฝุ่นละออง
ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน สามารถทาให้ทัศนวิสั ยในการขับขี่ลดลงได้โดยการศึกษาของ Liacos และ
คณะ (2012)พบว่า ฝุ่ น ละอองขนาดเล็ กในบรรยากาศของเมื องลอสแองเจลลิ ส 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
ขนาดไม่ เ กิ น 2.5 ไมครอนเกิ ด จากเขม่ า ของรถยนต์ จ ากการคมนาคมขนส่ ง หรื อ รถบรรทุ ก หิ น
ดิน ทราย ฝุ่นจากกิจกรรมของงานก่อสร้าง รวมไปถึงกระบวนการผลิตที่มีฝุ่นออกมา เช่น การปั่นฝ้าย
การเจียรโลหะ การเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ เป็นต้นจากการศึกษาของ ขนิษฐา ชัยรัตนาวรรณ และคณะ
(2020) พบว่า ปัจจัยที่ทาให้เกิดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนในภาคเหนือ คือ การเผาในที่โล่ง
ประกอบด้วยการเผาหญ้าและขยะมูลฝอยในภาคครัวเรือน การเผาหญ้าและวัชพืชเพื่อเตรียมพื้นที่
การเกษตร และการเผาป่าในพื้นที่อนุรักษ์ การเผาป่าในพื้นที่ ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
การเผาไหม้ของเครื่องยนต์ และฝุ่นทุติยภูมิจากการก่อสร้าง โดยมีปัจจัยหลักมาจากการเผาในที่โล่ง
แจ้ง อีกทั้งสภาพภูมิประเทศของภาคเหนือประกอบด้วยพื้นที่ราบล้อมรอบด้วยภูเขา มีลักษณะเป็น
แอ่งกระทะ ประกอบกับช่วงปลายฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูแล้งมีส ภาพอากาศนิ่ง แห้งแล้ง และมีความกด
อากาศสู ง ท าให้ เ กิ ด ไฟป่ า ได้ ง่ า ยและท าให้ ฝุ่ น ละอองลอยอยู่ ใ นบรรยากาศได้ น าน นอกจากนี้
ยังสอดคล้องกับรายงานของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (2559) พบว่า ปริมาณฝุ่นละออง
ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในภาคเหนือของประเทศไทย ส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้ เนื่องจากฝุ่น
ละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นเกินกว่า 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรในช่วง
เดือนมกราคมถึงเมษายน 2558 ซึ่งเป็นช่วงที่มีการเผาป่าจานวนมาก แต่หลังจากเดือนเมษายน 2558
ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนของภาคเหนือ อยู่ในระดับมาตรฐานและน้อยกว่าปริมาณ
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนในเขตกรุงเทพมหานคร
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การศึ ก ษาด้ า นทั ศ นคติ ข องประชาชนในพื้ น ที่ ร อบโรงไฟฟ้ า แม่ เ มาะ มี ก ารศึ ก ษาของ
ปองปรีดา โยธา (2543) ซึ่งทาการสัมภาษณ์ประชาชนในตาบลสบป้าด อาเภอแม่เมาะ จังหวัดลาปาง
ด้ว ยแบบสอบถาม พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็ นต่อมาตรการป้องกันมลภาวะด้านอากาศของ
โรงไฟฟ้าแม่เมาะในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง แต่ในขณะเดียวกัน ประชาชนมีข้อเสนอแนะว่าไม่ควร
จัดสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มอีก รัฐบาลควรมีมาตรการเฝ้าระวังและตรวจสอบสภาพอากาศในชุมชนอย่าง
สม่าเสมอ สอดคล้องกับการศึกษาของ มานิต เลพล (2557) พบว่า ชุมชนโดยรอบมีความพึงพอใจต่อ
โรงไฟฟ้าแม่เมาะด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับดีมาก และมีความพึงพอใจด้านภาวะผู้นาใน
ระดับปานกลาง
ดัช นี ชี้ วัดคุณ ภาพอากาศ (Air Quality Index: AQI) เป็น การรายงานข้อมูล ของคุ ณภาพ
อากาศซึ่ ง บ่ ง บอกถึ ง สถานการณ์ ม ลพิ ษ ทางอากาศในแต่ ล ะพื้ น ที่ ดั ช นี ชี้ วั ด คุ ณ ภาพอากาศ 1
ค่า สามารถใช้เป็นตัวแทนค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศอากาศได้ 6 ประเภท ซึ่งวัดโดยใช้
ระยะเวลาในการวัดปริมาณที่แตกต่างกัน ดังนี้
1) ก๊าซโอโซน (O3) เป็นก๊าซที่ไม่มีสีหรือมีสีฟ้าอ่อน มีกลิ่นฉุน ละลายน้าได้เล็กน้อย ใช้ เวลา
วัดเฉลี่ย 8 ชั่วโมง
2) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เป็นก๊าซไม่มีสีและกลิ่น พบได้ทั่วไปในบรรยากาศหรือ
จากการกระทาของมนุษย์ เช่น การเผาไหม้ หรือ โรงงานอุตสาหกรรม ใช้เวลาวัดเฉลี่ย 1 ชั่วโมง
3) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เป็นก๊าซที่ไม่มีสี กลิ่น และรส เป็น ก๊าซที่เกิดจากการเผา
ไหม้ไม่สมบูรณ์ของเชื้อเพลิง ใช้เวลาวัดเฉลี่ย 8 ชั่วโมง
4) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เป็นก๊าซไม่มีสีหรือสีเหลืองอ่อน มีรสและกลิ่นเมื่อมีความ
เข้มข้นสูง เกิดจากธรรมชาติและการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่มีกามะถัน สามารถรวมตัวกับมลพิษอื่นแล้วก่อ
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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คำอธิบำย
คุณภาพอากาศดีมาก เหมาะสาหรับกิจกรรมกลางแจ้งและ
การท่องเที่ยว
คุณภาพอากาศดี สามารถทากิจกรรมกลางแจ้งและการ
ท่องเที่ยวได้ตามปกติ
ประชาชนทั่วไป: สามารถทากิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ
ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ: หากมีอาการเบื้องต้น เช่น
ไอ หายใจลาบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทา
กิจกรรมกลางแจ้ง
ประชาชนทั่วไป: ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ถ้ามีอาการเบื้องต้น
เช่น ไอ หายใจลาบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลา
การทากิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง
หากมีความจาเป็นผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ: ควรลด
ระยะเวลาการท ากิ จ กรรมกลางแจ้ ง หรื อ ใช้ อุ ป กรณ์
ป้องกันตนเองหากมีความจาเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ
เช่น ไอ หายใจลาบาก ตาอักเสบ แน่นหน้าอก ปวดศีรษะ
หัวใจเต้นไม่เป็นปกติ คลื่นไส้ อ่อนเพลีย ควรปรึกษาแพทย์
ทุกคนควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มี
มลพิษทางอากาศสูง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมี
ความจาเป็น หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์

มาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ของประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 36 พ.ศ. 2553 กาหนดให้ 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) ซึ่งมีหลักการทางานด้วยการดูดอากาศ
ตัว อย่ างเข้ามา ฝุ่ น ละอองจะตกลงบนกระดาษกรอง รังสี เบต้าพลั งงานต่าจะผ่ า นกระดาษกรอง
แล้ววัดความสัมพันธ์ของปริมาณรังสีที่ฉายและปริมาณรังสีที่ตรวจวัดได้ผ่านกระดาษกรองที่มีและไม่มี
ฝุ่นละออง จากนั้นนาไปเทียบหาความเข้มข้นของฝุ่นละออง
จากการค้นคว้าแนวทางการจัดการปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนในต่างประเทศ
การศึกษาของ เคน นครินทร์ (2563) พบว่า มาตรการการแก้ปัญหาและป้องกันการเกิดฝุ่นละออง
ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีการดาเนินการดังนี้
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1) กาหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและวัดผลได้ โดยกรุงปังกิ่งตั้งเป้าลดค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน
2.5 ไมครอน ให้ได้ 33% จากระดับ 89.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ให้เหลือ 60 ไมโครกรัมต่อ
ลู ก บาศก์ เ มตร ภายในช่ ว งเวลา 5 ปี ส่ ว นเขตสามเหลี่ ย มปากแม่ น้ าจู เ จี ย ง ตั้ ง เป้ า ไว้ ที่ 15%
แต่สามารถลดไปได้ 35% ซึ่งลดได้มากกว่าเป้าหมาย การกาหนดเป้าหมายและมีการกาหนดตัวชี้วัด
ของสาธารณรั ฐประชาชนจีน ทาให้ ผู้มีส่ วนได้เสียทุกภาคส่วนเห็ นเป้าหมายชัดเจน และสามารถ
ร่วมมือกันทาให้เป้าหมายสัมฤทธิ์ผลได้
2) การใช้วิธีการที่เข้มงวด เช่ น การห้ามประชาชนที่อยู่ในเมืองหลวงและพื้นที่รอบข้างเผา
ถ่านหินเพื่อความอบอุ่น ทาให้กรุงปักกิ่งลดการใช้ถ่านหินลง 50% ภายในปี 2013-2018
3) ผู้รับผิดชอบมีอานาจตัดสินใจ สาธารณรัฐประชาชนจีนได้จัดตั้ง กระทรวงนิเวศวิทยาและ
สิ่งแวดล้อม (Ministry of Ecology and Environment หรือ MEE) เพื่อปรับขยายอานาจครอบคลุม
หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมและนิวเคลียร์ รวมทั้งขยายภาระงานและมีระยะเวลาดารง
ตาแหน่งที่ยาวขึ้น เพื่อรับผิดชอบปัญหาได้อย่างรอบด้านและตรงประเด็น
4) การวางแผนระยะยาว สาธารณรัฐประชาชนจีนมีแผนส่งเสริมให้ประชาชนใช้รถยนต์ไฟฟ้า
แทนรถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล โดยตั้งเป้าหมายในปี 2035 ซึ่งเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาฝุ่น
ละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนได้ในระยะยาว
แนวทำงกำรบริหำรแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result Based Management)
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (2559)กล่าวว่า หลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
เกิดมาจากการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management: NPM) ซึ่งให้ความสาคัญ
กับหลักของความประหยัด (Economy) คือ การใช้ต้นทุนหรือทรัพยากรให้เกิดคุณค่ามากที่สุด ความ
มีป ระสิทธิภ าพ (Efficiency) คือ การปฏิบัติงานให้ได้ผ ลของงานสูงกว่ าปัจจัยนาเข้า และความมี
ประสิทธิผล (Effectiveness) คือ การปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
องค์ประกอบของการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบหลัก ประการที่
หนึ่ ง คื อ แผนกลยุ ท ธิ์ แ ละแผนปฏิ บั ติ ก าร (Strategic and Operational Plan) ซึ่ ง มาจากการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์การ เพื่อกาหนดเป้าหมายและวิสัยทัศน์ (Vision)
กาหนดพันธกิจ (Mission) กาหนดวัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดของการดาเนินงาน (Key Performance
Indicators: KPI) ที่สามารถวัดผลได้ และประการที่สอง คือ การประเมินผล (Evaluation) ประกอบด้วย
การกาหนดรายละเอียดของตัวชี้วัดซึ่งมีความชัดเจน วัดผลได้ สัมพันธ์กับเป้าหมายของแผนการ
ดาเนินงาน และ การวัดผลและการตรวจสอบผลการดาเนินงาน ซึ่งผู้บริหารต้องจัดให้มีการตรวจสอบ
และรายงานผลการดาเนินงานในแต่ละตัวชี้วัดตามเงื่อนไข เพื่อแสดงความก้าวหน้าและความสาเร็จ
ของแผน เช่น รายเดือน รายไตรมาส รายปี เป็นต้น
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หลักการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล มี 6 ประการ ดังนี้
1) หลักนิติธรรม (Rule of Law) หมายถึง ความถูกต้องเป็นธรรม และการปฏิบัติตามกฎ
กติกาอย่างเคร่งครัดโดยคานึงสิทธิ เสรีภาพ และความยุติธรรม
2) หลักคุณธรรม (Ethics) หมายถึง การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม การส่งเสริม สนับสนุน
ให้พัฒนาตนเองไปพร้อม ๆ กัน เพื่อให้มีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย
3) หลั ก ความโปร่ ง ใส (Transparency) หมายถึ ง การสร้ า งความไว้ ว างใจซึ่ง กั น และกั น
โดยปรับปรุงกลไกการทางานขององค์การให้มีความโปร่งใส
4) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) หมายถึง การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมรับรู้และเสนอ
ความเห็นในการตัดสินใจปัญหาต่าง ๆ ในการแสดงความเห็น
5) หลั กความรั บ ผิ ดชอบ (Accountability) หมายถึ ง การตระหนักในสิ ทธิ หน้าที่ ความ
สานึกในหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนการเคารพในความเห็นที่แตกต่าง และกล้าที่จะยอมรับผลดี
และผลเสี ย จากการกระทาของคน เช่น รับผิ ดชอบต่อ ลู กค้า ผู้ มีส่ ว นเกี่ยวข้องยอมรับต่อผลการ
ดาเนินการ
6) หลักความคุ้มค่า (Utility) หมายถึง การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีอย่างจากัด
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยมีความประหยัด การใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า และรักษาพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์อย่างยั่งยืน
ภำวะผู้ น ำกำรเปลี่ ย นแปลง (Transformational leadership) เป็ น ภาวะที่ ผู้ น ามี
วิสัยทัศน์ในการนาพาองค์การไปสู่อนาคตเพื่อพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง ผู้นาจะสร้างความ
ผูกพันธ์และค่านิยมร่วมกันกับผู้ตามเพื่อนาพาองค์การบรรลุเป้าหมาย โดยการศึกษาของ Bass และ
คณะ (1994) พบว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ดังนี้
1) การมี อิ ท ธิ พ ลแบบมี อุ ด มการณ์ (Idealized influence) ด้ ว ยการสร้ า งความเชื่ อ ใจ
สร้างความศรัทธาด้วยการปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างให้กับผู้ตาม
2) การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational motivation) กระตุ้นแรงใจและพลังของผู้ตาม
ให้เห็นความสาคัญและผลลัพธ์ของเป้าหมาย รวมถึงการสร้างทัศนคติและสร้างค่านิยมร่วมกัน
3) การกระตุ้นทางปัญญา (Intellectual Stimulation) แก้ปัญหาโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์
กระตุ้นให้ผู้ตามตัดสินใจโดยใช้เหตุผล
4) การคานึ ง ถึ ง ปั จ เจกบุ คคล (Individualized consideration) เอาใจใส่ แ ละยอมรั บ ใน
ความแตกต่างของแต่ละบุคคล รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ตาม
ข้อมูลทั่วไปของโรงไฟฟ้ำแม่เมำะ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ตั้งอยู่ที่ตาบลแม่เมาะ อาเภอแม่เมาะ
จังหวัดลาปาง อยู่ห่างจากตัวเมืองลาปางเป็นระยะทางประมาณ 26 กิโลเมตร เป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่าน
ลิ ก ไนต์ เ ป็ น เชื้ อ เพลิ ง ปั จ จุ บั น โรงไฟฟ้ า แม่ เ มาะมี ก าลั ง ผลิ ต ติ ด ตั้ ง รวมทั้ ง สิ้ น 2,455 เมกะวั ต ต์
ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 4-7 จานวน 1 เครื่อง มีขนาดกาลังผลิตติดตั้ง 655
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เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 8-13 ขนาดกาลังผลิตติดตั้ง 1,800 เมกะวัตต์ (6x300 เมกะ
วัตต์) มีมลสารที่เกิดขึ้นจากการผลิตกระแสไฟฟ้า ดังนี้
1) ออกไซด์ของก๊าซไนโตรเจน (NOx) เป็นก๊าซที่พบได้หลายรูปแบบ เช่น NO NO2 N2O3
เป็นต้น เป็นก๊าซที่ไม่มีสีและกลิ่น ละลายน้าได้เล็กน้อย
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) สร้างการเจริญเติบโตจากธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
3) เป็นองค์การที่มีการกากับดูแลกิจการที่ดี ห่วงใยสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม
4) เป็นองค์การสมรรถนะสูงที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
จากการทบทวนวรรณกรรม สามารถนามาเขียนกรอบแนวคิดแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปร
ต้นและตัวแปรตาม และตัวแปรกวนในการวิจัยได้ดังนี้
ตัวแปรต้น
- ประสิทธิภาพการกาจัดฝุ่นละอองขนาด
ไม่เกิน 2.5 ไมครอน ของโรงไฟฟ้า

-

ตัวแปรตำม
- ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5
ไมครอนในบรรยากาศ

ตัวแปรกวน
มลภาวะอื่น ๆ รอบโรงไฟฟ้า เช่น การเผาขยะ ควันไอเสียจากรถยนต์
เป็นต้น
ฤดูกาลประจาถิ่น
ทิศทางลม
มลพิษจากนอกประเทศ

ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เป็นการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5
ไมครอน ในชั้นบรรยากาศของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เก็บตัวอย่างจากเครื่องตรวจวัดอากาศชนิด Beta
Ray Attennuation ของสถานีตรวจวัดอากาศหลัก โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ซึ่งเป็น สถานีตรวจวัดอากาศที่
ใกล้บริเวณโรงไฟฟ้าแม่เมาะมากที่สุด การศึกษานี้ศึกษาในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2562 โดยทาการเก็บ
ข้อมูลระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม ถึง 3 กันยายน พ.ศ. 2562 และนามารายงานผลเป็นกราฟเส้นตรง
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เพื่อเปรียบเทียบแนวโน้มความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนและประเมินผลตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 36 พ.ศ. 2553 นอกจากนี้ยังเปรียบเทียบผลกับ
ข้ อ มู ล ปริ ม าณฝุ่ น ละอองขนาดไม่ เ กิ น 2.5 ไมครอนจาก กองจั ด การคุ ณ ภาพอากาศและเสี ย ง
กรมควบคุ มมลพิษ (2562) ซึ่ งเก็ บข้ อมู ล จากที่ ส านั กงานการประปาส่ ว นภูมิ ภ าคแม่ เ มาะ (40T)
เพื่อเปรียบเทียบปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนในพื้นที่ตาบลแม่เมาะ อาเภอแม่เมาะ
จังหวัดลาปาง
4. ผลกำรวิจัย
เมื่ อ ท าการศึ ก ษาโดยการเก็ บ ข้ อ มู ล ปริ ม าณฝุ่ น ละอองขนาดไม่ เ กิ น 2.5 ไมครอน
ในบรรยากาศ ณ สถานีตรวจวัดอากาศหลัก โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2562 โดยทา
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 1-2 ก.ย.
ก.ย.
ปริมาณที่วัด
5
5
10
5
3
2
ได้

2-3 ก.ย.
3

ที่มา: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (2562)
ปริมำณของฝุ่นละอองขนำดไม่เกิน 2.5 ไมครอนในบรรยำกำศ เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
ระหว่ำงวันที่ 27 สิงหำคม-3 กันยำยน พ.ศ. 2562
100
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60
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50

50

50

50

50

50

5

5

10

5

3

2

3

20
0

ปริมาณ PM 2.5 ทีสถานีตรวจวัด
อากาศหลัก โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
ค่ามาตรฐาน

27-28 28-29 29-30 30-31 31 ส.ค.-1 1-2 ก.ย. 2-3 ก.ย.
ส.ค. 62 ส.ค. 62 ส.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62 62
62

จากผลการศึกษาพบว่า ปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ของสถานีตรวจวัด
อากาศหลั ก โรงไฟฟ้า แม่เมาะ ในช่ ว งครึ่งปี ห ลั ง ในปี 2562 ซึ่ งทาการตรวจวัดระหว่ างวั นที่ 27
สิงหาคม ถึง 3 กันยายน พ.ศ. 2562 พบว่ามีค่าอยู่ในช่วง 2-10 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยมี
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ค่าสูงสุดเมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เท่ากับ 10 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และมีค่าต่าสุด
เมื่ อ วั น ที่ 1-2 กั น ยายน พ.ศ. 2562 เท่ า กั บ 2 ไมโครกรั ม ต่ อ ลู ก บาศก์ เ มตร มี ค่ าเฉลี่ ย เท่ า กั บ 5
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานของประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 36 พ.ศ. 2553 พบว่า ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศ
บริเวณโรงไฟฟ้าแม่เมาะ มีค่าไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าไม่เกินค่ามาตรฐาน อยู่ใน
เกณฑ์ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
เมื่อเปรียบเทียบ กับรายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทยในตาบลแม่เมาะ
อาเภอแม่เมาะ จังหวัดลาปาง ในปี 2562 ซึ่งรายงานโดย กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรม
ควบคุมมลพิษ ทาการเก็บข้อมูลปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนที่สานักงานการประปา
ส่วนภูมิภาคแม่เมาะ (40T) มีค่าแสดงดังตาราง
ค่ำเฉลี่ยรำยเดือนของปริมำณของฝุ่นละอองขนำดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ประจำปี 2562
ณ สำนักงำนกำรประปำส่วนภูมภิ ำคแม่เมำะ (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 กองจัดการคุณภาพอากาศและเสี ยง
กรมควบคุมมลพิษ)
จากผลการเก็บข้อมูล ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนจากกองจัดการคุณภาพ
อากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ ตลอดทั้งปีพ.ศ. 2562 ซึ่งทาการเก็บตัวอย่างที่สานักงานการ
ประปาส่วนภูมิภาคแม่เมาะ พบว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 31 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มีปริมาณฝุ่น
ละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนสู งกว่ามาตรฐาน 3 ครั้ง คือ ในเดื อนกุม ภาพันธ์ มีนาคม และ
เมษายน 2562 โดยในเดือนสิงหาคม 2562 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
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5. สรุปผลกำรศึกษำ อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลกำรศึกษำ
1) ประสิทธิผลในการกาจัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
จากการศึกษาปริ มาณฝุ่น ละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนของโรงไฟฟ้าแม่เมาะในช่ว ง
ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม ถึง 3 กันยายน พ.ศ. 2562 พบว่า มีค่าสูงสุดเมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคม
พ.ศ. 2562 เท่ากับ 10 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มีค่าต่าสุดเมื่อวันที่ 1-2 กันยายน พ.ศ. 2562
เท่ากับ 2 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และปริมาณ
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนจากการเก็บตัวอย่างที่สานักงานการประปาส่วนภูมิภาคแม่เมาะ
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 31 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งไม่เกินมาตรฐานที่ กาหนดของประเทศไทยตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 36 พ.ศ. 2553 อยู่ในเกณฑ์ไม่ส่งผลอันตรายต่อ
สุ ข ภาพ และจากข้ อ มู ล ปริ ม าณฝุ่ น ละอองขนาดไม่ เ กิ น 2.5 ไมครอนจากกรมควบคุ ม มลพิ ษ
ซึ่งตรวจวัดที่สานักงานการประปาส่วนภูมิภาคแม่เมาะ พบว่า มีปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5
ไมครอนสูงกว่ามาตรฐาน 3 ครั้ง คือ ในเดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม และเมษายน พ.ศ. 2562 และ
ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีปริมาณใกล้เคียงกับ
ค่าเฉลี่ยของปริมาณที่วัดได้จากสถานีตรวจวัดอากาศหลัก โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
2) ปัจจัยของการเกิดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน
จากการศึกษาพบว่า การเกิดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนเกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่
สมบูรณ์ของเครื่องยนต์ การเผาในที่โล่งแจ้ง การฟุ้งของฝุ่น ดินบนถนน สอดคล้องกับการศึกษาของ
ธีรพงศ์ บริรักษ์ (2562) ซึ่งพบว่า ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน เกิดจากเขม่าจากรถยนต์จาก
การคมนาคมขนส่ ง หรื อ รถบรรทุ ก หิ น ดิ น ทราย ฝุ่ น จากกิ จ กรรมของงานก่ อ สร้ า ง รวมไปถึ ง
กระบวนการผลิตที่มีฝุ่นออกมา เช่น การปั่นฝ้าย การเจียรโลหะ การเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ เป็นต้น และ
สอดคล้องกับการศึกษาของ ภควัฒน์ ทองแสง และคณะ (2562) พบว่า สาเหตุหลักของฝุ่นละออง
ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในพื้นที่เมืองนครราชสีมา เกิดจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ การเผาในที่
โล่ ง โรงงานอุตสาหกรรม อีกทั้งการศึกษาของ ขนิษฐา ชัยรัตนาวรรณ และคณะ (2020) พบว่า
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนในภาคเหนือ เกิดจากการเผาในที่โล่ง ประกอบด้วยการเผาหญ้า
และขยะมูลฝอยในภาคครัวเรือน การเผาหญ้าและวัชพืชเพื่อเตรียมพื้นที่การเกษตร และการเผาป่าใน
พื้นที่อนุรักษ์ การเผาป่าในพื้นที่ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน การเผาไหม้ของเครื่องยนต์ และ
ฝุ่นทุติยภูมิจากการก่อสร้าง โดยมีปัจจัยหลักมาจากการเผาในที่โล่งแจ้ง และสภาพภูมิประเทศของ
ภาคเหนือซึ่งเป็นพื้นที่ราบล้อมรอบด้วยภูเขา มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ รวมทั้งความแห้งแล้งของ
อากาศในช่วงฤดูร้อนทาให้เกิดไฟป่าได้ง่ายและทาให้ฝุ่นละอองลอยอยู่ในบรรยากาศได้นาน
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3) แนวทางและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน
จากการศึกษา ปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนเป็นปัญหาที่ได้รับผลกระทบในวง
กว้าง มีสาเหตุมาจากหลายภาคส่วน ควรได้รับการแก้ไขอย่างบูรณาการกับหลายหน่วยงาน อาศัย
ความร่วมมือกันกับผู้มีส่วนได้เสีย และกาหนดกรอบระยะเวลาการติดตามผล โดยผู้นาของโรงไฟฟ้า
แม่เมาะควรเข้ามีบทบาทในการพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ดังนี้
(1) ผู้นาของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ใช้ภาวะผู้นาในองค์การ ร่วมกับสร้างการมีส่วนร่วมใน
ชุมชน ด้วยการใช้ตัวแบบ Transformational Leadership ดังนี้
- การมีอิทธิพลแบบมีอุดมการณ์ (Idealized influence) ด้วยการกาหนดวิสัยทัศน์
และวัตถุประสงค์ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา สร้างความชัดเจนของเป้าหมายในแต่ละกิจกรรม เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและความเชื่อมั่นจากพนักงาน
- การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational motivation) กาหนดแผนงานและบอกถึง
ผลลัพธ์ที่จะได้รับในแต่ละขั้นตอนแก่พนักงาน เสริมสร้างความสานึกรักชุมชนและความเป็นเจ้าของ
ทรัพยากร พร้อมกับเป็นต้นแบบ (Role model) ในการลงมือปฏิบัติในกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ
ด้วยตัวเอง เพื่อเป็นตัวแบบที่ดีของพนักงาน
- การกระตุ้ น ทางปั ญ ญา (Intellectual Stimulation) เสริ ม สร้ า งความเข้ า ใจที่
ถูกต้องเกี่ยวกับการเกิดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนแก่พนักงาน และจัดให้มีกิจกรรมร่วมกัน
กับชุมชนเพื่อสื่อสารและสร้างค่านิยมที่ถูกต้อง เช่น กิจกรรมเรื่องผลกระทบของฝุ่นละอองขนาด
ไม่เกิน 2.5 ไมครอนต่อชุมชน ทั้งทางด้านสุขภาพ เศรษฐกิจและสังคม รวมไปถึงคุณค่าของทรัพยากร
ป่าไม้ รวมถึงการให้ ความรู้แก่ชุมชน เช่น การจัดกิจกรรมปลูกพืช ท้องถิ่น การส่ งเสริมอาชีพของ
ท้องถิ่น
- การค านึ ง ถึ ง ปั จ เจกบุ ค คล (Individualized consideration) ด้ ว ยการรั บ ฟั ง
ความเห็นและความต้องการในแต่ละมุมมองของชาวบ้านและผู้มีส่วนได้เสียในทุกมิติ เช่น ปัญหาการ
ประกอบอาชีพ เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย เป็นต้น และร่ว มหารือกับหน่ว ยงานที่รับผิ ดชอบ
กาหนดเป็นมาตรการออกมาชัดเจนในแต่ละด้านและแต่ละระยะเวลา
(2) โรงไฟฟ้าควรมีมาตรการเกี่ยวกับปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนด้าน
ชุมชนเพิ่มเติม เพื่อให้เสริมสร้างทัศนคติที่ดีของชุมชนต่อโรงไฟฟ้า โดยการศึกษาของ มานิต เลพล
(2557) พบว่า ชุมชนโดยรอบมีความพึงพอใจต่อโรงไฟฟ้าแม่เมาะด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับ
ดีมาก และมีความพึงพอใจด้านภาวะผู้นาในระดับปานกลาง ผู้นาของโรงไฟฟ้าจึงควรเพิ่มการทางาน
ด้านชุมชน ด้วยการอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชน รับฟังความเห็น ข้อเสนอแนะ และสภาพปัญหา
จากชุมชน แล้วนามากาหนดแผนการทางานเพื่อชุมชนของโรงไฟฟ้า ตั้งแต่ระดับนโยบายและแผนงาน
ต่าง ๆ ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร กาหนดระยะเวลาและตัวชี้วัดของกิจกรรมที่ชัดเจน
เพื่อเพิ่มความสัมพันธ์ของชุมชนต่อโรงไฟฟ้าให้เกิดเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างความ
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เข้าใจที่ถูกต้องและความรู้สึกเป็นเจ้าของทรัพยากร เพื่อให้การป้องกันฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5
ไมครอนสามารถบรรลุอย่างยั่งยืน เช่น การจัดกิจกรรมเสวนาให้ความรู้และความเข้าใจด้านผลกระทบ
จากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน การจัดกิจกรรมจัดหางานนอกฤดูการเกษตรหรือแหล่งฝึก
อาชีพ แก่ ช าวบ้ าน โดยอาศัย ความร่ว มมื อกั บหน่ว ยงานที่เ กี่ย วข้ อง เช่น กรมแรงงาน กรมที่ดิ น
กรมการจัดหางาน เป็นต้น
(3) จากการศึกษาพบว่า ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในตาบลแม่
เมาะ อาเภอแม่เมาะ จังหวัดลาปาง ของกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ มีค่า
มากกว่าค่ามาตรฐานในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม และเมษายน 2562 และมีปริมาณลดลงอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน ในเดือนพฤษภาคมถึงธันวาคม เนื่องมาจาก ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5
ไมครอนในพื้นที่ภาคเหนือมักจะมีปริมาณสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานในช่วงธันวาคมถึงมีนาคมของทุกปี
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
ในพื้นที่ป่าสงวน ซึ่งมีการเผารุนแรงในช่วงมีนาคมถึงเมษายนของทุกปี การเผาไหม้ของเครื่องยนต์
และฝุ่นทุติยภูมิมาจากการก่อสร้าง นอกจากนี้ ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนที่ตรวจวัด
ได้จากสานักงานการประปาส่วนภูมิภาคแม่เมาะ มีปริมาณเฉลี่ยสูงกว่าปริมาณที่ตรวจวัดได้ที่สถานี
ตรวจวัดอากาศหลัก โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เนื่องจากสถานีตรวจวัดอากาศส านักงานการประปาส่ว น
ภูมิภาคแม่เมาะ ตั้งอยู่ห่างออกไปจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะมากกว่า จึงอาจมีตัวแปรกวนเข้ามาเป็นสาเหตุ
ที่ทาให้ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนมีปริมาณสูงนอกเหนือจากสาเหตุจากโรงไฟฟ้า
เช่น ควัน ไอเสียจากสภาพการจราจรในเมือง การเผาในที่โล่ งแจ้งจากภาคครัว เรือน ฝุ่ นควันจาก
อุตสาหกรรมอื่น ซึ่งอาจเป็นตัวแปรกวนในการศึกษานี้ และเป็นสาเหตุให้ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่
เกิน 2.5 ไมครอนมีปริมาณที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
5.2 ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาจะเห็นได้ว่า ทัศนคติของชุมชนด้านสิ่งแวดล้อมต่อโรงไฟฟ้าแม่เมาะอยู่ในระดับ
ดีถึงดีมาก ในขณะที่ความสัมพันธ์ต่อผู้นายังอยู่ในระดับปานกลาง ผู้ศึกษาจึงหวังว่า การศึกษานี้จะ
เป็นหนึ่งในเอกสารทางวิชาการที่จะเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับชุมชนและสังคมให้มากยิ่งขึ้น
และเป็ น ข้ อ เสนอแนะต่ อ ผู้ น าของโรงไฟฟ้ า แม่ เ มาะเพื่ อ พิ จ ารณาแนวทางการแก้ ปั ญ หา และ
การป้องกันการเกิดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนในชุมชน รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์กับ
ชุมชนด้วยการใช้ภาวะผู้นาขององค์การ เสริมสร้างความใกล้ชิดและแสดงความจริงใจเพื่อเพิ่มทัศนคติ
ที่ดีของชุมชนต่อผู้นาของโรงไฟฟ้า เน้นการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชนด้วยเล็งเห็นว่าชุมชนโดยรอบ
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เป็นส่วนหนึ่งขององค์การและเป็นเจ้าของพื้นที่และเจ้าของทรัพยากรโดยแท้จริง และเป็นส่วนหนึ่งที่
จะทาให้การบริหารงานบรรลุเป้าหมาย เกิดความโปร่งใสและเกิดธรรมาภิบาล
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร
สำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย
รุ่งทิพย์ นาเมือง*
บทคัดย่อ
การวิจั ย ครั้ ง นี้ มีวั ตถุป ระสงค์เ พื่อ 1) เพื่อ ศึกษาประสิ ท ธิผ ลการปฏิบั ติงานของบุค ลากร
สานั กงานปลั ดกระทรวงมหาดไทย 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่ งผลต่อประสิ ทธิผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสานั กงานปลั ดกระทรวงมหาดไทย 3) เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย การวิจัยได้ทาการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องที่ต้องการศึกษา ทบทวนทฤษฏี และแนวคิดต่าง ๆ รวมถึงวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง จากเอกสาร
ทางวิชาการ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ทาการเก็บข้อมูลลักษณะ
เชิ ง ส ารวจ โดยใช้ เ ครื่ อ งมื อ แบบสอบถาม (questionnaire) ที่ ถู ก สร้ า งขึ้ น เพื่ อ ต้ อ งการศึ ก ษา
พฤติ ก รรมของบุ ค คลเกี่ ย วกั บ ความรู้ สึ ก ความคิ ด เห็ น รวมถึ ง ข้ อ มู ล ส่ ว นตั ว เพื่ อ หาข้ อ มู ล ตาม
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย จากกลุ่มตัวอย่าง เพื่อนาผลมาวิเคราะห์ทางสถิติ ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ บุคลากรของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วย ข้าราชการ
จานวน 663 คน และพนักงานราชการ จานวน 120 คน รวมทั้ งสิ้น 783 คน ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ทั่วไปพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 60.4 มีอายุ
ระหว่าง 21-30 ปี มากที่สุด จานวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 35.5 มีการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี
มากที่สุด จานวน 148 คน คิดเป็น ร้อยละ 55.8 เป็นข้าราชการระดับชานาญการมากที่สุด จานวน
71 คนคิดเป็นร้อยละ 26.8 มีเงินเดือนมากที่สุดอยู่ที่ 15,000-20,000 บาทจานวน 108 คน คิดเป็น
ร้อยละ 40.8 มีประสบการณ์ทางานมากกว่า 9 ปีขึ้นไป มากที่สุด จานวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 36.2
จากผลการศึกษา พบว่า 1) บุคลากรที่มี อายุแตกต่างกันมีประสิ ทธิผ ลในการปฏิบัติงาน
แตกต่ างกั น อย่ างมี นั ย ส าคัญ ทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 2) บุคลากรที่มีร ะดับ เงิน เดือ นแตกต่า งกัน มี
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05.3) ปัจจัยด้านนโยบาย
องค์การ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นด้วยในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 พบว่า ปัจจัย
ด้านนโยบายองค์การส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของของบุคลากรอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่น้อยกว่า 0.05 4) ปัจจัยด้านความมุ่งมั่นและความสนใจในงานอาชีพผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
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นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
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เห็นด้วยในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 พบว่า ปัจจัยด้านความมุ่งมั่นและความสนใจในงาน
อาชีพส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ น้อยกว่า 0.001
คำสำคัญ: ประสิทธิผล, ข้าราชการ, บุคลากร, แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
1. บทนำ
ปัจจุบันองค์การต่าง ๆ อยู่ในยุคของการแข่งขัน ซึ่งในสังคมของการแข่งขัน แต่หลายองค์การ
กาลั งประสบปั ญหาการปฏิบั ติง านขาดประสิ ทธิผ ล“ประสิ ทธิผ ล” เป็น สิ่ งที่มี ความจาเป็ นและมี
บทบาทอย่ า งมาก ดั ง นั้ น การด าเนิ น งานจึ ง ต้ อ งมี ก ารวางระบบงานให้ ทั น สมั ย สอดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์ และสิ่งสาคัญอย่างยิ่ง คือบุคลากรในองค์การต้องมีคุณภาพเพื่อที่จะสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิผลให้กับองค์การ หากไม่มีคุณภาพ องค์การนั้นก็ยากที่จะสร้างผลงานที่มีประสิทธิผล
เพราะฉะนั้ น จึ ง มี ค วามจ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ อ งค์ ก ารจะต้ อ งสรรหาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ที่ มี ค วามรู้
ความสามารถและมีคุณภาพเข้ามาปฏิบัติงานในองค์การ ในขณะเดียวกันเมื่อองค์การมีทรัพยากร
มนุษย์ที่มีคุณภาพแล้วสิ่งจาเป็นที่องค์กรจะต้องกระทาที่สาคัญในประการต่อมาก็คือ การธารงรักษาไว้
ซึ่งทรัพยากรมนุษย์เหล่านั้นให้มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี เพื่อที่ว่าทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่าเหล่านั้นจะ
สามารถสร้างคุโณปการให้ แก่องค์การได้อย่างมหาศาลในที่สุ ด องค์การใดก็ตามที่ทราบถึงความ
ต้องการของทรัพยากรมนุษย์และทราบถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ แล้ ว สามารถที่ จ ะตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการ และปั จ จั ย ที่มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
ประสิทธิผ ลในการปฏิบั ติงานเหล่ านั้นได้มากเท่าใด โอกาสที่องค์การนั้นจะประสบผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การ ก็ย่อมที่จะมีมากขึ้นเท่านั้น ดังนั้น การเอาใจใส่ต่อทรัพยากร
มนุษย์ภายในองค์การ จึงเป็นเรื่องที่ผู้บริหารระดับสูงขององค์การต้องให้ความสาคัญ อีกทั้งยังต้อง
สามารถเข้าถึงความต้องการของบุคลากรทุกระดับ และผสมผสานความต้องการนั้นให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายขององค์การ ในขณะเดียวกันก็สามารถทาให้บุคลากรภายในองค์การเกิดความพึงพอใจใน
การทางานมีความกระตือรือร้น มุ่งมั่นที่จะทางานให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด แก่องค์การ
ซึ่งเป้าหมายของการทางานนั้น ถือเป็นหัวใจสาคัญของการบริหารงานให้ประสบผลสาเร็จใน
แต่ละองค์การจาเป็นต้องมีการกาหนดเป้าหมายไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้แต่ละหน่วยงานภายในองค์การ
มีก ารด าเนิ น งานไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น และบรรลุ วัต ถุ ประสงค์ ตามเป้ า หมายที่ ก าหนดไว้ ร่ว มกั น
องค์การที่มีประสิทธิผลการปฏิบัติง านสูง จะเป็นองค์กรที่ประสบความสาเร็จในการทางานได้ตาม
เป้ า หมายในทางตรงกั น ข้า มองค์ก รที่ มีประสิ ท ธิผ ลการปฏิบัติ งานต่า จะเป็ นองค์กรที่ไ ม่ประสบ
ความสาเร็จในการทางานให้บรรลุเป้าหมายตามที่ได้ตั้งเอาไว้
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์และแปลงนโยบาย
ของกระทรวงเป็นแผนการปฏิบัติงานจัดสรรทรัพยากรและบริหารราชการทั่วไปของกระทรวงการ
รักษาความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบเรียบร้อยและอานวยความเป็นธรรมและการส่งเสริมและ
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สนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของ
กระทรวงมหาดไทย
ในครั้ งนี้ ผู้ ศึกษามุ่งที่จ ะศึกษาว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ ส่ง ผลต่อประสิ ทธิผลการปฏิบัติงานของ
บุ ค ลากร ส านั ก งานปลั ด กระทรวงมหาดไทย และมี ปั จ จั ย ใดบ้ า งที่ เ ป็ น ปั ญ หา อุ ป สรรคในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ เพื่อที่จะสามารถนาผลการศึกษา
เสนอแนะให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องนาไปพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาวิธีบริหารจัดการให้มีความ
เหมาะสมมากขึ้น เพื่อจะนาไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรต่อไป
2. วัตถุประสงค์กำรศึกษำ
2.1 เพื่อศึกษาประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
2.2 เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
2.3 เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานของบุคลากรสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
3. คำถำมกำรศึกษำ
3.1 บุคลากรสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีประสิทธิผลการปฏิบัติงานเป็นอย่างไร
3.2.ปั จ จั ย อะไรบ้ า งที่ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
3.3 ปัญหา.อุปสรรคใดที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
4. แนวคิด ทบทวนวรรณกรรม และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
4.1 แนวคิดเรื่องข้อมูล และอำนำจหน้ำที่ของสำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย
จุดยืน (Positioning)
1) สนับสนุนการบูรณาการงานในระดับพื้นที่
2) แปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
วิสัยทัศน Vision)
จังหวัดมีความสามารถในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่
พันธกิจ (Mission)
1) จัดทาแผนนโยบาย เป้าหมายและแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
2) ส่งเสริมการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
3) ส่งเสริมการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
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เปำหมำย (Goal)
1) ประชาชนน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดารงชีวิต
2) จังหวัด/กลุ่มจังหวัดมีความเข้มแข็งสนับสนุนการพัฒนาในระดับพื้นที่
3) หน่วยงานภาครัฐมีการบริหารจัดการที่ดี
นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
1) นโยบายหรือทิศทางของหน่วยงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปรงใส
สอดคล้องกับการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานและทิศทางการปฏิรูปประเทศ
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยดาเนินการสารวจความพึงพอใจของข้าราชการ พนักงาน
ราชการลูกจ้าง เกี่ยวกับความผาสุก ความผูกพัน และความพึงพอใจของบุคลากร ซึ่งประกอบด้วย
ข้อมูลเกี่ยวกับธรรมาภิบาลภายในองค์กร ซึ่งเป็นตามประเด็นยุทธศาสตร์สานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย (พ.ศ. 2560-2564) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติที่ 12 เรื่องการบริหารจัดการในภาครัฐการ
ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย และเป็นไปตามยุ ทธศาสตร์ชาติระยะ
20 ปียุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2) นโยบายที่มุ่งให้ความสาคัญในการบริหารงานบุคคลที่มีความโปร่งใสมีคุณธรรม เป็นไป
ตามหลั กธรรมาภิบ าลสอดคล้ องกับ การขั บเคลื่ อนภารกิจ ของหน่ว ยงาน และทิ ศทางการปฏิรู ป
ประเทศสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายที่มุ่งให้ความสาคัญในการบริหารงานบุคคลที่มี
ความโปร่ ง ใสมี คุ ณ ธรรม เป็ น ไปตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล สอดคล้ อ งกับ การขับ เคลื่ อ นภารกิ จ ของ
หน่วยงาน และทิศทางการปฏิรูปประเทศ ดังนี้
(1) ดาเนินการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย ตามหลักเกณฑ์วิธีการ ที่กาหนดในกฎ ก.พ.
ระเบียบ ก.พ.หรือหนังสือเวียน ก.พ. โดยคานึงถึงหลักคุณธรรม และหลักธรรมาภิบาลเป็นสาคัญ คือ
คานึงถึงความรู้ความสามารถความเสมอภาค ความเป็นธรรม และประโยชน์ของทางราชการ
(2) มีการจัดให้มีกลไกการตรวจสอบผลของการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วน
ราชการเพื่อสร้างความเชื่อมั่น ว่าระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปตามระบบคุณธรรม เช่น
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจาของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
- มีการกาหนดหลั กเกณฑ์ในการพิจารณาแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่ง การพิจารณา
ความดีความชอบของบุคลากร และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ให้บุคลากรทราบ
- มีการเผยแพร่ข้อมูล ด้านบุคลากรของสานักงานปลั ดกระทรวงมหาดไทย ผ่ าน
ช่ อ งทาง Internet มี ช่ อ งทางส าหรั บ แสดงความคิ ด เห็ น และเสนอแนะการให้ บ ริ ก ารหรื อ การ
ดาเนินงานในด้านต่าง ๆ สาหรับรับฟังประเด็นปัญหาการบริหารทรัพยากรบุคคล และกล่องรับฟัง
ความคิดเห็นในการให้บริการของการขอมีบัตรฯ และเหรียญราชการชายแดน
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- มีการผลักดันให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย (ศปท.มท.)
ปรากฏอยู่ในโครงสร้างตามกฎกระทรวง เพื่อทาหน้าที่หลักในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในกระทรวง
(3) ผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทยตระหนักถึงความสาคัญในการส่งเสริม กากับ
และส่ งผลให้ บุ ค ลากรในองค์ กรปฏิบั ติต ามกฎหมาย และมีจ ริย ธรรม โดยได้ มีป ระกาศนโยบาย
คุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อเป็นมาตรฐาน และเป็นแนวทางปฏิบัติของสานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย รวมทั้งเป็นค่านิยมร่วมสาหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติควบคู่กับ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่น ๆ ซึ่งยึดถือมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยเมื่อ
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 ศูน ย์ ป ฏิบัติ การต่ อต้านการทุจ ริตกระทรวงมหาดไทยได้ ปรากฏอยู่ใ น
โครงสร้างตามกฎกระทรวง โดยมีหน้าที่บูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในระดับกระทรวง
3) นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทยในประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 และแผนยุทธศาสตร์ของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
นโยบายการบริห ารทรัพยากรบุคคลตามแผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทยในประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 มุ่งเน้นการวางรากฐานการพัฒนาองค์กรอย่างสมดุลมีการพัฒนาขีดความสามารถ
บุคลากรให้ เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงสร้างอัตลักษณ์บุคคลและจัดสรรอัตรากาลังให้เหมาะสมกับ
ภารกิจและพื้นที่รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์ของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยประเด็นยุทธศาสตร์ที่
3 มุ่งเน้นการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งส่งเสริมให้ระบบการบริหารทรัพยากร
บุคคลของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีความเหมาะสมรองรับภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป มีการ
ปรับปรุงโครงสร้างและการบริหารงานบุคคลให้เหมาะสมและการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทักษะ
และสมรรถนะที่เหมาะสม
ทั้งนี้ กองการเจ้ าหน้าที่ สป. ในฐานะหน่ว ยงานในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการบริห าร
ทรัพยากรบุคคลของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายด้านวาง
แผนการบริหารกาลังคนภาครัฐให้สอดคล้องกับความจาเป็นในการปฏิบัติภารกิจในปัจจุบันรวมทั้ง
เตรียมความพร้อมสาหรับการเปลี่ยนแปลงบทบาทภารกิจภาครัฐในอนาคตเพื่อขับเคลื่อนภารกิจให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายขององค์กรที่ได้กาหนดไว้ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคลภายใต้ยุ ทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติฉบับที่ 12
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2561-2565 ที่มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างองค์การภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจมีความทันสมัยมีขีดสมรรถนะสูง
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า ยึดหลักธรรมาภิบาล
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4.2 แนวคิดเกี่ยวกับหลักประสิทธิผล
ประสิ ทธิ ผ ลของการปฏิบั ติงาน คือ ผลส าเร็จอั นเป็นผลเนื่องมาจากการปฏิบัติ งานตาม
โครงการหรือแผนงานนั้นตามวัตถุประสงค์ขององค์การที่ได้ตั้งไว้ หรือได้คาดหวังไว้ โดยหากนามา
ศึก ษาแล้ ว จะพบว่า ประสิ ท ธิผ ลนั้ น หมายถึ ง ผลส าเร็ จที่ เกิ ดขึ้ น แล้ ว ตั ว เราคิ ดหรือ วางแผนที่ จ ะ
ประกอบกิจการใดแล้วสามารถทากิจการนั้นให้ สาเร็จได้ตามที่คิดหรือวางไว้ เรียกว่า การทางานนั้นมี
ประสิทธิภาพ แนวความคิดสมัยใหม่ในการจัดกิจการงานจะเริ่มต้นที่การตั้งจุดสาเร็จของงาน นั่นคือ
ในการวางแผนงานนั้น ณ จุดเริ่มต้นของงานจะมีการตั้งเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์กันว่าผลสาเร็จที่
เราต้องการนั้นคืออะไร ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง การที่ดาเนินโครงการหรืองานอย่าง
หนึ่ง อย่างใดแล้วและปรากฏว่าผลเกิดขึ้น (Outcomes) หรือผลผลิตที่เกิดขึ้น (Output) ณ ระดับ
หนึ่งระดับใดที่เป็นเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้มีการใช้ทรัพยากร (Resources) หรือปัจจัย
นาเข้า (Inputs) มากน้อยเพียงใด ถ้าใช้ทรัพยากรหรือปัจจัยนาเข้ามาดาเนินการในโครงการหรืองาน
ใดน้อยที่สุด และผลที่เกิดขึ้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กาหนดไว้ การดาเนินโครงการ
นั้นจะมีประสิทธิผลสูงสุด (ทั้งนี้โดยการเปรียบเทียบโครงการแต่ละโครงการที่สามารถดาเนินการแล้ว
บรรลุ วัตถุป ระสงค์ห รื อเป้ าหมายที่กาหนดได้เหมือนกัน) ในทางตรงกันข้ามโครงการใดแม้ว่าจะ
สามารถดาเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายที่กาหนดไว้เหมือนกันก็ตามแต่ใช้ทรัพยากรหรือ
ปัจจัยนาเข้ามากกว่าโครงการอื่น ๆ โครงการนั้นก็จะไม่ใช่โครงการที่มีประสิทธิผลสูงสุด
การนาไปประยุกต์ใช้ จากแนวคิดของรูปแบบบูรณาการดังกล่าว ฮอยและมิสเกล ได้นาเกณฑ์
การประเมินประสิทธิผลองค์การที่แคมป์เบล ได้บูรณาการ 2 รูปแบบ โดยมีความเห็นสอดคล้องกันใน
เรื่องที่ประเมิน ได้แก่ เป้าหมาย พฤติกรรมที่กาหนดทิศทางของเป้าหมายและพฤติกรรมต่าง ๆ ของ
องค์การ อย่างไรก็ตาม เป้าหมายของกรอบความคิดเชิงระบบทรัพยากรจะมีลักษณะหลากหลายและ
เป็นพลวัต กาหนดผลที่ได้รับสูง และมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลา ยิ่งกว่านั้นการบรรลุเป้าหมายใน
ระยะสั้นสามารถใช้ทรัพยากรใหม่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายย่อยได้ดังนั้น เมื่อใช้กรอบความคิดเชิงระบบ
ลั ก ษณะเป้ า หมายขององค์ ก ารโดยธรรมชาติ จ ะมี ลั ก ษณะเป็ น วงจร แคมป์ เ บล (Campbell)
ได้รวบรวมแล้วนามาสรุปเป็นมิติทั่วไปเกณฑ์เฉพาะหรือตัวบ่งชี้ประสิทธิผล และมโนทัศน์อื่น ๆ ที่เป็น
จุดอ่อนจากรูปแบบเป้าหมายและรูปแบบระบบทรัพยากร นามาปรับให้มี 4 มิติ ตามหน้าที่ของระบบ
สั งคมให้ มีลั กษณะเป็ น เป้ าหมายเชิงปฏิบัติ โดยกาหนดให้ มีตัว บ่งชี้ประสิ ทธิผ ลเพื่อให้ บรรลุ ตาม
เป้าหมายทั้ง 4 เป้าหมายและพิจารณากรอบของเวลา และผู้ที่เกี่ยวข้องในการประเมินแต่ละด้านแต่
ละตัวบ่งชี้ประสิทธิผลในการประเมินประสิทธิผลองค์การตามรูปแบบบูรณาการดังกล่าว สามารถ
ดาเนินการ ได้ 3 ขั้นตอน ดังนี้
(1) ควรพิ จ ารณากลุ่ ม ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งที่ มี ค วามส าคั ญ ในการนิ ย ามเป้ า หมายเชิ ง
ปฏิบัติการอาจพิจารณากาหนดขึ้นเอง หรือพิจารณาจากการกาหนดนโยบายหรือตามองค์การอื่น ๆ
(2) พิจารณามิติเกี่ยวกับเวลา ว่ามุ่งเน้นเป้าหมายระยะสั้น ระยะกลาง หรือระยะยาว
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(3) ควรใช้การประเมินหลายเกณฑ์
สรุ ป ควำมส ำคั ญ ของประสิ ท ธิ ผ ลขององค์ ก ำร ได้ ว่ า การบริ ห ารองค์ ก ารจะประสบ
ความสาเร็จองค์การจะอยู่รอดและมีความมั่นคง จะขึ้นอยู่กับประสิทธิผลองค์การถ้าองค์การสามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์จะสามารถดารงอยู่ต่อไปได้ถ้าไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์จะล่มสลายไปในที่สุด
การที่จะตัดสินใจว่าองค์การจะอยู่รอดหรือไม่ จะมีประสิทธิผลขององค์การเป็นตัวชี้วัดความสาเร็จ
ขององค์การ
4.3 แนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจ
แรงจู งใจ คือ พลั ง ผลั กดั น ให้ คนมี พ ฤติ ก รรม และยั ง กาหนดทิศ ทางและเป้ า หมายของ
พฤติกรรมนั้นด้วย คนที่มีแรงจูงใจสูง จะใช้ความพยายามในการกระทาไปสู่เป้าหมายโดยไม่ลดละ
แต่คนที่มีแรงจูงใจต่า จะไม่แสดงพฤติกรรม หรือไม่ก็ล้มเลิก การกระทา ก่อนบรรลุเป้าหมาย
แรงจูงใจ หมายถึง “บางสิ่งบางอย่างที่อยู่ภายในตัวของบุคคลที่มีผลทาให้บุคคลต้องกระทา
หรือเคลื่อนไหว หรือมีพฤติกรรมในลักษณะที่มีเป้าหมาย” (Walters, 1978: 218) กล่าวอีกนัยหนึ่งก็
คือ แรงจูงใจเป็นเหตุผลของการกระทานั่นเอง
การจูงใจเป็นภาวะในการเพิ่มพฤติกรรม การกระทาหรือกิจ กรรมของบุคคล โดยบุคคลจงใจ
กระทาพฤติกรรม นั้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ ต้องการ (Domjan, 1996)
การจูงใจ (Motivation) คือ สิ่งซึ่งควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ อันเกิดจากความต้องการ
(Needs) พลั งกดดัน (Drives)หรือ ความปรารถนา (Desires) ที่จะพยายามดิ้นรนเพื่อให้ บรรลุ ผ ล
สาเร็จตามวัตถุประสงค์ ซึ่งอาจจะเกิดมาตามธรรมชาติหรือจากการเรียนรู้ก็ได้ การจูงใจเกิดจากสิ่งเร้า
ทั้งภายในและภายนอกตัวบุคคลนั้น ๆ เอง ภายใน ได้แก่ ความรู้สึกต้องการ หรือขาดอะไรบางอย่าง
จึ ง เป็ น พลั ง ชั ก จู ง หรื อ กระตุ้ น ให้ ม นุ ษ ย์ ป ระกอบกิ จ กรรมเพื่ อ ทดแทนสิ่ ง ที่ ข าดหรื อ ต้ อ งการนั้ น
ส่ว นภายนอกได้แก่ สิ่ งใดก็ตามที่มาเร่งเร้า นาช่องทาง และมาเสริมสร้างความปรารถนาในการ
ประกอบกิจกรรมในตัวมนุษย์ ซึ่งการจูงใจนี้อาจเกิดจากสิ่งเร้าภายในหรือภายนอก แต่เพียงอย่าง
เดียว หรือทั้งสองอย่างพร้อมกันได้ อาจกล่าวได้ว่า การจูงใจทาให้เกิดพฤติก รรม ซึ่งเกิดจากความ
ต้องการของมนุษย์ ซึ่งความต้องการเป็นสิ่งเร้าภายในที่สาคัญกับการเกิดพฤติกรรม นอกจากนี้ยังมีสิ่ง
เร้าอื่น ๆ เช่น การยอมรับของสังคม สภาพบรรยากาศที่เป็นมิตร การบังคับขู่เข็ญ การให้รางวัลหรือ
กาลังใจหรือการทาให้เกิดความพอใจ ล้วนเป็นเหตุจูงใจให้เกิดแรงจูงใจได้
องค์ประกอบของแรงจูงใจ
นักจิตวิทยาปัจจุบันได้ศึกษาและสรุปว่า องค์ประกอบของแรงจูงใจ มี 3 ด้านคือ
1) องค์ประกอบทางด้านกายภาพ (Biological Factor) ในองค์ประกอบด้านนี้จะพิจารณาถึง
ความต้องการทางกายภาพของมนุษย์ เช่น ความต้องการปัจจัย 4 เพื่อจะดารงชีวิตอยู่ได้
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 ให้กระทาหรือ
ดิ้ น รนเพื่ อ ให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ บ างอย่ า ง ซึ่ ง จะเห็ น ได้ ว่ า พฤติ ก รรมที่ เ กิ ด จากการจู ง ใจ
เป็น พฤติกรรม ที่มิใช่เป็นเพียงการตอบสนองสิ่งเร้าปกติธรรมดา แต่ ต้องเป็นพฤติกรรมที่มีความ
เข้มข้น มีทิศทางจริงจัง มีเป้าหมายชัดเจนว่าต้องการไปสู่จุดใด และพฤติกรรมที่เกิดขึ้น เป็นผลสืบ
เนื่องมาจาก แรงผลักดัน หรือ แรงกระตุ้น ที่เรียกว่า แรงจูงใจด้วย
4.4 แนวคิดเกี่ยวกับค่ำตอบแทน
ค่าตอบแทนของข้าราชการพลเรือนสามัญ คือ สิ่งที่ภาคราชการให้แก่ข้าราชการ โดยมีทั้ง
ค่าตอบแทนทางตรงและทางอ้อม ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงิน เพื่อตอบแทนการปฏิบัติงานตาม
หน้าที่และความรั บผิ ดชอบ เป็นรางวัลจูงใจในการปฏิบัติงาน ตลอดจนส่ งเสริมขวัญกาลั งใจและ
เสริมสร้างฐานะความเป็นอยู่ของข้าราชการให้เพียงพอต่อการดารงชีพ
กำรเลื่อนเงินเดือนตำมผลกำรปฏิบัติรำชกำร
เป็นการจ่ายค่าตอบแทนหรือการขึ้นเงินเดือนตามผลงานเมื่อข้าราชการปฏิบัติงานจนถึงรอบ
การประเมิน รัฐจะจ่ายค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการตอบแทนการทางานและสร้างแรงจูงใจให้กับ
ข้าราชการการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละรอบการประเมินนั้นนอกจากจะพิจารณาถึงผลการประเมินการ
ปฏิบัติราชการแล้วยังพิจารณาข้อมูลอื่น ๆ ประกอบด้วยได้แก่ข้อมูลการลาพฤติกรรมการมาทางาน
การรักษาวินัยการปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการและข้อควรพิจารณาอื่น ๆ โดยในแต่ละ
รอบการประเมินนั้นข้าราชการแต่ละคนจะสามารถได้รับการเลื่อนเงินเดือนได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 6
ของฐานในการคานวณ
กำรได้รับค่ำตอบแทนพิเศษ
ข้าราชการพลเรือนสามัญอาจได้รับค่าตอบแทนพิเศษจากการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ได้ใน 2 กรณีคือ
(1) กรณีที่ข้าราชการผู้นั้นมีเงินเดือนใกล้ถึงเงินเดือนสูงสุดหรือ
(2) กรณีที่ข้าราชการผู้นั้นได้รับเงินเดือนสูงสุดอยู่เนื่องจากข้าราชการพลเรือนสามัญ
ไม่สามารถได้รับเงินเดือนเกินกว่าอัตราสูงสุดที่กาหนดไว้ตามบัญชีเงินเดือนของระดับตาแหน่งที่ตน
ดารงอยู่ได้
ในกรณีที่เป็นผู้ได้รับเงินเดือนสูงสุดอยู่ก็ให้นาผลการประเมินการปฏิบัติราชการมาใช้โดยนา
ร้อยละที่ได้ไปคูณกับฐานในการคานวณในช่วงเงินเดือนตามประเภทและระดับตาแหน่งของผู้นั้นและ
จะได้รับค่าตอบแทนพิเศษตามผลคูณที่ได้ทั้งหมดโดยไม่ต้องปัดเศษ
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ในกรณีที่มีเงินเดือนใกล้ถึงเงินเดือนสูงสุดให้ นาผลการประเมินและร้อยละที่ได้ไปคูณกับฐาน
ในการคานวณแล้วนาไปบวกรวมกับเงินเดือนจนถึงอัตราสูงสุดของระดับตาแหน่งที่ข้าราชการผู้นั้น
ดารงอยู่ส่วนที่เหลือจึงได้รับเป็นค่าตอบแทนพิเศษโดยไม่ต้องปัดเศษ
ทั้งนี้ ให้นาค่าตอบแทนพิเศษนี้รวมคานวณอยู่ภายใต้การบริหารวงเงินงบประมาณ ร้อยละ 3
ในการเลื่อนเงินเดือนของส่วนราชการด้วยเพื่อเป็นการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคคล
กำรเลื่อนเงินเดือนในกรณีอื่น ๆ
เพื่ อ สร้ า งขวั ญ ก าลั ง ใจส าหรั บผู้ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านในภารกิ จ พิ เ ศษ หรื อ สร้ า งแรงจู ง ใจในการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ จึงได้มีการกาหนดการเลื่อนเงินเดือนในกรณีต่าง ๆ ขึ้น ทั้งนี้
การเลื่อนเงินเดือนในกรณีเหล่านี้เมื่อรวมกับผลการประเมินการปฏิบัติราชการแล้วข้าราชการแต่ละ
รายจะต้องได้รับการเลื่อนเงินเดือนรวมแล้วไม่เกินร้อยละ 6 ของฐานในการคานวณในแต่ละรอบการ
ประเมิน
กำรได้รับค่ำตอบแทนเมื่อมีคุณวุฒิสูงขึ้น
ระบบข้าราชการพลเรือนสามัญส่งเสริมให้ข้าราชการพัฒนาและศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อ
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการดังนั้นหากข้าราชการพลเรือนสามัญคนใดได้ศึกษาเพิ่มเติมและได้รับ
คุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นก็สามารถนาคุณวุฒิที่ได้รับนั้นมายื่นกับส่วนราชการเพื่อให้ผู้มีอานาจสั่งบรรจุ
และแต่งตั้งพิจารณาและอาจปรับเงินเดือนให้เพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิได้ทั้งนี้คุณวุฒิที่มีเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น
นั้นจะต้องเป็นคุณวุฒิที่กาหนดไว้ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่ข้าราชการผู้นั้นดารงอยู่กล่าวคือ
คุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นจะต้องเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งนั้น ๆ
กำรได้รับเงินเดือนเมื่อเลื่อนระดับตำแหน่ง
สาหรับข้าราชการพลเรือนสามัญนั้นเมื่อข้าราชการคนใด ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งใน
ระดับตาแหน่งที่สูงขึ้นจะยังคงได้รับเงินเดือนในอัตราเดิม ยกเว้นในกรณีที่ข้าราชการผู้นั้ นมีเงินเดือน
ในอัตราที่ต่ากว่าอัตราต่าสุดที่ ก.พ. กาหนดของระดับตาแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งข้าราชการผู้นั้นก็จะ
ได้รับเงินเดือนในอัตราต่าสุดที่ ก.พ. กาหนดของระดับที่ได้รับการแต่งตั้งนั้นเช่นกรณีที่ข้าราชการได้
เลื่อนระดับจากประเภทวิชาการระดับชานาญการเป็นระดับชานาญการพิเศษหากเดิมได้รับเงินเดือน
ต่ากว่าเงินเดือนขั้นต่าชั่วคราวของระดับชานาญการพิเศษข้าราชการผู้นั้นก็จะได้รับเงินเดือนที่อัตรา
ขั้นต่าชั่วคราวของระดับชานาญการพิเศษ เป็นต้น
กรณียกเว้น อีกกรณีหนึ่ งคือกรณีที่ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงสุดของระดับตาแหน่งและ
ได้รับค่าตอบแทนพิเศษจากการประเมินผลการปฏิบัติราชการต่อมาหากข้าราชการผู้นั้นได้รับการ
เลื่อนระดับตาแหน่งที่สูงขึ้นข้าราชการผู้นั้นสามารถได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นโดยนาค่าตอบแทนพิเศษซึ่ง
เป็นผลจากการประเมินผลการปฏิบัติราชการมาบวกรวมเป็นเงินเดือนได้ทั้งนี้เมื่อรวมแล้วจะต้องไม่
เกินเงินเดือนสูงสุดของระดับตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
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กำรได้รับค่ำตอบแทนประเภทอื่น ๆ
ในระบบค่า ตอบแทนของข้าราชการพลเรื อนสามัญยัง มีค่าตอบแทนอีกหลายประเภทที่
กาหนดขึ้ น ด้ ว ยวัต ถุ ป ระสงค์ และปั จจั ย ที่ใ ช้ใ นการพิจ ารณาแตกต่า งกั นการก าหนดค่า ตอบแทน
ประเภทต่าง ๆ นี้ ก็เพื่อตอบแทนและสร้างแรงจูงใจในการทางานของข้าราชการพลเรือนสามัญที่
แตกต่างกันไปในแต่ละสถานการณ์ค่าตอบแทนประเภทอื่น ๆ ที่ได้กาหนดขึ้นสาหรับข้าราชการพล
เรือนสามัญ ได้แก่
เงินประจำตำแหน่ง
เป็นค่าตอบแทนที่กาหนดขึ้นสาหรับการปฏิบัติหน้าที่หลักในตาแหน่งที่ ก.พ. กาหนดเช่น
ตาแหน่งที่ต้องใช้ทักษะด้านการบริหารซึ่งมีความรับผิดชอบทั้งด้านการบริหารแผนงานแผนเงินและ
แผนคนขององค์กรและตาแหน่งที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางด้านวิชาชีพเป็นต้นทั้งนี้วัตถุประสงค์
ในการกาหนดเงินประจาตาแหน่งนั้นก็เพื่อลดความแตกต่างของอัตราค่าตอบแทนของภาคราชการกับ
อัตราตลาดและเพื่อแก้ปัญหาการสูญเสียกาลังคนในภาคราชการในขณะนั้น
4.5 งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
นาวาเอกดารงศักดิ์ ธงตะทบ (2559) ได้ทาการศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดชกรมอู่ทหารเรือ พบว่าแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการปฏิบัติงานในระดับสูงอธิบายได้ว่าแรงจูงใจในการปฏิบัติงานส่งผล
เป็นอย่างมากต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานซึ่งมีการสร้างแรงจูงใจอย่างต่อเนื่องทั้งด้านปัจจัยจูงใจและ
ปัจจัยค้าจุน อาทิ การจัดโครงสร้างการทางานการกาหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ชัดเจนการให้การ
สนับสนุนการช่วยเหลือกันซึ่งกันและกันในการทางานผู้บังคับบัญชาเอาใจใส่ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาการ
สนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่การงานการยกย่องชมเชยในความสาเร็จเป็นต้นโดย
แรงจู งใจในการปฏิบัติงานจะเป็น แรงผลักดันให้ บุคลากรสามารถทางานได้บรรลุเป้าหมายตามที่
องค์กรได้กาหนดไว้และส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ส่วนบรรยากาศองค์กรมี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการปฏิบัติงานในระดับปานกลาง อธิบายได้ว่าหน่วยงานมีการส่งเสริมให้
บุคลากรมีความรักต่อหน่วยงานมีการจัดกิจกรรมร่วมกัน มีการมอบรางวัลให้กับผู้ปฏิบัติงานดีเด่นมี
การจั ด การประชุ ม เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาการท างานร่ ว มกั น ระหว่ า งกองต่ า ง ๆ ในทุ ก สั ป ดาห์ มี ก าร
ประเมิน ผลการทางานด้วยความยุติธรรมซึ่งส่งผลต่อประสิทธิผ ลการปฏิบัติงานของบุคลากรหาก
หน่วยงานมีการส่งเสริมบรรยากาศการทางานให้ดีประสิทธิผลการปฏิบัติงานก็จะดีตามด้วย
ณัฐพล ประคุณศึกษาพันธ์ (2559) ได้ทาการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการ
ทางานของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานรัฐบาล พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการ
ท างานของผู้ บ ริ ห ารระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศมาจากความสามารถของผู้ บ ริ ห าร เทคโนโลยี
สารสนเทศและปัจจัยความสามารถของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
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ปัจจัยความรู้ทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์ความรู้ทางไอทีเชิงกลยุทธ์การอ่านสถานการณ์ทักษะด้านการสื่อสาร
กับผู้อื่นความผูกพันกับผู้บริหารระดับสูงความชัดเจนในบทบาทหน้าที่ของงานและสภาพแวดล้อมการ
ทางานในองค์การอย่างมีนัยสาคัญ
5. ระเบียบหรือวิธีกำรทำวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) เรื่องปัจจัยที่ส่งผล
ต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน บรรยากาศองค์การ ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน และปัจจัยที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยเก็บข้อมูล
ด้วยแบบสอบถามที่สร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียด
เกี่ยวกับวิธีดาเนินการศึกษา ดังนี้
ขอบเขตด้ ำนเนื้อหำ คือ ศึกษาปัจจัยที่ส่ งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ขอบเขตด้ ำ นประชำกร คือ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ บุคลากรในสานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วย ข้าราชการ จานวน 663 คน พนักงานราชการ จานวน 120
คน รวมทั้ ง สิ้ น 783 คน โดยกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้ คื อ บุ ค ลากรในส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย จานวน 265 คน ตามสูตรของ Yamane
ขอบเขตด้ำนเวลำ คือ เวลาที่ใช้ในการศึกษาระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ ถึง เดือนพฤษภาคม
2563
ขอบเขตด้ำนสถำนที่ คือ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ตัวแปรที่ใช้ในกำรศึกษำ
ตัวแปรต้น ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่ง งาน
เงิน เดือน และประสบการณ์ทางาน ปัจจัยในการทางาน ประกอบด้ว ย 1) ด้านนโยบายองค์การ
2) ด้านสภาพแวดล้อมการทางาน 3) ด้านสวัสดิการเงินเดือนและค่าตอบแทน และ 4) ด้านความ
มุ่งมั่นและความสนใจในงานอาชีพ
ตั ว แปรตำม ได้ แ ก่ ประสิ ท ธิ ผ ลการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากร ส านั ก งานปลั ด กระทรวง
มหาดไทย ประกอบด้วย 1) ด้านปริมาณงาน 2) ด้านคุณภาพงาน 3) ด้านความร่วมมือ และ 4) ด้าน
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
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กรอบแนวคิด
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตำม

ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. ตาแหน่งงาน
5. เงินเดือน
6. ประสบการณ์การทางาน

ปัจจัยในกำรทำงำน
1. ด้านนโยบายองค์การ
2. ด้านสภาพแวดล้อมการทางาน
3. ด้านสวัสดิการเงินเดือนและค่าตอบแทน
4. ด้านความมุ่งมั่นและสนใจในงานอาชีพ

ประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร
สำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย
1. ด้านปริมาณงาน
2. ด้านคุณภาพงาน
3. ด้านความร่วมมือ
4. ด้านความคิดริเริม่ สร้างสรรค์

เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ
เครื่ องมื อที่ใช้ใ นการเก็บ ข้อมู ล คือ แบบสอบถาม เรื่อง ปัจจัย ส่ งผลต่อ ประสิ ท ธิผ ลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
6. รูปแบบกำรศึกษำ
ผู้ ศึ ก ษาเก็ บ ข้ อ มู ล ด้ ว ยวิ ธี ลั ก ษณะเชิ ง ส ารวจ เก็ บ ข้ อ มู ล แบบสอบถาม (questionnaire)
เพราะเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้วัดพฤติกรรมภายในของบุคคลเกี่ยวกับความรู้สึก
ความคิดเห็น ความสนใจ แบบสอบถามเป็นชุดของคาถามที่สร้างขึ้นและส่งแบบสอบถามให้กับกลุ่ม
ตัวอย่างการสร้างแบบสอบถามนั้น ข้อคาถามของแบบสอบถามจะถูกสร้างขึ้นจากกรอบแนวคิดทฤษฎี
และตัวแปรที่ต้องการศึกษาหรือต้องการวัด เพื่อทาการวิเคราะห์และทดสอบทฤษฎีหรือสร้างทฤษฎี
และให้ความหมายในเชิงวิชาการ สาหรับการวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถามจานวน 265 ชุด แบบสอบถาม
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ลักษณะแบบสอบถำมแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ
ส่วนที่ 1 แบบสอบถาม ข้อมูลทั่วไปของบุคลากร สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้แก่
เพศ อายุระดับการศึกษา ตาแหน่งงาน เงินเดือน และประสบการณ์ทางาน
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ส่วนที่ 2 แบบสอบถาม ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ
บุ ค ลากร ส านั ก งานปลั ด กระทรวงมหาดไทย ได้ แ ก่ ปั จ จั ย ด้ า นนโยบายองค์ ก าร ปั จ จั ย ด้ า น
สภาพแวดล้อมการทางาน ปัจจัยด้านสวัสดิการเงินเดือนและค่าตอบแทน ปัจจัยด้านความมุ่งมั่นและ
ความสนใจในงานอาชีพ
ส่วนที่ 3 แบบสอบถาม ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากร สานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้แก่ ด้านปริมาณงาน ด้านคุณภาพงาน ด้านความร่วมมือ ด้านความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์
ส่วนที่ 4 การทดสอบสมมุติฐาน
กลุ่มเป้ำหมำยผู้ให้ข้อมูล
ประชากรกลุ่ ม ตัว อย่ างที่ใช้ใ นการศึกษาครั้ งนี้ คือ บุคลากรของส านักงานปลั ดกระทรวง
มหาดไทย ประกอบด้วย ข้าราชการ จานวน 663 คน พนักงานราชการ จานวน 120 คน รวมทั้งสิ้น
783 คน เพื่อให้การศึกษาครั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ ศึกษาดาเนิ น การเก็บ รวบรวมข้อมูล ครั้งนี้ใช้วิธีการส่ งแบบสอบถามไปยังกลุ่ มตัว อย่ า ง
โดย แจกแบบสอบถามผ่ า นตั ว แทนแต่ ล ะส านั ก /กอง ซึ่ ง เป็ น หน่ ว ยงานภายในสั ง กั ด ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ดาเนินการเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 1-15 พฤษภาคม 2563 โดยตัวแทนแต่ละสานัก/กองจะ
เป็นผู้รวบรวมแบบสอบถาม และตัวผู้ศึกษาไปรับกลับมา จานวน 265 ชุด
กำรวิเครำะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลและการหาค่าสถิติในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก
แบบสอบถาม แล้วนามาประมวลข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป IBM.SPSS
Statistics ดังนี้
1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้อธิบายปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลบุคลากร
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้แก่ การแจกแจงความถี่ (frequency distribution) ค่าร้อยละ
(percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) โดยจาแนก
กลุ่มประชากรตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่ง เงินเดือน และประสบการณ์ทางาน
2) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ใช้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลระหว่างตัวแปรต้นและตัว
แปรตาม เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ได้กาหนดไว้ สาหรับการประมวลผลข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ได้แก่การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่า
การทดสอบที่ Independent sample t-test เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างตัวแปรอิสระที่
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มี 2 กลุ่มและใช้สถิติ (One-way ANOVA) เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระที่มีตั้งแต่
3 กลุ่มขึ้นไปโดยกาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติ (level of significance) ที่ระดับ 0.05
3) การวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยเชิ งพหุ คู ณ (Multiple Linear Regression Analysis)
การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระหลายตัว กับตัว
แปรตาม 1 ตัวเพื่อศึกษาว่ามีตัวแปรอิสระตัวใดบ้างที่ร่วมกันทานายหรือพยากรณ์หรืออธิบายการผัน
แปรของตัวแปรตามได้
7. ผลกำรศึกษำ
จากผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
จานวน 160 คน เพศชาย จานวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 60.4 และ 39.6 ตามลาดับ
มีอายุ ระหว่าง 21-30 ปี มากที่สุดจานวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 35.5 รองลงมาคืออายุ
ระหว่าง 31-40 ปี จานวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 33.6 อายุ 41-50 ปี จานวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ
17.7 และอายุ 51-60 ปี จานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 13.2
มีการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรีมากที่สุด จานวน 148 คน คิดเป็น ร้อยละ 55.8 รองลงมา
คือ ระดับปริญญาโทจานวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 37.4 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จานวน
14 คน คิดเป็นร้อยละ 5.3 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5
เป็นตาแหน่งข้าราชการระดับชานาญการ มากที่สุด จานวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 26.8
รองลงมา คือ ข้าราชการระดับ ปฏิบัติการจานวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 25.3 พนักงานราชการ
จานวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 19.6 ข้าราชการระดับชานาญงาน จานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 11.7
ข้าราชการระดับปฏิบั ติงาน จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 9.1 ข้าราชการระดับช านาญการพิเศษ
จานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 7.2 และข้าราชการระดับอานวยการ จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.4
มีเ งิ น เดื อนมากที่สุ ดอยู่ ที่ 15,000-20,000 บาท จานวน 108 คน คิด เป็ นร้อ ยละ 40.8
รองลงมาคือ เงินเดือน 20,001-30,000 บาท จานวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 20.8 เงินเดือน 30,00140,000 บาทจานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 13.6 เงินเดือน ต่ากว่า 15,000 บาท จานวน 27 คน
คิด เป็ น ร้ อ ยละ 10.2 เงิ น เดื อน 40,001-50,000 บาท จ านวน 24 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 9.1 และ
เงินเดือนสูงกว่า 50,000 บาทจานวน 15 คนคิดเป็นร้อยละ 5.7
มีประสบการณ์ทางานมากกว่า 9 ปีขึ้นไป มากที่สุด จานวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 36.2
รองลงมาคือ มีประสบการณ์ทางาน 1-3 ปี จานวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 26.8 มีประสบการณ์
ทางาน 4-6 ปี จานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 15.1 มีประสบการณ์ทางาน 7-9 ปี จานวน 39 คน
คิดเป็นร้อยละ 14.7 และมีประสบการณ์ทางานน้อยกว่า 1 ปี จานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 7.2
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กำรวิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในกำรปฏิบัติงำน
ปัจจัยด้ำนนโยบำยองค์กำร
พบว่ าปั จจั ยที่ ส่ งผลต่ อประสิ ท ธิ ผ ลในการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรด้ า นนโยบายองค์ ก าร
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อจากมากไปน้อย พบว่า รายข้อที่มีความเห็นด้วยมากลาดับแรก คือ
หน่วยงานของท่านนานโยบายรัฐบาลมาปฏิบัติอย่างรวดเร็ว ชัดเจน และมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย
4.03 หน่วยงานของท่านมีการกาหนดแนวทาง และวางแผนแนวทางการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ มีค่าเฉลี่ ย 3.87 หน่ ว ยงานของท่านมีการจัดแบ่งตาแหน่งหน้าที่รับผิ ดชอบอย่างชัดเจน
มีค่าเฉลี่ย 3.84 หน่วยงานของท่านมีระบบการจัดการโครงสร้างขององค์การได้อย่างชัดเจน เหมาะสม
มีค่าเฉลี่ย 3.83 และหน่ ว ยงานของท่านมีการแจ้งนโยบายขององค์การให้ บุคลากรได้ทราบ และ
สามารถนานโยบายมาปฏิบัติอย่างสอดคล้องตรงตามเป้าหมายขององค์การ มีค่าเฉลี่ย 3.77 ตามลาดับ
ปัจจัยด้ำนสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน
พบว่าปั จ จั ย ที่ส่ งผลต่อประสิ ท ธิผ ลการปฏิบัติงานของบุคลากร ด้านสภาพแวดล้ อมการ
ทางาน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อจากมากไปน้อยพบว่า รายข้อที่มีความเห็นด้วยมากลาดับแรก คือ
ท่านพร้อมจะทุ่มเทการทางานอย่างเต็มกาลังความรู้ความสามารถเพื่อองค์การ มีค่าเฉลี่ย 4.27ท่านมี
ความภูมิใจในตาแหน่งหน้าที่การงานที่ท่านรับผิดชอบอยู่ในปัจจุบัน มีค่าเฉลี่ย 3.94 สภาพแวดล้อม
ในที่ทางานของท่านมีความสะดวก ความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ย 3.76 องค์การของ
ท่านพร้อมจะเปิดรับความคิดเห็นซึ่ งกันและกัน มีค่าเฉลี่ย 3.71 และองค์การของท่านสามารถลด
ความขัดแย้งภายในองค์การได้เป็นอย่างดี มีค่าเฉลี่ย 3.54 ตามลาดับ
ปัจจัยด้ำนสวัสดิกำรเงินเดือนและค่ำตอบแทน
พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ด้านสวัสดิการเงินเดือนและ
ค่าตอบแทน ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.26
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อจากมากไปน้อยพบว่า รายข้อที่มีความเห็นด้วยมากลาดับแรก คือ
องค์การมีส วัส ดิการด้านการรั กษาพยาบาล ค่าเล่ าเรียนบุตร ที่พักอาศัยและประกันสั งคมให้ กับ
บุคลากร มีค่าเฉลี่ย 3.52 โครงสร้างเงินเดือนระดับเงินเดือนและมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 3.37
ท่านมีความความพึงพอใจกับเงินเดือนและค่าตอบแทนที่ได้รับ มีค่าเฉลี่ย 3.35 องค์การมีหลักการที่มี
ความยุ ติธ รรมในการพิจารณาความดีความชอบ มีค่าเฉลี่ย 3.33 และมีส วัส ดิการด้านที่พักอาศัย
ให้กับบุคลากร มีค่าเฉลี่ย 2.72 ตามลาดับ
ปัจจัยด้ำนควำมมุ่งมั่นและควำมสนใจในงำนอำชีพ
พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ด้านความมุ่งมั่นและความ
สนใจในงานอาชีพ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80
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เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อจากมากไปน้อยพบว่า รายข้อที่มีความเห็ นด้วยมากลาดับแรก คือ
ท่านมีความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติงานที่รับผิดชอบให้สาเร็จ มีค่าเฉลี่ย 4.20 ท่านเข้าใจในบทบาท
ของตนเองที่ต้องปฏิบัติอย่างเต็มที่ในตาแหน่งที่ได้รับมอบหมาย มีค่าเฉลี่ย 4.12 งานที่ท่านรับผิดชอบ
ทาให้ท่านก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่การงาน มีค่าเฉลี่ย 3.60 องค์การส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากร
เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถทางสายอาชีพ มีค่าเฉลี่ย 3.56 และเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพมี
ความชัดเจน มีค่าเฉลี่ย 3.52 ตามลาดับ
กำรวิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิผลในกำรปฏิบัติงำน
พบว่าประสิทธิผ ลในการปฏิบัติงานของของบุคลากร สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98
เมื่อ พิจ ารณาเป็ น รายข้อ จากมากไปน้ อยพบว่า รายข้อ ที่มีค วามเห็ น ด้ว ยมากล าดับ แรก
คือ ท่านสามารถทางานที่ได้รับมอบหมายได้ตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์การ มีค่าเฉลี่ย 4.16 ท่าน
รู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ มีค่าเฉลี่ย 4.02 การทางานเกิดผลสัมฤทธิ์เมื่อเปรียบเทียบกับ
วัตถุประสงค์ของงาน มีค่าเฉลี่ย 3.95 ในการปฏิบัติงานมีการประยุ กต์ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
มีค่าเฉลี่ย 3.91 และปริมาณงานที่ปฏิบัติมีความเหมาะสมตรงตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ มีค่าเฉลี่ย
3.86 ตามลาดับ
8. สรุปและอภิปรำยผลกำรศึกษำ
จากการศึกษา เรื่ อง ปัจ จั ยที่ส่ งผลต่อประสิ ทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร สานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย สามารถวิเคราะห์และนามาอภิปรายผลได้ ดังนี้
1) บุ คลากรที่มีอายุต่างกัน ส่งผลต่อประสิทธิ ผ ลการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ บุคคลที่มีอายุย่อมมีวุฒิภาวะ และมีประสบการณ์ในการทางาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
สุภาภรณ์ วงศ์กร เชาวลิต (2560) ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ จิตอาสา
ในองค์การไม่แสวงหาผลกาไรกรณีศึกษา: มูลนิธิแสงธรรมส่องหล้ากรุงเทพมหานคร จากการศึกษา
พบว่า อายุที่แตกต่างกันมีประสิทธิผลการปฏิบัติงานของมูลนิธิแสงธรรมส่องหล้าแตกต่างกัน จากการ
วิ เ คราะห์ ก ารทดสอบสมมติ ฐ านได้ พ บว่ า จิ ต อาสาที่ มี อ ายุ แ ตกต่ า งกั น มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลการ
ปฏิบัติงานของมูลนิธิแสงธรรมส่องหล้าแตกต่างกันในทุกด้านอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุที่มากจะมีประสิทธิผลของการปฏิบัติงานได้ดีกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุน้อยกว่า
เพราะเนื่องมาจากการผ่านประสบการณ์ของชีวิตที่มากกว่าและการที่มีสภาวะของความพร้อมในด้าน
ความคิดที่มีความละเอียดถี่ถ้วนและระมัดระวังจึงส่งผลออกมาเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกมาในการ
ปฏิบัติงาน
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2) บุคลากรที่มีเงินเดือนต่างกัน ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ เนื่องจากการทางานของข้าราชการและพนักงานราชการมีตัวชี้วัดในการปฏิบัติงาน ส่งผล
โดยตรงต่อการได้รับเงินเดือนและขึ้นเงินเดือน ซึ่งสอดคล้องกับ แนวคิดเกี่ยวกับค่าตอบแทน เรื่อง
ปัจจัยในการกาหนดค่าตอบแทนโดยค่าของงาน (Job Value) เป็นการกาหนดค่าตอบแทนต้องคานึง
ค่าของงานซึ่งจะต้องมีการประเมินค่างานโดยพิจารณาจากระดับหน้าที่และความรับผิดชอบความยาก
ง่ายของงาน ความรู้ที่ใช้ในงานและทักษะในการแก้ไขปัญหางานที่มีค่างานสูงกว่ามีคุณค่าต่อองค์การ
มากกว่ า ย่ อ มต้อ งก าหนดให้ ไ ด้รั บ ค่ าตอบแทนที่สู ง กว่า จึ งจะเกิด ความเป็น ธรรมในการกาหนด
ค่าตอบแทนการกาหนดโครงสร้างเงินเดือน/ค่าจ้างก็ต้องสอดคล้องกับหลักการประเมินค่างานด้วย
และเรื่องการเลื่อนเงินเดือนตามผลการปฏิบัติราชการ เป็นการจ่ายค่าตอบแทนหรือการขึ้นเงินเดือน
ตามผลงาน เมื่อข้าราชการปฏิบัติงานจนถึงรอบการประเมินรัฐจะจ่ายค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการ
ตอบแทนการทางานและสร้างแรงจูงใจให้กับข้าราชการการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละรอบการประเมิน
นั้ น นอกจากจะพิ จ ารณาถึ ง ผลการประเมิ น การปฏิ บั ติ ร าชการแล้ ว ยั ง พิ จ ารณาข้ อ มู ล อื่ น ๆ
ประกอบด้วยได้แก่ ข้อมูลการลา พฤติกรรมการมาทางาน การรักษาวินัย การปฏิบัติตนให้เหมาะสม
กับการเป็นข้าราชการและข้อควรพิจารณาอื่น ๆ
3) ปั จจั ยด้านนโยบายองค์การ ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากร การที่
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานราชการ ต้องมีการดาเนินการตามนโยบายที่กาหนด
ดังนั้นการแจ้งนโยบายขององค์การให้บุคลากรทราบ มีระบบการจัดการโครงสร้างขององค์กรได้อย่าง
ชัดเจน เหมาะสมมีการจั ดแบ่ งตาแหน่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน มีการการกาหนดแนวทาง
วางแผนแนวทางการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ จึงส่งผลให้บุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าที่
อย่างมีประสิทธิผ ล ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ วราภรณ์ เนาเพ็ช ร (2558) ได้ทาการวิจัยเรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการบริหารกับประสิทธิผลสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ที่กล่าวว่า ปัจจัยด้านนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ ในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก ทั้งนี้ เนื่องจากการกาหนดนโยบายที่ชัดเจน กาหนดบทบาทหน้าที่และมอบหมายงานให้
บุคลากรได้รับผิดชอบอย่างชัดเจน โดยมีแผนงานที่ดีรองรับ จะช่ วยส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกฝ่ายมีแนว
ทางการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายในการบริหารจัดการศึกษา
4) ปัจจัยด้านความมุ่งมั่นและความสนใจในงานอาชีพ ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ของบุ คลากร การที่บุคลากรเข้าใจในบทบาทของตนเอง ได้รับการส่ งเสริมสนับสนุนให้ บุคลากร
เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถทางสายอาชีพ มีความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติงานที่รับผิดชอบให้สาเร็จ
และความความชัดเจนในเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ จึงทาให้จึงทาให้มีประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องแรงจูงใจ
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การปฏิบัติงานของบุคลากรนอกจากแสวงหาเงินทอง และความสะดวกสบายในเรื่องส่วนตัว
แล้ว ยังมีความต้องการในเรื่องความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่การงาน จึงต้องมีความมุ่งมั่นและสนใจ
ในหน้ า ที่ ข องตนเอง โดยต้ องท าความเข้ า ใจในบทบาทหน้ า ที่ที่ ไ ด้รั บ มอบหมาย เพิ่ม พู น ความรู้
ความสามารถในงานอาชีพ และมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้สาเร็จ เมื่อมี
ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานแล้ว ก็จะสามารถปฏิบัติงานนั้นได้อย่างมีประสิทธิผล
การเตรี ย มความพร้ อ มและสร้ า งความเข้ า ใจในด้ า นนโยบายนั้ น ล้ ว นมี ค วามส าคั ญ เมื่ อ
หน่วยงานมีการกาหนดนโยบายอย่างชัดเจน และสามารถเผยแพร่ให้บุคลากรในหน่วยงานทราบมีการ
จัดการโครงสร้างขององค์การ มีการจัดแบ่งตาแหน่งหน้าที่ และมีการวางแผนปฏิบัติงานอย่างชัดเจน
ทาให้บุคลากรมีความเข้าใจอย่างชัดเจน ทาให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้องค์การ
สามารถดึงศักยภาพที่มีอยู่ในตัวของบุคลากรนาออกมาใช้ เกิดประสิทธิผลและประโยชน์สูงสุดต่อ
องค์การ
9. ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาเรื่ อง ปั จ จั ยที่ส่ งผลต่อ ประสิ ทธิผ ลการปฏิบัติงานของบุคลากร ส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีข้อเสนอแนะดังนี้
9.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย
1) ผู้บริหารสร้างกลยุทธ์ดาเนินการสรรหาคัดเลือกและบรรจุบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
ให้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน โดยมุ่งเน้นให้ได้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถตรงตามที่ต้องการ
2) ให้หน่วยงานใช้หลักการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีการ
ประสานงาน แสดงออกทางความคิดและมุมมอง รวมไปถึงกระบวนการตัดสินใจในเรื่องที่ป ฏิบัติซึ่งจะ
ทาให้บุคลากรเกิดความเชื่อมั่นที่ว่าพวกเขามีความรู้ สติปัญญา และความสามารถพอเพียงที่จะได้รับ
การปรึกษาหารือ และทาให้เกิดความรู้สึกว่าตนเองมีความสาคัญ เกิดความรับผิดชอบ และมีความ
เป็นอิสระในการปฏิบัติงาน
3) ผู้บริหารควรส่งเสริมสนับสนุนการทางานเป็นทีม เพื่อให้พนักงานเกิดความร่วมมือร่วมใจใน
การทางาน ซึ่งจะส่งผลให้การทางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
9.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
1) เน้นการทางานแบบกลุ่ม และระดมความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน
2) มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านแบบ 360 องศา คื อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาและบุ ค ลากร
ประเมินผลซึ่งกันและกัน
3) ควรปรับปรุงระบบงานให้ง่าย กระชับและสั้นลง เช่น การนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ
มาใช้ในการทางาน
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4) บุคลากรแต่ละคน จะต้องเรียนรู้และฝึกฝนการใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้เกิดความ
ชานาญและเชี่ยวชาญ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิผลมากขึ้น
9.3 ข้อเสนอแนะในกำรทำวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรศึกษาแบบเจาะลึกไปถึงความคิดเห็นที่แท้จริง โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างเดียวกัน
หรือกลุ่มตัวอย่างอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ซึ่งจะทาให้ได้ผลการวิจัยที่ถูกต้องแม่นยา
และก่อให้เกิดการมองเห็นแนวทางที่กว้างขวางและรอบด้านมากยิ่งขึ้น
2) ควรหาวิธีการหรือแนวทางอื่น ๆ มาใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัยเพิ่มมากขึ้น เพื่อที่จะได้
ข้อมูลที่ได้รับความถูกต้องแม่นยาและชัดเจนมากยิ่งขึ้น เช่น การดูผลการปฏิบัติงานจริง โดยสังเกต
หรือสอบถามความคิดเห็นจากพนักงานผู้ปฏิบัติเป็นระยะ ๆ
3) จากการศึกษาในครั้งนี้ใช้แบบสอบถามลักษณะเชิงปริมาณเพียงอย่างเดียวในการวิจัยครั้ง
ต่อไป ควรเพิ่มแบบวัดเชิงคุณภาพเช่นการสัมภาษณ์หรือการประชุมกับกลุ่มตัวอย่างเพื่อให้ได้ข้อมูลที่
เป็นจริงและชัดเจนมากกว่าในการวิจัยครั้งต่อๆ ไป
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กำรบริหำรจัดกำรกลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิต
กรณีศึกษำ ตำบลบำงกระบือ อำเภอสำมโคก จังหวัดปทุมธำนี
ลลิตา คงสม
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการ ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง
ในการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตาบลบางกระบือ อาเภอสามโคก จังหวัด
ปทุมธานี โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Information) คือ สมาชิก คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกลุ่ม
ออมทรัพย์เพื่อการผลิต จานวน 13 ราย โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้างแล้วทาการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีเชิงพรรณนา
ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ด้านโครงสร้างของกลุ่ม ประกอบด้วย 1) คณะกรรมการ จะมาจาก
การคัด เลื อกของสมาชิก ซึ่ง พิจ ารณาจากศั กยภาพและคุ ณสมบั ติต ามหลั ก คุณ ธรรม 5 ประการ
2) ระเบียบข้อบังคับ จัดทาขึ้นจากความร่วมมือในการวางแผนและร่วมกันตัดสินใจระหว่างสมาชิก
และคณะกรรมการ ทั้งนี้ต้องมีความยืดหยุ่นไปตามสถานการณ์และบริบทของชุมชนที่เปลี่ยนแปลงไป
3) การมีส่วนร่วมสมาชิก มีความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน และมีส่วนร่วมในการดาเนินงานของกลุ่ม
4) ด้ า นสวั ส ดิ ก าร มี ก ารจั ด สรรผลประโยชน์ แ ละสวั ส ดิ ก ารให้ กั บ สมาชิ ก อย่ า งเท่ า เที ย มกั น
5) การได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก มีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาให้การสนับสนุนในด้าน
สถานที่ อุปกรณ์สาหรับการจัดประชุม การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทาบัญชี การให้คาปรึกษา
และแนะน าแนวทางในการด าเนิ น งานของกลุ่ ม รวมถึ ง การเข้ า ร่ ว มเป็ น สมาชิ ก กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์
ด้านกระบวนการทางานของกลุ่ม ทุกขั้นตอนของการดาเนินงานจะมีการวางแผนร่วมกันระหว่าง
คณะกรรมการและสมาชิก โดยนาเอาระเบียบข้อบังคับและหลักคุณธรรม 5 ประการ มาใช้เป็นหลัก
และแนวทางสาหรับการดาเนินงานของกลุ่ม ด้านการติดตามหนี้เสียและลูกหนี้ผิดนัดชาระมีการจัดทา
หนังสือทวงหนี้ การทวงถามด้วยวาจา และมีการประสานงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ในการติดตามหนี้
ด้านการจัดทาบัญชี มีการจัดทาบัญชีของกลุ่มควบคู่กับการจัดทาทะเบียนคุมทางการเงิน รวมถึงมีการ
ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับรายงานทางการเงินของกลุ่มให้สมาชิกทราบ
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ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการ คือ การผิดนัดชาระของลูกหนี้ และการติดตามหนี้
เสียของกลุ่มยังไม่สามารถติดตามให้ลูกหนี้มาชาระหนี้ได้เท่าที่ควร นอกจากนี้ยังเกิดการทะเลาะเบาะ
แว้งกันระหว่างคณะกรรมการและลูกหนี้ในขณะติดตามหนี้ รวมถึงปัญหาเรื่องคนรุ่นใหม่ไม่สนใจที่จะ
เข้ามาทาหน้าที่เป็นคณะกรรมการของกลุ่ม แนวทางในการพัฒนาศักยภาพของกลุ่ม คือ หน่วยงาน
ภาครัฐควรเข้ามาให้การสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาความรู้ด้านการจัดทาบัญชีทางการเงินให้เป็น
มาตรฐาน ด้านการลงทุน เพื่อเพิ่มแหล่งเงินทุนของกลุ่ม ด้านอุปกรณ์อานวยความสะดวกสาหรับ
การดาเนินงาน การให้คาแนะนาคาปรึกษา และหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหนี้เสีย
รวมถึงการส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่เข้ามาสืบสานต่องานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
คำสำคัญ: กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต, การบริหารจัดการ, การพัฒนาศักยภาพ
1. บทนำ
ถึงแม้ว่าในปั จจุ บัน สถาบันทางการเงินไม่ว่าจะเป็นธนาคารพาณิช ย์ หรือสถาบันการเงิน
ของรั ฐ ได้มีจ านวนเพิ่มมากขึ้ น แต่การเข้าถึงแหล่ งเงินทุ นดังกล่ า วของคนในชุม ชนยัง ทาได้ยาก
เนื่องจากมีขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อน และสถาบันทางการเงินมักให้ความสาคัญกับหลักประกันจาก
ผู้กู้ จึ งทาให้ คนในชุมชนส่ ว นใหญ่โ ดยเฉพาะผู้ มีรายได้น้อยขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่ งเงินทุน
ดังกล่าว ซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ทาให้
คนในชุมชนส่วนใหญ่จาเป็นต้องพึ่งพาแหล่งเงินทุนจากภายนอกที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงแต่สามารถเข้าถึง
แหล่งเงินทุนได้ง่าย ดังนั้นเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางสังคมและแก้ไขปัญหาความขาดแคลนเงินทุน
สาหรับการนาไปลงทุนเพื่อประกอบอาชีพและเพื่อสวัสดิการของตนเองและครอบครัว กรมการพัฒนา
ชุมชน กระทรวงมหาดไทย (กรมการพัฒนาชุมชน, 2552: 6-7) จึงได้ดาเนินการส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 โดยมีแนวคิดใช้เงินเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาคน ทาให้คนมีคุณธรรมมีการช่วยเหลือ เกื้ อกูล เอื้ออาทร แบ่งปันซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังเกิด
กระบวนการเรียนรู้ การทางานร่วมกันตามวิถีทางประชาธิปไตย คือมีการยอมรับฟังความคิดเห็นของ
เสียงส่วนใหญ่ เคารพในกฎกติกาที่มาจากข้อตกลงร่วมกัน มีการเรียนรู้และการบริหารจัดการเงินทุน
ของตนเอง เพื่อจัดสรรผลประโยชน์ และจัดเป็นสวัสดิการให้กับสมาชิก ทาให้ชุมชนมีแหล่งเงินทุน
ในการประกอบอาชีพเป็นของตนเอง ลดการพึ่งพิงแหล่งทุนจากภายนอกชุมชน และที่สาคัญที่สุดคือ
เป็นการฝึกคนในชุมชนให้มีความอดทน มีสัจจะ มีระเบียบวินัยในการใช้เงิน รู้จักใช้จ่ายเงินอย่างมีเหตุ
มีผล มีความเหมาะสม พอประมาณกับตนเองและครอบครัว เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับครอบครัว
และชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้นกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจึงเป็นแหล่งเงินทุนที่
ให้คนในชุมชนนาไปประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ โดยไม่ต้องอาศัยสถาบันการเงินเป็นหลัก และ
เป็นกลไกสาคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับคนในชุมชนอย่างแท้จริงและยั่งยืน
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กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เป็นการรวมตัวกันของคนในชุมชน เพื่อช่วยเหลือตนเองและ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยการนาทรัพย์มาสะสมรวมกันทีละเล็กทีละน้อยเป็นประจาอย่างสม่าเสมอ
เรียกว่า “เงินสัจจะสะสม” ซึ่งเป็นแหล่งเงินทุนให้คนในชุมชนสามารถกู้ยืมและนาไปใช้ในการลงทุน
เพื่ อประกอบอาชี พของตนเอง หรื อ เพื่ อสวั ส ดิ ก ารของตนเองและครอบครั ว ซึ่ งหลั กการในการ
ดาเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตนั้น จะเป็นการบริหารจัดการโดยคนในชุมชน ทาให้คนใน
ชุมชนรู้สึกถึงความเป็นเจ้ าของในแหล่งเงินทุน เมื่อรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของก็จะส่งผลให้คนในชุมชน
ตระหนั ก ถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ หน้ า ที่ข องตนเอง ช่ ว ยกั น ดู แลและเอาใจใส่ รวมถึง การช่ ว ยกั น
ตรวจสอบการดาเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
แนวคิดการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตนอกจากจะเป็นแหล่งเงินทุนในการสนับสนุน
เงินกูใ้ ห้กับคนในชุมชน เพื่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้แล้ว ยังเป็นการส่งเสริม
ด้านความเป็นผู้นาและความเป็นประชาธิปไตยของคนในชุมชน เนื่องจากในการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิตจะมีกระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการขึ้นมา เพื่อให้คณะกรรมการดังกล่าวทาหน้าที่ใน
การบริ ห ารจั ด การกลุ่ ม โดยคณะกรรมการในการบริ ห ารจั ด การประกอบด้ ว ย 4 คณะ คื อ
คณะกรรมการอานวยการ คณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการส่งเสริม และคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่ได้รับการคัดเลือกจากคนในชุมชนให้เข้ามาทาหน้าที่ดู แลและบริหารจัดการ
โดยให้มีการบริหารจัดการภายใต้คุณธรรม 5 ประการ คือ ความซื่อสัตย์ ความเสียสละ ความรับผิดชอบ
ความเห็ น อกเห็ น ใจ และความไว้ ว างใจซึ่ ง กั น และกั น จึ ง ส่ ง ผลให้ ค นในชุ ม ชนมี คุ ณ ธรรม และ
มีกระบวนการเรียนรู้ในการทางานร่วมกัน
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตาบลบางกระบือ อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เป็นกลุ่มออม
ทรัพย์ที่ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมจากสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอสามโคก โดยเริ่มจัดตั้งขึ้น
เมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2521 มีสมาชิกก่อตั้งจานวน 25 คน และในปัจจุบันมีสมาชิกจานวน 736
คน มี เ งิ น สั จ จะสะสมจ านวน 10,629,672 บาท จะเห็ น ได้ ว่ า เป็ น กลุ่ ม ออมทรั พ ย์ ที่ มี ข นาดใหญ่
เนื่องจากมีจานวนสมาชิกค่อนข้างเยอะ และมีจานวนเงินสัจจะสะสมค่อนข้างสูง ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจ
ที่จะศึกษากระบวนการในการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์ว่ามีการบริหารจัดการอย่างไรสาหรับกลุ่ม
ออมทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่ และศึกษาสภาพปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์ รวมถึง
ศึกษาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มออมทรัพย์ เพื่อจะได้นาผลการศึกษาไปใช้เป็นข้อมูลใน
การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์อันจะเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาแนวทางการบริห ารจัดการกลุ่ มออมทรัพย์เพื่อการผลิ ตตาบลบางกระบื อ
อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
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2.2 เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตาบลบาง
กระบือ อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
2.3 เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตาบลบางกระบือ
อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
3. กำรทบทวนวรรณกรรม
3.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำร
ในปี ค.ศ. 1841 Henri Fayol ได้เสนอแนวคิดและทฤษฎีการจัดการ โดยมีหัวใจสาคัญของ
หลักการบริหารจัดการที่เน้นความเป็นเอกภาพ การมีจุดมุ่งหมายร่วมกัน มีทิศทางเดียวกัน ไปจนถึงมี
ความสามัคคีกันเพื่อมุ่งไปสู่ความสาเร็จ ซึ่งหัวใจของการบริหารจัดการเพื่อให้งานสาเร็จตามเป้าหมาย
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
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่เน้นเพื่อปรับปรุงการทางานให้ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
ความประหยั ด ของการปฏิ บั ติ ง าน จึ ง ได้ เ สนอแนวทางการบริ ห ารจั ด การแบบ POSDCORB
ประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การจัดคนเข้าทางาน (Staffing)
การอานวยการ (Directing) การประสานงาน (Coordinating) การรายงานผล (Reporting) และ
การงบประมาณ (Budgeting) และต่อมาในช่วงปี ค.ศ. 1972 Harold D. Koontz ได้เสนอแนวคิดใน
การบริหารจัดการว่าควรดาเนินการเป็นกระบวนการแบบมีลาดับขั้นตอนต่อเนื่องตลอดเวลา ซึ่งเป็น
การใส่ใจในการวางแผนการทางานตั้งแต่ต้นจนจบ รวมถึงการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีคุณภาพ
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความราบรื่ น ในการท างาน ดั ง นั้ น จึ ง ได้ ป รั บ แนวคิ ด การบริ ห ารจั ด การเป็ น POSDC
ประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การจัดองค์กร (Organizing) การจัดการพนักงาน (Staffing)
การสั่งการ (Directing) และการควบคุม (Controlling) และต่อมาในปี ค.ศ.1973 Louis A. Allen
ได้เสนอทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่ ซึ่งเป็นหลักการที่เข้าใจง่ายแต่ครอบคลุม การปฏิบัติงานอย่างครบ
กระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ และเป็นทฤษฎีที่ให้ความสาคัญกับการจัดการทั้งในเรื่ององค์กรตลอดจน
บุคลากร รวมถึงการวางแผนทุกอย่างให้ดี ดังนั้น Louis A. Allen จึงได้พยายามยกระบบการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยกฎ 4 ประการ คือ POLC ดังนี้
1) การวางแผน (Planning) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดเป้าหมายขององค์กร
โดยการสร้างกลยุทธ์ เพื่อหาแนวทางในการดาเนินการไปสู่เป้าหมาย และกระจายกลยุทธ์ไปสู่แผน
ระดับปฏิบัติการ โดยกลยุทธ์และแผนในแต่ละระดับและแต่ละส่วนงานต้องสอดคล้องประสานกัน
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในส่วนงานของตนและเป้าหมายรวมขององค์กร
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2) การจั ด องค์ กร (Organizing) เป็ นกิ จ กรรมที่ท าเกี่ ย วกับ การจั ดโครงสร้ างขององค์ ก ร
โดยพิจารณาว่าการที่จะทาให้ได้บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้นั้น ต้องมีงานอะไรบ้าง และงานแต่ละ
อย่างจะสามารถจั ดแบ่งกลุ่ มงานได้อย่างไร มีใครบ้างเป็นผู้รับผิดชอบในแต่ละส่วนงานนั้น มีการ
รายงานบังคับบัญชาตามลาดับขั้นอย่างไร และใครเป็นผู้มีอานาจในการตัดสินใจ
3) การโน้มนาพนักงาน (Leading/Influencing) เป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดการให้พนักงาน
ทางานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งต้องใช้การประสานงานและการติดต่อสื่อสารที่ดี การ
จูงใจในการทางานโดยผู้บริหารต้องมีภาวะความเป็นผู้นาที่เหมาะสม เพื่อลดความขัดแย้งและความ
ตรึงเครียดในองค์กร
4) การควบคุม (Controlling) เมื่ อองค์ก รมี เป้ า หมายและได้มี การวางแผนแล้ ว ก็ทาการ
จัดโครงสร้างองค์กร ฝึกอบรม สร้างแรงจูงใจ และเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งต่าง ๆ จะดาเนินไปตามที่ควรจะเป็น
ผู้บริหารก็ต้องมีการควบคุมติดตามผลการปฏิบัติการ และเปรียบเทียบผลงานจริงกับเป้าหมายหรือ
มาตรฐานที่กาหนดไว้ หากผลงานจริงเบี่ ยงเบนไปจากเป้าหมายก็ต้องทาการปรับให้ เป็นไปตาม
เป้าหมาย
การบริ ห ารจั ด การเป็ น กระบวนการของกิ จ กรรมที่ ต่ อ เนื่ อ งและมี ก ารประสานงานกั น
โดยผู้บริหารจะต้องเข้ามามีส่วนช่วยในการบริหารจัดการ เพื่อให้การดาเนินงานขององค์กรบรรลุ
เป้าหมาย ประเด็นสาคัญสาหรับการบริหารจัดการ มีดังนี้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2545)
1) การบริหารจัดการสามารถประยุกต์ใช้กับองค์กรใดองค์กรหนึ่งได้
2) เป้าหมายของผู้บริหารทุกคนคือ การสร้างกาไร
3) การบริห ารจั ดการเกี่ยวข้องกับการเพิ่มผลผลิ ต (Productivity) โดยมุ่งสู่ประสิทธิภาพ
(Efficiency) (วิธีการใช้ทรัพยากรโดยประหยัดที่สุด) และประสิทธิผล (Effectiveness) (การบรรลุ
เป้าหมาย คือประโยชน์สูงสุด)
4) การบริหารจัดการสามารถนามาใช้สาหรับผู้บริหารในทุกระดับชั้นขององค์กร
3.2 แนวคิดและหลักกำรของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิต
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต (กรมการพัฒนาชุมชน, 2552: 6) ได้ดาเนินการภายใต้แนวคิด
“ใช้เงินเป็นเครื่องมือในการพัฒ นาคน” เพื่อทาให้คนเกิดการพัฒ นาด้านคุณธรรม 5 ประการ คือ
ความซื่อสัตย์ ความเสียสละ ความรับผิดชอบ ความเห็นอกเห็นใจ และความไว้วางใจ ตลอดจนเกิด
กระบวนการเรียนรู้การทางานร่วมกัน ตามวิถีทางประชาธิปไตยมีการยอมรับฟังความคิดเห็นของเสียง
ส่วนใหญ่ เคารพในกฎกติกาที่มาจากข้อตกลงร่วมกันเกิดการเรียนรู้การบริหารจัดการเงินทุนของ
ตนเองเพื่อจัดสรรผลประโยชน์และจัดเป็นสวัสดิการให้กับสมาชิก
การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในชุมชน (กรมการพัฒนาชุมชน, 2556: 10) ถือเป็น
แหล่งเงินทุนของชุมชน และคนในชุมชนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น ทาให้คนในชุมชนมี
เงินทุนในการนาไปประกอบอาชีพของตนเองหรือเพื่อเป็นสวัสดิการของตนเองและครอบครัว อีกทั้ง
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ยังเป็นการลดการพึ่งพิงแหล่งเงินทุนจากภายนอกชุมชน และที่สาคัญคือเป็นการฝึกให้คนในชุมชนมี
วินั ย ในการออมเงิ น มี ความอดทน มี สั จ จะ มี เหตุ มี ผ ล มี ค วามพอประมาณอี ก ทั้ ง เป็ น การสร้ า ง
ภูมิคุ้มกันให้กับครอบครัวและชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นแหล่งทุนชุมชนที่
ยั่งยืนในการดาเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จะเป็นการบริหารจัดการโดยคนในชุมชน
และเพื่อประโยชน์ของสมาชิกและชุมชน จึงมีหลักในการดาเนินงาน ดังนี้ (กรมการพัฒนาชุมชน,
2552: 15)
1) การสร้างความรู้สึกการเป็นเจ้าของให้กับสมาชิกในกลุ่มทุกคน เพื่อทาให้สมาชิกในกลุ่ม
เกิดความรับผิดชอบ และช่วยเหลือดูแลเอาใจใส่ในการดาเนินงานของกลุ่ม
2) การพึ่งตนเอง การรวมเงินทุนของคนในชุมชนเกิดเป็นแหล่งเงินทุนของชุมชน โดยไม่ต้อง
พึ่งพาแหล่งเงินทุนจากภายนอกชุมชน และสามารถพึ่งพาตนเองได้ทั้งทางเศรษฐกิจ และสังคม
3) การยึดในหลักคุณธรรม โดยการใช้เงินเป็นเครื่องมือในการพัฒนา ด้วยการปลูกฝังคนให้มี
คุณธรรม 5 ประการ คือ ความซื่อสัตย์ ความเสียสละ ความรับผิดชอบ ความเห็นอกเห็นใจ และความ
ไว้วางใจ
4) หลั กการควบคุมกัน เอง โดยทั้งคณะกรรมการและสมาชิกจะต้องดาเนินงานของกลุ่ ม
ตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง มีการดูแลความเคลื่อนไหว และตรวจสอบการดาเนินงานของกลุ่ ม
กันเอง
4. ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ได้ใช้วิธีการวิจัย 2 วิธี ดังนี้
1) การวิจั ยจากเอกสาร (Documentary Research) โดยจะทาการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี
ที่เกี่ยวกับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจากเอกสารประกอบการดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต เอกสารทางวิชาการ รายงาน วารสาร บทความทางวิชาการจากวารสารต่าง ๆ รวมถึงงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง
2) การวิจัยจากภาคสนาม (Field Research) โดยทาการลงพื้นที่ที่ทาการกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิตตาบลบางกระบือ อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เพื่อดาเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบ
กึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview) และดาเนินการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลัก
ผู้ให้ข้อมูลหลัก
การเลื อ กผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล หลั ก (Key Informant) จะใช้ วิ ธี ก ารเลื อ กแบบเฉพาะเจาะจง
(Purposive Sampling) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนความเป็นจริงได้ดีที่สุด และเป็นข้อมูลที่สาคัญที่
เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยมากที่สุด โดยมีกระบวนการในการเลือกผู้ให้ข้อมูลหลัก ดังนี้
1) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตาบลบางกระบือ อาเภอสามโคก
จังหวัดปทุมธานี จานวน 1 ราย
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2) คณะกรรมการที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์ และมีการ
ดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์อย่างสม่าเสมอ จานวน 7 ราย
3) สมาชิกผู้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต มีส่วนร่วมในกิจกรรม
และการดาเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์อย่างสม่าเสมอ จานวน 5 ราย
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
1) ผู้วิจัยทาหน้าที่เป็นผู้สังเกต ตั้งประเด็นคาถาม และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางในการ
บริ ห ารจั ด การกลุ่ ม ออมทรั พ ย์ เ พื่ อ การผลิ ต ส าหรั บ น าไปสอบถามผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล หลั ก เพื่ อ ใช้ ใ น
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นระหว่างผู้วิจัยและผู้ให้ข้อมูล แล้วนามาพิจารณาและ
วิเคราะห์เพื่อทาความเข้าใจ การบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์โดยอาศัยมุมมองจากบุคคลภายในและ
ภายนอกชุมชนเป็นหลัก
2) เครื่องมือวิจัยที่ใช้สาหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล มีขั้นตอนดังนี้
(1) ศึกษาจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี บทความ วารสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกั บ
การดาเนิน งานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิ ต เพื่อกาหนดกรอบการสัมภาษณ์ให้ส อดคล้ องกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
(2) สร้างแบบสัมภาษณ์ในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก
แบบกึ่ งโครงสร้ า ง (Semi-structured Interview) ซึ่ง เป็นการกาหนดค าถามในแบบสั มภาษณ์ ไ ว้
ล่วงหน้าตามกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยจัดทาแบบสัมภาษณ์จานวน 3 ชุด คือ
แบบสั มภาษณ์ ชุด ที่ 1 ส าหรับคณะกรรมการ เพื่อ ศึกษาแนวทางในการบริ ห าร
จัดการของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
แบบสัมภาษณ์ชุดที่ 2 สาหรับสมาชิก เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการ
บริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
แบบสัมภาษณ์ชุดที่ 3 สาหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ตาบลบางกระบือ เพื่อศึกษาความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อ
การผลิต
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยจะทาการศึกษาการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต โดยดาเนินการดังนี้
1) ศึกษาจากเอกสาร โดยทาศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ระเบีย บข้อบั งคับในการดาเนิ น งานของกลุ่ ม แนวทางในการดาเนินงานของกลุ่ ม รวมถึงเอกสาร
วารสารที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่ อการผลิต ตาบลบางกระบือ อาเภอสามโคก
จังหวัดปทุมธานี เพื่อข้อมูลงานวิจัยมีความถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
2) การศึกษาภาคสนาม ทาการลงพื้นที่ที่ทาการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตาบลบางกระบือ
อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี พร้อมทั้งดาเนินการสัมภาษณ์เชิงลึ กกับกลุ่มเป้าหมาย จานวน 13
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ราย เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์ ปัญหาและอุปสรรคในการ
ดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ รวมถึงแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มออมทรัพย์
กำรวิเครำะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยจะทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา
สาระ (Content Analysis) โดยรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสารวจการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักและ
การบันทึกเสียง แล้วนาข้อมูลที่ได้จากการสารวจ การสัมภาษณ์ การถอดเทปบทสนทนา มาทาการจัด
กลุ่มข้อมูลที่ได้ตามประเด็นต่าง ๆ แล้วนาข้อมูลดังกล่าวมาพิจารณาผลใน 3 ประเด็นหลัก เพื่อใช้ใน
การตอบวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ดังนี้
1) แนวทางในการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
2) ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
3) แนวทางในการพัฒนาศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
5. สรุปผลกำรวิจัยและข้อเสนอแนะ
5.1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิตตำบลบำงกระบือ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตาบลบางกระบือ อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ก่อตั้งขึ้นเมื่อ
วันที่ 3 มกราคม 2521 ซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของสมาชิกจานวน 25 คน โดยได้จัดตั้งกลุ่มออม
ทรัพย์เพื่อการผลิตตาบลบางกระบือภายใต้การสนับสนุนจากสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอสามโคก
เพื่อต้องการให้เป็นแหล่งเงินของชุมชนในการช่วยเหลือคนในชุมชนด้วยกันเอง สอนให้คนในชุมชน
รู้จักการเก็บออมเงิน รู้จักคุณค่าของเงิน รู้จักการบริหารจัดสรรการใช้จ่ายเงิน รวมถึงเป็นการสร้าง
ความเข้มแข็ง ความสามัคคีให้กับคนในชุมชน โดยยึดหลักการบริหารจัดการกลุ่มด้วยคุณธรรม 5
ประการ คือความซื่อสัตย์ ความเสียสละ ความรับผิดชอบ ความเห็นอกเห็นใจกัน และความไว้วางใจ
ต่อกัน ในปัจจุบันกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตาบลบางกระบือ มีสมาชิก จานวน 736 คน และมีเงิน
สัจจะสะสม จานวน 10,629,672 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
5.2 แนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรกลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิตตำบลบำงกระบือ
1) โครงสร้ำงของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิต
(1) คณะกรรมกำร
คณะกรรมการของกลุ่มออมทรัพย์ ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 4 คณะ คือ
คณะกรรมการอานวยการ คณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการส่งเสริม
มีวาระการดารงตาแหน่ง 1 ปี โดยคณะกรรมการมาจากการคัดเลือกของสมาชิกกลุ่ม ซึ่งพิจารณาจาก
ศักยภาพและคุณสมบัติในด้านความซื่อสัตย์ ความเสียสละ ความรับผิดชอบ ความเห็นอกเห็น ใจ และ
ความไว้วางใจ ซึ่งที่ผ่านมาในการคัดเลือกคณะกรรมการแต่ละปียังคงเป็นคณะกรรมการชุดเดิมที่
ได้รั บการคัดเลื อกให้มาเป็น คณะกรรมการในการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์ เนื่องจากผลการ
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ด าเนิ น งานของคณะกรรมการที่ ผ่ า นมามี ก ารบริ ห ารจั ด การบนความซื่ อ สั ต ย์ ความเสี ย สละ
ความรับผิดชอบ ความเห็นอกเห็นใจ และความไว้วางใจ จึงทาให้ได้รับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ
จากสมาชิ กกลุ่ มให้ ด าเนิ น การบริ ห ารจั ด การกลุ่ ม ออมทรั พย์ ต่ อไปซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ งานวิ จัย ของ
ศุภชาติ อนันตวุธ (2555) เรื่อง ความสาเร็จในการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์ เพื่อการผลิต กรณีศึกษา
กลุ่ ม ออมทรั พ ย์ เ พื่ อ การผลิ ต บ้ า นบะเค ต าบลโพธิ์ ท อง อ าเภอโพนทอง จั ง หวั ด ร้ อ ยเอ็ ด พบว่ า
คณะกรรมการเปรี ย บเสมื อ นเป็ น ผู้ น าของกลุ่ ม โดยปั จ จั ย หลั ก ที่ ส าคั ญ ในการด าเนิ น งานของ
คณะกรรมการ คือความเข้มแข็ง ความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งปัจจัยดังกล่าว
ส่ ง ผล ท าให้ ส มาชิ ก เกิ ด ความเชื่ อ มั่ น ในตั ว คณะกรรมการและยิ น ดี ที่ จ ะให้ ค วามร่ ว มมื อ กั บ
คณะกรรมการในการดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์
(2) ระเบียบของกลุ่มออมทรัพย์
ระเบียบของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตาบลบางกระบือ อาเภอสามโคก จังหวัด
ปทุมธานี ได้มีการประยุกต์มาจากระเบียบกรมการพัฒนาชุ มชน ว่าด้วยการส่งเสริมการดาเนินงาน
ของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต พ.ศ. 2555 และเกิดจากความร่วมมือกันในการวางแผนและตัดสินใจ
ร่วมกันของสมาชิกและคณะกรรมการ ภายใต้คาแนะนาจากสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอสามโคก
เพื่อใช้เป็ น แนวทางในการดาเนิ น งานของกลุ่ มออมทรัพย์ให้ มี ความเป็นระบบระเบียบมากยิ่งขึ้น
โดยค านึ ง ถึ ง ความพึ ง พอใจและการมี ส่ ว นร่ ว มของสมาชิ ก เป็ น หลั ก เน้ น ถึ ง ความถู ก ต้ อ งและให้
สอดคล้องกับระเบียบและแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน ทั้งนี้ในการดาเนินงานของกลุ่มอาจจะ
ต้องมีความยืดหยุ่นในการใช้ระเบียบ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับปัญหาและความจาเป็น ของสมาชิก รวมถึงบริบท
ของชุมชนที่เปลี่ยนแปลงไปดังนั้นคณะกรรมการจึงต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาร่วมกับการใช้
ระเบียบด้วยซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของศุภชาติ อนันตวุธ (2555) เรื่อง ความสาเร็จในการพัฒนา
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กรณีศึกษา กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านบะเค ตาบลโพธิ์ทอง อาเภอ
โพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของกลุ่มออมทรัพย์เกิดจากการประชาคมตก
ลงกันภายในสมาชิกของกลุ่มออมทรัพย์ โดยเน้นที่ความพึงพอใจและการมีส่วนร่วมของสมาชิกเป็น
หลั ก แต่ ก็ ค านึ ง ถึ ง ความถู ก ต้ อ งและให้ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ระเบี ย บของกรมการพั ฒ นาชุ ม ชน
ผสมผสานกับภูมิปัญญา และทุนทางสังคมที่มีอยู่ในท้องถิ่น
(3) กำรมีส่วนร่วม
สมาชิกทุกคนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน ซึ่งการให้ความสาคัญและความเท่า
เทียมกันของสมาชิกทุกคนในกลุ่ม ส่งผลให้สมาชิกให้ความร่วมมือในการดาเนินงานของกลุ่ม ตั้งแต่
การวางแผนและการร่วมกันตัดสินใจในการจัดทาระเบียบ การคัดเลือกคณะกรรมการ การเข้าร่วม
การประชุมและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางกลุ่มได้จัดขึ้น การนาเงินสัจจะมาฝากเป็นประจาทุกเดือนอย่าง
สม่าเสมอ การชาระเงินกู้ของสมาชิก รวมถึงการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้คนในชุมชนมาสมัครเป็น
สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ ซึ่งการดาเนินงานของคณะกรรมการได้ดาเนินงานควบคู่ไปกับการให้ความ
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ร่วมมือของสมาชิก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของศุภชาติ อนันตวุธ (2555) เรื่อง ความสาเร็จในการ
พัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กรณีศึกษา กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านบะเค ตาบลโพธิ์ทอง
อาเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า อุดมการณ์และเป้าหมายของกลุ่มออมทรัพย์ คือการให้สมาชิก
ได้มีความรู้สึกเป็นเจ้าของกลุ่มออมทรัพย์ร่วมกัน รวมถึงทาให้สมาชิกทุกคนได้รู้สึกถึงความสาคัญต่อ
การดาเนินงานของกลุ่มอย่างเท่าเทียมกันโดยยึดหลักคุณธรรม 5 ประการ และสมาชิกยั งให้ความ
ร่วมมือในการเข้าร่วมการประชุม การตรวจสอบการดาเนินงานของกลุ่มการมีส่วนร่วมในการวางแผน
พัฒนากลุ่ม และการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการกลุ่ม
(4) สวัสดิกำรของกลุ่มออมทรัพย์
คณะกรรมการและสมาชิกได้ตกลงร่วมกันในการจัดสรรผลประโยชน์และสวัสดิการ
ให้กบั สมาชิกของกลุ่มออมทรัพย์ ดังนี้
(1) การจั ดสรรเงินปันผลเป็นประจาทุกสิ้นปี โดยเงินปันผลที่ได้จะแบ่งออกเป็น
70% จัดสรรให้กับสมาชิกทุกคนในกลุ่ม และอีก 30% จัดสรรเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของ
กลุ่ ม และส าหรั บ การสนั บ สนุ น ด้ า นเงิ น ทุ น ต่ า ง ๆ เช่ น การให้ เ งิ น สนั บ สนุ น กั บ ชมรมผู้ สู ง อายุ
การสนับสนุนให้ทุนการศึกษาแก่เด็กที่เป็นสมาชิกกลุ่ม เป็นต้น
(2) กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์ ซึ่งกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่สมาชิกจะรวมเงินกันช่วยสมทบ
ทุนสาหรับสมาชิกที่เสียชีวิตเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ และเพื่อเป็นการช่วยเหลือและแบ่ง
เบาภาระของครอบครัวของสมาชิกกลุ่มที่เสียชีวิต
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรวรรณ โชคลิขิตอานวย (2554) ได้ทาการศึกษาเรื่อง
ศึกษาแนวทางบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตาบลบ้านดู่ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
พบว่า มีการจั ดสวัส ดิการของกลุ่ มเพื่อสร้างขวัญและกาลั งใจกั บคณะกรรมการ รวมถึงมีการจั ด
สวัสดิการให้แก่สมาชิกและครัวเรือนยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสในชุมชน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ฉัตรชัย ศรี วิช า (2560) เรื่ องการพัฒ นาศักยภาพกลุ่ มออมทรัพย์ เพื่ อการผลิ ต กรณี ศึก ษาต าบล
นาบอน อาเภอคาม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า กลุ่มออมทรัพย์ไ ด้แบ่งเงินเพื่อจัดสรรผลประโยชน์แก่
สมาชิกและยังมีสวัสดิการต่าง ๆ เพื่อดูแลสมาชิกของกลุ่ม และมีสวัสดิการที่จัดสรรให้แก่ชุมชนใน
รูปแบบของการสมทบทุนเพื่อกิจการงานด้านการสาธารณะของชุมชน
(5) กำรได้รับกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนภำยนอก
กลุ่ มออมทรัพย์ เพื่อการผลิ ตตาบลบางกระบือได้รับการสนับสนุนจากหน่ว ยงาน
ภายนอกหลายหน่วยงาน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตาบลบางกระบือ (อบต.บางกระบือ), กองทุน
พัฒนาไฟฟ้า, สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอสามโคก และสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี
ซึ่งได้รับการสนับสนุนในด้านสถานที่ที่ทาการกลุ่มออมทรัพย์ตาบลบางกระบือ, อุปกรณ์สาหรับการจัด
ประชุม เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เป็ น ต้น การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกั บการจัดทาบัญชีของกลุ่ มออมทรัพย์
การตรวจสอบบัญชี และแนวทางในการดาเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์ การให้คาปรึกษาและแนะนา
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แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นของกลุ่ม รวมถึงการเข้าร่วมเป็ นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของกลุ่มออม
ทรัพย์ ซึ่งการได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทาให้สมาชิกเกิดความ
เชื่อมั่นและไว้วางใจในการบริหารจัดการกลุ่มของคณะกรรมการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชุติมา
นวมทอง (2553) เรื่องแบบอย่างในการดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตาบลบ้านสระ อาเภอ
สามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า ความสาเร็จจากการดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ส่วนหนึ่ง คือได้รับ
ความร่วมมือร่วมใจจากผู้นา และคนในชุมชน รวมถึงการได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก
2) กระบวนกำรทำงำนของกลุ่มออมทรัพย์
(1) แนวทำงกำรดำเนินงำนของกลุ่มออมทรัพย์
ในการดาเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์ทั้งคณะกรรมการและสมาชิกได้นาเอาหลัก
คุณธรรม 5 ประการ คือ ความซื่อสัตย์ ความเสียสละ ความรับผิดชอบ ความเห็นอกเห็นใจ และความ
ไว้วางใจ นามาใช้สาหรับการดาเนินงานของกลุ่ม และนาระเบียบกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตาบล
บางกระบือมาใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานของกลุ่มให้มีความเป็นระบบระเบียบมากยิ่งขึ้น เพื่อให้
กลุ่มสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกลุ่ม และในทุก ๆ ขั้นตอนของกระบวนการทางานของ
คณะกรรมการจะต้องมีการวางแผนการทางานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการและสมาชิก เพื่ อทาการ
ปรึกษาหารือ ขอความคิดเห็น และข้อเสนอแนะสาหรับการวางแผนการดาเนินงานของกลุ่ม รวมถึง
การหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นของกลุ่ ม ซึ่งในการดาเนินงานของกลุ่ มนั้นจะเน้นการ
ทางานแบบช่วยเหลือและดูแลซึ่งกันและกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอิสรนันท์ ทรงเนติเชาวลิต
(2556) ได้ทาการศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
จังหวัดนครปฐม พบว่าสมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารจัดการกลุ่มทุกขั้นตอน ตั้งแต่
การคัดเลื อกคณะกรรมการ การจั ดทาระเบียบข้อบั งคับ การกาหนดแนวทางในการด าเนิ น งาน
ตลอดจนการติดตาม และตรวจสอบประเมินผล ทาให้กลุ่มสามารถดาเนินกิจกรรมที่ตอบสนองความ
ต้อ งการของสมาชิ กได้เ ป็ น อย่ า งดี น าไปสู่ ความพึ งพอใจของสมาชิก เกิด ความผู กพั น หวงแหน
มีความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน ส่งผลให้การดาเนินงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ
(2) แนวทำงกำรติดตำมลูกหนี้ของกลุ่มออมทรัพย์
คณะกรรมการมีแนวทางในการติดตามหนี้เสียและลู กหนี้ที่ผิดนัดช าระ ด้ว ยการ
จัดทาหนังสือทวงหนี้และการทวงถามด้วยวาจา ทั้งลูกหนี้ที่ยังเป็นสมาชิกกลุ่มและลูกหนี้ที่พ้นจากการ
เป็นสมาชิกกลุ่มแล้ว ทั้งนี้ในการติดตามลูกหนี้ทุกครั้ งคณะกรรมการจะมีการสอบถามถึงปัญหาของ
ลูกหนี้เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา และหาแนวทางในการผ่อนปรนเรื่องการชาระหนี้ของลูกหนี้
ซึ่งทางคณะกรรมการจะพิจารณาเป็นรายกรณีไปว่ากรณีใดสามารถผ่อนปรนให้กับลูกหนี้ได้ และใน
ส่วนลูกหนี้ที่พ้นสภาพจากการเป็นสมาชิกแล้ว รวมถึงสมาชิกที่เสียชีวิตไปแล้วแต่ยังมีทายาทสืบทอด
ซึ่งเป็นลูกหนี้ที่ทางคณะกรรมการติดตามหนี้แล้วแต่ไม่มาดาเนินการชาระหนี้ กรณีนี้จะถือว่าเป็นหนี้
เสียของกลุ่ม ทางคณะกรรมการจะทาการประสานงานร่วมกับเจ้าหน้าที่สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ
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สามโคก เพื่อดาเนินการไกล่เกลี่ยและให้ลูกหนี้ยอมรับสภาพหนี้พร้อมทั้งชาระหนี้ที่ยังค้างชาระอยู่อีก
ทั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ยังได้ร่วมปรึกษา หารือ ในการหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาหนี้เสียของกลุ่ม
(3) แนวทำงในกำรจัดกำรด้ำนกำรเงินของกลุ่ม
การจัดทาบัญชีทางการเงินของกลุ่มจะทาควบคู่ไปกับ การจั ดทาทะเบียนคุมทาง
การเงิน ซึ่งทาให้ง่ายต่อการตรวจสอบ ในการจัดทาบัญชีทางการเงินของกลุ่มจะไม่ได้เป็นลักษณะของ
การจัดทาบัญชีมาตรฐาน เนื่องจากคณะกรรมการไม่ได้มีความรู้ในการจัดทาบัญชีมากนัก แต่ทาง
คณะกรรมการได้พยายามนาความรู้ที่ได้จากการอบรมมาประยุกต์ใช้ร่วมกับการจั ดทาบัญชีของกลุ่ม
ดังนั้ น บั ญชีทางการเงิ น ของกลุ่ มจะเป็นจัดท าบัญชีอ ย่างง่า ยที่ส ามารถดูแ ลและควบคุมในส่ ว นที่
เกี่ยวข้องกับการดาเนินการทางการเงินของกลุ่มได้อย่างทั่วถึง ถูกต้อง และครบถ้วน นอกจากนี้ในการ
ประชุมใหญ่สามัญประจาปีคณะกรรมการจะทาการชี้แจงรายละเอียดให้สมาชิกกลุ่มรับทราบเกี่ยวกับ
รายงานงบการเงิน ค่าใช้จ่ายของกลุ่ม เงินสัจจะสะสม จานวนเงินกู้ การจัดสรรเงินปันผล เป็นต้น
เพื่อให้สมาชิกกลุ่มได้ร่วมกันตรวจสอบกระบวนการทางานของคณะกรรมการ
การดาเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตาบลบางกระบือ สามารถอธิบายถึง
แนวทางในการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์ได้ 4 ประการ ดังนี้ ประการแรก คือ ด้านการวางแผน
(Planning) พบว่าในการดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์นั้น คณะกรรมการและสมาชิกจะร่วมกันวางแผน
และตัด สิ น ใจร่ ว มกั น ในการจั ดท าระเบี ยบข้อบั งคั บของกลุ่ ม ออมทรั พย์เ พื่อ การผลิ ต เพื่อ ใช้ เป็ น
แนวทางในการดาเนินงานของกลุ่ม อีกทั้งยังร่วมกันวางแผนในการจัดสรรผลประโยชน์และสวัสดิการ
ให้กับสมาชิก และสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่ม ประการที่สอง คือ ด้านการจัดการ
องค์กร (Organizing) พบว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตาบลบางกระบือได้มีการกาหนดโครงสร้าง
ขององค์กร รวมถึงกาหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการอย่างชัดเจน ประการ
ที่สาม คือ ด้านการจูงใจ (Leading) พบว่า กลุ่มออมทรัพย์ได้มีการจัดสรรผลประโยชน์และสวัสดิการ
ให้แก่สมาชิก เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับสมาชิกได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานของกลุ่ม
และประการที่สี่ คือ ด้านการควบคุม (Controlling) พบว่า กลุ่ มได้มีการจัดทาบัญชีทางการเงิน
ควบคู่ไปกับการจัดทาทะเบียนคุมของกลุ่ม ซึ่งในการจัดทาบัญชีของกลุ่มนั้นเป็นการจัดทาบัญชีอย่าง
ง่ายไม่มีความซับซ้อน แต่ก็สามารถดูแลและควบคุมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของกลุ่มได้
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และง่ายต่อการตรวจสอบ ซึ่งจากแนวทางในการบริหารจัดการกลุ่มดังกล่าวได้
สอดคล้องกับงานวิจัยของวัลลภ สุขคาชา (2554) ได้ทาการศึกษาเรื่องการบริหารจัดการกลุ่มออม
ทรัพย์เพื่อการผลิตสู่การเป็นสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบ้านโคกหนองหิน ตาบลบุกระสัง อาเภอ
หนองกี่ จั งหวั ดบุ รี รั มย์ พบว่าการบริห ารจัดการกลุ่ ม ออมทรัพย์ใช้ องค์ประกอบพื้นฐานที่ส าคั ญ
4 ประการ ได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์กร ด้านการจูงใจ และด้านการควบคุม โดยเฉพาะ
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ด้านการวางแผนซึ่งเป็นสิ่งที่สาคัญที่ทุกองค์กรต้องมี เพราะเป็นตัวกาหนดเป้าหมายขององค์กรหรือ
กลุ่ม และช่วยให้การดาเนินงานของกลุ่มเป็นไปในทิศทางที่แน่นอนและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
5.3 ปัญ หำและอุ ปสรรคในกำรบริ หำรจั ดกำรกลุ่ม ออมทรั พ ย์เ พื่อ กำรผลิต ตำบลบำง
กระบือ
จากการศึกษากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตาบลบางกระบือมีปัญหาและอุป สรรคที่เกิดขึ้น
จากการบริหารจัดการ สามารถสรุปได้ดังนี้
1) การติดตามหนี้เสียของกลุ่มออมทรัพย์ทางคณะกรรมการยังไม่สามารถติดตามให้ลูกหนี้มา
ชาระหนี้ได้เท่าที่ควร แม้จะมีการทวงหนี้ด้วยหนังสือ หรือการทวงถามด้วยวาจาก็ตาม
2) ลูกหนี้ของกลุ่มไม่สามารถชาระหนี้ได้ตรงตามระยะเวลาที่กาหนด
3) เกิ ด การทะเลาะเบาะแว้ ง กั น ระหว่ า งคณะกรรมการและลู ก หนี้ ใ นบางครั้ ง เมื่ อ ทาง
คณะกรรมการได้ทวงถามหนี้กับลูกหนี้ด้วยวาจา
4) คณะกรรมการบริหารจัดการกลุ่มยังคงเป็นคณะกรรมการชุดเดิมที่ยังดารงตาแหน่งหลาย
วาระ เพราะสมาชิกไม่อยากเข้ามาทาหน้าที่เป็นคณะกรรมการโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ เนื่องจากคนรุ่น
ใหม่ต้องทางานประจาทาให้ไม่มีเวลามาทาหน้าที่ตรงนี้ได้ ประกอบกับไม่มีสิ่งจูงใจหรือค่าตอบแทน
สาหรับการเสียสละมาทาหน้าที่เป็นคณะกรรมการ
5.4 แนวทำงในกำรพัฒนำศักยภำพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิตตำบลบำงกระบือ
1) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาด้านความรู้ความสามารถของคณะกรรมการ โดยการเข้ารับการ
ฝึกอบรมหรือการให้ความรู้จากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการกลุ่มออม
ทรัพย์เพื่อการผลิตให้ดียิ่งขึ้น เช่น ในเรื่องการจัดทาบัญชีทางการเงิน หรือการให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลหรือการลงทุนในด้านอื่น ๆ เพื่อเพิ่มแหล่งเงินทุนของกลุ่มออมทรัพย์
2) หน่ วยงานภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องควรให้การสนับสนุนในด้านอุปกรณ์อานวยความสะดวก
ส าหรั บ การด าเนิ น งานของกลุ่ ม ออมทรั พ ย์ ไม่ ว่ า จะเป็ น โต๊ ะ เก้ า อี้ อุ ป กรณ์ ส านั ก งาน และ
เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ที่มีความจาเป็นสาหรับการดาเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์
3) ส านั กงานพัฒ นาชุมชนอาเภอสามโคกควรให้ คาแนะนา ปรึกษา พร้อมทั้งร่ว มกันหา
แนวทางและมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหนี้เสีย รวมถึงลูกหนี้ผิดนัดชาระด้วย
4) ควรส่ ง เสริ ม ให้ ค นรุ่ น ใหม่ เ ข้ า มาเพื่ อ สื บ สานต่ อ งานกลุ่ ม ออมทรั พ ย์ เนื่ องจาก
คณะกรรมการส่วนใหญ่มีอายุค่อนข้างเยอะ ดังนั้นหากได้คนรุ่นใหม่เข้ามาบริหารจัดการกลุ่มออม
ทรัพย์ จะได้มีการนาเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการกลุ่ม และอาจมีเทคนิคใหม่ ๆ ในการ
ทางานที่ทาให้การบริหารจัดการมีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

618

6. ข้อเสนอแนะจำกผลกำรวิจัย
1) ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกลุ่ม
ออมทรั พ ย์ รวมถึ ง การเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ของกลุ่ ม ให้ ม ากขึ้ น กว่ า เดิ ม
โดยอาจจะมีการเพิ่มสิ่งจูงใจ หรือการจัดกิจกรรมที่สามารถดึงดูดให้คนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์
2) คณะกรรมการควรมีการจัดให้ไปศึกษาดูงานกลุ่มออมทรัพย์ต้นแบบที่ประสบความสาเร็จ
เพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการได้ ศึ ก ษาแนวทางการด าเนิ น งานจากกลุ่ ม ออมทรั พ ย์ ต้ น แบบ แล้ ว น ามา
ประยุกต์ใช้ ปรับปรุง แก้ไขให้เข้ากับบริบทของกลุ่มออมทรัพย์ของตนเอง
3) ควรพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาทักษะในด้านการบริหารจัดการให้แก่คณะกรรมการ
เพื่อให้คณะกรรมการมีความรู้ในด้านการบริหารงาน บริหารเงิน และบริหารคน สามารถนาความรู้ที่
ได้นามาพัฒนาศักยภาพของกลุ่มให้ดียิ่งขึ้น
4) ควรมีการนาเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่ วยในการดาเนินงานของกลุ่ม ไม่ว่าจะนามาใช้สาหรับ
การจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ ของกลุ่ ม หรื อ น ามาใช้ ส าหรั บ การจั ด ท าบั ญ ชี ท างการเงิ น เพื่ อ ให้ ก าร
ดาเนินงานมีความสะดวก และสามารถสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ของกลุ่มได้ง่ายขึ้น
6.1 ข้อเสนอแนะในกำรทำวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรทาการวิจัยเชิง เปรียบเทียบการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในพื้นที่
จังหวัดปทุมธานีทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของแนวทางในการ
บริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์
2) ควรทาการวิจัยกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตต้นแบบว่ามีการบริหารจัดการเป็นอย่างไร
และมีปัจจัยใดบ้างที่ทาให้การบริหารจัดการกลุ่มประสบความสาเร็จ เพื่อจะได้นามาเป็นแนวทางใน
การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์ต่อไป
3) ควรทาสถิติเปรี ยบเทียบระหว่างหนี้เสียและหนี้ดีของกลุ่ มออมทรัพย์ เพื่อจะได้ทราบ
แนวโน้มของการเกิดหนี้ รวมถึงหาแนวทางในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาหนี้ที่เกิดขึ้นต่อไป
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ปัจจัยกำรรับรู้ด้ำนสิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทนมีผลต่อกำรตัดสินใจในกำร
ยื่นขอรับเงินทดแทน กรณีศึกษำสำนักงำนประกันสังคมกรุงเทพมหำนครพื้นที่ 6
วนิดา เชิญอักษร*
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับการรับรู้และการเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนเงิน
ทดแทนของลู กจ้ า งที่มีผ ลต่อการขอรับสิ ทธิเงิ นทดแทน 4 กรณี ได้ แก่ เงินที่จ่ ายเป็ นค่าทดแทน
ค่ารักษาพยาบาล ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทางานและค่าทาศพ 2) เพื่อสร้างการรับรู้และการเข้าใจ
ให้แก่กลุ่มลูกจ้างหรือผู้มารับบริการที่มีสิทธิยื่นขอรับเงินและเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง แก้ไข
เพิ่มเติม การประชาสัมพันธ์ตลอดถึงการสร้างการรับรู้และการเข้าใจให้แก่ลูกจ้างหรือผู้มารับบริการที่
มีสิทธิยื่นขอรับเงินทดแทนต่อไป
ศึกษาโดยการวิเคราะห์ ข้อมูล เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) วิเคราะห์ ตรวจสอบ
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมในกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยจากแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่มีคาถามชนิด
ปลายปิดและปลายเปิด การวิเคราะห์แยกเป็นกลุ่มตามประเด็นที่กาหนดไว้ แล้ววิเคราะห์รวมเพื่อหา
ความแตกต่างหรือความเหมือนของแต่ละทัศนะ และข้อมูลนั้น เป็นจานวนที่นับได้ ใช้สถิติวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของเนื้อหาแต่ละประเด็นและเมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากกระบวนการข้างต้นแล้ว
จึงนามาวิเคราะห์และประเมินผล ซึ่งเป็นกระบวนการของการวิจัยเชิงคุณภาพ ดูการวิเคราะห์เป็น
ประเด็นไป (Content Analysis) เป็นขั้นตอนเพื่ อให้เกิดความแม่นยาและเที่ยงตรง สามารถสรุป
ประเด็นปัญหาเพื่อนามาแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพื่อให้ลูกจ้างได้รับประโยชน์สูงสุดต่อไป
ผลการศึ ก ษา พบว่ า ปั จ จั ย การรั บ รู้ ด้ า นสิ ท ธิ เ งิ น ทดแทนกองทุ น เงิ น ทดแทนมี ผ ลต่ อ
การตัดสินใจยื่นขอรับเงินทดแทน เพราะมนุษย์มีความต้องการความมั่นคงปลอดภัยทั้งในด้านร่างกาย
และความมั่ น คงทางด้ านเศรษฐกิ จ คื อ ความต้ อ งการถู ก ปกป้ อง คุ้ม ครอง เพื่ อให้ เกิ ด ความรู้ สึ ก
ปลอดภัยและมั่นคง ที่เกิดจากการรับรู้และเข้าใจสิทธิของตนเองที่พึงมีพึงได้ ซึ่งอยู่ภายใต้การคุ้มครอง
ดูแลของสานักงาประกันสังคม เพื่อให้ลูกจ้างหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการยื่นขอรับเงินทดแทน รวมไป
ถึงผู้มารับบริการ ได้รับการตอบสนองตามความต้องการและเกิดความพึงพอใจ ภายใต้วิสัยทัศน์ของ
สานักงานประกันสังคม “ร่วมสร้างสรรค์สังคมแรงงาน ที่มีหลักประกันถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน
คำสำคัญ: เงินทดแทน, ค่าทดแทน, กองทุนเงินทดแทน
*
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1. บทนำ
ในประเทศไทยกองทุน เงิ นทดแทน นั บเป็น ก้าวแรกของการประกันสั งคมไทย กล่ าวคื อ
กองทุนเงินทดแทน เกิดขึ้นในประเทศไทยครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2515 ภายใต้การบริหารของสานักงาน
กองทุนเงินทดแทน กรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย ตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16
มี น าคม 2515 ซึ่ ง ก าหนดให้ มี ก องทุ น เงิ น ทดแทนในกรมแรงงานกระทรวงมหาดไทย เพื่ อ เป็ น
หลักประกันความแน่ นอนและรวดเร็ว ในการจ่ายเงินทดแทน แก่ลูกจ้างแทนนายจ้าง เมื่อลูกจ้าง
ประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย หรือถึงแก่ความตายเนื่องจากการทางานและเมื่อมีการจัดตั้งจึงได้มีการ
โอนงานของสานักงานกองทุนเงินทดแทน กรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทยมาอยู่ในสังกัดสานั กงาน
ประกันสังคม
กองทุนเงินทดแทน ภายใต้การกากับดูแลของสานักงานประกันสังคมที่มุ่งมั่น บริหารงาน
กองทุนเงินทดแทนโดยการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นหลักประกันที่มั่นคงให้กับลูกจ้างที่
ประสบอัน ตรายหรื อเจ็ บ ป่ว ยเนื่องจากการทางาน โดยมีการกาหนดทิศทางในการดาเนินงานให้
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และยุทธศาสตร์สานักงานประกันสังคม 5 ปี (พ.ศ.
2558-2562) โดยได้ดาเนินการปฏิรูปกองทุนเงินทดแทนเพื่อให้ลูกจ้างได้รับการคุ้มครองอย่างทั่วถึง
และได้รับประโยชน์สูงสุด
ในปี 2560 กองทุนเงินทดแทน ได้ขยายเพิ่มวงเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีลูกจ้างเจ็บป่วยหรือ
ประสบอันตรายเนื่องจากการทางาน จากวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท เป็นไม่เกิน 2,000,000
บาท ให้แก่ลูกจ้างที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐและปี 2561 มีการแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบั ญญัติเงิน ทดแทน (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2561โดยขยายความคุ้มครองไปถึงลูกจ้างของส่ ว น
ราชการและนายจ้างซึ่งดาเนินกิจการที่ไม่แสวงหากาไรเพิ่มค่าทดแทนให้แก่ลูกจ้างที่ประสบอันตราย
หรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทางานจนไม่สามารถทางานได้จากร้อยละ 60 เป็นร้อยละ 70 ของค่าจ้าง
รายเดือนและได้รับตั้งแต่วันแรกที่หยุดงาน เพิ่มระยะเวลาการจ่ายค่าทดแทนกรณีทุพพลภาพจากเดิม
จ่าย 15 ปี เป็นไม่น้อยกว่า 15 ปี และกรณีตายหรือสูญหายจากเดิมจ่าย 8 ปี เพิ่มเป็น ไม่เกิน 10 ปี
เพิ่มค่าทาศพตามอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวง (เดิมจ่าย 100 เท่าของอัตรา สูงสุดของค่าจ้างขั้นต่า
รายวัน) ต่อมาในปี 2562 ได้เพิ่มระยะเวลาการจ่ายค่าทดแทนกรณีทุพพลภาพจากเดิมไม่น้อยกว่า 15
ปีเป็นตลอดชีพ และในปี 2563 ได้เพิ่มค่าทาศพตามอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวง
เป็น 40,000 บาท และเพิ่มสิทธิค่ารักษาพยาบาลจากวงเงินสูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท เป็นไม่
จากัดวงเงินค่ารักษาพยาบาลจนสิ้นสุดการรักษา
ในด้านการส่งเสริมหรือป้องกันเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทางานคณะกรรมการกองทุนเงิน
ทดแทน ได้พิจารณาจัดสรรเงินกองทุน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมหรือป้องกันเกี่ยวกับความ
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ปลอดภั ย ในการท างานให้ กั บ หน่ ว ยงานและองค์ ก รที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และสนั บ สนุ น งบประมาณแก่
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจานวน 103 แห่ง โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย 5 แห่ง
ภายใต้โครงการคลินิกโรคจากการทางาน เพื่อให้ลูกจ้าง ได้รับการตรวจและวินิจฉัยโรคที่เกิดขึ้นจาก
การทางานได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งลูกจ้างได้รับบริการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงของงาน
จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่ากองทุนเงินทดแทน มุ่งเน้นที่จะมอบสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ
ให้กับลูกจ้างซึ่งประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ตาย หรือสูญหาย ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะหรือสูญเสีย
สมรรถภาพในการทางานของร่างกายอันเนื่องมาจากการทางานใหแกนายจ้าง แต่เนื่องจากกองทุนเงิน
ทดแทนมิได้มีการประชาสัมพันธ์หรือมีการสร้างการรับรู้ เข้าใจให้แก่นายจ้างหรือลูกจ้างเท่าที่ควร
หรือด้ว ยคาเฉพาะต่าง ๆ ที่อ้างอิงข้อกฎหมายซึ่งทาให้ยากแก่การทาความเข้าใจส่งผลให้ มีความ
แตกต่างกันในเรื่องระดับของการรับรู้และความเข้าใจ ในแต่ละกลุ่มข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลไม่ว่าจะ
เป็นเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้ ซึ่งอาจทาให้ลูกจ้างหรือผู้มารับบริการไม่ทราบ
สิทธิที่ตนพึงได้รับกับทางสานักงานประกันสังคม จึงไม่มาติดต่อเพื่อขอรับสิทธิเงินทดแทนภายหลังเกิด
การประสบอัน ตรายหรือเจ็บ ป่วยเนื่องจากการทางาน ผู้วิจัยได้มีส่วนเกี่ยวข้องในฐานะเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน ณ สานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6 มีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับ
ปัจจัยการรับรู้ด้านสิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทนมีผลต่อการตัดสิน ใจในการยื่นขอรับเงินทดแทน
กรณีศึกษาสานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6
2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
2.1 เพื่อศึกษาระดับการรับรู้และการเข้าใจเกี่ ยวกับกองทุนเงินทดแทนของลูกจ้าง ส่งผลต่อ
การขอรั บ สิ ท ธิ เ งิ น ทดแทน 4 กรณี ได้ แ ก่ เงิ นที่ จ่ า ยเป็ น ค่ า ทดแทน ค่า รั ก ษาพยาบาล ค่ า ฟื้ น ฟู
สมรรถภาพในการทางานและค่าทาศพ
2.2 เพื่อสร้างการรับรู้และการเข้าใจให้แก่กลุ่มลูกจ้างหรือผู้มารับบริการที่มีสิทธิยื่นขอรับเงิน
ทดแทน
2.3 เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม การประชาสัมพันธ์ตลอดถึงการสร้างการ
รับรู้และการเข้าใจให้แก่ลูกจ้างหรือผู้มารับบริการที่มีสิทธิยื่นขอรับเงินทดแทนต่อไป
3. วิธีกำรศึกษำและกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ
กรอบแนวคิ ด ในการศึ ก ษาจากการทบทวนวรรณกรรมและแนวคิ ด ที่ เ กี่ ย วข้ อ งส าหรั บ
การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาใช้แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้เป็นหลักในการศึกษาครั้งนี้ เพื่อศึกษาว่ าลูกจ้างมี
ระดับความรู้ที่เกี่ยวกับเงินทดแทนในระดับใด และเมื่อรับรู้ว่าตนมีสิทธิได้รับการคุ้มครองจากการ
ประสบอันตรายฯอันเนื่องจากการทางานจะตัดสินใจยื่นขอรับเงินทดแทนหรือไม่กรณีที่ศึกษาเกี่ยวกับ
ระดับการรับรู้ด้านกองทุนเงินทดแทน เนื่องจากประชาชนทั่วไปไม่ทราบว่าสานักงานประกันสังคมมี 2
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กองทุน คือ กองทุนประกันสังคมซึ่งดูแลเกี่ยวกับสวัสดิการด้านสุขภาพทั่ว ๆ ไป ของประชาชน และ
กองทุนเงินทดแทนที่ดูแลคุ้มครองลูกจ้างที่ประสบอันตรายอันเนื่องมาจากการทางาน ทั้งนี้ ประชาชน
ทั่วไปมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนระหว่างสิทธิของทั้ง 2 กองทุน เนื่องจากสิทธิของทั้ง 2 กองทุนมี
ความคล้ายคลึงกันบางส่วน และผู้ประกันตนหรือลูกจ้างสามารถใช้สิทธิได้เพียงกองทุนใดกองทุนหนึ่ง
กลุ่มตัวอย่างของลูกจ้างหรือผู้มารับบริการ ณ สานักงานประกันสังคมกรุ งเทพมหานครพื้นที่
6 จานวน 400 คน
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ำง
- เพศ
- อายุ
- การศึกษา
- ตาแหน่งงาน
กำรรับรู้และเข้ำใจสิทธิเงินทดแทนของ
ลูกจ้ำง 4 กรณี
1. ค่ารักษาพยาบาล
2. ค่าทดแทน
3. ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพการทางาน
4. ค่าทาศพ

ผลลัพธ์จำกกำรรับรู้และเกิด
ควำมเข้ำใจสู่กำรตัดสินใจยื่น
ขอรับสิทธิประโยชน์เงิน
ทดแทน

ภาพที่ 3.1 แสดงกรอบแนวคิดการศึกษา
4. ระเบียบวิจัย
4.1 วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative method) โดยมีวิธีการเก็บและการรวบรวม
ข้อมูล ดังนี้
1) ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ (Secondary data) โดยการศึ ก ษาข้ อ มู ล เอกสาร (Documentary
reviews) ได้แก่ การรวบรวมข้อมูลจากแนวคิด ทฤษฎี งานวิจั ย บทความและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อ
สร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย
2) ข้อมูล ปฐมภูมิ (Primary data) ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจากเอกสาร กาหนด
ขอบเขตและเนื้อหาของแบบสอบถาม เพื่อสอบถามกลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 คน แล้วนามาวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปทางสถิติ
3) สร้ า งแบบสอบถาม และด าเนิ น การเก็ บ ข้ อ มู ล ภาคสนาม (Field survey) ได้ แ ก่
การรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)
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เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากกระบวนการข้างต้นแล้ว จึงนามาวิเคราะห์และประเมินผล
ซึ่งเป็นกระบวนการของการวิจัยเชิงคุณภาพ ดูการวิเคราะห์เป็นประเด็นไป (Content Analysis)
เป็ น ขั้ น ตอนเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความแม่ น ย าและเที่ ย งตรง สามารถสรุ ป ประเด็ น ปั ญ หาเพื่ อ น ามาแก้ ไ ข
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพื่อให้ลูกจ้างได้รับประโยชน์สูงสุดต่อไป
4.2 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
กลุ่ มตัว อย่ าง ได้แ ก่ ผู้ รั บ บริการที่เข้ ามาติ ดต่อขอรับบริ การจากส านั กงานประกั นสั งคม
กรุงเทพมหานครพื้นที่ 6 จานวน 400 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)
4.3 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูล
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมเพื่ อ การวิ จั ย เชิ ง พรรณนาครั้ ง นี้ คื อ แบบสอบถาม
(Questionnaire) ที่ มี ค าถามชนิ ด ปลายปิ ด และปลายเปิ ด ผู้ ศึ ก ษาได้ ก าหนดขึ้ น จ านวน 1 ชุ ด
แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่
เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จานวน 5 ข้อ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้ด้านสิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทนมีผลต่อการ
ตัดสิ นใจยื่น ขอรั บ เงิน ทดแทนกรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่ว ยอันเนื่องมาจากการทางานมี
ลักษณะเป็นคาถามแบบเลือกตอบ โดยตอบว่า“ใช่”เมื่อการรับรู้ตรงกับที่ถามให้คะแนนเท่ากับ 1 และ
ตอบว่า “ไม่ใช่”เมื่อการรับรู้ไม่ตรงกับที่ถามให้คะแนนเท่ากับ 0 คาถามเรื่องการรับรู้ มีจานวน 20 ข้อ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีผลต่อการตัดสินใจยื่นขอรับเงินทดแทนกรณี
การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทางาน
ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการความคิดเห็นที่มีผลต่อการตัดสินใจขอรับเงิน
ทดแทนกรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทางาน จานวน 10 ข้อ
ส่วนที่ 2 เป็นคาถามแบบเลือกตอบ จานวน 1 ข้อ
ส่วนที่ 3 เป็นคาถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพิ่มเติม จานวน 1 ข้อ
4.4 กำรประมวลผลและกำรวิเครำะห์ข้อมูล
1) นาข้อมูลที่จากการตอบแบบสอบถาม มาตรวจสอบความสมบูรณ์ และความถูกต้องแล้ว
ตรวจให้คะแนน นามาวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมสาเร็จรูป
2) สถิติที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่
(1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics)
(2) ค่าร้อยละ (Percentage)
(3) ค่าเฉลี่ย (Mean)
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3) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) วิเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลที่เก็บ
รวบรวมในกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยจากแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่มีคาถามชนิดปลายปิด
และปลายเปิด แบ่งการวิเคราะห์แยกเป็นกลุ่มตามประเด็นที่กาหนดไว้ แล้ววิเคราะห์รวมเพื่อหา
ความแตกต่างหรือความเหมือนของแต่ละทัศนะ และข้อมูลนั้น เป็นจานวนที่นับได้ ใช้สถิติวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของเนื้อหาแต่ละประเด็น ทาการสรุปผลการศึกษานาเสนอในบทที่ 4 และอภิปรายผล
ในบทที่ 5
5. ผลกำรศึกษำ
5.1 ด้ำนกำรครอบคลุมกลุ่มตัวอย่ำง ผู้วิจัยมีความเห็นว่า การกระจายแบบสอบถามทั้งใน
ด้านเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ของผู้ตอบแบบสอบถามสามารถ
เป็นตัวแทนในกลุ่มตัวอย่างได้ไม่ทั้งหมด เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้มารับบริก ารในทุกส่วน
งานของงานประกันสังคม โดยมิได้เฉพาะเจาะจงกลุ่มเป้าหมายหลักที่จะมาขอรับสิทธิเงินทดแทนแต่
เพียงอย่างเดียวแต่ถ้ามองในเชิ งคุณภาพแสดงว่าผู้มารับบริการ ณ สานักงานประกันสังคมกรุงเทพ
พื้นที่ 6 ทั้งเพศหญิงและเพศชาย จะมีอายุโดยเฉลี่ยระหว่าง 31-40 ปี ซึ่งอยู่ในช่วงของวัยทางานและ
มีสถานภาพโสดและสมรสใกล้เคียงกัน โดยระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างจะเฉลี่ ยใกล้เคียงกัน
ตั้งแต่ประถมศึกษา-ระดับปริญญาตรีและมีรายได้เฉลี่ยตั้งแต่ 5,0000-20,000 บาท ซึ่งอยู่ภายใต้
เงื่อนไขตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และพระราชบัญญัติเงิน ทดแทน พ.ศ.2537
และภายใต้ ก รอบแนวคิ ด ของหลั ก การการประกั น สั ง คม คื อ การสร้ า งหลั ก ประกั น สั ง คมในการ
ดารงชีวิตในกลุ่มมของสมาชิกที่มีรายได้และจ่ายเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคมและกองทุนเงิน
ทดแทนเพื่อรับผิดชอบในการเฉลี่ยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของทั้ง 2 กองทุน
5.2 จำกแบบสอบถำมกำรรับรู้ด้ำนสิทธิเงินทดแทนและช่องทำงกำรรับรู้สิทธิเงินทดแทน
ทั้ง 2 ประเด็น คือ การรับรู้สิทธิเงินทดแทนและการรับรู้ผ่านช่องทางการรับรู้ข้ อมูลข่าวสารด้านสิทธิ
เงินทดแทน พบว่ากลุ่มตัวอย่างโดยภาพรวมมีระดับความรู้มากที่สุด โดยมีระดับความรู้มากที่สุ ด
17-20 คะแนน จากข้อคาถามของแบบสอบถามจานวน 20 ข้อ จานวน 117 คน จากจานวนกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมด 400 คน และคิดเป็นร้อยละ 42.75
5.3 จำกแบบสอบถำมระดับควำมคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่ำงเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของ
สิทธิ เ งิน ทดแทนที่มีผลต่ อกำรตัด สิน ใจยื่น ขอรั บสิทธิ เ งิน ทดแทน พบว่าส่ ว นใหญ่มีระดับความ
คิดเห็ นอยู่ในระดับ เห็ นด้ว ยอย่างยิ่ง ( ̅=4.47) แสดงว่ากลุ่มตัว อย่างเห็นด้ว ยอย่างยิ่งกับสิทธิเงิน
ทดแทนที่พึงได้รับเมื่อประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทางานเมื่อพิจารณาข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด 3 อันดับแรก พบว่าอันดับที่ 1 มีค่าเฉลี่ย 4.96 คือ กรณีลูกจ้างมีสิทธิได้รับการคุ้มครองตั้งแต่
วันแรกที่เข้าทางานให้นายจ้าง อันดับที่ 2 และ 3 มีค่าเฉลี่ยเท่ากันที่ 4.95 คือ กรณีทุพพลภาพจาก
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การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทางานมีสิทธิได้รับค่าทดแทนตลอดชีวิตและกรณีการ
จัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานเพื่อให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพในการทางานของร่างกายแก่ลูกจ้าง
และเมื่อพิจารณาข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ กรณีเมื่อประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการ
ทางานมีสิทธิได้รับค่าทดแทน 70% ของค่าจ้างรายเดือน มีค่าเฉลี่ย 3.79 ด้วยเหตุผลที่ได้รับค่าเฉลี่ย
ในกรณีเมื่อประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทางานมีสิทธิได้รับค่าทดแทน 70% ของค่าจ้าง
รายเดือน กลุ่มตัวอย่างได้แสดงความคิดเห็นในข้อดังกล่าวว่าควรจะได้ค่าทดแทน 100% ของค่าจ้าง
รายเดือน
จากการสัมภาษณ์และการตอบแบบสอบถามของกลุ่ มตัวอย่างซึ่ งเป็นลู กจ้างและผู้ มารับ
บริการ ได้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ในส่วนของสิทธิประโยชน์
กองทุนเงินทดแทนให้ได้รับทราบมากขึ้นและเข้าถึงทุกกลุ่มทั้งลูกจ้างและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีสิทธิ
ขอรับเงินทดแทนได้อย่างทั่วถึงเป็นหลักสาคัญเพื่อให้ลูกจ้างและผู้มีส่วนเกี่ ยวข้องที่มีสิทธิขอรับเงิน
ทดแทน รวมไปถึงผู้มารับบริการมีการรับรู้และความเข้าใจในหลักของการประกันสังคมทั้ง 2 กองทุน
ไม่ว่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์ทางช่องทางการต่ าง ๆ อีกทั้งในกรณีค่าทาศพนั้น ควรพิจารณาจ่าย
ตามความเป็นจริงหรือควรจ่ายในอัตรา 50,000-100,000 บาท จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่ม
ตัวอย่าง จึงกล่าวได้ว่ากลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ด้านสิทธิกองทุนเงินทดแทนผ่านช่องทางการรับรู้ข้ อมูล
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของทางสานักงานประกันสังคมที่ได้ประชาสัมพันธ์ในระดับหนึ่งส่งผล
ต่อการตัดสินยื่นขอรับเงินทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็ บป่วยเนื่องจากการทางานของกลุ่ม
ตัวอย่างหรือผู้มาติดต่อรับบริการ จากจานวนทั้งหมด 400 คน ตัดสินใจยื่นขอรับสิทธิเงินทดแทน
จานวน 396 คน ร้อยละ 99 และผู้ที่ไม่ยื่นขอรับสิทธิเงินทดแทน จานวน 4 คน ร้อยละ 1 ซึ่งผู้วิจัยใน
ฐานะเจ้าหน้าที่วินิจฉัยหรือผู้ปฏิบัติงานนั้น มีความเห็นว่า ผู้ที่ไม่ยื่นขอรับสิทธิเงินทดแทนบางส่วน
อาจเกิดจากความไม่รู้ ไม่เข้าใจหรือยังไม่รับรู้ถึงสิทธิของตนเองและบางส่วนอาจเกิดจากการที่ได้รับ
สิทธิอื่นที่ให้ค่าชดเชยหรือผลตอบแทนที่มากกว่า รวมไปถึงการเพิ่มค่าอัตราประสบการณ์ การประสบ
อันตรายเนื่องจาการทางาน ที่นายจ้างจะต้องนาส่งเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเพิ่มจากปกติ ซึ่งจะ
คานวณเพิ่มขึ้นตามค่าอัตราประสบการณ์ดังกล่าวเนื่องจากมีการขอรับสิทธิเ งินทดแทนจากสานักงาน
ประกัน สังคม ดังนั้น กลุ่ มตัวอย่างบางส่ วนที่ตัดสิ นใจไม่ยื่นขอรับเงินทดแทนจึงเป็นเพียงบางส่ว น
เท่านั้นที่ยังไม่รับรู้หรือไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ของทางประกันสังคมหรือเป็นบางส่วนที่
ได้รับสิทธิที่ดีกว่าหรือด้วยเหตุผลอื่น
6. สรุปผลกำรวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ปัจจัยการรับรู้ด้านสิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทนมีผลต่อการตัดสินใจในการยื่นขอรับเงินทดแทน
เพื่อสร้างและค้นหารูปแบบการประเมินเชิงคุณภาพที่เหมาะสมเกี่ยวกับการรับรู้และความเข้าใจของ
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ลูกจ้ างที่จ ะยื่น ขอรับ สิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทน ซึ่งเป็นกองทุนที่ดูแลลู กจ้างที่ประสบ
อันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหายเนื่องจากการทางาน ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
1) ผลของข้อมูลที่ได้จำกแบบสอบถำมเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ำง
ผู้ วิ จั ย พบว่ า ในด้ า นการครอบคลุ ม กลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ผู้ วิ จั ย มี ค วามเห็ น ว่ า การกระจาย
แบบสอบถามทั้งในด้านเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึ กษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ตอบ
แบบสอบถามสามารถเป็นตัว แทนในกลุ่มตัวอย่างได้ไม่ทั้งหมด เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้
มารับบริการในทุกส่วนงานของงานประกันสังคม โดยมิได้เฉพาะเจาะจงกลุ่มเป้าหมายหลักที่จะมา
ขอรับสิทธิเงินทดแทนแต่เพียงอย่างเดียวแต่ถ้ามองในเชิงคุณภาพแสดงว่าผู้มารับบริการ ณ สานักงาน
ประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6 มีการรับรู้และความเข้าใจถึงสิทธิประโยชน์ของตนเอง จึงได้มา
ติดต่อขอใช้สิทธิต่าง ๆ ที่ตนพึงมี พึงได้จากทางส านักงานประกันสังคม ซึ่งผลจากลุ่มตัว อย่างที่มา
ขอรับบริการมีทั้งเพศหญิงและเพศชาย จะมีอายุโดยเฉลี่ยระหว่าง 31-40 ปี อยู่ในช่วงของวัยทางาน
และมี ส ถานภาพโสดและสมรสใกล้ เคี ยงกัน ระดั บการศึก ษาของกลุ่ ม ตัว อย่ างจะเฉลี่ ย จานวนที่
ใกล้เคียงกันตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับปริ ญญาตรีและมีรายได้เฉลี่ยตั้งแต่ 5,0000-20,000
บาท
2) ผลของข้อมูลที่ได้จำกแบบสอบถำมเกี่ยวกับระดับกำรรับรู้ด้ำนสิทธิเงินทดแทนและ
ช่องทำงกำรรับรู้สิทธิเงินทดแทน มี 2 ประเด็นนั้น พบว่ากลุ่มตัวอย่างโดยภาพรวมมีระดับการรับรู้
และความเข้า ใจอยู่ ในระดั บ มากที่สุ ด โดยมี ร ะดั บ คะแนนที่ 17-20 คะแนน จากข้อ ค าถามของ
แบบสอบถามจานวน 20 ข้อ จากจานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน ทาได้ในระดับคะแนนการรับรู้
มากที่สุดที่จานวน 117 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 42.75 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประเด็นที่ 1 กำรรับรู้สิทธิเงินทดแทน
ผู้วิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิเงินทดแทนอยู่ในเกณฑ์ที่มี
การรับรู้และความเข้าใจเป็นอย่างดี ซึ่งเมื่อพิจารณารายข้อเกี่ยวกับระดับการรับรู้ด้านสิทธิเงินทดแทน
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดสามารถเรียงตามลาดับการรับรู้ได้ดังนี้
1) กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่ว ยเนื่องจากการทางาน มีสิทธิได้รับค่าทดแทน “กรณี
เสียชีวิต ” เป็นลาดับแรกที่ผู้ มารับบริการมีการรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิในข้อนี้สูงสุดถึงร้อยละ
90.25 ซึ่งสิทธิกรณีดังกล่าวจะอยู่ในข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 และ
พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 มาตรา 18 เมื่อลูกจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย
หรือสูญหาย ให้นายจ้างจ่ายค่าทดแทนเป็นรายเดือนให้แก่ลูกจ้างหรือผู้ มีสิทธิตามมาตรา 20 แล้วแต่
กรณี ดังต่อไปนี้ 18 (4) ร้อยละเจ็ดสิบของค่าจ้างรายเดือน สาหรับกรณีที่ลูกจ้างถึงแก่ความตายหรือ
สูญหายมีกาหนดสิบปี และในการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างในลาดับรองลงมาด้งนี้
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2) กรณีประสบอั นตรายหรือเจ็บป่ว ยเนื่องจากการทางาน มีสิทธิได้รับค่าทดแทน “กรณี
ทุพพลภาพ” 18(3) ร้อยละเจ็ดสิบของค่าจ้างรายเดือน สาหรับกรณีที่ลูกจ้างทุพพลภาพโดยจ่ายตาม
ประเภทของการทุพพลภาพและตามระยะเวลาที่กระทรวงแรงงานกาหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสิบห้าปี
3) กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่ว ยเนื่องจากการทางาน มีสิทธิได้รับค่าทดแทน “กรณี
สู ญ เสี ย อวั ย วะ” 18(2) ร้ อ ยละเจ็ ด สิ บ ของค่ า จ้ า งรายเดื อ น ส าหรั บ กรณี ที่ ลู ก จ้ า งต้ อ งสู ญ เสี ย
สมรรถภาพในการทางานของร่างกาย โดยจ่ายตามระยะเวลาที่ต้องจ่ายให้ ตามที่กระทรวงแรงงาน
ประกาศกาหนด แต่ต้องไม่เกินสิบปี
4) ลู กจ้ า งสามารถขอรั บ เงิ นทดแทนได้ ณ ส านัก งานประกั น สั ง คมทั่ ว ประเทศหรือ ทาง
ธนาณัติ หรือผ่านบัญชีออมทรัพย์
5) กรณีเสียชีวิตเนื่องจากการทางานมีสิทธิได้รับ “ค่าทาศพ” ตามมาตรา 16 เมื่อลูกจ้าง
ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจนถึงแก่ความตาย หรือสูญหายให้นายจ้างจ่ายค่าทาศพแก่ผู้จัด การศพ
ของลูกจ้างตามอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวง
6) สานักงานประกันสังคมมี 2 กองทุน คือ กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
การประกันสังคม คือ การสร้างหลักประกันในการดารงชีวิตในกลุ่มของสมาชิกที่เข้าร่ว ม
โครงการเพื่อรับผิดชอบในการเฉลี่ยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ
ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน เพื่อรักษาพยาบาลและมีรายได้อย่างต่อเนื่อง (สานักงาน
ประกันสังคม, 2561)
กองทุนเงินทดแทน คือ กองทุนที่จ่ายเงินทดแทนให้แกลูกจ้างแทนนายจ้างเมื่อลูกจ้างประสบ
อันตรายหรือเจ็บป่วย ตาย หรือสูญหาย ทุพ พลภาพ สูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพในการ
ทางานของร่างกายอันเนื่องมาจากการทางานให้แกนายจ้างโดยไม่คานึงถึงวันเวลาและสถานที่แต่จะดู
สาเหตุ ที่ ท าให้ ป ระสบอั น ตรายหรื อ เจ็ บ ป่ ว ยโดยเงิ น ทดแทนที่ จ ะจ่ า ยแก่ ลู ก จ้ า ง ประกอบด้ ว ย
ค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทนค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทางานและค่าทาศพ รวมถึงให้การบาบัดรักษา
และส่งเสริมฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ลูกจ้างที่ประสบอันตรายจากการทางาน ให้สามารถเลี้ยงชีพได้ด้วย
ตนเอง โดยไม่เป็นภาระแก่สังคม (คู่มือกองทุนเงินทดแทน, สานักงานประกันสังคม, 2561)
7) กองทุนเงินทดแทน คือ กองทุนที่คุ้มครองลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจาก
การทางานให้แก่นายจ้าง
8) กรณีประสบอันตรายเนื่องจากการทางาน มีสิทธิได้รับค่าทดแทน “กรณีหยุดพักรักษาตัว
ตั้งแต่วันแรกที่หยุดงาน” 18(1) ร้อยละเจ็ดสิบของค่าจ้างรายเดือน สาหรับลูกจ้างที่ไม่สามารถทางาน
ได้ ไม่ว่าลูกจ้างจะสูญเสีย อวัยวะตาม (2) ด้วยหรือไม่ก็ตาม โดยจ่ายตั้งแต่วันแรกที่ลูกจ้างไม่สามารถ
ทางานได้ไปจนตลอดระยะเวลาที่ไม่สามารถทางานได้ แต่ต้องไม่เกินหนึ่งปี
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9) ลูกจ้างสามารถยื่นเรื่องประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทางานได้ ณ สานักงาน
ประกันสังคมหรือส่งทางไปรษณีย์
10) กรณีประสบอันตรายเนื่องจากการทางาน มีสิทธิได้รับค่ารักษาเท่าที่จ่ายจริงตามความจา
เป็น “ตามมาตรา 13 เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ให้นายจ้างจัดให้ลู กจ้างได้รับการ
รักษาพยาบาลทันทีตามความเหมาะสมแก่อันตรายหรือความเจ็บป่วยนั้น และให้นายจ้างจ่ายค่า
รักษาพยาบาลเท่ าที่จ่ายจริ งตามความจาเป็น ทั้งนี้ ตามหลั กเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราที่
กาหนดในกฎกระทรวง”
11) กองทุนเงินทดแทนคุ้มครองลูกจ้างตั้งแต่วันแรกที่เข้าทางาน
12) กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทางาน นายจ้า งต้องยื่นแบบ กท.16
ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ทราบการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทางาน ตาม “มาตรา
48 เมื่อลู กจ้ างประสบอัน ตราย เจ็บป่ว ย หรือสู ญหาย ให้ นายจ้ างแจ้งเหตุดังกล่ าวต่อส านักงาน
ตามแบบและวิธีที่เลขาธิการกาหนด ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่นายจ้างทราบหรือ ควรจะได้ทราบถึง
การประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย”
13) กรณีป ระสบอั น ตรายหรื อเจ็ บป่ ว ยเนื่ อ งจากการท างานลู กจ้ า งต้ องยื่น แบบ กท.16
ภายใน 180 วัน นั บ แต่วัน ที่ป ระสบอันตรายหรือเจ็บป่ว ยเนื่องจากการทางาน ตาม “มาตรา 49
เมื่อลูกจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย ให้ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิตามมาตรา 20 ยื่นคาร้อง
ขอรับเงินทดแทนต่อสานักงาน ตามแบบและวิธีการที่เลขาธิการประกาศกาหนดภายในหนึ่งร้อยแปด
สิบวันนับแต่วันที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย”
14) กรณีป ระสบอันตรายหรือเจ็บป่ว ยเนื่องจากการทางาน สามารถเข้ารับการรักษา ณ
โรงพยาบาลใดก็ได้ “ตามมาตรา 13 เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้าง
ได้รับการรักษาพยาบาลทันทีตามความเหมาะสมแก่อันตรายหรือความเจ็บป่วยนั้น และให้นายจ้าง
จ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจาเป็น ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราที่
กาหนดในกฎกระทรวง”
15) ลูกจ้างสามารถเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพในการทางานของร่างกายภายหลังการประสบ
อันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทางานได้ “ตามมาตรา 15 กรณีลูกจ้างจาเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู
สมรรถภาพในการท างานภายหลั ง การประสบอั น ตรายหรื อ เจ็ บ ป่ ว ย ให้ น ายจ้ า งจ่ า ยค่ า ฟื้ น ฟู
สมรรถภาพในการทางานของลูกจ้ า งเท่าที่จ่ายจริงตามความจาเป็น ทั้งนี้ ตามหลั กเกณฑ์ วิธีการ
เงื่อนไข และอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวง”
ประเด็นที่ 2 ช่องทำงกำรรับรู้ข่ำวสำรด้ำนสิทธิเงินทดแทน
ผู้วิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างสามารถรับรู้ข่าวสารด้านสิทธิเงินทดแทน ผ่านช่องทางการรับรู้
ข้อมูลดังนี้
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(1) ลู กจ้ างหรื อ ผู้ ม ารับ บริ การได้ รับ ทราบข้ อมู ล ข่ าวสารต่า ง ๆ ของกองทุน เงิ น
ทดแทนจากการปรึกษาและคาแนะนาของพนักงานเจ้าหน้าที่ของสานักงานประกันสังคม
(2) ลู กจ้ างหรื อ ผู้ ม ารับ บริ ก ารได้ รับ ทราบข้ อมู ล ข่ าวสารต่า ง ๆ ของกองทุน เงิ น
ทดแทนจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหรือเพื่อนร่วมงานของตนเอง
(3) ลู กจ้ างหรื อ ผู้ ม ารับ บริ การได้ รับ ทราบข้ อมู ล ข่ าวสารต่า ง ๆ ของกองทุน เงิ น
ทดแทนจากสายด่วน 1506 หรือผ่านทาง Website www.sso.go.th
(4) ลู กจ้ างหรื อผู้ มารับ บริ การได้รั บทราบข้ อมู ล ข่ าวสารต่ าง ๆ ของกองทุ นเงิ น
ทดแทนจากการพบเห็น การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรมกองทุนเงินทดแทนทางหนังสื อพิมพ์
วารสาร หรือแผ่นพับที่ทางสานักงานประกันสังคมเป็นผู้จัดทาขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์
(5) ลู กจ้ างหรื อ ผู้ ม ารับ บริ การได้ รับ ทราบข้ อมู ล ข่ าวสารต่า ง ๆ ของกองทุน เงิ น
ทดแทนทางวิทยุ โทรทัศน์หรือสื่ออินเตอร์เน็ต เช่น Line Facebook เป็นต้น
ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้ลูกจ้างหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องในการยื่น
ขอรั บ สิ ท ธิ เ งิ น ทดแทน รวมไปถึ ง ผู้ ม ารั บ บริ ก ารได้ รั บ ทราบข้ อ มู ล ข่ า วสารจากทางส านั ก งาน
ประกันสังคม จนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ ประโยชน์ของกองทุนเงินทดแทน จากการตอบ
แบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ช่องทางที่ลูกจ้างหรือผู้มารับบริการได้รับข้อมูลข่าวสารสูงสุด
จากการปรึกษาและคาแนะนาของพนักงานเจ้าหน้าที่ของสานักงานประกันสังคม
3) ผลของข้อมูลที่ได้จำกแบบสอบถำมเกี่ยวกับควำมคิดเห็นด้ำนสิทธิเงิ นทดแทนมีผลต่อ
กำรตัดสินใจยื่นขอรับเงินทดแทน
ผู้วิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสิทธิเงินทดแทนอยู่ในเกณฑ์ที่
แสดงความคิดเห็นด้วยอย่างยิ่งกับสิทธิเงินทดแทน ซึ่งเมื่อพิจารณารายข้อเกี่ยวกับการแสดงความ
คิดเห็นด้านสิทธิเงินทดแทนที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดสามารถเรียงตามลาดับความคิดเห็นจนถึงระดับค่าความ
คิดเห็นที่น้อยสุดคือไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งได้ดังนี้
(1) ลูกจ้างมีสิทธิได้รับการคุ้มครองตั้งแต่ วันแรกที่เข้าทางานให้กับนายจ้าง ลูกจ้าง
หรือผู้มารับบริการได้แสดงความคิดเห็นในข้อนี้ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่งกับสิทธิเงินทดแทนที่ได้รับ
(2) เมื่อประสบอันตรายหรือเจ็บป่ว ยเนื่องจากการทางานและทุพพลภาพมีสิ ทธิ
ได้รับค่าทดแทนตลอดชีวิต ลูกจ้างหรือผู้มารับบริการได้แสดงความคิดเห็นในข้อนี้ คือ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่งกับสิทธิเงินทดแทนที่ได้รับ
(3) การจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ลูกจ้างหรือผู้มารับบริการได้แสดงความ
คิดเห็นในข้อนี้ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่งกับสิทธิเงินทดแทนที่ได้รับ
(4) ส านั ก งานประกัน สั งคมจั ดให้ มีส ายด่ ว น 1506 คอยให้ คาปรึกษาตลอด 24
ชั่วโมง ลูกจ้างหรือผู้มารับบริการได้แสดงความคิดเห็นในข้อนี้ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่งกับสิทธิเงินทดแทน
ที่ได้รับ
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(5) เมื่อประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทางานและต้องหยุดพักรักษาตัวมี
สิทธิได้รับค่าทดแทนตั้งแต่วันแรกที่หยุดงานรวมแล้วไม่เกิน 1 ปี ลูกจ้างหรือผู้มารับบริการได้แสดง
ความคิดเห็นในข้อนี้ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่งกับสิทธิเงินทดแทนที่ได้รับ
(6) เมื่ อ ประสบอั น ตรายหรื อ เจ็ บ ป่ ว ยเนื่ อ งจากการท างานและเข้ า รั บ การ
รักษาพยาบาลในสถานพยาบาลที่ทาความตกลงกับกองทุน เงินทดแทนไม่ต้องชาระค่าใช้จ่าย ลูกจ้าง
หรือผู้มารับบริการได้แสดงความคิดเห็นในข้อนี้ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่งกับสิทธิเงินทดแทนที่ได้รับ
(7) เมื่อประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทางานและเสียชีวิตผู้มีสิทธิมีสิทธิ
ได้รับค่าทดแทนกรณีเสียชีวิตเป็นเวลา 10 ปี ลูกจ้างหรือผู้มารับบริการได้แสดงความคิดเห็นในข้อนี้
คือ เห็นด้วยกับสิทธิเงินทดแทนที่ได้รับ
(8) เมื่อประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทางานและสูญเสียอวัยวะ มีสิทธิ
ได้รับค่าทดแทนรวมแล้วไม่เกิน 10 ปี ลูกจ้างหรือผู้มารับบริ การได้แสดงความคิดเห็นในข้อนี้ คือ
เห็นด้วยกับสิทธิเงินทดแทนที่ได้รับ
(9) เมื่อประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทางานและเสียชีวิต ผู้จัดการศพมี
สิทธิได้รับค่าทาศพ เป็นเงินจานวน 40,000 บาท ลูกจ้างหรือผู้มารับบริการได้แสดงความคิดเห็นในข้อ
นี้ คือ เห็นด้วยกับสิทธิเงินทดแทนที่ได้รับ
(10) เมื่อประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทางาน มีสิทธิได้รับค่าทดแทน
70% ของค่าจ้างรายเดือน ลูกจ้างหรือผู้มารับบริการได้แสดงความคิดเห็นในข้อนี้ คือ เห็นด้วยกับสิทธิ
เงินทดแทนที่ได้รับ
จากการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีผลต่อการตัดสินใจยื่นขอรับเงินทดแทน
ของลูกจ้างหรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีสิทธิยื่นขอรับงินทดแทน รวมไปถึงผู้มาขอรับบริการนั้นมีความคิดเห็น
ใกล้เคียงกันในระดับความคิดเห็นที่เห็นด้วยอย่างยิ่งด้านสิ ทธิเงินทดแทนที่ได้รับ และเห็นด้วย ซึ่งทา
ให้ ผู้ วิจั ย ได้ทราบว่าลู กจ้ างหรื อผู้ ที่มีส่ ว นเกี่ยวข้ อง รวมไปถึงผู้ มาขอรับบริการนั้นมีความคิดเห็ น
เกี่ยวกับความเหมาะสมของการได้รับสิทธิเงินทดแทนในปัจจุบัน แต่ก็มีบางส่วนที่มองว่าสิทธิที่ตน
ได้รั บ นั้ น ยั งไม่เ พีย งพอการการสู ญเสี ยอวัยวะ หรือการสู ญเสี ย สมรรถภาพในการทางานที่ล ดลง
ตลอดจนการได้รับเงินทดแทนในกรณีเสียชีวิต ซึ่งเป็นเงินค่าจัดการศพที่ยังไม่พอสาหรับการจัดศพต่อ
ราย โดยมิได้มองว่าการให้สิทธิประโยชน์ด้านกองทุนเงินทดแทนที่สานักงานประกันสังคมได้จ่ายให้แก่
ลูกจ้างหรือผู้ที่มีสิทธินั้นถ้าเทียบต่อคนต่อรายแล้ วถือว่าเป็นเงินจานวนมากพอสมควร โดยหากเกิด
การสู ญเสี ย อวัย วะที่เกิดขึ้น กับ ลู กจ้างจะได้รับค่าทดแทน 18(1) ค่าหยุดพักรักษาตัว เนื่องจากไม่
สามารถทางานได้ตามปกติ ซึ่งจะได้รับตั้งแต่วั นแรกที่เข้าทางานหากมี การประสบอันตรายและ
สามารถเบิ กสู ง สุดไม่เกิน 1 ปี และในกรณีเสี ยชีวิต เช่นกันจะได้รับค่าทดแทน 18(4) ซึ่งจ่ายอยู่ที่
70% ตามค่าจ้างขั้นต่ารายวันตามท้องที่ โดยประมาณ 772,904-1,680,000 บาท ซึ่งถ้าเทียบกับการ
คุ้มครองที่มีอยู่ ในปั จจุ บั น และการส่งเงินสมทบรวมด้ว ยนั้นแล้ว ถือว่าเป็นการได้รับสิ ทธิที่มี ความ
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เหมาะสมและครอบคลุม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิ ดและทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ หากแต่ว่า
ลู ก จ้ า งยั ง ไม่ พึ ง พอใจในการได้ รั บ สิ ท ธิ เ งิ น ทดแทนดั ง ตั ว อย่ า งนี้ แ ล้ ว สามารถท าได้ ห ากมี ก าร
เปลี่ ย นแปลงการส่ ง เงิ น สมทบเข้ า กองทุ น เงิ น ทดแทนที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ในส่ ว นของนายจ้ า ง แต่ ห ากจะ
ดาเนินการในสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันนี้คงไม่มีความเหมาะสมเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน
ที่ประสบกับปัญหาโรคระบาด Covid-19 ทั่วโลก ทาให้ทุกประเทศได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงในทุก
ๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นสุขอนามัยของคนในประเทศ สภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ปัญหาของคนตกงาน
ซึ่งเป็นผลกระทบในวงกว้าง จึงได้ทาไว้เป็นแนวทางหากมีผู้ที่ต้องการนาไปศึกษาและสามารถนาเสนอ
แนวทางในการแก้ไขที่เหมาะสมได้ต่อไป
7. สรุปผลกำรวิจัย
มนุษย์ถือเป็นทรัพยากรและกลไกที่สาคัญที่สุดต่อความสาเร็จของการพัฒนาประเทศ แต่ถ้า
หากขาดกาลังคนที่มีคุณภาพไปเมื่อใดการพัฒนาไม่ว่าเรื่องใด ก็ไม่สามารถดาเนินการได้ตามเป้าหมาย
ได้ เพื่อเป็นการสร้างหลักประกันในการดารงชีวิตหรือการให้ความคุ้มครอง เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม
แก่ประชาชน ในเรื่องการรักษาพยาบาลและการได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทน ตามหลัก
แนวคิดทฤษฎี ความต้องการของมนุษย์ของมาสโลว์ ได้กล่าวไว้คือความต้องการด้านความมั่นคง
ปลอดภัย (Safety Needs) เป็นความต้องการที่จะเกิดขึ้นในระดับถัดไป หลังจากที่ความต้องการ
ทางด้านร่างกายหรือด้านกายภาพได้รับการตอบสนองอย่างเพียงพอแล้ว ซึ่งความต้องการลาดับนี้
หมายถึง ความต้องการด้านสภาพแวดล้อมที่ปลอดจากอันตรายทั้งทางกายและจิตใจ ความต้องการ
ความสงบ ต้องการการมีระเบียบวินัยไม่รุกรานกัน เช่น ความมั่นคงปลอดภัยในครอบครัว คือ การมี
ครอบครัวที่อบอุ่นรักใคร่ปรองดองกัน การมีความมั่นคงปลอดภัยในหน้าที่การงานเพื่อรายได้ที่มั่นคง
การมีเจ้านายและเพื่อนร่วมงานที่ดี การมีความปลอดภัยในการทางานการมีหลักประกันในชีวิตและ
สุ ขภาพยามเจ็ บ ป่ ว ย เป็ น ต้ น ซึ่ง หากมนุ ษย์ ได้ รับการตอบสนองความต้องการขั้ นในเรื่ องต่า ง ๆ
เพียงพอแล้ว มนุษย์จึงแสวงหาความต้องการขั้นต่อไปนั้น
ผลการวิจัย พบว่า มีความสอดคล้องกับแนวคิดและผลการวิจัยต่าง ๆ กล่าวคือสอดคล้องกับ
แนวคิดและทฤษฎีความต้องการ แนวคิดและทฤษฎีการรั บรู้ แนวคิดและทฤษฎีการตัดสินใจ แนวคิด
เกี่ยวกับกองทุนเงินทดแทนและสิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทน โดยเชื่อว่ามนุษย์มีความต้องการ
ซึ่งจาเป็นต้องได้รับการตอบสนองนั้น ๆ โดยการที่จะได้รับการตอบสนองนั้น ๆ ก็ จาเป็นจะต้องเกิด
การรับรู้และเข้าใจในสิ่งที่ตนเองต้องการเพื่อจะได้รับการตอบสนองที่เกิดความพึงพอใจ ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการวิจัยในครั้งนี้ กล่าวคือปัจจัยการรับรู้ด้านสิทธิเงินทดแทนกองทุนเงินทดแทนมีผลต่ อการ
ตัดสินใจยื่นขอรับเงินทดแทน เพราะมนุษย์มีความต้องการความมั่นคงปลอดภัยทั้งในด้านร่างกายและ
ความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ คือความต้องการถูกปกป้อง คุ้มครอง เพื่อให้เกิดความรู้สึกปลอดภัย
และมั่นคง ที่เกิดจากการรับรู้และเข้าใจสิทธิของตนเองที่พึงมีพึงได้ ซึ่งอยู่ภายใต้การคุ้มครองดูแลของ
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สานักงาประกันสังคม เพื่อให้ลูกจ้างหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการยื่นขอรับเงินทดแทน รวมไปถึงผู้มา
รับบริการ ได้รับการตอบสนองตามความต้องการและเกิดความพึงพอใจ
8. ข้อเสนอแนะ
จากการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการทาวิจัยในครั้งต่อไป ดังนี้
8.1 สร้ างการรั บ รู้ แ ละเข้ า ใจสิ ทธิ เ งิน ทดแทนกรณี ลู ก จ้ า งประสบอัน ตรายหรือ เจ็บ ป่ ว ย
เนื่ อ งจากการท างานจนสู ญ เสี ย สมรรถภาพในการท างานนั้ น ลู ก จ้ า งสามารถเข้ า รั บ การฟื้ น ฟู
สมรรถภาพการทางานของร่างกายได้ ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ซึ่งปัจจุบัน มีอยู่ 5 แห่งดังนี้ คือ
1) ศูนย์ ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานจั งหวัดปทุมธานี 2) ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานจังหวัดระยอง 3)
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานจังหวัดเชียงใหม่ 4) ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานจังหวัดขอนแก่น และ
5) ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานจังหวัดสงขลา ซึ่งระดับการรับรู้ด้านสิทธิเงินทดแทนของกลุ่มตัวอย่าง
ในครั้ งนี้เกี่ยวกับการเข้ารั บการฟื้นฟูส มรรถภาพการทางานของร่างกายอยู่ในระดับไม่สูงมากนัก
เพราะส่วนใหญ่ไม่ทราบว่ามีศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ลูกจ้างซึ่งประสบอันตราย
หรือเจ็บป่วยและสูญเสียสมรรถภาพในการทางานได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกายหรือจิตใจ
หรือการฟื้นฟูอาชีพ เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพที่เหมาะสมตามสภาพของร่างกายได้ รวมไปถึงการ
ให้บริการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการด้วย ดังนั้น ผู้วิจัยเห็นควรว่าการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ใน
ส่ ว นนี้ มีค วามส าคั ญเป็ น อย่ างมาก เพื่ อให้ เกิด ความรู้ค วามเข้า ใจเกี่ย วกับ สิ ทธิ ประโยชน์ด้า นอื่ น
นอกเหนือจากค่าทดแทนที่ได้จากการสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพอันเนื่องจากการทางาน ทั้งนี้เพื่อ
ลูกจ้างหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีสิทธิขอรับเงินทดแทนได้รับประโยชน์สูงสุดต่อไป
8.2 สร้ างการรั บ รู้ แ ละเข้ า ใจสิ ทธิ เ งิน ทดแทนกรณี ลู ก จ้ า งประสบอัน ตรายหรื อ เจ็บ ป่ ว ย
เนื่องจากการทางานนั้น สามารถเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลใดก็ได้ ซึ่งไม่จาเป็นต้องเข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมที่ตนเองได้เลือกไว้ โดยระดับการรับรู้ด้านสิทธิเงินทดแทน
ของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับการเข้ารับการรักษาพยาบาลเมื่อประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการ
ทางานในประเด็นนี้มีความรู้และความเข้าใจอยู่ในระดับต่าหรือแทบจะไม่ทราบข้อมูลในประเด็นนี้เลย
เพราะโดยส่ ว นใหญ่ มี ค วามเข้ า ใจว่ า ตนเองเมื่ อ เกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ห รื อ เจ็ บ ป่ ว ยนั้ น จะต้ อ งเข้ า รั บ การ
รักษาพยาบาลในโรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมเท่านั้น จึงจะไม่เสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
ดังนั้นผู้วิจัยเห็นควรให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ลูกจ้างหรือผู้มารับบริการได้รับทราบข้อมูลในส่วนนี้ให้
มากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลที่พึงมีพึงได้ของ
ลูกจ้างเองหรือผู้มารับบริการ
8.3 ผู้ วิจั ยเห็ นควรว่าทางส านักงานประกันสั งคมควรประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้แก่ลูกจ้าง
นายจ้าง หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกับสิทธิประโยชน์ของกองทุนเงินทดแทนให้เพิ่มมากขึ้ น โดยใช้สื่อ
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ วิทยุ โทรทัศน์ หรืออินเตอร์เน็ต และในปัจจุบันสื่อออนไลน์ถือ
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เป็ น ช่องทางของข้อมูล ข่าวสารที่ ส ามารถประชาสั มพันธ์ได้อย่างทั่ว ถึงและใช้งบประมาณในการ
ประชาสั มพั น ธ์ไ ม่มาก แต่ค วรมี ความชัดเจนและความถูก ต้องของข้ อความหรื อ บทความในการ
ประชาสั มพัน ธ์ เพื่อ ให้ ลู กจ้ า ง นายจ้ าง ได้ ทราบข้อ มู ล ข่ าวสารเกี่ย วกับ สิ ทธิ เงิ นทดแทน ในการ
ประชาสัมพันธ์ควรใช้วิธีการสื่อสารที่เข้ าใจง่าย สามารถเข้าถึงลูกจ้าง นายจ้างได้ทุกกลุ่ม รวมทั้งควร
ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย อีกทั้งข้อมูลควรทันสมัยและเป็นปัจจุบัน เช่น การทาสื่อประชาสัมพันธ์แบบ
รูปภาพ หรือการ์ตูนอนิเมชั่น หรือเป็นละครสั้นเป็นต้น
8.4 ผู้ วิจั ย เห็ น ควรมีการจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับสิ ทธิ เงินทดแทนให้ แก่ ลู กจ้า ง
นายจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลของสถานประกอบการ รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมและ
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิเงินทดแทนให้กลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบมากขึ้น
8.5 ผู้ วิ จั ย เห็ น ควรว่ า ช่ องทางการรั บรู้ ข่ า วสารเกี่ ย วกั บสิ ท ธิ เงิ น ทดแทน ที่ลู ก จ้ างได้ รั บ
คาปรึกษาและคาแนะนาจากพนั กงานเจ้าหน้าที่ของสานักงานประกันสังคมโดยตรงนั้ น พนักงาน
เจ้ าหน้ าที่จ าเป็ น ต้องมีการพัฒ นาคุณภาพและประสิ ทธิภ าพในการทางานอย่างจริงจังและอย่ า ง
ต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในงานที่ตนเองได้ รับมอบหมายให้ปฏิบัติอยู่และนาไปสู่การ
ประชาสัมพันธ์ให้แก่ลูกจ้าง นายจ้างได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ชัดเจนและครบถ้วนต่อไป
8.6 ควรมีการพิจารณาเพิ่มสิทธิประโยชน์ของกองทุนเงินทดแทนหรือปรั บปรุงการจ่ายเงิน
ทดแทนเพิ่มขึ้น รวมถึงควรคานึงถึงการมีหน้าที่ร่วมจ่ ายเงินสมทบของนายจ้างในสภาวะปั จจุบัน ว่ามี
ความเหมาะสมหรือไม่ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันและในการพิจารณาจ่ายเงิน
ทดแทนแก่ลูกจ้างหรือผู้มีส่วนเกี่ ยวข้องที่มีสิทธิขอรับเงินทดแทน รวมไปถึงผู้มารับบริการ ซึ่งเป็นผู้มี
ส่วนได้เสียในกองทุนเงินทดแทน
8.7 กรณีสานักงานประกันสังคมจัดให้มีสายด่วน 1506 ค่อยให้คาปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง
ควรมีก ารเสริ มสร้ างความรู้ และความเข้ า ใจที่ ถู กต้ อ งให้ แ ก่ พ นั ก งาน 1506 ก่ อนการปฏิ บัติ ง าน
เพื่อคุณภาพและประสิทธิภาพของการให้บริการแก่ประชาชนผู้ใช้บริการ
และประเด็นสาคัญคือต้องปฏิบัติบนมาตรฐานที่ต้องการให้เป็น “Zero Error” คู่ขนานกันไป
นั้นก็คือการเตรียมความรู้ให้พร้อมในการทางานและการจัดการไม่ให้เกิดความบกพร่อง เพื่อป้องกันมิ
ให้เกิดข้อร้องเรียน
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กำรศึกษำสมรรถนะหลักเพื่อใช้ในกำรพัฒนำบุคลำกร
ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง
กรณีศึกษำประเภทตำแหน่งอำนวยกำรระดับต้น
สิรียากร ภัทร์ธนะวัตน์*
1. บทนำ
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นองค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญมีหน้าที่และอานาจใน
การจัดหรือดาเนินการให้มีการจั ดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การเลือกสมาชิกวุฒิสภา
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น รวมทั้งการออกเสียงประชามติให้เป็นไปโดย
สุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย โดยสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ออกระเบียบว่า
ด้ ว ยการจั ด แบ่ ง ส่ ว นงานของส านั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง พ.ศ. 2560 จั ด ท าประกาศ
มาตรฐานในการกาหนดตาแหน่งและการจัดตาแหน่งพนักงานประจาของสานักงานคณะกรรมการ
การเลื อกตั้ง ลงวัน ที่ 12 มี น าคม 2561 เพื่อรองรับภารกิจตามกฎหมายของคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง และได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เพื่อเป็นการกาหนดทิศทางของ
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในการนาแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อน
การปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การปฏิ บั ติง านของส านั กงานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง จะสามารถบรรลุ วั ตถุ ป ระสงค์
ที่ก าหนดไว้ ได้ นั้ น การบริ ห ารทรั พ ยากรบุค คลต้อ งมี ประสิ ทธิ ภ าพซึ่ ง ถื อเป็ น หั ว ใจส าคั ญ ในการ
ขับ เคลื่ อนภารกิจ ขององค์ก าร และเมื่อ ส านั กงานคณะกรรมการการเลื อกตั้งได้มีป ระกาศ เรื่อ ง
มาตรฐานในการกาหนดตาแหน่งและการจัดตาแหน่งพนักงานประจาของสานักงานคณะกรรมการการ
เลื อกตั้ง แล้ ว ส านั กงานคณะกรรมการการเลื อกตั้งจึง ควรกาหนดสมรรถนะที่จาเป็นส าหรับการ
ปฏิบัติงานในทุกระดับตาแหน่งด้วยเช่นเดียวกัน เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของสานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ผู้วิจั ยในฐานะเป็ นบุ คลากรของส านักงานคณะกรรมการการเลื อกตั้ง สั งกัดส านักพัฒ นา
บุ ค ลากรซึ่ ง เป็ น ส่ ว นงานหลั ก ในการพัฒ นาทรั พ ยากรบุ คคลในทุ ก ระดั บ ต าแหน่ ง ของส านั ก งาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมีหน้าที่ในการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรม
บุคลากรของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงได้เล็งเห็นถึงความสาคัญในการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรในทุกระดับตาแหน่ง โดยถือว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอันเป็นรากฐานสาคัญต่อ
การสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้กับองค์การ จึงมีความประสงค์ศึกษาสมรรถนะหลักเพื่อใช้ในการ
*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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พัฒนาบุคลากรของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กรณีศึกษาตาแหน่งอานวยการระดับต้น
เพื่อให้สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีข้อมูลในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ครบถ้วนซึ่ง จะ
ช่วยให้สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และมีสมรรถนะสูง
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลงานโดดเด่น เพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ขององค์การ

“สร้างความเข้มแข็งของกระบวนการเลือกตั้ง เพื่อให้ได้คนดีมาปกครองบ้านเมือง”

Openness = เปิดกว้าง เปิดเผย โปร่งใส เปิดรับโอกาส
Efficiency = มีประสิทธิภาพ
Communication = สื่อสารดี
Technology = ก้าวหน้าทันเทคโนโลยี

เร่งรัดการบูรณาการ
การบริหารการจัดการเลือกตั้ง
และการบริการดิจิทัล

เสริมความเข้มแข็งของเครือข่าย
ประชาธิปไตย และส่งเสริมการ
พัฒนาพรรคการเมือง

สร้างเสริมความรู้ พลังศรัทธา
และพลังร่วมวิถีการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ภาพที่ 1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลัก และยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ที่มา: แผนยุทธศาสตร์สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อวิเคราะห์และจัดทาสมรรถนะหลัก (Core Competency) ในการปฏิบัติงานของ
พนักงานตาแหน่งอานวยการระดับต้นของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
2.2 เพื่ อ จั ด ท าค านิ ย ามสมรรถนะหลั ก (Core Competency) ของพนั ก งานต าแหน่ ง
อานวยการระดับต้น
2.3 เพื่อจัดทาเอกสารทางวิชาการและข้อเสนอแนะในการกาหนดสมรรถนะหลักที่เหมาะสม
กับตาแหน่งอานวยการระดับต้น
2.4 เพื่อให้ ส านั กงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนาสมรรถนะหลักที่ได้จากการศึกษาไป
พัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลตาแหน่งอานวยการระดับต้นได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อองค์การ
2.5 เพื่อให้สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถนาผลการศึกษาใช้เป็นเครื่องมือใน
การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ ง จะเป็ น ตั ว บ่ ง ชี้ ว่ า พนั ก งานต าแหน่ ง
อานวยการระดับต้นสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่กาหนดไว้หรือไม่
3. กรอบแนวคิดในกำรศึกษำวิจัย
สมรรถนะหลักเป็นคุณลักษณะสาคัญที่บุคลากรของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ใน
ทุกระดับตาแหน่งต้องมี โดยสมรรถนะหลักมีความสาคัญในการพัฒนาองค์การ และมีความสาคัญต่อ
ผู้ บ ริ ห าร เนื่ อ งจากสมรรถนะจะสะท้ อ นให้ เห็ น ถึ ง ความรู้ ทั กษะ ทั ศ นคติ ความเชื่ อ ซึ่ง จะช่ ว ย
สนับสนุนให้ผลการปฏิบัติงานขององค์การบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ และสมรรถนะสามารถใช้เป็น
ข้อมูลพื้นฐานในการพิจารณา สรรหา และคัดเลือกบุคลากรให้ตรงกับคุณสมบัติและตาแหน่งงานนั้น
ๆ ช่วยให้องค์การสามารถประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนของบุคลากรเพื่อใช้ในการกาหนดแผนกลยุท ธ์
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได้ ใช้เชื่อมโยงกลยุทธ์กับรูปแบบการพัฒนาองค์การ สามารถวัดผลการ
ปฏิบัติงานได้ชัดเจน สาหรับความสาคัญของสมรรถนะต่อพนักงานจะช่วยกาหนดบทบาทหน้าที่การ
ปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามความคาดหวังขององค์การ มีมาตรฐานในการวัดทักษะความสามารถ
และช่ว ยกระตุ้น ให้ พนั กงานมีการพัฒ นาตนเองอย่างต่อเนื่อง ทั้ งนี้ การกาหนดสมรรถนะหลั ก ที่
เหมาะสมจะต้องพิจารณาจากวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) ยุทธศาสตร์ (Strategy) ค่านิยม
(Value) เพื่อให้ส อดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ขององค์การ ดังนั้น การกาหนดสมรรถนะหลักของ
ประเภทตาแหน่งอานวยการระดับต้น จึงเป็นการกาหนดทิศทางการปฏิบัติงานเพื่อนาไปสู่เป้าหมายที่
องค์การกาหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส านั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง เป็ น องค์ ก ารที่ ต้ อ งปฏิ บั ติ ง านภายใต้ ก ฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดบนพื้นฐานของการมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัยและมีจิตสานึกที่
ดีเพื่อสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการเลือกตั้งเพื่อให้ได้คนดีมาปกครองบ้านเมือง ซึ่งเป็นพันธกิจ
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ที่สาคัญตามแผนยุทธศาสตร์สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ดังนั้น
การก าหนดสมรรถนะหลั ก ในการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานในทุ ก ระดั บ ต าแหน่ ง นอกจากจะให้
ความสาคัญกับวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) ยุทธศาสตร์ (Strategy) ค่านิยม (Value) แล้ว
การศึ ก ษาถึ ง พฤติ ก รรมที่ อ งค์ ก ารต้ อ งการหรื อ คุ ณ ลั ก ษณะส าคั ญ ที่ บุ ค ลากรของส านั ก งาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งในตาแหน่งอานวยการระดับต้นต้องมีจึงเป็นการศึกษาเพื่อให้ทราบถึงความ
ปรารถนาที่ผู้บริหารและพนักงานคาดหวังให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติ (Behavior Desirable) เพื่อให้
การศึกษาสมรรถนะหลักของพนักงานตาแหน่งอานวยการระดับต้น มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน และ
ครอบคลุมความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในทุกมิติ โดยมีกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยสมรรถนะ
หลักของพนักงานตาแหน่งอานวยการระดับต้น ดังนี้

ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยสมรรถนะหลักของพนักงานตาแหน่งอานวยการระดับต้น
4. รูปแบบกำรวิจัย
การศึกษาสมรรถนะหลั กเพื่อ ใช้ในการพัฒ นาบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง กรณีศึกษาประเภทตาแหน่งอานวยการระดับต้น ผู้วิจัยแบ่งวิธีการศึกษาเป็น 2 ส่วน ได้แก่
4.1 ศึกษาจากเอกสารทางวิช าการ และเอกสารการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะ
โดยสื บ ค้ น ข้ อ มู ล จากหลายช่ อ งทาง ได้ แ ก่ เอกสารของส านั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องอินเตอร์เน็ท และสื่อสิ่งพิมพ์
4.2 ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้เทคนิคการสัมภาษณ์ซึ่งมีประเด็ นคาถาม
ที่กาหนดไว้ล่วงหน้า พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อทราบความคาดหวังของผู้บริหารและ
พนักงานของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
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ภาพที่ 4.1 ขั้นตอนการศึกษาวิจัยสมรรถนะหลักของพนักงานตาแหน่งอานวยการระดับต้น
5. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
การศึกษาสมรรถนะหลั กเพื่อ ใช้ในการพัฒ นาบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง กรณีศึกษาประเภทตาแหน่งอานวยการระดับต้น ผู้วิจัยได้กาหนดกลุ่มเป้าหมายในการศึกษา
เชิงคุณภาพโดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม จานวนรวมทั้งสิ้น 80 คน ประกอบด้วย กลุ่มผู้บริหาร จานวน 30 คน
และกลุ่มพนักงานประเภทตาแหน่งวิชาการระดับชานาญการ จานวน 50 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
5.1 กลุ่มผู้บริหำร จานวน 30 คน ประกอบด้วย
1) ผู้ดารงตาแหน่งบริหารระดับต้น
จานวน 10 คน
2) ผู้ดารงตาแหน่งอานวยการระดับสูง
จานวน 10 คน
3) ผู้ดารงตาแหน่งอานวยการระดับต้น
จานวน 10 คน
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5.2 กลุ่มพนักงำน จานวน 50 คน ประกอบด้วย
1) พนักงานตาแหน่งวิชาการระดับชานาญการที่ผ่านการคัดเลือกด้วยวิธีการสอบเพื่อเลื่อน
ขึน้ สู่ตาแหน่งประเภทอานวยการระดับต้น จานวน 30 คน
2) พนักงานตาแหน่งวิชาการระดับชานาญการ (ทุกสายงาน) จานวน 20 คน
6. วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
6.1 ศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาจากข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ แนวคิด ทฤษฎี ระเบียบคณะกรรมการ
การเลือกตั้งว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 ประกาศ
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง มาตรฐานในการกาหนดตาแหน่งและการจัดตาแหน่ง
พนักงานประจาของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงวันที่ 12 มีนาคม 2561 แผนยุทธศาสตร์
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง การศึกษาจัดทาตัวชี้วัดเพื่อประเมิน
สมรรถนะหลักของบุคลากร พ.ศ. 2558
6.2 เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยใช้ วิ ธี ก ารสั ม ภาษณ์ ก ลุ่ ม เป้ า หมาย แต่ เ นื่ อ งจากในเดื อ น
กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2563 ซึ่งเป็นช่วงเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล พบว่า ประเทศไทยกาลัง
เผชิ ญ กั บ สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา (COVID-19) โดยส านั ก งาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) สั่ ง ณ วั น ที่ 28 กุ ม ภาพั น ธ์ 2563 และประกาศส านั ก งาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัส
โคโรนา 2019 (ฉบับที่ 3) สั่ง ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 โดยได้ขอความร่วมมือให้ทุกส่วนงานปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามประกาศสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และงดการรวมตัวของคนหมู่มากเพื่อ
ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยให้พนักงานปฏิบัติงานนอก
ที่ตั้งสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (Work from Home) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตอบรับนโยบาย
และมาตรการดังกล่ าวผู้วิจั ยจึ งได้ปรับรู ปแบบในการเก็บรวมรวมข้อมูล จากเดิมจะใช้เทคนิคการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึกรายบุคคลเพื่อทราบความคาดหวังของผู้บริหารและพนักงานของสานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งในการกาหนดสมรรถนะหลักของพนักงานประเภทตาแหน่งอานวยการ
ระดับต้น โดยได้ปรับรูปแบบในการเก็บรวมรวมข้อมูลเชิงคุณภาพในสภาวการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยให้กลุ่ มเป้าหมายทั้ง 2 กลุ่ม ตอบแบบสั มภาษณ์ได้ 2 ช่องทาง
ได้แก่ ตอบแบบสัมภาษณ์ผ่าน Application Line ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ Smart Phone และ/
หรื อ ตอบแบบสั มภาษณ์ในรู ป แบบเอกสาร ทั้ง นี้ แบบสั มภาษณ์ กลุ่ มเป้าหมายดังกล่ าวผู้ วิจัย ได้
ก าหนดประเด็ น ค าถามไว้ ล่ ว งหน้ า เพื่ อ ความสะดวกในการตอบแบบสั ม ภาษณ์ พร้ อ มทั้ ง รั บ ฟั ง
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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1) สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่และอานาจในการจัดหรือดาเนินการให้มีการ
จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การเลือกสมาชิกวุฒิสภา การเลือกตั้งสมาชิก สภาท้องถิ่น
และผู้ บ ริ ห ารท้อ งถิ่ น รวมทั้ง การออกเสี ยงประชามติ ให้ เ ป็ น ไปโดยสุ จ ริ ต และเที่ ย งธรรม ดั ง นั้ น
การสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานเพื่อให้ สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นที่ ยอมรับใน
ระดับประเทศและระดับสากล ควรมีแนวทางอย่างไร
2) สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
โดยกาหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยมหลัก พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทา
แผนงานในการขับเคลื่อนภารกิจของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เมื่อท่านพิจ ารณาแผน
ยุทธศาสตร์สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์กร ท่านคิดว่า
ตาแหน่งอานวยการระดับต้น (ผู้อานวยการฝ่าย) ควรมีคุณลักษณะหรือพฤติกรรมพื้นฐานร่วมอย่างไร
จึ ง จะสามารถปฏิ บั ติ ง านตามภารกิ จ ขององค์ก รให้ ประสบผลส าเร็จ และมีป ระสิ ทธิ ภ าพ เพื่อ ให้
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นที่ย อมรับในระดับประเทศและระดับสากล โดยให้ท่านเลือก
คุณลักษณะหรือพฤติกรรมพื้นฐานของพนักงานตาแหน่งอานวยการระดับต้น จานวน 5 รายการ
3) ท่านคิดว่าสมรรถนะหลักใดที่มีความสาคัญต่อการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายในภาพรวมของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เมื่อเปรียบเทียบกับสมรรถนะ
25 รายการ ที่เป็นสมรรถนะหลักตามมาตรฐานสากล โดยให้ท่านเลือกสมรรถนะหลักเพียง 5 รายการ
ที่ท่านคิดว่ามีความสาคัญและสมควรกาหนดเป็นสมรรถนะหลักของพนักงานตาแหน่งอานวยการ
ระดับต้น
4) ท่านคิดว่าสมรรถนะหลักใดที่มีความสาคัญต่อการดาเนินงานของสานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายในภาพรวมเมื่อเปรียบเทียบกับสมรรถนะหลัก 25
รายการ ที่เป็นมาตรฐานสากล โดยให้ท่านเลือกสมรรถนะหลัก จานวน 5 รายการ ที่ท่านคิดว่ามี
ความสาคัญและสมควรกาหนดเป็นสมรรถนะหลักของพนักงานตาแหน่งอานวยการระดับต้น
5) ท่านคิดว่าการบริหารทรัพยากรบุคคลของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในปัจจุบัน
มีปัญหาอุปสรรคอย่างไร
7. ผลกำรศึกษำ
การสร้ า งต้ น แบบสมรรถนะหลั ก และคุ ณ ลั ก ษณะของต าแหน่ ง อ านวยการระดั บ ต้ น
ผู้วิจัยกาหนดให้ผู้ใช้หรือผู้ดารงตาแหน่งนั้น ๆ สามารถจาได้เพื่อสามารถนาไปปรับใช้หรือปฏิบัติได้
จริง ดังนั้น การสร้างต้นแบบสมรรถนะหรือคุณลักษณะจึงเกิดจากการเลือกสมรรถนะหรือคุณลักษณะ
จานวนหนึ่งที่เหมาะสมกับความทรงจา โดยผู้วิจัยจะใช้ทฤษฎีความทรงจาระยะสั้น ซึ่งกล่าวว่าคน
ส่วนใหญ่จะจาข้อมูลหรือตัวเลขได้ไม่เกิน 5-9 ข้อมูล โดยต้นแบบสมรรถนะหลั กหรือคุณลักษณะ
ที่จะเสนอนั้นจะมีจานวนไม่เกิน 5-9 รายการ (อ้างในรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการพัฒนาทรัพยากร
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บุคคลของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งการศึกษาจัดทาตัวชี้วัดเพื่อประเมินสมรรถนะหลักของ
บุคลากร พ.ศ. 2558) โดยมีผลการวิเคราะห์ ดังนี้
7.1 ผลกำรวิ เ ครำะห์ วิ สั ยทั ศ น์ พั น ธกิจ ค่ ำ นิ ย มหลั ก และยุ ทธศำสตร์ ข องส ำนัก งำน
คณะกรรมกำรกำรเลื อ กตั้ ง พบว่ า การปฏิ บั ติ ง านของส านั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง มี
ความสาคัญอยู่ 2 ประการ ได้แก่ การปฏิบัติงานมีความสุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม และผลการ
เลือกตั้งเป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นของประชาชน เนื่องจากบุคลากรในทุกระดับตาแหน่งของสานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย
ตลอดจนที่มีความเป็นกลางทางการเมือง ดังนั้น การวิเคราะห์สมรรถนะหลักของประเภทตาแหน่ง
อานวยการระดับต้น (ผู้ อานวยการฝ่ าย) ของส านักงานคณะกรรมการการเลื อกตั้ง ถึงแม้ว่าจะมี
สมรรถนะหลายรายการที่ เกี่ย วข้ อง แต่ เมื่อ พิจ ารณาในรายละเอี ยดเกี่ย วกับ การปฏิ บัติ งานของ
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้วจึงมีสมรรถนะที่เหมาะสมที่สุดโดยผลการวิเคราะห์วิสั ยทัศน์
พันธกิจ ค่านิยมหลัก และยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้แก่
ตารางที่ 7.1 ผลการวิ เ คราะห์ วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ ค่ า นิ ย มหลั ก และยุ ท ธศาสตร์ ข องส านั ก งาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ใจควำมหลัก (Keyword)
กำรปฏิบัติงำนมีควำมสุจริต
โปร่งใส และเที่ยงธรรม

ผลกำรเลือกตั้งเป็นที่ยอมรับและ
เชื่อมั่น

สมรรถนะรองรับ
- การยึดมั่นและเคร่งครัดต่อกฎระเบียบ ความโปร่งใส และเที่ยงธรรม
- การมุ่งผลสัมฤทธิ์
- การดาเนินงานเชิงรุก
- ความเข้าใจในองค์กรและระบบการทางาน
- การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (มืออาชีพ)
- ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
- ความมุ่งมั่นทุ่มเท การอุทิศตนเพื่อองค์กร
- ความสามารถในหาข้อมูลและจัดการข้อมูล
- การทางานเป็นทีม
- การสร้างสายสัมพันธ์กับภาคีเครือข่าย
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7.2 ควำมคำดหวังของผู้บริหำรและพนักงำนของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง :
เทคนิคกำรสัมภำษณ์
1) ผู้ บริ ห ารและพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งเป็นกลุ่ มเป้าหมาย
เห็นว่า ควรกาหนดคุณลักษณะหรือพฤติกรรมพื้นฐานของตาแหน่งอานวยการระดับต้น เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานขององค์กรประสบผลสาเร็จและมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ 7.2 ความคิ ด เห็ น ของกลุ่ ม เป้ า หมายในการศึ ก ษาวิ จั ย ในการก าหนดคุ ณ ลั ก ษณะหรื อ
พฤติกรรมพื้นฐานของพนักงานตาแหน่งอานวยการระดับต้น
คุณลักษณะหรือพฤติกรรมพื้นฐำน
1. ความรอบรู้
2. ความอดทน
3. ความเสียสละ
4. ความซื่อสัตย์สุจริต
5. ความยุติธรรม
6. ความสามารถในการปรับตัว
7. ความกล้าหาญ
8. ความรับผิดชอบ
9. ความละเอียดรอบคอบ
10. ความเชื่อมั่นในตนเอง
11. มีภาวะผู้นา
12. ผูส้ ร้างสัมพันธ์
13. รู้กาลเทศะ
14. บุคลิกภาพดีน่าเชื่อถือ

ควำมคิดเห็นของกลุ่มเป้ำหมำย (คน)
ผู้บริหำร
พนักงำน
รวม
24
35
59
1
2
3
3
14
17
27
30
57
9
19
28
11
22
33
2
2
4
27
44
71
7
9
16
2
2
16
38
54
14
20
34
1
1
2
8
12
20

จากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับการกาหนดคุณลักษณะหรือพฤติกรรมพื้นฐานของ
พนักงานตาแหน่งอานวยการระดับต้น พบว่า ผู้บริหารและพนักงานของสานักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งศึกษาเห็นว่า พนักงานตาแหน่งอานวยการระดับต้น ควรมีคุณลักษณะหรือพฤติกรรมพื้นฐาน
จานวน 5 รายการ จาแนกตามประเภทตาแหน่งของกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้
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ตารางที่ 7.3 ความคิดเห็นของผู้บริหารและพนักงานของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ งในการ
คุณลักษณะหรือพฤติกรรมพื้นฐาน จานวน 5 รายการ จาแนกตามประเภทตาแหน่งของ
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้ำหมำย
บริหารระดับต้น

อานวยการระดับต้น

อานวยการระดับต้น

พนักงานตาแหน่งวิชาการ
ระดับชานาญการ
(ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าสู่ตาแหน่ง
อานวยการระดับต้น)
พนักงานตาแหน่งวิชาการ
ระดับชานาญการ

คุณลักษณะหรือพฤติกรรมพื้นฐำน
1. ความซื่อสัตย์สุจริต
2. ความรับผิดชอบ
3. ความรอบรู้
4. มีภาวะผู้นา
5. บุคลิกภาพดีน่าเชื่อถือ
1. ความซื่อสัตย์สุจริต
2. ความรับผิดชอบ
3. ความรอบรู้
4. ความสามารถในการปรับตัว
5. ผู้สร้างสัมพันธ์
1. ความรับผิดชอบ
2. ความรอบรู้
3. ความซื่อสัตย์สุจริต
4. มีภาวะผู้นา
5. ผู้สร้างสัมพันธ์
1. ความรับผิดชอบ
2. มีภาวะผู้นา
3. ความรอบรู้
4. ความสามารถในการปรับตัว
5. ความซื่อสัตย์สุจริต
1. ความรับผิดชอบ
2. ความรอบรู้
3. ความซื่อสัตย์สุจริต
4. มีภาวะผู้นา
5. ความเสียสละ

โดยสรุ ป แล้ ว ความคาดหวังของผู้ บริห ารและพนัก งานของส านั กงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งเกี่ยวกับการกาหนดคุณลักษณะหรือพฤติกรรมพื้นฐานของพนักงานตาแหน่งอานวยการระดับ
ต้นของกลุ่มเป้าหมายทั้ง 2 กลุ่ม พบว่า ควรกาหนดคุณลักษณะหรือพฤติกรรมพื้นฐานของพนักงาน
ตาแหน่งอานวยการระดับต้น โดยเรียงลาดับคะแนน (ลาดับที่ 1-5) ประกอบด้วย
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(1) ความรับผิดชอบ
(2) ความรอบรู้
(3) ความซื่อสัตย์สุจริต
(4) มีภาวะผู้นา
(5) ผู้สร้างสัมพันธ์
2) สมรรถนะหลักที่มีความสาคัญต่อการดาเนินงานของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เมื่อเปรียบเทียบกับสมรรถนะหลัก 25 รายการ ที่เป็นมาตรฐานสากล โดยผู้บริหารและพนักงานของ
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาเลือกสมรรถนะหลัก 5 รายการ
ที่คิดว่าสมควรกาหนดเป็นสมรรถนะหลักของพนักงานตาแหน่งอานวยการระดับต้น โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
ตารางที่ 7.4 จานวนผู้บริหารและพนักงานของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เลือกสมรรถนะ
หลักของพนักงานตาแหน่งอานวยการระดับต้น
สมรรถนะหลัก 25 รำยกำร
1. การคิดวิเคราะห์และการสังเคราะห์
2. การดาเนินงานเชิงรุก
3. การมองภาพองค์รวม
4. การคิดเชิงกลยุทธ์
5. ความมั่นใจในตนเอง
6. ความยืดหยุ่นผ่อนปรน
7. ศิลปะในการโน้มน้าวใจ
8. ความสามารถในการหาข้อมูลและจัดการข้อมูล
9. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
10. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
11. การบริการที่ดี
12. ความเข้าใจในองค์กรและระบบการทางาน
13. ความระเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
14. ความมุ่งมั่นทุ่มเท/การอุทิศตนเพื่อองค์กร
15. การควบคุมตนเองและวุฒิภาวะทางอารมณ์
16. การสร้างสายสัมพันธ์กับภาคีเครือข่าย
17. การยึดมั่นและเคร่งครัดต่อกฎระเบียบความ
โปร่งใส และเที่ยงธรรม
18. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ

ควำมคิดเห็นของกลุ่มเป้ำหมำย (80 คน)
ผู้บริหำร
พนักงำน
รวม
8
14
22
1
14
15
4
4
8
4
13
17
4
4
2
2
1
6
7
2
4
6
6
16
22
22
27
49
2
1
3
8
21
29
6
12
18
4
8
12
9
9
19
18
37
19
25
44
12

6

18
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19. ความเข้าใจในพื้นที่/ภูมิสังคม
20. ความเข้าใจผู้อื่น
21. การบริหารทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
22. การวางแผนล่วงหน้า
23. ความเข้าใจข้อแตกต่างทางวัฒนธรรม
24. สุนทรียภาพทางศิลปะ
25. การทางานเป็นทีม

5
3
24

1
1
8
5
1
32

1
1
13
8
1
56

จากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับการกาหนดสมรรถนะหลักของพนักงานตาแหน่ง
อานวยการระดับต้น เมื่อเปรียบเทียบกับสมรรถนะหลัก 25 รายการ ที่เป็นมาตรฐานสากล พบว่า
ผู้บริหารและพนักงานของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาเห็น
ว่ า สมรรถนะหลั ก ที่ มี ค วามส าคั ญ และสมควรก าหนดเป็ น สมรรถนะหลั ก ของพนั ก งานต าแหน่ ง
อานวยการระดับต้น สรุปรายละเอียดได้ ดังนี้
ตารางที่ 7.5 ความคิดเห็นของผู้บริหารและพนักงานของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในการ
กาหนดสมรรถนะหลัก จานวน 5 รายการ จาแนกตามประเภทตาแหน่งของกลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้ำหมำย
บริหารระดับต้น

อานวยการระดับต้น

อานวยการระดับต้น

พนักงานตาแหน่งวิชาการ
ระดับชานาญการ
(ผ่านการสอบคัดเลือก
เข้าสู่ตาแหน่ง

ควำมคิดเห็นในกำรกำหนดสมรรถนะหลัก
1. การทางานเป็นทีม
2. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3. การยึดมั่นและเคร่งครัดต่อกฎระเบียบความโปร่งใสและเที่ยงธรรม
4. การสร้างสายสัมพันธ์กับภาคีเครือข่าย
5. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในสายงานอาชีพ
1. การทางานเป็นทีม
2. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3. การสร้างสายสัมพันธ์กับภาคีเครือข่าย
4. การยึดมั่นและเคร่งครัดต่อกฎระเบียบความโปร่งใสและเที่ยงธรรม
5. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในสายงานอาชีพ
1. การทางานเป็นทีม
2. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3. การสร้างสายสัมพันธ์กับภาคีเครือข่าย
4. การยึดมั่นและเคร่งครัดต่อกฎระเบียบความโปร่งใสและเที่ยงธรรม
5. ความเข้าใจในองค์กรและระบบการทางาน
1. การทางานเป็นทีม
2. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3. การสร้างสายสัมพันธ์กับภาคีเครือข่าย
4. การยึดมั่นและเคร่งครัดต่อกฎระเบียบความโปร่งใสและเที่ยงธรรม
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กลุ่มเป้ำหมำย
อานวยการระดับต้น)
พนักงาน
ตาแหน่งวิชาการ
ระดับชานาญการ

ควำมคิดเห็นในกำรกำหนดสมรรถนะหลัก
5. ความเข้าใจในองค์กรและระบบการทางาน
1. การทางานเป็นทีม
2. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3. การสร้างสายสัมพันธ์กับภาคีเครือข่าย
4. การยึดมั่นและเคร่งครัดต่อกฎระเบียบความโปร่งใสและเที่ยงธรรม
5. ความเข้าใจในองค์กรและระบบการทางาน

โดยสรุ ปแล้ ว ความคาดหวังของผู้ บริห ารและพนักงานของส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งเกี่ยวกับการกาหนดสมรรถนะหลักที่มีความสาคัญและสมควรกาหนดเป็นสมรรถนะหลักของ
พนักงานตาแหน่งอานวยการระดับต้น จากกลุ่มเป้าหมายทั้ง 2 กลุ่ม โดยเรียงลาดับคะแนน (ลาดับที่
1-5) พบว่า ควรกาหนดสมรรถนะหลักของพนักงานตาแหน่งอานวยการระดับต้น ประกอบด้วย
(1) การทางานเป็นทีม
(2) การมุ่งผลสัมฤทธิ์
(3) การยึดมั่นและเคร่งครัดต่อกฎระเบียบความโปร่งใสและเที่ยงธรรม
(4) การสร้างสายสัมพันธ์กับภาคีเครือข่าย
(5) ความเข้าใจในองค์กรและระบบการทางาน
3) จากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับสมรรถนะหลักอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กาหนดไว้
ในมาตรฐานสากล 25 รายการ พบว่า ผู้บริหารและพนักงานของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
มีข้อเสนอแนะในการกาหนดสมรรถนะหลักเพิ่มเติม ดังนี้
(1) การรักษาความลับขององค์กร
(2) จิตสานึกสาธารณะ
(3) ความสามัคคีมีน้าใจต่อเพื่อนร่วมงาน
(4) มีทัศนคติและความคิดเชิงบวก
(5) ให้เกียรติผู้บังคับบัญชา อ่อนน้อมถ่อมตน
(6) ความเคารพในระบบอาวุโส และ ให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน
(7) ความพอเพียง พอประมาณ
4) การบริหารทรัพยากรบุคคลของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในปั จจุบันมีปัญหา
อุปสรรคอย่างไรบ้าง เช่น หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพนักงานเข้าสู่ตาแหน่งต่าง ๆ มาตรฐานในการวัด
ทักษะความรู้ความสามารถของแต่ละตาแหน่งงาน การสรรหาบุคคลการบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนา
พนักงานเพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ การประเมินผลการปฏิบัติงานและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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- ควรมี กฎเกณฑ์ ในการบริ ห ารทรัพ ยากรบุ ค คลให้ ชั ด เจนและมี ม าตรฐาน เช่ น
การสรรหา การเลื่อนตาแหน่ง การแต่งตั้งโยกย้าย เป็นต้น
- ควรเน้นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อให้พนักงานมีความสามัคคี
และรักองค์กร
- โครงสร้างกาลังคนของพนักงานไม่เหมาะสมกับปริมาณงาน
- ระบบการบริ ห ารงานบุ ค คลขาดประสิ ท ธิ ภ าพ ควรมี ก ารก าหนดเส้ น ทาง
ความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ (career path) ให้ชัดเจน
- การบริหารองค์กรควรลดระบบอุปถัมภ์ เพื่อให้พนักงานมีขวัญและกาลังใจในการ
ปฏิบัติงาน เพิ่มความรักความสามัคคี ขจัดปัญหาความเหลื่อมล้าในสังคมและความแตกแยก
- ควรมีค่านิ ย มร่ ว มกันอย่างแท้จริง ซึ่งประกอบด้ว ยผู้บริห ารและพนักงาน เช่น
การยึดหลักธรรมาภิบาล ระบบคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตให้เป็นรูปธรรมใช้ปฏิบัติได้
- ควรบรรจุและแต่งตั้งพนักงานให้เหมาะสม เนื่องจากการปฏิบัติงานในแต่ละสาย
งานจ าเป็ น ต้ อ งแต่ ง ตั้ ง พนั ก งานที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถตามสายงานนั้ น ๆ ดั ง นั้ น จึ ง ควรให้
ความสาคัญกับการจัดวางตัวบุคลากรให้เหมาะสมกับสมรรถนะของพนักงาน
5) ผู้บริหารและพนักงานของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตามกลุ่มเป้าหมายเห็นว่า
การสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานเพื่อให้ สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นที่ยอมรั บใน
ระดับประเทศและระดับสากล ควรมีแนวทาง ดังนี้
- สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ต้องมีอิสระและมีเอกภาพในการปฏิบัติงาน
โดยผู้บริหารและพนักงานทุกระดับต้องปฏิบัติงานตามหน้าที่และอานาจด้วยความสุจริต เป็นธรรม
และชอบด้วยกฎหมาย การกาหนดนโยบายและการสั่งการต้องชัดเจน ทันเหตุการณ์ และมีความกล้า
หาญในการตัดสินใจ
- การปฏิบั ติง านของส านัก งานคณะกรรมการการเลื อกตั้ง ต้องยึด กฎหมายและ
ระเบียบเป็นหลัก และต้องมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน
- การให้ความรู้และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้สมัครรับ
เลือกตั้ง และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการเลือกตั้ง
- บุ คลากรของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ทุกระดับต้องมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ย วกับ การจั ด การเลื อกตั้ ง มีค วามสามารถในการสื่ อ สารและประสานงานกั บหน่ ว ยงาน
ภายนอกหรือหน่วยงานสนับสนุนการเลือกตั้งได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ
- กระบวนการสืบสวนไต่สวนต้องมีความสุจริตและยุติธรรมไม่เลือกปฏิบัติ มีความ
รวดเร็ว และเปิดเผยได้
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- ส่งเสริมบรรยากาศการทางานให้เอื้อต่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ความโปร่งใส
เที่ยงธรรม และความเป็นกลางทางการเมือง โดยต้องมีการสื่อสารที่เปิดเผย ยกย่องผู้กระทาดี มีการ
ตรวจสอบพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องและจัดการกับผู้ปฏิบัติงานโดยมิชอบอย่างเด็ดขาด
7.3 ข้อเสนอสมรรถนะหลัก (Core competency)
ผู้ วิ จั ย ได้ ด าเนิ น การตามขั้ น ตอนของขอบเขตการศึ ก ษาเพื่ อ ก าหนดสมรรถนะหลั ก ของ
พนักงานประเภทตาแหน่งอานวยการระดับต้นของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และสามารถ
กาหนดสมรรถนะหลัก จานวน 5 สมรรถนะ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) การทางานเป็นทีม
2) การยึดมั่นและเคร่งครัดต่อกฎระเบียบความโปร่งใสและเที่ยงธรรม
3) การมุ่งผลสัมฤทธิ์
4) การสร้างสายสัมพันธ์กับภาคีเครือข่าย
5) ความเข้าใจในองค์กรและระบบการทางาน
7.4 กำรจัดทำคำนิยำมสมรรถนะหลัก (Core competency Definition)
ผู้ วิ จั ย ได้ น าผลการศึ ก ษาสมรรถนะหลั ก ของพนั ก งานต าแหน่ ง อานวยการระดั บ ต้น ของ
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จานวน 5 สมรรถนะ มาจัดทาคานิยาม (Definition) โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
สมรรถนะหลัก
กำรทำงำนเป็นทีม

กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์

กำรยึดมั่นต่อกฎ ระเบียบ
ควำมโปร่งใส เที่ยงธรรม
และควำมเป็นกลำงทำงกำรเมือง
กำรสร้ำงสำยสัมพันธ์
กับภำคีเครือข่ำย

คำนิยำม
ความตั้งใจที่จะทางานร่วมกับผู้อื่นโดยการให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน
มีความรัก ความสามัคคี มีสัมพันธภาพที่ดีกับสมาชิกในทีมงาน สามารถปรับตัว
เข้ ากั บผู้ อื่ นหรื อที มงาน และแสดงบทบาทการเป็ นผู้ น าหรื อผู้ ตามได้ อย่ าง
เหมาะสม เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่นและประสบความสาเร็จ
แสดงถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบและความมุ่ ง มั่ น ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ อ ย่ า งมี
มาตรฐานและมีความเป็นมืออาชี พบนพื้นฐานของความถูกต้องชอบธรรม
ผลการปฏิบัติงานเป็นที่ ยอมรับในระดับประเทศและระดับสากลเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งของกระบวนการเลือกตั้งเพื่อให้ได้คนดีมาปกครองบ้านเมือง
การดารงตนและประพฤติตนอย่างถูกต้องเหมาะสม ปฏิบัติงานเป็นไปตาม
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นกลาง
ทางการเมืองและมีแนวทางการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล สุจริต เที่ยง
ธรรม และชอบด้วยกฎหมาย
ส่งเสริมกิจกรรมหรือการดาเนินงานต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
ขององค์กร โดยการให้ความร่วมมือและให้ความช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน
สร้ า งสั ม พั น ธภาพที่ ดี แ ละมี ก ารประสานงานกั บ เพื่ อ นร่ ว มงานหรื อ ภาคี
เครือข่ายทั้ งในรูปแบบเป็นทางการและไม่ เป็นทางการ มีการแลกเปลี่ย น
เรียนรู้อย่างเป็นมิตรเพื่อสร้างความร่วมมือของการปฏิบัติงานในระยะยาว
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สมรรถนะหลัก
ควำมเข้ำใจในองค์กร
และระบบกำรทำงำน

คำนิยำม
ส่งผลให้การปฏิบัติงานประสบความสาเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจขององค์กร และเข้าใจขั้นตอนการทางาน
ในบทบาทหน้ า ที่ ข องตนเอง สามารถน าความรู้ แ ละประสบการณ์ ม า
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย สร้างเสริมประสบการณ์
ในงานอาชีพอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดทักษะและความชานาญ และเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเองและองค์กร

โดยสรุ ป การศึกษาสมรรถนะเพื่อใช้ในการพัฒ นาบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง พบว่า ผลการวิเคราะห์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลัก และยุทธศาสตร์ของสานักงาน
คณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ความคาดหวั ง ของผู้ บ ริ ห ารและพนั ก งานของ
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยผู้วิจัยสามารถกาหนดสมรรถนะหลักของพนักงานตาแหน่ง
อานวยการระดับต้น จานวน 5 สมรรถนะ ได้แก่ 1) การทางานเป็นทีม 2) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 3) การ
ยึดมั่น และเคร่งครั ดต่อกฎระเบีย บความโปร่งใสและเที่ยงธรรม 4) การสร้างสายสั มพันธ์กับภาคี
เครื อข่าย 5) ความเข้าใจในองค์กรและระบบการทางาน ทั้งนี้ ผลการศึกษาสมรรถนะหลั กของ
พนักงานตาแหน่งอานวยการระดับต้น มีความสอดคล้องกับผลการศึกษาสมรรถนะความสามารถด้าน
การจั ด การของผู้ บ ริ ห ารในคริ ส ต์ ศ ตวรรษที่ 21 ของ ทวี ศั ก ดิ์ สู ท กวาทิ น (2558: 91-107) ดั ง นี้
1) สมรรถนะความสามารถในการสื่ อ สาร ( communication competency) 2)สมรรถนะ
ความสามารถในการวางแผนและการบริหารงาน (planning and administration competency)
3) สมรรถนะความสามารถในการท างานเป็ น ที ม (teamwork competency) 4) สมรรถนะ
ความสามารถในการทางานเชิงยุทธศาสตร์ (strategic activity) 5) สมรรถนะความสามารถในการ
ตระหนั ก รู้ กั บ ความเชื่ อ มโยงกั บ สั ง คมโลก (global awareness competency) 6) สมรรถนะ
ความสามารถในการจัดการตนเอง (self-management competency)
7.5 บทสรุป
การศึกษาสมรรถนะหลัก (core competency) เพื่อใช้ในการพัฒนาบุคลากรของสานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง กรณีศึกษาประเภทตาแหน่งอานวยการระดับต้น จะเป็นประโยชน์ต่ อ
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) ประโยชน์ต่อองค์กร
องค์กรสามารถนาผลการศึกษาสมรรถนะหลัก (core competency) ของพนักงานตาแหน่ง
อานวยการระดับต้นไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นตัวชี้วัดที่ชัดเจนใน
การสรรหาและแต่งตั้งบุคลากรเข้าสู่ตาแหน่งได้อย่างความเหมาะสมและสามารถสร้างผลงานตาม
เป้าหมาย
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2) ประโยชน์ต่อผู้บังคับบัญชำ
(1) ผู้บังคับบัญชามีมาตรฐานในการประเมินผลการปฏิบัติงานในแนวทางเดียวกัน
สามารถเข้าใจจุดเด่นจุดด้อยของแต่ละบุคคลได้อย่างถูกต้องตามลักษณะงาน
(2) ผู้ บั งคับ บั ญชาสามารถนาผลการประเมินมาพัฒ นาผู้ ใต้บังคับบัญชาได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม
3) ประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงำน
(1) ผู้ปฏิบัติงานทราบความชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่องค์กรคาดหวังในแต่ละตาแหน่งงาน
และทราบแนวทางการปฏิบัติงานให้ประสบความสาเร็จ
(2) ผู้ปฏิบัติงานทราบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ และทราบว่าสมรรถนะ
หลักหรือคุณลักษณะของตนเองมีความเหมาะสมกับตาแหน่งงานหรือไม่
(3) ผู้ปฏิบัติงานพัฒนาตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น
8. ข้อเสนอแนะ
8.1 ส านักงานคณะกรรมการการเลื อกตั้งได้จัดทามาตรฐานกาหนดตาแหน่งและการจัด
ตาแหน่งพนักงานและลูกจ้างประจาของสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและได้ ประกาศใช้แล้ว
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 ดังนั้น เพื่อให้สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีข้อมูลในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ที่ครบถ้ว นจึงควรมีการกาหนดสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในแต่ล ะ
ตาแหน่งงานด้วย ได้แก่ สมรรถนะทางการบริหาร (executive competency) และสมรรถนะเฉพาะ
ตามลั กษณะงานที่ปฏิบั ติ (functional competency) เป็ นต้ น เพื่อ ให้ เกิ ด ประโยชน์ ในการบริห าร
ทรัพยากรบุคคลครอบคลุมในทุกมิติ
8.2 ส านั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง สามารถน าผลการศึ ก ษาสมรรถนะหลั ก
(core competency) ของพนั ก งานต าแหน่ ง อ านวยการระดั บ ต้ น ไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นการบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคล ดังต่อไปนี้
1) การสรรหาและการคัดเลือก องค์กรสามารถนาระบบสมรรถนะหลักและคุณลักษณะมาใช้
ประกอบในการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสมกับตาแหน่งงาน นอกเหนือจากการพิจารณาที่
วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการทางาน
2) การบริหารค่าตอบแทน องค์กรสามารถนาผลการประเมินสมรรถนะหลักและคุณลักษณะ
รายบุคคลมาใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาความดีความชอบ
3) การวางแผนเส้ น ทางความก้ า วหน้ า ในอาชี พ องค์ ก รสามารถวางแผนเส้ น ทาง
ความก้าวหน้าในแต่ละตาแหน่งงานได้อย่างชัดเจน และมีมาตรฐานอีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้พนั กงาน
มีการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน เนื่องจากความก้าวหน้าในอาชีพ หรือการเลื่อน
ระดับตาแหน่งเป็นการสร้างขวัญกาลังใจและเป็นการตอบแทนคนดีคนเก่งขององค์กร
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4) การฝึกอบรมและการพัฒนา องค์กรสามารถกาหนดแผนการพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสม
กับตาแหน่งงาน รวมทั้งวางแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ผลการ
ปฏิบัติงานขององค์กรเป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่น
8.3 สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดทามาตรฐานกาหนดตาแหน่งงานเพื่อรองรับ
ภารกิจตามกฎหมายของคณะกรรมการการเลือกตั้ง และได้ประกาศแล้วใช้เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561
ดังนั้น เพื่อให้สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีข้อมูลในการบริหารทรัพยากรบุคคลครอบคลุมใน
ทุกมิติ จึงควรมีการกาหนดสมรรถนะอื่น ๆ ที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานทุกระดับตาแหน่ง ได้แก่
สมรรถนะทางการบริหาร (executive competency) และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
(functional competency) รวมทั้งการวางแผนเพื ่อ พัฒ นาเส้น ทางอาชีพ (career path) ของ
พนั กงาน ซึ่ง จะช่ว ยให้สานัก งานคณะกรรมการการเลือ กตั้ง มีบุค ลากรที่มีค วามรู้ ความสามารถ
และสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลงานโดดเด่น เพื่อให้ผลการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามวิสัยทัศน์ขององค์กร คือ สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นที่ยอมรับระดับสากล
ในกระบวนการเลือกตั้งอย่างมืออาชีพ ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรสินเชื่อเพื่อพัฒนำที่อยู่อำศัย
ของสหกรณ์เคหสถำนในโครงกำรบ้ำนมั่นคง: กรณีศึกษำสหกรณ์เคหสถำน
ชุมชนป่ำกล้วยพัฒนำ จำกัด เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร
สุมล ยางสูง*
บทคัดย่อ
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อ 1) ศึกษาปัญหา อุปสรรคในการบริหาร
จัดการสิ นเชื่อของสหกรณ์เคหสถานชุมชนป่ากล้ วย พัฒนา จากัด 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการบริ ห ารจั ดการสิ นเชื่อของสหกรณ์เคหสถานชุมชนป่ากล้ว ย พัฒ นา จากัด และ
3) เพื่อจัดทาข้อเสนอแนะ แนวทางในการการพัฒนาประสิทธิภาพความสามารถการบริหารจัดการ
สินเชื่อของสหกรณ์
โดยการศึกษาจากการรวบรวมข้อมูล จากการค้นคว้าเอกสาร ประกอบกับการสั มภาษณ์
คณะกรรมการสหกรณ์เคหสถานชุมชนป่ากล้วยพัฒนา จากัด และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และการแจกแบบสอบถามกับผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ สมาชิกของสหกรณ์เคหสถานชุมชนป่ากล้ว ย
พัฒนา จากัด และทาการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean)
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มประชากร และการแจกแจงความถี่ในการจัดลาดับชั้นของข้อมูลที่
ได้ จ ากแบบสอบถาม เพื่ อน าผลมาวิเ คราะห์ ข้อ มู ล ร่ ว มกั บเนื้อ หา (Content Analysis) จากการ
สัมภาษณ์ เพื่อนามาสรุปปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัย
ของสหกรณ์เคหสถานในโครงการบ้านมั่นคง: กรณีศึกษาสหกรณ์เคหสถานชุมชนป่ากล้วยพัฒนา
จากัด เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยบริบท สภาพแวดล้อม ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สินเชื่อของสหกรณ์ เคหสถานชุมชนป่ากล้วยพัฒนา จากัด ในระดับสูง ซึ่งพบว่ามี 3 ปัจจัยย่อยที่มี
ความสาคัญต่อประสิทธิภาพ ได้แก่ 1) ความสอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการของสมาชิก
ดังนั้น เมื่อวัตถุประสงค์ของสินเชื่อสอดคล้องกับปัญหาของชุมชน ชุมชนจึงสามารถนาสินเชื่อไปแก้ไข
ปั ญ หาที่ อ ยู่ อ าศั ย ได้ ต รงกั บ ความต้ อ งการ การบริ ห ารจั ด การสิ น เชื่ อ จึ ง มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ 2)
ความสามารถในการดาเนิน การตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 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
ปัจจัยนาเข้า พบว่าความพอเพียง ความเหมาะสมของทรัพยากรที่เอื้อต่อการบริหารจัดการ
สินเชื่อ ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินเชื่อของสหกรณ์เคหสถานชุมชนป่ากล้วยพัฒนา
จากัด ในระดับสูง ซึ่งพบว่ามีปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพใน 3 ลาดับแรก ได้แก่ 1) ความซื่อสัตย์
สุจริตของกรรมการและเจ้าหน้าที่ การทางานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตของกรรมการและเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ ส่งผลให้สมาชิกเกิดความเชื่อมั่นในการบริหารงานและส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหาร
สินเชื่อของสหกรณ์ 2) การมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมการประชุม ร่วมกิจกรรมอื่น ๆ ของสมาชิก พบว่า
การมีส่ ว นร่ ว มของทุกฝ่ ายในสหกรณ์ จะนามาซี่งประสิ ทธิภ าพในการบริห ารจัดการสิ นเชื่อ และ
ในลาดับที่ 3 พบว่ามี 2 ปัจจัย ได้แก่ การเปิดโอกาสให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของสหกรณ์
การที่คณะกรรมการเปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสหกรณ์ เป็นการบริหารงานที่
สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลสหกรณ์ และแสดงถึง ความเป็นเจ้าของร่วมในกิจการ ซึ่งนามาสู่การ
บริหารที่มีประสิทธิภาพของสหกรณ์ และความเพียงพอของเจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน ซึ่งเป็ นหัวใจของ
การบริ การจั ด การการเงิน สิ น เชื่อ ของสหกรณ์ การที่ส หกรณ์ มีเจ้าหน้าที่บัญ ชีและการเงิ นที่แยก
บทบาท หน้ าที่ชัดเจน จะส่ งผลต่อความเชื่อมั่นของสมาชิก และหน่ว ยงานที่ส นับสนุน ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินเชื่อ
ปัจจัยกระบวนการดาเนินงานด้านสินเชื่อ ส่งผลต่อประสิทธิภาพต่อการบริหารจัดการสินเชื่อ
ในระดั บ สู ง ซึ่ ง พบว่า มี 3 ปั จ จั ย ย่ อ ยที่ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพ ได้ แ ก่ 1) ความถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น
ของกระบวนการการจัดทาคาขอกู้ หนังสือสัญญาเงินกู้ สัญญาค้าประกัน ซึ่งเป็นกระบวนการขั้นต้น
ของการใช้สินเชื่อของสมาชิก กับสหกรณ์ หากมีการดาเนินการได้ถูกต้อง สมาชิกก็จะเกิดความเชื่อมั่น
และส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริห ารงาน 2) ความสามารถในการจัดประชุมใหญ่และรับรองงบ
การเงินของสหกรณ์ประจาปี ซึ่งในการบริหารจัดการสินเชื่อสหกรณ์ต้องดาเนินการปิดงบการเงินได้
น ามาสู่ ก ารจั ด ประชุ ม ใหญ่ แ ละรั บ รองงบการเงิ น ของสหกรณ์ ป ระจ าปี ไ ด้ ซึ่ ง แสดงถึ ง ความมี
ประสิ ทธิภาพของสหกรณ์ 3) การช าระคืนเงินต้น และดอกเบี้ย ของสมาชิกตรงตามระยะเวลาที่
กาหนด ดังนั้น การที่สมาชิกมีการชาระคืนสินเชื่อตรงเวลา แสดงให้เห็นถึงความมีวินัย และรู้หน้าที่
ของสมาชิกเป็นอย่างดี และเห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารงานของคณะกรรมการ
ผลผลิต พบว่าผลผลิตที่เกิดจากการบริหารจัดกการด้านสินเชื่อของสหกรณ์ มีผลผลิตที่แสดง
ถึงประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินเชื่อในระดับสูง ซึ่งพบว่าผลผลิตที่เกิดจากการบริหารสินเชื่อใน
3 ลาดับแรก ได้แก่ 1) สหกรณ์สามารถชาระคืนสินเชื่อได้ตามเงื่อนไข เป็นผลผลิตที่เกิดจากความ
ร่ ว มมือของกรรมการและสมาชิก ซึ่งแสดงให้ เ ห็ นถึง ประสิ ทธิภ าพการบริห ารจัดการลู กหนี้ของ
สหกรณ์ที่ดี 2) สหกรณ์สามารถบริหารจัดการสินเชื่อได้ตรงตามวัตถุประสงค์ ซึ่งเป็นผลผลิตที่เกิดจาก
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การควบคุม ดูแลสมาชิกให้ใช้สินเชื่อตรงตามวัตถุประสงค์ และในลาดับที่ 3 พบว่ามี 2 ผลผลิต ได้แก่
สหกรณ์สามารถจัดทารายงานฐานะการเงินประจาปีได้เป็นปัจจุบัน และสามารถจัดสรรผลกาไร และ
จ่ายปันผลให้สมาชิกได้ ซึ่งเป็นผลผลิตที่เกิดจากการที่สหกรณ์บริหารจัดการได้ตามแนวทางที่กาหนด
กล่าวคือ มีสภาพคล่องทางการเงิน มีผลประกอบการกาไร สามารถตอบสนองความต้องการของ
สมาชิกได้ ส่ งผลให้ส มาชิกมีความเป็นอยู่ที่ดี ซึ่งผลผลิ ตทั้ง 3 ผลผลิ ตเป็นผลมาจากปัจจัยบริบท
สภาพแวดล้อม ปัจจัยนาเข้า ปัจจัยกระบวนการ ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น
เพื่อให้การดาเนินงานของสหกรณ์ดาเนินไปอย่ างมีประสิทธิภาพอย่างต่อ เนื่อง สหกรณ์ควร
ค้นหา และพัฒนาคนรุ่นใหม่ในชุมชน เพื่อให้เข้ามาสานต่อการดาเนินงานของสหกรณ์ และสหกรณ์
ควรพิจารณาถึงแหล่งที่มาของรายได้ และบทบาทของสหกรณ์ในอนาคต เมื่อชาระคืนสินเชื่อครบแล้ว
ซึ่งรายได้ ของสหกรณ์ล ดน้ อยลง หน่ว ยงานที่เ กี่ยวข้องควรมีบทบาทในการสนับสนุน การพัฒ นา
ศักยภาพของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ การติดตามการดาเนินงาน เพื่อให้สหกรณ์มีระบบ
การบริหารจัดการที่ดีอย่างต่อเนื่องต่อไป
คำสำคัญ: สินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย , การบริหารจัดการสินเชื่อ ม ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการสินเชื่อ
1. บทนำ
ที่อยู่อาศัยนับเป็นหนึ่งในปัจจัย 4 ที่มีความสาคัญในการดารงชีวิตของมนุษย์ ซึ่งในปัจจุบัน
ปัญหาการอพยพโยกย้ายถิ่นฐานจากสังคมชนบท สู่สังคมเมืองอย่างกรุงเทพมหานครเพื่อมาประกอบ
อาชีพ หารายได้ ส่งผลให้เกิดการบุกรุกสร้างบ้านเรือนเพื่ออยู่อาศัยเป็นจานวนมาก เกิดชุมชนแออัด
และขยายตัวอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา รัฐบาลเล็งเห็นความสาคัญของปัญหาที่
อยู่อาศัยของคนจนมาทุกยุคทุกสมัยซึ่งรัฐบาลปัจจุบัน จึงเห็นชอบในหลักการ “แผนแม่บทการพัฒนา
ที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) “ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560
โดยมีเป้าหมายให้คนไทยทุกคนเข้าถึงสิทธิในที่อยู่อาศัย มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดารงชีวิตที่มี
คุณภาพ และเสริมสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายและครอบคลุมใน
ทุกมิติ มีวิสัยทัศน์ คือ “คนไทยทุกคนมีที่อยู่อาศัยถ้วนทั่ว และมีคุณภาพชีวิ ตที่ดีภายในปี 2579”
โดยมอบหมายให้ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ “พอช.” ซึ่งเป็นหน่วยงานของ
รัฐประเภทที่ 3 รูปแบบองค์การมหาชน ที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฤษฏีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2543 ดาเนินการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของชุม ชนแออัด ผู้มีรายได้น้อยที่ไม่
มั่น คงในการอยู่ อ าศั ย ภายใต้ โ ครงการบ้ า นมั่ นคง โดยสนั บ สนุ น งบอุ ดหนุ น ในการพั ฒ นาระบบ
สาธารณูปโภคในโครงการ และสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นสินเชื่อที่เปิดโอกาส
ให้ชุมชนได้เข้าถึงแหล่งทุน ในลักษณะการรวมกลุ่มกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาที่อยู่อาศัย โดยมีเกณฑ์
การสนับสนุนที่ยืดหยุ่นทั้งในเรื่องอัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาการชาระคืน
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สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) มีวิสัยทัศน์ คือ “เป็นองค์กรที่มุ่งสร้างความ
เข้มแข็งของสังคมจากฐานราก ด้วยพลังองค์กรชุมชนและประชาสังคม” โดยมีพันธกิจสาคัญตามการ
จัดตั้งสถาบัน 4 ด้าน ได้แก่ 1) การสนับสนุนให้ความช่วยเหลือแก่องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กร
ชุมชน ด้านการประกอบอาชีพ การเพิ่มรายได้ การพัฒนาที่อยู่อาศัย และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
สมาชิกในชุมชน 2) การสนับสนุนและให้การช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่องค์กรชุมชนและเครือข่าย
องค์กรชุมชน 3) สนับสนุนให้การช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาองค์กรชุมชน ตลอดจนการประสานงาน
การสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาความเข้มแข็งองค์กรชุมชน
4) ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาองค์กรชุมชนในทุกระดับ
สถาบั น ได้สนั บ สนุ น และให้ การช่วยเหลื อทางด้านการเงินแก่องค์กรชุมชนและเครือข่าย
องค์กรชุมชน ผ่านเครื่องมือสาคัญ คือ สินเชื่อเพื่อการพัฒนา ซึ่งเป็นสินเชื่อที่มาจากกระบวนการมี
ส่ว นร่ว มของประชาชนในการคิดค้น กาหนดทิศทาง แนวทางส าคัญ กระบวนการและกลไกการ
บริหารจัดการสินเชื่อ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการในการแก้ไขปัญหาของชุมชน และไม่ซ้าซ้อนกับ
สินเชื่อของสถาบันการเงินที่มีอยู่ในระบบ โดยมุ่งหวังให้เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
ศั ก ยภาพชุ ม ชนด้ า นการบริ ห ารจั ด การการเงิ น สถาบั น มี สิ น เชื่ อ สนั บ สนุ น องค์ ก รชุ ม ชน รวม 4
ประเภท ได้แก่ สิน เชื่อหมุนเวียน สินเชื่อองค์รวม สิ นเชื่อพัฒนาธุรกิจชุมชน และสินเชื่อเพื่อการ
พัฒนาที่อยู่อาศัยและที่ดินทากิน
สินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยและที่ดินทากิน เป็นสินเชื่อที่สนับสนุนให้กับชุมชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ รวมถึงชุมชนที่ประสบปัญหาถูกไล่รื้อจากที่ดินรัฐ และ
เอกชน รวมถึงชุมชนแออัดที่ไม่มั่นคงในการอยู่อาศัย ซึ่งส่วนใหญ่สนับสนุนผ่านองค์กรที่สาคัญในการ
พัฒนาด้านสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนฐานล่าง ได้แก่ “สหกรณ์” ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่มี
หลักการดาเนินงานอยู่บนพื้นฐานค่านิยมการพึ่งตนเอง ยึ ดหลักการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ได้แก่ ความเป็นประชาธิปไตย การมีส่วนร่วม ความเสมอภาค เป็นต้น ซึ่งเป็นองค์กรที่มีความสาคัญ
ต่อเศรษฐกิจและสังคมที่ช่วยแก้ไขปัญหาในการประกอบอาชีพ และช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของ
ประชาชนให้ดีขึ้น กล่าวคือ เป็นสถาบันการเงินของประชาชนที่สามารถช่วยเหลือกันได้ภายในชุมชน
สามารถเป็นที่พึ่งพิงของสมาชิกได้อย่างแท้จริง ปัจจุบันสถาบันได้สนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่
อาศัย (บ้ านมั่น คง) รวม 427 องค์ กร 4,215.66 ล้ านบาท (สถาบัน พัฒ นาองค์ก รชุมชน, 2562)
ซึ่งส่วนใหญ่ดาเนินงานในรูปแบบของสหกรณ์เคหสถาน
จากการติดตามการดาเนินงานขององค์กรผู้ใช้สินเชื่อในปี 2561 พบว่า สหกรณ์ส่วนใหญ่มี
ปัญหาด้านคนทางาน ด้านการจัดการจัดทาบัญชี รวมถึงความรู้ความเข้าใจระบบสหกรณ์ ปัญหาด้าน
การชาระคืนสินเชื่อ ซึ่งส่งผลให้สหกรณ์ไม่สามารถดาเนินงานได้ตามเป้าหมาย ซึ่งสหกรณ์เคหสถานที่
จัดตั้งขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วน จึงมีข้อจากัดด้านความพร้อมในการบริหาร
จัดการ จากการศึกษาของ จุฑาทิพย์ ภัทราวาท และคณะ (2544) ซึ่งได้ทบทวนวรรณกรรมปริทัศน์
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งานวิจัยและวิทยานิพนธ์ด้านสหกรณ์ระหว่างปี 2533-2543 จานวน 547 รายการ พบว่า สหกรณ์ยัง
ต้ อ งพึ่ ง พาการสนั บ สนุ น จากรั ฐ และสหกรณ์ ส่ ว นใหญ่ ข าดอุ ด มการณ์ ส หกรณ์ ( Cooperative
Ideology) ซึ่งที่ผ่านมาสถาบันได้ร่วมมือกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในการ
จัดอบรมให้กับผู้จัดทาบัญชีสหกรณ์ติดต่อกันมาเป็นเวลา 2 ปี เพื่อให้สหกรณ์สามารถปิดงบการเงิ นได้
สร้างความน่าเชื่อถือให้กับสมาชิก จากการดาเนินการดังกล่าว ก็ยังพบว่าสหกรณ์ยังมีปัญหาด้านการ
จัดทาบัญชี และการชาระคืน
สหกรณ์เคหสถานชุมชนป่ากล้วยพัฒนา จากัด เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เป็นสหกรณ์
ที่เกิดจากปัญหาถูกเอกชนไล่รื้อเอาที่ดินที่ชุมชนอาศัยอยู่คืน และได้รับการแนะนาให้แก้ไขปัญหาโดย
ดาเนินโครงการบ้านมั่นคงจากเครือข่ายสหพัฒน์พัฒนาองค์กรชุมชนคนจนเมืองแห่งชาติ (สอช.) และ
สถาบันได้ลงทาความเข้าใจแนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามโครงการบ้านมั่นคง ซึ่งชุมชนได้รวมตัว
กันจัดตั้งเป็นกลุ่มออมทรัพย์ในช่วงแรก และจัดตั้งเป็นสหกรณ์เคหสถาน (ประเภทสหกรณ์บริการ)
ในปี 2549 มีสมาชิกแรกตั้งสหกรณ์จานวน 38 ราย ปัจจุบันมีสมาชิก 122 ราย เริ่มแรกสมาชิกออม
เงินครัวเรือนละ 100 บาทต่อเดือน และได้เสนอขอใช้สินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัย กับสถาบันในปี
2549 วงเงินสินเชื่อรวมกว่า 26.98 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อที่ดินและปลูกสร้างบ้านให้กับสมาชิก จากการ
บริหารของสหกรณ์ในช่วงปี 2557-2559 พบว่าสหกรณ์ประสบปัญหาด้านการบริหารจัดการภายใน
กล่าวคือ ไม่สามารถจัดทาบัญชีได้เป็นปัจจุบัน นามาสู่การไม่สามารถจัดทางบการเงินตามมาตรฐาน
ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ซึ่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ฯ ได้มีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเฉพาะกิจในการลง
มาทางานแก้ไขปัญหาร่วมกับสหกรณ์ ปัจจุบันสหกรณ์ได้แก้ไขปัญหา นามาสู่การการจัดทาบัญชีได้
เป็นปัจจุบัน และสามารถจัดทางบการเงินได้ตามที่กาหนด
จากสถานการ์ปัญหาดังกล่าวของสหกรณ์ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัยที่ส่ง ผลต่อประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการสินเชื่อของสหกรณ์เคหสถานชุมชนป่ากล้วยพัฒนา จากัด ซึ่งเป็นสหกรณ์ขนาด
กลางตามการจัดชั้นของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยศึกษาว่ามีปัจจัยใดที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการสินเชื่อของสหกรณ์ มีปัญหา อุปสรรคใดในการบริหารจัดการ เพื่อจัด ทาข้อเสนอแนะ
แนวทางการในการพัฒ นาประสิ ทธิ ภ าพ ความสามารถในการบริห ารจัดการสิ นเชื่อของสหกรณ์
ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์จริงของสหกรณ์
2. วัตถุประสงค์กำรวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินเชื่อของสหกรณ์เคหสถาน
ชุมชนป่ากล้วย พัฒนา จากัด
2.2 เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคในการบริหารจัดการสินเชื่อของสหกรณ์เคหสถานชุมชนป่า
กล้วยพัฒนา จากัด
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2.3 เพื่อจัดทาข้อเสนอแนะ แนวทางในการการพัฒนาประสิทธิภาพความสามารถการบริหาร
จัดการสินเชื่อของสหกรณ์
3. ขอบเขตกำรศึกษำ
ผู้วิจัยศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินเชื่อของสหกรณ์เคหสถาน
ชุมชนป่ากล้วยพัฒนา จากัด ผู้วิจัยใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพ โดยแบ่งขอบเขตของการศึกษาออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ขอบเขตเนื้อหำ
ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลการบริหารจัดการสินเชื่อของสหกรณ์ใน 4 ปัจจัย ได้แก่
1) ปั จ จั ย ด้ า นบริ บ ท (Context) หมายถึ ง การศึ ก ษาสภาพแวดล้ อ มทางด้ า นเศรษฐกิ จ
การเมือง และสังคม นโยบายของรัฐบาล ข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ เกณฑ์การสนับสนุนสินเชื่อ
ของสถาบัน รวมถึง สภาพเศรษฐกิจ การเงินของสมาชิก ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของสหกรณ์
2) ปัจจัยนาเข้า (Input) หมายถึง ทรัพยากรที่จาเป็นที่เอื้อต่อการบริหารจัดการสินเชื่อของ
สหกรณ์
3) ปัจจัย กระบวนการ (Process) หมายถึง การศึกษากระบวนการในการดาเนินงานของ
สหกรณ์ว่าดาเนินการตามแผนงาน ความรวดเร็ว ความถูกต้องและมีมาตรฐาน
4) ปัจจัยผลผลิต คือ ศึกษาผลที่เกิดจากการบริหารจัดการสินเชื่อของสหกรณ์
ส่วนที่ 2 ขอบเขตพื้นที่
เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยมีข้อจากัดด้านระยะเวลา จึงเลือกศึกษาแบบเฉพาะเจาะจง
กรณีศึกษาของสหกรณ์เคหสถานชุมชนป่ากล้วยพัฒนา จากัด เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ
ส่วนที่ 3 ขอบเขตกลุ่มประชำกร
เป็นการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินเชื่อของสหกรณ์ โดยการ
สัมภาษณ์คณะกรรมการสหกรณ์ จานวน 5 คน และจากแบบสอบถามสมาชิกของโครงการ จานวน
122 คน และสัมภาษณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ จานวน 1 ท่าน และ
ผู้ตรวจสอบบัญชีชานาญการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 1 ท่าน
ส่วนที่ 4 ขอบเขตเวลำ ระยะเวลาในการศึกษาใช้ระยะเวลา 4 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือน
กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2563
นิยำมศัพท์ปฏิบัติกำร
กำรบริหำรจัดกำรสินเชื่อ หมายถึง การพิจารณาสินเชื่อ การอนุมัติสิ นเชื่อ และการเร่งรัด
ติดตามหนี้ของสหกรณ์ และการจัดสรรผลประโยชน์
ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรสินเชื่อ หมายถึง ความสามารถในการบริหารจัดการสินเชื่อ
ให้ เป็ น ไปตามวัตถุป ระสงค์ที่กาหนด ตั้ งแต่ก ระบวนการอนุมัติ เบิกจ่า ย การรับช าระคืน สิ นเชื่ อ
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การติดตาม ทวงถาม โดยคานึงผลผลิตที่ได้รับ เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด โดยอยู่บนพื้นฐานของความ
ถู ก ต้ อ งตามกฎ ระเบี ย บ และมาตรฐาน ที่ ร่ ว มกั น ก าหนด เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารงานมี คุ ณ ภาพ
เกิดประโยชน์ต่อชุมชน เกิดผลกาไร ทันเวลา ตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการที่ตรงตาม
เป้าหมาย
สินเชื่อเพื่อกำรพัฒนำ หมายถึง สินเชื่อที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ให้แก่องค์กร
ชุมชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน หรือต้องการการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยให้กู้ยืมในลักษณะของ
การรวมกลุ่ม/องค์กร เพื่อให้กลุ่มองค์กรนาไปให้สมาชิกกู้ต่อเพื่อการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาอาชีพ
รายได้ เน้นให้เกิด การเชื่อมโยงการทางาน การเรียนรู้ร่ว มกันของชุมชน ภาคีในท้องถิ่น โดยการ
กระจายการบริห ารจั ดการสินเชื่อสู่ชุมชนและท้องถิ่น เน้นการเป็นเจ้าของร่วม ใช้ประโยชน์ร่ว ม
รับผิดชอบร่วม และเอื้ออาทรต่อผู้ขาดโอกาส
4. แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพ ซึ่งส่วนใหญ่จะหมายถึงผลการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามแผนงาน
กิ จ กรรมที่ ก าหนดไว้ หากลุ ล่ ว งเป็ น ไปตามแผนงานกิ จ กรรมที่ ดี ก็ จ ะหมายถึ ง การท างานนั้ น มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งนักวิชาการทั้งต่างประเทศ และนักวิชาการไทย ได้ใ ห้ความหมายของประสิทธิภาพที่
สอดคล้องกัน คือ ประสิทธิภาพ คือการวัดจากตัวบ่งชี้ผลผลิตต่าง ๆ กับต้นทุน (Lane, 2000) ซึ่งเป็น
การวัดผลการทางาน คุณภาพของงานเทียบกับการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ประสิ ทธิภ าพจึงหมายถึง
การทางานให้ได้ปริมาณมากและคุณภาพดี (สั ญญา สัญญาวิวัฒน์, 2544) รวมถึงความคุ้มค่าและ
การบรรลุเป้าหมาย (วิทยา ด่านธารงค์กูล, 2546) ในมุมของการทางานในระบบราชการ ยังรวมถึง
ผลิ ตภาพและประสิ ทธิภ าพ โดยระบุว่าประสิ ทธิภ าพเป็นสิ่ งที่วัดไว้ห มายมิติ ตามวัตถุประสงค์ที่
ต้องการพิจารณา ได้แก่ มิติของค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนการผลิต (Input) มิติของกระบวนการบริหาร
(Process) มิติของผลผลิตและผลลัพธ์ (ทิพาวดี เมฆสวรรค์, 2538) ซึ่งสอดคล้องกับ อภินันท์ จันตะนี
(2550) ที่ได้กล่ าวถึงประสิ ทธิภ าพในการปฏิบัติงาน หรือการบริห ารงานขององค์กรว่า หมายถึง
การปฎิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานและกิจกรรมต่าง ๆ ที่องค์กรกาหนดขึ้น
ผู้วิจัยจึงสรุปว่า “ประสิทธิภาพ” หมายถึง การดาเนินงานหรือการบริหารจัดการองค์กร
ให้ เ ป็ น ไปเป้ า หมาย แผนงานและกิ จ กรรมต่ า ง ๆ ที่ อ งค์ ก รก าหนด โดยค านึ ง ถึ ง ต้ นุ ท นในการ
ดาเนินงาน กับผลผลิตที่ได้รับ เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด ซึ่งมีความสัมพันธ์กันระหว่างปัจจัยนาเข้า
(Input) กับผลผลิต (Output) โดยมีกระบวนการ Process เข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งการดาเนินการต้องอยู่
บนพื้นฐานของความถูกต้องตามกฎ ระเบียบ และมาตรฐาน ที่ร่วมกันกาหนด เพื่อให้การทางานมี
คุณภาพ เกิดประโยชน์ต่อสังคม เกิดผลกาไร ทันเวลา ตอบสนองต่อลูกค้าหรือผู้มารับบริการได้ตรง
ตามเป้าหมาย
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แนวคิด เกี่ ย วกั บ การประเมิ น ผล (Evaluation) ซึ่ ง โดยทั่ว ไปมัก จะหมายถึ ง การแสวงหา
คาตอบในกระบวนการทางานหรือการดาเนินโครงการ ว่าสามารถบรรลุวัตถุประสงค์หลักหรือไม่
อย่างไร เป็นกระบวนการตรวจสอบประสิทธิภาพในการดาเนินโครงการ นักวิชาการต่างประเทศหลาย
ท่านได้ให้ความหมายของการประเมินผลที่สอดคล้องกัน คือ เป็นกระบวนการรวบรวมข้อมูล แสวงหา
ข้อมูล ข้อเท็จจริ งเกี่ย วกับ การดาเนินโครงการ วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนาผลการวิเคราะห์ ข้อมูล มา
ตัดสิ น ใจเกี่ย วกับ การดาเนิ น โครงการว่าดีห รือไม่ดีอย่างไร ผลที่เกิดขึ้นของกิจกรรม เป็นไปตาม
วัตถุป ระสงค์ หรื อความมุ่งหมายของโครงการหรือไม่ เป็น การประยุกต์ ใช้กระบวนการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์อย่างเป็นระบบ ตามความเห็นของ Alkin (1972) Srufflebeam (1971) Suchman
(1977) และ Rossi and Freeman (1982) รวมถึงเป็นการบรรยายถึงสิ่งที่มุ่งประเมินอย่างลึกซึ้ง เช่น
บรรยายความสั มพัน ธ์และความสอดคล้ องของสิ่ งที่คาดหวัง สิ่ ง ที่เกิดขึ้นจริงกับเกณฑ์มาตรฐาน
สามารถดาเนินการได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการ ระหว่างดาเนินการ จนสิ้นสุดโครงการ (Stake, 1967)
นอกจากนี้ Rossi and Freeman (1982) ได้ให้ความเห็นว่าการประเมินผลเพื่อต้องการพิจารณาว่า
ปั จ จั ย น าเข้ า ได้ รั บ การด าเนิ น การตามแผนที่ ว างไว้ ห รื อ ไม่ การด าเนิ น โครงการก่ อ ให้ เ กิ ด การ
เปลี่ย นแปลงหรื อขยายผลไปในทิศทางใด สอดคล้ องกับความตั้งใจหรือไม่ ซึ่งการประเมินนั้นจะ
ครอบคลุมการประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) และการประเมินผลกระทบ (Impact
Evaluation)
สาหรับนักวิชาการไทยได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความหมายของการประเมินผล ดังนี้ นิศา ชูโต
(2538) เป็น การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความต้องการ การหา
แนวทาง วิธีการปรับปรุง แก้ไขเกี่ยวกับโครงการ เพื่อเป็นการเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของ
โครงการให้ดียิ่งขึ้น ถวั ลย์รัฐ วรเทพพุฒิพงษ์ (2539) เห็นว่าเป็น การศึกษาว่าแผนงาน โครงการ
บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้หรือไม่ เป็นการประเมินระหว่างการปฏิบัติตามแผนงาน โครงการ และ
ภายหลังการปฎิบัติงานเสร็จแล้ว ดังนั้นการประเมินจึงเป็นการเปรียบเทียบระหว่างผลงานกับสิ่งที่
เกิดขึ้นจริง และผลงานที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้วิจัยจึงสรุปว่า การประเมินผล คือการประเมินผลการดาเนินโครงการว่าสามารถดาเนินได้
ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ มีผลการดาเนินงานเป็นอย่างไรทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยใช้กระบวนการ
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคม ได้แก่ กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเ คราะห์ข้อมูล ในการหาข้อเท็จจริง
ว่าการดาเนินโครงการว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ รวมถึงการได้รับความพึงพอใจและไม่
พึงพอใจ หรือเกิดผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือไม่ อย่างไร เพื่อนามาสู่การกาหนดแนวทาง
แนวทาง วิธีการปรับปรุง แก้ไขเกี่ยวกับโครงการในอนาคต
จุดประสงค์การประเมินผล จาการศึกษาพบว่านักวิชาการต่างประเทศ และนักวิชาการไทยได้
กล่าวถึงวัตถุประสงค์การประเมินว่า เพื่อประเมินผลความก้าวหน้า (Formative Evaluation) และ
ประเมินผลสรุป (Summative Evaluation) (Scriven, 1975; อ้างถึงใน สมหวัง พิธิยานุวัฒน์, 2540:
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165) รวมถึง เพื่อพิจาณาคุณค่าของโครงการ ช่วยให้ผู้บริหารหรือผู้ตัดสินใจมีการตัดสินใจที่ถูกต้อง
เพื่อใช้ในการกาหนดนโยบาย (ประชุม รอดประเสริฐ, 2539) และเพื่อให้ทราบว่าการดาเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์หรือไม่ เป็นการช่วยกระตุ้นให้มีการเร่งรัดปรับปรุงการดาเนินงาน (สาราญ มีแจ้ง, 2544)
รวมถึงการหาข้อมูลต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผน ปรับปรุง การดาเนินโครงการ และหาข้อมูลที่แสดงถึง
ผลสาเร็จ หรือความล้มเหลวของโครงการ ที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน (อัญชลี
ธรรมะวิธีกุล, 2552)
ผู้วิจัยจึงสรุปจุดประสงค์ของการประเมินว่ า เป็นการประเมินผลการดาเนิน เพื่อให้ทราบ
ข้อเท็จ จริ งของการดาเนิน โครงการ ว่าบรรลุ วัตถุประสงค์ห รือไม่ ทาให้ทราบว่าการดาเนินงานมี
ประสิทธิภาพหรือไม่ ช่วยให้เห็นจุดที่ควรนาไปปรับปรุง แก้ไขหรือขยายผลต่อ เพื่อสนับสนุนการ
ตัดสิ น ใจในการพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง โครงการหรือ องค์ก าร โดยเป็น การประเมินโครงการทั้ งระหว่า ง
ดาเนินการ หลังดาเนินการโครงการ
รู ป แบบการประเมิ น (Evaluation Model) จากการศึ ก ษารู ป แบบการจ าลองในการ
ประเมินผล พบว่ามีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งนักวิชาการหลายท่านได้เสนอรูปแบบการประเมินผล หรือ
แบบจ าลองการประเมิน ผลที่มีแ นวคิด และวิ ธีการประเมินที่มีทั้ งสอดคล้ องกัน และแตกต่างกั น
จากการศึกษารู ปแบบการประเมิน สุ รพล เศรษฐบุตร (2563) ได้ส รุปรูปแบบการประเมินที่เป็น
พื้น ฐานหลั กที่นิ ยมใช้ในการประเมินซึ่งมีห ลายรูปแบบ ซึ่งส่ว นใหญ่เป็นการประเมินจุดมุ่งหมาย
(Objectives) ประเมินกระบวนการ (Process) และผลสัมฤทธิ์ (Achievement) ได้แก่รูปแบบ Goalbased Method รูปแบบการประเมินความก้าวหน้าของโครงการ (Formative Evaluation) เป็นการ
ประเมินตั้งแต่เริ่มต้น ระหว่างการดาเนินการ เพื่อปรับปรุง หรือพัฒนา และการประเมินผลสรุปของ
โครงการ (Summative Evaluation) คือการประเมินหลังจากโครงการสิ้นสุด เพื่อตัดสินคุณค่าและ
ความส าเร็ จ ของโครงการ ได้แก่รู ปแบบ Goal Free Model รวมถึงรูปแบบ CSE Mode ที่มีการ
ประเมินระบบเพื่อกาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ ประเมินผลการวางแผนโครงการ
เพื่อหาวิธีที่เหมาะสมในการดาเนินโครงการ ประเมินผลการปฏิบัติตามโครงการ ประเมินผลเพื่อการ
ปรับปรุง เป็นการค้นหารูปแบบแนวทาง ข้อเสนอ เพื่อการปรับปรุงโครงการให้มีประสิทธิภาพนามาสู่
การตัดสิ น ใจยุ บ เลิ ก หรื อขยายผลต่อ ไป รวมถึง รูปแบบการประเมิ นของนั กวิช การคนส าคั ญคื อ
Srufflebeam (1971) นั ก วิช การที่ มุ่งเน้นการประเมิน เป็นกระบวนการต่ อเนื่ องในการหาข้อมู ล
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดาเนินโครงการ เพื่อหาทางเลือกที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจ โดยเสนอ
รูปแบบการประเมิน “CIPP” Model ซึ่งได้รับการยอมรับในการนามาประยุกต์ใช้กันอย่างกว้างขวาง
เป็นกระบวนการประเมินเพื่อหาแนวคิดการตัดสินใจ 4 แนวทาง ได้แก่ การตัดสินใจที่ก่อให้เกิดการ
เปลี่ ย นแปลงโดยสิ้ น เชิ ง เมื่ อ ได้ พ บข้ อ มู ล ใหม่ ที่ เ ป็ น ประโยชน์ น ามาสู่ ก ารการเปลี่ ย นแปลง
การตัดสินใจเพื่อการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกิจกรรมบางสิ่งบางอย่าง เพื่อรักษาดุลภาพขององค์การให้
เป็นปกติ โดยการใช้เทคนิค มาตรฐานมาช่วยแก้ ไข หรือการปรับเปลี่ยนหน้าที่ การตัดสินใจเพื่อการ
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ปรับปรุง พัฒนาให้ดีขึ้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล โดยมีผู้เชี่ยวชาญศึกษาแก้ไข แนะนา
ให้ ค วามรู้ เ ทคนิ ค ใหม่ ๆ เข้ า มาใช้ เ พื่ อ การเปลี่ ย นแปลง และการตั ด สิ น ใจโดยน าความคิ ด ริ เ ริ่ ม
นากิจกรรมใหม่ ๆ มาใช้ทดลองเพื่ อดูผลและโอกาสของการโดยเป็นการประเมินที่มีจุดเน้นของการ
ประเมิน 4 ประการ คือ
1) การประเมินสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ของโครงการ (Context Evaluation) เป็นการประเมิน
ปัจจัยภายนอกที่มีแนวโน้มจะส่งผลต่อการดาเนินโครงการ เช่น นโยบายรัฐ สภาพทางเศรษฐกิจ
สังคม รวมถึงแหล่งทุน
2) การประเมินปัจจัยนาเข้าของโครงการ (Input Evaluation) เป็นการค้นหาประสิทธิภาพ
ขององค์ประกอบที่เป็นปัจจัยป้อนที่จะส่งผลต่อการดาเนินโครงการ เช่น การจัดกาลังคน ความรู้
ความสามารถ อุปกรณ์ เครื่องมืออานวยความสะดวกในการดาเนินโครงการ
3) การประเมิน กระบวนการในการปฏิ บัติการโครงการ (Process Evaluation) เป็นการ
ประเมินกระบวนการดาเนินโครงการว่าเป็นไปตามแผนงานที่กาหนดไว้หรือไม่ มีจุดแข็ง หรือจุดอ่อน
ของกระบวนการมากน้อยเพียงใด
4) การประเมินผลที่เกิดจากโครงการ (Product Evaluation) เป็นการตรวจสอบประสิทธิผล
ของโครงการ โดยเฉพาะความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่
การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะใช้รูปแบบการประเมิน “CIPP” ซึ่งใช้การประเมิน 4
ปั จ จั ย ส าคั ญ ได้ แ ก่ การประเมิ น สภาพแวดล้ อ ม ประเมิ น ปั จ จั ย น าเข้ า ของโครงการ ประเมิ น
กระบวนการ และประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากโครงการ เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการ
สินเชื่อของสหกรณ์เคหสถานชุมชนป่ากล้วย จากัด เนื่องจากเป็นการดาเนินโครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่
อาศัย ของสหกรณ์ โดยใช้สิ น เชื่อเพื่อการพัฒนาเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย และ
เป็นเครื่องมือในการพัฒ นาความสามารถด้านการบริหารจัดการของสหกรณ์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับปัจจัย
ภายนอก ปัจจัยนาเข้า และกระบวนการดาเนินการ
ควำมหมำยสหกรณ์ ราชบัณฑิตยสถาน (2556) กาหนด นิยาม ความหมาย “สหกรณ์”
ว่าหมายถึง องค์กรทางเศรษฐกิจและสังคมที่ร่วมกันจัดตั้งขึ้นโดยการลงหุ้นร่วมกัน จัดการร่วมกันใน
การผลิ ต การจาหน่าย หรื อบริ การตามความต้องการหรือผลประโยชน์อย่างเดียวกันของบรรดา
สมาชิก
กรมส่ ง เสริ มสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2560) ได้ ก าหนดความหมายของ
สหกรณ์ ว่าหมายถึง องค์การของบรรดาบุคคล ซึ่งรวมกลุ่มกันโดยสมัครใจในการดาเนินวิสาหกิจที่
พวกเขาเป็นเจ้าของร่วมกัน และควบคุมตามหลักประชาธิปไตย เพื่อสนองความต้องการ (อันจาเป็น)
และความหวังร่วมกันทางเศรษฐกิจ สังคม และ วัฒนธรรม
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ผู้ วิ จั ย จึ งสรุ ป ว่ า สหกรณ์ นั้ น หมายถึ ง องค์ก ารที่ เ กิด จากการรวมตั ว กั น ของกลุ่ ม คนที่ มี
วัตถุประสงค์ อุดมการณ์เดียวกัน เพื่อดาเนินการด้านเศรษฐกิจ สังคม ตามความจาเป็นหรือความ
ต้องการเดียวกัน โดยร่ วมเป็น เจ้ าของ ร่ว มจัดการ ร่ว มรับผิ ดชอบ และร่วมรับประโยชน์ ภายใต้
หลักการประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สุขของบรรดาสมาชิกและสังคม
แนวคิดหลักกำรสหกรณ์ สหกรณ์ถือกาหนดในประเทศไทยมาตั้งแต่ ปี 2459 ในสมัยรัชกาล
ที่ 6 โดยพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่ งการสหกรณ์ไทย” ทรงจัดตั้ ง
“สหกรณ์วังจันทร์ไม่จากัดสินใช้” ขึ้นเป็นแห่งแรงในจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2459
โดยมีแนวคิดว่าสหกรณ์สาคัญคือ สหกรณ์จะเข้ามาช่วยพัฒนาประเทศให้ประชาชนได้หลุดพ้นจาก
ความยากจนโดยเฉพาะเกษตรกรสหกรณ์ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน, 2557)
ได้กาหนดหลักการสหกรณ์ ที่สาคัญ 7 ประการ ได้แก่ หลักการที่ 1 การเป็นสมาชิกโดยสมัครใจและ
เปิดกว้าง หลักการที่ 2 การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย หลักการที่ 3 การมีส่วนร่วม
ทางเศรษฐกิ จ ของสมาชิ ก หลั ก การที่ 4 การปกครองตนเองและความเป็ น อิ ส ระ หลั ก การที่ 5
การศึกษา ฝึ กอบรมและสารสนเทศ หลักการที่ 6 การร่ว มมื อระหว่างสหกรณ์ และหลักการที่ 7
การเอื้ออาทรต่อชุมชน
โดยมีความหมายของ “วิธีการสหกรณ์ ” (Cooperative Practices) คือ การนาหลั กการ
สหกรณ์มาประยุกต์ใช้ในการดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อประโยชน์ของมวลสมาชิก
และชุมชน โดยไม่ละเลยหลักการธุกิจที่ดี ซึ่งสหกรณ์ในประเทศไทยแบ่งได้ออกเป็น 7 ประเภท ได้แก่
สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ประมง สหกรณ์นิคม สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์บริการ
และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ได้นาหลักการสหกรณ์มาส่งเสริมชุมชนที่มี
ปัญหาด้านที่อยู่อาศัย ให้เกิดการรวมกลุ่มของชุมชนเพื่อช่วยเหลือกันในด้านที่อยู่อาศัย โดยจัดตั้งเป็น
“สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคง” (ประเภทสหกรณ์บริการ) เพื่อแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของชุมชนให้มี
ความมั่นคง ใช้ระบบสหกรณ์บริหารจัดการชุมชน ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีความสาคัญต่อ
ประสิทธิภาพในการการดาเนินงานของสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคง ได้แก่ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
และ กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ ซึ่ งเป็ น หน่ว ยงานที่ส่ ง เสริม ดู แล ก ากับการบริห ารงานให้ เป็น ไปตาม
หลักการสหกรณ์ที่สาคัญ
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงนั้นก็เพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดอย่าง
เป็นระบบโดยกลไกการมีส่วนร่วมในรูปแบบสหกรณ์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ และความพร้อมในการ
พัฒ นาระบบการจั ดการชุม ชนผ่ านขบวนการเรี ยนรู้ข องชุม ชนและท้อ งถิ่ น รวมถึง เพื่ อให้ ชุ มชน
สามารถบริหารจัดการเงินเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สหกรณ์จะเป็นแหล่งทุนของชุมชนที่จะดาเนิน
ธุรกิจที่ตอบสนองความต้องการของสมาชิกทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และ
ด้านสาธารณสุข และเพื่อให้กิจกรรมด้ านต่าง ๆ ของสหกรณ์สามารถดาเนินการได้อย่างยั่งยืน ดังนั้น
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สหกรณ์จาเป็นต้องมีการบริหารจัดการที่ดี และดาเนินธุรกิจให้สามารถเลี้ยงตัวเองได้ รวมถึง การทา
หน้าที่ให้บริการทางการเงิน ส่งเสริมการออมทรัพย์ การสนับสนุนส่งเสริมอาชีพให้กับสมาชิก เป็นต้น
การดาเนินกิจการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้กาหนดตัวชี้วัดระดับมาตรฐาน โดยได้
ออกเป็น ประกาศกรมส่งเสริ มสหกรณ์ เรื่องการกาหนดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ฉบับลงวันที่ 23
มิถุนายน 2553 ออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับมาตรฐานดีเลิศ, ระดับมาตรฐานดีมาก ระดับมาตรฐานดี
ระดับไม่ผ่านมาตรฐาน โดยกาหนดวิธีการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ยึดหลักเกณฑ์ตามตัวชี้วัด 7 ข้อ
โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) วัดผลการดาเนินงานของสหกรณ์ 2) วัดกระบวนการ
บริหารจัดการภายในสหกรณ์ โดยมีลักษณะเกณฑ์ในการประเมินทั้งสิ้น 137 ข้อ โดยมีคณะกรรมการ
พิจารณากาหนดช่วงคะแนน
ทฤษฎีเกี่ยวกับระบบกำรจัดกำรสหกรณ์ การดาเนินงานสหกรณ์ เป็นระบบการจัดการที่
แสดงให้เห็นกิจกรรมการปฏิบัติงานของกลุ่มบุคคล 3 ฝ่าย ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสหกรณ์ ได้แก่
สมาชิก คณะกรรมการดาเนิน งานสหกรณ์ และฝ่ายจัดการ(ผู้ จัดการ และพนักงานของสหกรณ์)
เริ่มตั้งแต่การใช้อานาจ หน้าที่ ในการควบคุมการจัดการของสมาชิก บุคคลทั้ง 3 ฝ่าย จึงมีบทบาท
สาคัญที่จะทาให้สหกรณ์มีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการที่ดี สามารถสนองตอบ
ความต้องการของสมาชิกได้ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่กาหนดร่วมกัน จุฑาทิพย์ จันทรวาท (2546)
นักสหกรณ์แห่งชาติ ได้กล่าวไว้
แนวคิดกำรบริหำรสินเชื่อของสหกรณ์ การบริหารสินเชื่อของสหกรณ์เป็นทั้งศาสตร์และ
ศิลป์ กล่าวคือ เป็นศาสตร์เนื่องจากต้องนาหลักเกณฑ์ทางทฤษฎีต่าง ๆ มาเป็นหลักในการพิจารณา
เพื่อกาหนดเป็นแนวทางในการดาเนินการ หรือใช้ประกอบการตัดสินใจ การบริหารสินเชื่ อเป็นศิลป์
หมายความว่า การนาเอาหลักคิด ทฤษฎีต่าง ๆ ทางสินเชื่อมาสู่การปฏิบัติ (วรรณา วงศ์สายทอง,
2560) โดยมีหลั กการบริ หารทั่ว ไปมาใช้ในการดาเนินธุรกิจสิ นเชื่อของสหกรณ์ ประกอบด้วย 1)
การวางแผน (Planning) คือ การกาหนดนโยบาย เป้าหมาย และวิธีการที่ชัดเจน 2) การจัดองค์กร
(Organizing) คื อ การจั ดองค์ การให้ เ หมาะสม กับ รูป แบบการบริ ห ารสิ น เชื่ อตามที่ก าหนดไว้ ใ น
เป้ า หมาย 3) การจั ด ก าลั ง คนให้ เ หมาะสมกั บ งาน (Staffing) การจั ด คนให้ เหมาะสมกั บ งาน 4)
การกาหนดสายการบังคับบัญชา (Directing) เป็นการกาหนดความรับผิดชอบของคนในองค์การว่า
ใครขึ้นตรงต่อใคร 5) การควบคุม (Controlling) เป็นการกาหนดหน้าที่ในการควบคุมประสิทธิภาพ
ของการบริหารจัดการให้ดาเนินไปตามขั้นตอน และแผนงานที่วางไว้
นอกจากหลักบริหารเฉพาะที่เกี่ยวกับสินเชื่อแล้ว สหกรณ์ยังนาหลักการวิเคราะห์เครดิต
(Credit Analysis) มาใช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ฐ านะทางการเงิ น ของสมาชิ ก ได้ แ ก่ Character คื อ
คุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ข อสิ น เชื่ อ , Capital คื อ ทุ น ของธุ ร กิ จ หรื อ ทุ น ของสหกรณ์ ฯ Capacity คื อ
ความสามารถในการชาระหนี้สิน Collateral คือ หลักประกัน และ Condition คือ สภาวการณ์ทั่วไป
เช่น ภาวะเศรษฐกิจ นโยบายของรัฐบาล
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แนวคิดกำรบริหำรจัดกำรหนี้สหกรณ์ สุรศักดิ์ นาคสวัสดิ์ (2562) สหกรณ์เป็นองค์การที่ทา
หน้าที่เป็นแหล่งทุนของสมาชิก โดยมีกิจกรรมคือ การจัดหาแหล่งเงินทุนมาให้สมาชิกกู้ยืมเพื่อแก้ไข
ปัญหาของตนเอง การจัดหาแหล่งเงินและนามาให้สมาชิกกู้ยืมคือกระบวนการก่อตั้งหนี้ ซึ่งสหกรณ์
บริ การหรื อสหกรณ์เคหสถานบ้ านมั่นคงก่อหนี้เพื่อให้ ส มาชิกมีที่อยู่อาศัย ดังนั้น คณะกรรมการ
ดาเนินการสหกรณ์ หรือฝ่ายเจ้าหน้าที่สหกรณ์จะต้องให้ความสาคัญกับการบริหารหนี้ ซึ่งจะต้องมี
เป้าหมาย 2 ประการ กล่ าวคือ ต้องให้ สมาชิกใช้ประโยชน์ในเงินกู้นั้นอย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการก่อหนี้อย่างแท้จริง และคณะกรรมการสหกรณ์และเจ้าหน้าที่สหกรณ์
จะต้องติดตามเอาเงินกู้คืนจากสมาชิกตามระยะเวลาที่กาหนดอย่างเคร่งครัด ซึ่งการบริหารจัดหนี้ควร
มีควรมีหลักการบริหารจัดการ ดังนี้ ตรวจสอบการให้ใช้เงินกู้ยืมของสมาชิ กให้ตรงตามวัตถุประสง,
ควบคุมให้ลูกหนี้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่ทาไว้กับสหกรณ์ ,ช่วยเหลือดูแลการดาเนินงานของ
สมาชิกลูกหนี้,ตรวจสอบดูแลเอกสารสาคัญและหลักประกัน รวมถึง กาหนดมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้
เมื่อเกิดกรณีไม่พึงประสงค์
ธรรมำภิบำลในสหกรณ์ การบริหารจัดการองค์การสมัยใหมให้บรรลุเป้าหมาย นอกจากจะ
มุ่งประสิทธิภาพ ประสิทธิผลจาการดาเนินงานแล้ว ยังต้องให้ความสาคัญกับการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล (Good Governance) ซึ่งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนได้นามาใช้ในการบริหารองค์กร
เพื่อให้เกิดระบบการบริหารจัดการที่ดี จากการศึก ษาพบว่าในการดาเนินงานของสหกรณ์ได้มีการ
ประยุกต์ใช้หลักการบริหารจัดการที่ดีซึ่ง กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2561)
ได้ให้ความหมายของธรรมาภิบาลในสหกรณ์ว่า หมายถึง การบริหารกิจการของสหกรณ์ให้เป็นไป
อย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส มีความรับผิดชอบสร้างการมีส่ว นร่วม และมีการใช้กระบวนการบริหารจัดการ
เพื่อให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล คุ้มค่า และโดยประหยัด เป็นผล
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด หลักสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดีในสหกรณ์ หรือธรรมภิบาลในสหกรณ์
คือ การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในสหกรณ์ ความถูกต้องชอบธรรมโปร่งใสและตรวจสอบได้ ซึ่งการสร้าง
ธรรมภิบาลจะเกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือกันระหว่างส่วนต่าง ๆ ในการสร้างธรรมาภิบาลในส่วนของ
สหกรณ์นั้นต้องสร้างให้มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ทั่วทั้งองค์กร กล่าวคือ มีการ
ถ่วงดุลอานาจอย่างเหมาะสม เพื่ อไม่เปิดโอกาสให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มีและใช้อานาจเพียงฝ่ายเดียว
กาหนดภาระหน้าที่ชัดเจน ทั้งระดับกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ซึ่งจะทาให้สามารถประเมินผล
การทางานได้ชัดเจน และเป็นธรรม มีระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน รวมถึงการ
กาหนดเรื่ อ งที่ เกี่ ย วกั บ จริ ย ธรรมหรือ ข้ อควรและไม่ค วรปฏิบั ติ รวมถึ งมี ก ารรายงานที่ดี แ ละทั น
สถานการณ์เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับรู้
แนวคิดสินเชื่อเพื่อกำรพัฒนำที่อยู่อำศัย สินเชื่อเพื่อการพัฒนาของสถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน เป็ น สิ น เชื่อที่ ผ่ านกระบวนการร่ ว มก าหนดทิศทาง แนวทางของสิ นเชื่ อ (เพื่อการพั ฒ นา)
กระบวนการทางานและกลไกการบริหารจัดการ โดยการมีส่วนร่วมคิดค้นจากขบวนชุมชน เพื่อให้
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สามารถตอบสนองเจตนารมณ์การพัฒนาของชุมชน และไม่ซ้าซ้อนกับสินเชื่อสถาบันการเงินอื่น ๆ
ในระบบ เป็นสินเชื่อที่ทาให้ชุมชนสามารถเข้าถึงได้
สิ น เชื่ อ เพื่ อ การพั ฒ นาที่ อ ยู่ อ าศั ย หมายถึ ง สิ น เชื่ อ เพื่ อ พั ฒ นาที่ อ ยู่ อ าศั ย และที่ ท ากิ น
เป็นสินเชื่อที่ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยร่วมกันขององค์กรชุมชน โดยองค์กร
ชุ ม ชนเป็ น เจ้ า ของโครงการ เป็ น ผู้ ด าเนิ น การอย่ า งครบวงจรตั้ ง แต่ ก ารจั ด หาที่ ดิ น การพั ฒ นา
สาธารณูปโภค การปลูกสร้างบ้าน
หลักการสาคัญของสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย เป็นสินเชื่อที่ให้องค์กรชุมชนกู้ยืมไป
แก้ไขปัญหา พัฒนาชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อย คนจนเมือง ให้ได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน
เน้นการจัดการรวมของกลุ่ม/องค์กรและสมาชิกที่เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยโดยให้องค์กรชุมชนได้ใช้
สินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยต่า มีระยะเวลาการชาระคืนสอดคล้องและเหมะสมกับความสามารถในการ
ชาระคืนของสมาชิกกลุ่ม/องค์กร และมีความยืดหยุ่นในเงื่อนไขต่าง ๆ เช่น ให้กลุ่ม/องค์กร สามารถ
บวกส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยได้ โดยมีมติร่วมกันของชุมชน เพื่อให้กลุ่ม /องค์กร ได้นาส่วนต่างที่ได้จาก
การบริหารไปพัฒนาชุมชนและสมาชิกในด้านอื่น
กลุ่ ม เป้ าหมายในการสนั บสนุน สิ นเชื่อ ได้แ ก่ องค์ กรชุมชนหรือ เครื อข่ ายองค์ กรชุม ชน,
เป็นผู้เดือดร้อน ซึ่งต้องไม่ได้รับความช่วยเหลือซ้าซ้อน รวมถึงไม่เคยได้รับความช่วยเหลือในลักษณะนี้
มาก่อน ไม่ว่าจากสถาบันหรือหน่วยงานอื่น มีการจัดโครงสร้างการบริหารจัดการภายในองค์กรที่
ชัดเจน และมีการจัดกลไกการทางาน เพื่อรับผิดชอบโครงการและกิจกรรม โดยการมีส่วนร่วมจาก
สมาชิก
เกณฑ์การสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย สถาบันกาหนดระเบียบการสนับสนุน
สินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยและที่ทากิน และมีการปรับปรุงมารวม 5 ครั้ง ซึ่งในช่วงปี 2546
สถาบันสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 เนื่องจากได้รับการสนับสนุน
จากรัฐอีกร้อยละ 2 ปัจจุบันถือใช้ระเบียบว่าด้วยสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยและที่ทากิน (ฉบับที่ 4)
ลงวันที่ 3 ตุลามคม 2559 ซึ่งกาหนดวงเงินการใช้สินเชื่อ ดังนี้ กรณีโครงการที่มีการซื้อที่ดินและปลูก
สร้างบ้านบนที่ดิน รวมถึงโครงการที่มีการสร้างที่อยู่อาศัยเป็นอาคารสูง 3 ชั้นขึ้นไป ไม่ว่าจะเป็นการ
ปลูกสร้างบนที่ดินซื้อหรือที่ดินเช่า ฯลฯ กาหนดวงเงินไม่เกิน 360,000 บาทต่อราย ยกเว้นกรณีการ
ปลูกสร้างบ้านไม่เกิน 2 ชั้น บนที่ดินเช่า ฯลฯ กาหนดวงเงินไม่เกิน 330,000 บาทต่อราย” อัตรา
ดอกเบี้ ย ร้ อยละ 4 ตลอดอายุ สั ญญา ระยะเวลาการช าระคืนไม่เกิน 20 ปี โดยมี ห ลั กประกันคื อ
กรรมการสหกรณ์/กรรมการกลุ่ม/กรรมการกลุ่มย่อย/สมาชิกในโครงการ, อสังหาริมทรัพย์ (ที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้างในโครงการกรรมสิทธิ์ของสหกรณ์หรือถือกรรมสิท ธิ์ร่วมโดยสมาชิกทั้งโครงการ และ
สิทธิการเช่า
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งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยพบว่ามีการศึกษาที่เกี่ยวกับการประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ของสหกรณ์ในรูปแบบสหกรณ์การเกษตร และสหกรณ์เคหสถานในโครงการบ้านมั่นคง ดังนี้
ประสพชั ย พสุ น นท์ และพิ ทั ก ษ์ ศิ ริ ว งศ์ (2556) ศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพและกุ ญ แจแห่ ง
ความสาเร็จ ในการดาเนินการสหกรณ์การเกษตร: การศึกษาเพื่อสร้างทฤษฎีฐานราก ผลการศึกษาได้
มีการระบุความหมายของประสิทธิภาพของสหกรณ์ ไว้ มี 2 ความหมาย คือ 1) ประสิทธิภาพด้าน
คุณภาพชีวิตของสมาชิก กล่าวคือ สมาชิกต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กินดีอยู่ดี หนี้สินลดลงหรือมี
หนทางในการชาระหนี้ และไม่ก่อหนี้เพิ่ม ภายใต้หลักการสมาชิกสหกรณ์คือเจ้าของ หรือหุ้นส่วนของ
สหกรณ์ที่ต้องมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน และมีความภาคภูมิใจในการเป็นเจ้าของสหกรณ์ และ
2) ประสิทธิภาพด้านการจัดการ ซึ่งแบ่งออกเป็น 7 ประเด็น ได้แก่ (1) ระบบการบริหารจัดการที่ดี
มีระบบการควบคุมภายใน ข้อมูลทางการบัญชีมีความเป็นปัจจุบัน (2) ความเสียสละของบุคลากร คือ
คณะกรรมการสหกรณ์ ฝ่ายตรวจสอบกิจการ และฝ่ายจัดการ ต้องมี (3) ความซื่อสัตย์ สุจริต มีความ
เป็นผู้นา มีความรู้และมีความสามารถในการบริหารจัดการ โดยไม่มีการแสวงหาผลประโยชน์จาก
ตาแหน่งหน้าที่ (4) สามารถพึ่งพาตนเองและมีความยั่งยืน (5) การสร้างภาคีเครือข่ายทางสังคมในการ
เป็นพันธมิตรร่วมกัน (6) การดาเนินงานในเรื่องที่ถนัด ควรพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
เช่น การให้สินเชื่อ การรวมซื้อ การรวมขาย การให้บริการ เป็นต้น (7) ใช้หลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน คือ มีการวางแผนการ ดาเนินงาน มีการประชุมติดตามงานสม่าเสมอ สมาชิกสหกรณ์มี
ส่วนร่วม และสามารถบริหารจัดการความต้องการและความสัมพันธ์กับสมาชิก
ผลการศึกษายั งชี้ให้ เห็ น ว่า ปัจจัย ที่มีผ ลต่ อการดาเนิน งานสหกรณ์ก ารเกษตรที่ส าคัญ 9
ประการ ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมของสมาชิก 2) การเลียสละของกรรมการ 3) พนักงานที่ซื่อสัตย์ 4)
ผู้ตรวจสอบกิจการที่ดี 5) การบริการที่ทั่วถึง 6) การมีแผนธุรกิจ 7) การจัดการการเงินที่เป็นระบบ 8)
การมีธรรมาภิบาล และ 9) ความสามารถในการใช้สารสนเทศ
ปิยะราช เทพสุภา และสุรสิทธิ์ วชิรขจร (2560) ทาการศึกษาประเมินโครงการบ้านมั่นคง:
กรณีศึกษาชุมชนบางโปรง ตาบลบางโปรง อ.เมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยทาการศึกษาประเมิน
ด้านปัจจัยนาเข้า กระบวนการ ผลผลิต และผลลัพธ์ รวมถึงศึกษาปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุงการดาเนินงานโครงการบ้านมั่นคง ซึ่งผลการศึกษาพบว่า การประเมินปัจจัยนาเข้าสู่
โครงการ พบว่า ปัจจัยภายในคือ สมาชิกในโครงการบ้านมั่นคงให้ความสาคัญและให้ความสนใจเข้ า
ร่วมกิจกรรมของโครงการ มีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ เนื่องจากโครงการ
เน้นการมีส่วนร่วมในการจัดทาโครงการของสมาชิก ปัจจัยภายนอก ได้แก่ เจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนา
องค์ ก รชุ ม ชน (พอช.) ซึ่ ง พบว่ า ปั จ จั ย น าเข้ า มี ค วามเหมาะสมและเพี ย งพอ ต่ อ การด าเนิ น การ
การประเมินกระบวนการดาเนินงาน พบว่า การประสานงานสามารถดาเนินงานได้อยู่ในระดับมาก
สมาชิกส่วนใหญ่เข้าร่วมกระบวนการ 4 กระบวนสาคัญ ได้แก่ การสร้างความเข้าใจ การวางแผนงาน
การดาเนินงานตามมติ การบริหารจัดการการออมทรัพย์ที่ตรงเวลา การประเมินผลผลิต พบว่า การมี
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ส่วนร่วมในกิจกรรมตามโครงการอยู่ในระดับมากความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับ
ความพึงใจมาก การประเมินผลลัพธ์ พบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก
จากการศึกษาพบว่าสหกรณ์มีจุดแข็ง คือ สมาชิกในโครงการมีความสามัคคีและมีส่วนร่วมใน
กิ จ กรรมโครงการเป็ น อย่ า งดี ใช้ ม ติ ก ารประชุ ม เป็ น แนวทางเพื่ อ ประกอบการตั ด สิ น ใจในการ
ดาเนินงานตามโครงการ และยังพบว่าการออมทรัพย์ให้ตรงต่อเวลา เป็นกติกาที่สมาชิกต้องยึดถือ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และส่งผลดีต่อการดาเนินโครงการ และมีข้อเสนอในการดาเนินโครงการ ดังนี้
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควรเข้าไปเป็นพี่เลี้ยงในการดาเนินงานอย่างใกล้ชิด การสนับสนุนงบประมาณใน
การจั ด ซื้ อ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ เ หมาะสม สอดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ ท างเศรษฐกิ จ และควรส่ ง เสริ ม
การบริการจัดการออมทรัพย์อย่างเป็นระบบ
ณัฐ ณิ ช า สงชู (2552) ศึก ษาปั จ จัย แห่ ง ความส าเร็ จในโครงการบ้ า นมั่ น คง ของสหกรณ์
เคหสถานเจริญชัยนิมิตรใหม่ จากัด กรุงเทพฯ รวมถึงปัญหา ข้อเสนอแนะของสหกรณ์ โดยศึกษา
ปัจ จั ย ความส าเร็ จใน 2 มุมมอง ได้แก่ มุมมองด้านการเงิน และมุมมองด้านกระบวนการภายใน
สหกรณ์ ผลจากการศึกษาพบว่า 1) ด้านการเงิน พบว่าสหกรณ์ มีสภาพคล่องทางการเงินสูงอย่าง
ต่อเนื่องทั้ง 3 ปี การดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผลประกอบการมีกาไรจากการดาเนินงาน
ทุกปีแต่มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากสหกรณ์ดาเนินธุรกิจให้สมาชิกกู้ยืมไปปลูกสร้างบ้านอย่างเดียว
ถึ ง แม้ ส มาชิ ก สามารถช าระคื น ได้ แต่ ส หกรณ์ ไ ม่ มี ธุ ร กิ จ อื่ น แนวโน้ ม รายได้ จึ ง ลดลงทุ ก ปี 2)
ด้า นกระบวนการภายใน พบว่า สหกรณ์มี รู ปแบบการบริ ห ารจั ดการที่ ดี มีก ารจัด โครงสร้า งการ
บริหารงาน แบ่งบทบาท หน้าที่ มีผู้นาที่มาจากการเลือกตั้ง มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการทางาน มีความ
เสียสละ มีลักษณะเป็นผู้นาตามธรรมชาติ มีระบบการทางานเป็นทีม ค่านิยมร่วม (Shared Values)
มีการกาหนดกติกาในการอยู่ร่วมกันในหมู่สมาชิกสหกรณ์ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน สหกรณ์ฯ มีการบริหาร
จั ดการที่ ดีบ นพื้น ฐานหลั กการ ค่านิ ยม อุด มการณ์ส หกรณ์ รวมถึง บนพื้ นฐานหลั กธรรมาภิ บาล
สืบทอดประเพณีปฏิบัติของผู้ริเริ่มสหกรณ์ ซึ่งเป็นรากฐานในการสร้างคุณค่าร่วม คณะกรรมการ
ผู้จัดการสหกรณ์ และสมาชิก
ปัจจัยแห่งความสาเร็จของสหกรณ์ คือ สามารถดาเนินธุรกิจมีผลประกอบการเป็นไปตาม
แนวทางที่กาหนด ได้แก่ มีสภาพคล่องทางการเงิน มีผลประกอบการกาไร สามารถตอบสนองความ
ต้องการของสมาชิกได้ ส่งผลให้สมาชิกมีความเป็นอยู่ที่ดี
ปาจารี ย์ ขาอุทก (2550) ศึกษาการบริหารจัดการด้านการเงินของสหกรณ์และกลุ่มออม
ทรัพย์ที่อยู่อาศัยในบ้านมั่นคง: กรณีศึกษาโครงการนาร่อง กรุงเทพมหานคร โดยศึกษาทางด้านการ
จัดการการเงินเพื่อที่อยู่อาศัยในโครงการบ้านมั่นคงนาร่องจานวน 6 โครงการ โดยวิธีการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก ในประเด็นสาคัญ 10 ประเด็น และการวิเคราะห์งบดุลจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ซึ่งผลการศึกษา พบว่า การบริหารจัดการของชุมชนเป็นสิ่งสาคัญที่จะแสดงให้เห็นถึงความสาเร็จใน
การดาเนินโครงการ การดาเนินงานของสหกรณ์ให้สาเร็จบรรลุตามเป้าหมายจาเป็นต้องมีการบริหาร
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จัดการที่ดี มีการวางแผนทางการการเงิน การจัดหาแหล่งเงิน รวมถึงการจัดสรรแหล่งเงินไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด การศึกษาใช้อัตราส่วนทางการเงินเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ 4 ด้าน ซึ่งผลการ
วิเคราะห์จากการศึกษาพบว่า 1) การวิเคราะห์ความเพียงพอของเงินทุนต่อความเสี่ยง เนื่องจากชุมชน
ที่ดาเนิ น โครงการบ้านเป็ น ชุ มชนแออัด ผู้ มีรายได้น้อยที่ไม่มั่นคงในการอยู่อาศัย ดังนั้น ชุมชนที่
ดาเนินงานในรูปแบบสหกรณ์ จาเป็นต้องใช้เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยที่มีอัตราส่ว นหนี้สินต่อทุนสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยของสหกรณ์เคหสถานทั่วประเทศ 2) การวิเคราะห์สภาพคล่อง พบว่าค่าเฉลี่ยของสภาพคล่อง
เมื่อเทียบกับ สหกรณ์เคหสถานทั่วประเทศ อยู่ในระดับดีในทุกด้าน คือ อัตราส่ วนเงินรับฝากต่อ
สินทรัพย์รวมและอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อสุทธิต่อสินทรัพย์รวม เนื่องจากการเติบโตของสินทรัพย์
หมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียน จากการขอใช้สินเชื่อจาก พอช. 3) การวิเคราะห์การทากาไร พบว่า
ค่าเฉลี่ยของการทากาไร เมื่อเทียบกับสหกรณ์เคหสถานทั่วประเทศอยู่ในระดับดี มีบางอัตราส่วนที่ไม่
สามารถนามาวิเคราะห์ได้ ได้แก่ อัตราส่วนกาไรต่อสมาชิก อัตราส่วนเงินออมต่อสมาชิก และอัตรา
หนี้ สิ น ต่อสมาชิก ซึ่งส่ ว นใหญ่เงิน ออมและกาไรต่อสมาชิกมีมูล ค่าน้อยกว่าหนี้สิ นต่ อสมาชิกมาก
ซึ่งอาจเกิดความเสี่ยงหากสมาชิกไม่สามารถชาระคืนได้ และ 4) การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ
พบว่า พบว่าค่าเฉลี่ยของความเสี่ยงด้านสินเชื่อ เมื่อเทียบกับสหกรณ์เคหสถานทั่วประเทศ อยู่ใน
ระดับไม่ดีในทุกด้าน คือ อัตราเงินทุนสารองต่อเงินให้สินเชื่อ และอัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อ
เงินให้สินเชื่อรวม เนื่องจากเป็นเงินสินเชื่อที่สหกรณ์รับจาก พอช. และปล่อยให้สมาชิกกู้ต่อ
ผลการวิเคราะห์ด้านการเงิน มี 2 ด้านที่อยู่ในระดับดี คือ ด้านการทากาไร และด้านสภาพ
คล่อง เนื่องจากสหกรณ์มีรายได้จากการปล่อยสินเชื่อให้ สมาชิกกู้ จึงมีรายได้ส่วนต่างสูงกว่าสหกรณ์
เคหสถานอื่น ๆ และอีก 2 ด้านที่อยู่ในระดับที่ไม่มี คือ ด้านความเพียงพอของเงินทุนและด้านความ
เสี่ยงด้านสินเชื่อ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการด้านการเงิน มีดังนี้1) ระยะเวลาและความ
สม่าเสมอในการออมของสมาชิก 2) วินัยการออม ถือเป็นปัจจัยสาคัญต่อความสาเร็จของโครงการ
3) ลักษณะทางกายภาพ การออมแบบบ้านให้เหมาะสมสอดคล้องกับความสามารถในการชาระคืน
4)ความโปร่ งใสของคณะกรรมการ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ส หกรณ์ที่ดาเนินงานตามหน้าที่
และ 5) ผู้นาทางความคิด
สหกรณ์เคหสถำนชุมชนป่ำกล้ วยพัฒนำ จำกัด 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
สมาชิกจึงได้รวมตัวกันเพื่อแก้ไขปัญหาการถูกไล่รื้อ โดยจัดหาที่ดินแปลงใหม่ขนาดเนื้อที่ 3 ไร่ 45
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ตารางวา อยู่ ในเขตดอนเมือง และประสานให้ เจ้าหน้าที่จ ากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)
เข้ามาสร้างความเข้าใจและให้คาแนะนากับชาวบ้านในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการบ้าน
มั่นคง และจัดตั้งเป็นกลุ่มออมทรัพย์ขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือสมาชิก
ชุมชนที่เดือดร้อนจากการถูกไล่รื้อ เพื่อหาแหล่งที่อยู่อาศัยใหม่ และเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กั บ
หน่วยงาน และภาคีต่าง ๆ ในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหา โดยได้มีกระบวนการศึกษาดูงานชุมชนนา
ร่องตามโครงการบ้านมั่นคง และประสานเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ฯ ในการสนับสนุนการสร้าง
ความเข้าใจหลักการ วิธีการ และความสาคัญของสหกรณ์ เพื่อเตรียมจัดตั้งเป็นสหกรณ์ รวม 3 ครั้ ง
เมื่อมีความพร้ อมได้จั ดตั้งเป็น สหกรณ์โ ดยมีการเลื อกคณะผู้ จัดตั้งสหกรณ์ จานวนไม่เกิน 15 คน
จากนั้นชุมชนได้เลือกคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ จานวน 12 คน โดยมีข้อกาหนดให้สมาชิกทุกคนมีการออม
ตามหลักเกณฑ์สหกรณ์ เบื้องต้นทุกคนออมหุ้นคนละ 100 บาท และเป็นเงินออมเพื่อที่อยู่ อาศัย 500
บาท ตามความสามารถในการชาระคืน โดยคณะกรรมการสหกรณ์ฯ ได้จัดให้มีการออมเป็นรายวัน
เพื่อให้เงินออมรวมของทุกคนรวมกันทันแก้ไขปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย ซึ่งระหว่างการดาเนินการจัดตั้ง
สหกรณ์ ชุม ชนได้ มีก ระบวนการในการส ารวจหาแปลงที่ดิ น รองรับ ในบริ เ วณใกล้ กั บชุ ม ชนเดิ ม
เพื่อเสนอขอซื้อเพื่อทาโครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการบ้านมั่นคง ต้นปี 2549 ชุมชน
ได้ประสาน พอช. เพื่อขอเสนอสินเชื่อเพื่อซื้อที่ดินบริเวณซอยปิ่นเงิน จานวนเนื้อที่ดิน 3 ไร่ 54 ตาราง
วา ราคาซื้อขาย 16,302,000 บาท สหกรณ์เคหสถานชุมชนป่ากล้วยพัฒนา จากัด ได้เสนอขอใช้
สินเชื่อจาก พอช. รวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1) เสนอสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยและ
ที่ดิน ครั้งที่ 1 (28 มิ.ย.2550) วงเงินสินเชื่อซื้อที่ดิน 14,312,000 บาท อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2
ระยะเวลาชาระคืนไม่เกิน 15 ปี โดยชุมชนสมทบ 1,990,000 บาท 2) เสนอสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่
อาศัยและที่ดิน ครั้งที่ 2 (25 ม.ค.2551) วงเงินสินเชื่อเพื่อปลูกสร้างบ้าน 12,670,310 อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 2 ระยะเวลาชาระคืนไม่เกิน 15 ปี โดยชุมชนสมทบ 4,605,636 บาท
รวมสหกรณ์ใช้สินเชื่อกับสถาบันรวม 26,982,310 บาท โดยชุมชนสมทบ 6,595,636 บาท
ผู้รับประโยชน์ 90 ครัวเรือน ซึ่งปัจจุบันสหกรณ์ได้มีการประชาระคืนสินเชื่อได้เป็นปัจจุบัน มีภาระหนี้
คงเหลือ รวม 3 สัญญา ต้นเงินคงเหลือ ณ 30 เมษายน 2563 จานวน 6,789,207.69 บาท ซึ่งในการ
บริหารจัดการสินเชื่อของ สหกรณ์ฯ มีระบบการบริ หารจัดการ คือ สถาบันสหกรณ์กู้โดยคิดอัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี สหกรณ์นามาบวกส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยกับสมาชิกร้อยละ 3 รวมเป็นสมาชิก
รับภาระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี ตลอดระยะสัญญากู้ ซึ่งสถาบันมีแนวคิดว่าให้สหกรณ์นาส่วน
ต่างที่ได้จากการบริหารมาจัดสรรตามเกณฑ์ที่สหกรณ์กาหนด และนาไปพัฒนาชุมชนในด้านอื่น ๆ
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5. กรอบแนวคิดกำรศึกษำ
ผู้วิจัยใช้การศึกษาประสิทธิภาพ Effectiveness Model ซึ่งมุ่งเน้นนาผลการศึกษามาพัฒนา
ปรั บ ปรุ ง แนวทางในการพัฒ นาความสามารถด้านการบริห ารจัดการสิ นเชื่อ จึงใช้กรอบแนวคิด
การศึกษาจากตัวแบบการประเมิน System Component โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPP Model
เป็นกรอบแนวคิดในศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินเชื่อ โดยมีกรอบแนวคิด
และตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพ ดังนี้
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การประเมินสภาพแวดล้อม (Context Evaluation)
หมายถึง สภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง
และสังคม ซึ่งก่อให้เกิดเงื่อนไขความจาเป็น (Need)
ปัญหา (Problem) และโอกาส (Opportunity) ในการ
ดาเนินงานของสหกรณ์ รวมถึง การประเมิน
วัตถุประสงค์และการดาเนินงานของสหกรณ์ ด้านต่าง ๆ

- ความสอดคล้อ ง เหมาะสมของสภาพแวดล้อ มและ
วัตถุประสงค์
(1) วัตถุประสงค์ของการการใช้สินเชื่อของสหกรณ์
(2) ระเบียบ, ข้อบังคับ, เกณฑ์การสนับสนุนสินเชื่อ
(3) สภาพเศรษฐกิจ การเงินครัวเรือนของสมาชิก
(4) การสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
(5) ความต้องการและความคาดหวังของสมาชิก

การประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation)
หมายถึง ประเมินปัจจัยที่ใช้ในการดาเนินงาน ได้แก่
ทรัพยากรต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการบริหารจัดการสินเชื่อของ
สหกรณ์

- ความเพี ย งพอของทรั พ ยากรต่ า งๆ ในการบริ ห าร
จัดการด้านสินเชื่อ ได้แก่
(1) ความเหมาะสม ความเพียงพอ ในการแบ่งบทบาท
หน้ า ที่ ระบบการท างานของกรรมการและเจ้ า หน้ า ที่
สหกรณ์
(2) ความเพียงพอของสินเชื่อของ พอช.
(3) ด้านความรู้ ทักษะ ของกรรมการและฝ่ายจัดการ
(4) ความเพียงพอของอุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคโนโลยี

การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation)
หมายถึง การประเมินกระบวนการในการดาเนินงานของ
สหกรณ์

การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) หมายถึง
การประเมินผลที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงาน

- ความรวดเร็ว ถูกต้อง มีมาตรฐานในกระบวนการใน
การบริหารจัดการด้านสินเชื่อ
(1) ด้านการอนุมัติ เบิกจ่าย สินเชื่อให้สมาชิก
(2) ด้านการชาระคืนสินเชื่อ
(3) ด้านการจัดทาระบบบัญชี การเงิน
(4) ด้านการติดตามเร่งรัดหนี้สิน และแก้ไขปัญหา NPL
รวมถึงปัญหาในภาวะวิกฤต
(5) ด้านการบริหารความเสี่ยง
ผลผลิตทางตรง
(1) บรรลุวัตถุประสงค์การใช้สินเชื่อเพื่อตามที่เสนอ
(2) สามารถในชาระคืนสินเชื่อได้
(3) สามารถจัดทางบการเงินได้ตามมาตรฐาน
ผลผลิตทางอ้อม
(4) การจัดสรรผลประโยชน์/สวัสดิการให้กับสมาชิก
(5) เกิดผลการพัฒนาด้านอื่น ๆ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรบริหำรจัดกำรสินเชื่อของ
สหกรณ์

ภาพที่ 5.1 กรอบแนวคิดและตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพ
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6. ระเบียบวิธีกำรวิจัย
6.1 ประชำกรที่ทำกำรศึกษำ
ผู้วิจัยจึงทาการศึกษาแบบเฉพาะเจาะจง โดยทาการศึกษาสหกรณ์เคหชุมชนป่ากล้วยพัฒนา
จากัด เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร จานวนสมาชิกทั้งสิ้น 122 คน เนื่องจากเป็นสหกรณ์ที่บริหาร
จัดการโดยชุมชนที่เป็นผู้เดื อดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นสหกรณ์ขนาดกลาง และในอดีตในช่วงปี
2557-2559 ประสบปัญหาด้านการบริหารจัดการภายใน ซึ่งปัจจุบันสหกรณ์สามารถบริหารจัดการได้
ตามปกติ
6.2 กำรจัดเก็บรวบรวมข้อมูล
1) ข้ อ มู ล ปฐมภู มิ ได้ แ ก่ เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยการสั ม ภาษณ์ ค ณะกรรมการสหกรณ์
แบบสอบถามสมาชิกในโครงการ รวมถึง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป และการบริหาร
จัดการสินเชื่อของสหกรณ์
2) ข้อมูลทุติยภูมิ เก็บรวบรวมจากเอกสารรายงานต่าง ๆ ของสหกรณ์เคหสถานชุมชนป่า
กล้วยพัฒนา จากัด ที่ได้จัดทาขึ้น เช่น รายงานสถานะการเงินประจาปี 2560-2562 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการข้อบังคับ ระเบียบสหกรณ์ เอกสารทางวิชาการ แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อรวมถึงการสืบค้นเพิ่มเติมจากเวปไซต์ต่าง ๆ
6.3 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิเครำะห์
1) การสัมภาษณ์คณะกรรมการสหกรณ์ จานวน 5 คน และผู้ แทนหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง
จานวน 2 ท่าน
2) วิเคราะห์จากแบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการสินเชื่อ
เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยอาศัยแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่ ประกอบด้วยคาถาม 4
ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็นคาถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ ความเกี่ยวข้องกับสหกรณ์ สถานะการเงินในครัวเรือน สถานการณ์ออมต่อเดือน
โดยเป็นข้อคาถามแบบเลือกรายการ (Check List) รวมจานวน 8 ข้อ
ส่วนที่ 2 เป็นความเห็นเกี่ยวกับความสอดดคล้อง เหมาะสม ของสภาพแวดล้อมทางด้าน
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม รวมถึงวัตถุประสงค์ในการดาเนินงานด้านสินเชื่อ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินงานด้านสินเชื่อของสหกรณ์ รวมทั้งสิ้น 21 ข้อ
ส่วนที่ 3 เป็นความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของทรัพยากรที่จาเป็นต่อการดาเนินงานที่เอื้อ
ต่อการบริหารจัดการสินเชื่อของสหกรณ์ รวมทั้งสิ้น 18 ข้อ
ส่วนที่ 4 เป็นความเห็นเกี่ยวกับความรวดเร็ว ถูกต้อง มีมาตรฐานในกระบวนการในการ
ดาเนินงานของสหกรณ์ รวมทั้งสิ้น 15 ข้อ
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ส่วนที่ 5 เป็นความคิดเห็นเกี่ยวกับผลที่เกิดจากการบริหารจัดการของสหกรณ์ โดยมีผลผลิต
ทางตรงและผลผลิตทางอ้อม รวมทั้งสิ้น 9 ข้อ
โดยในแต่ละข้อคาถามแบ่งความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ เห็นด้วยระดับมากที่สุด = 5
เห็นด้วยระดับมาก = 4 เห็นด้วยระดับปานกลาง =3 เห็นด้วยน้อย= 2 และเห็นด้วยน้อยที่สุด = 1
และมีข้อคาถามปลายเปิดสาหรับเปิดโอกาสให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงคิดเห็น จานวน 2 ข้อ
เกณฑ์กำรประเมินผล
ในการประเมินผลการศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อม ปัจจัยเบื้องต้นหรือปัจจัยนาเข้า ปัจจัย
กระบวนการ และผลผลิตของการบริห ารจัดการสิ นเชื่อ ผู้ วิจัยใช้เกณฑ์ค่าคะแนนเฉลี่ ยของกลุ่ ม
ประชากรมาพิจารณาระดับความคิดเห็น (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2540) โดยมีใช้การคานวณความกว้ าง
ของอัตรภาคชั้น จากสูตร
คะแนนสูงสุด (5) - คะแนนต่าสุด (1) หารด้วยจานวนช่วงชั้น ซึ่งผู้วิจัยกาหนดจานวนช่วง
ชั้นในการหาค่าเฉลี่ยเป็น 3 ระดับ โดยหาค่าเฉลี่ยของคะแนนเกณฑ์การวัดผล ดังนี้
= 5-1 = 1.33
3
ซึ่งสามารถแปรความหมายระดับคะแนน ออกเป็น 3 ระดับ ได้ค่าเฉลี่ยดังนี้
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 2.33 หมายถึง ระดับต่า
ค่าเฉลี่ย 2.34 - 3.66 หมายถึง ระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 3.67 - 5.00 หมายถึง ระดับสูง
6.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์
ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยในเชิงปริมาณใช้สถิติพรรนา
(Descriptive Statistics) โดยหาค่ าเฉลี่ ย (Mean) ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
และค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ในการแจกแจงความถี่ในการจัดลาดับชั้น
ของข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่ม ประชากร และหาระดับอของ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินเชื่อ จากปัจจัย 4 ปัจจัย และการแจกแจงความถี่
ในการจัดลาดับชั้นของข้อมูล ที่ได้จากแบบสอบถาม โดยใช้ โปรแกรมส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์
(Statistic Package for Social Science: SPSS)
สาหรับการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) จากเอกสาร
ที่สหกรณ์ได้มีการทาขึ้น เช่น รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานการพิจารณาเงินกู้ ระเบียบ
ของสหกรณ์ และข้อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์
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7. ผลกำรศึกษำ
จากผลการศึกษาปัจจั ยที่ส่งผลต่อประสิทธิภ าพการบริ หารจัดการสินเชื่อเพื่อพัฒ นาที่อยู่
อาศัยของสหกรณ์ในโครงการบ้านมั่นคง: กรณีศึกษาสหกรณ์เคหสถานชุมชนป่ากล้วยพัฒนา จากัด
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบด้ว ยผลการศึกษาใน 4 ด้าน คือ ด้านสภาพแวดล้อม
ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการบริหาร
จัดการด้านสินเชื่อ พบว่า
1) ลักษณะทั่วไปของประชำกร
ผลการสอบถามของกรรมการและสมาชิกสหกรณ์เคหสถานชุมชนป่ากล้ว ยพัฒนา จากัด
จานวน 122 ราย มีผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 92 ราย คิดเป็นร้อยละ 75.41 ซึ่งส่วนใหญ่พบว่าเป็น
ผู้หญิง จานวน 57 ราย คิดเป็นร้ อยละ 61.96 เป็นผู้ชาย จานวน 35 ราย คิดเป็นร้อยละ 38.04
ซึ่งอายุของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 40-59 ปี จานวน 39 ราย คิดเป็นร้อยละ 42.39
รองลงมาอยู่ในช่วงอายุ 19-39 จานวน 28 ราย คิดเป็น 30.43 และน้อยสุดอยู่ในช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป
จ านวน 25 ราย คิ ดเป็ น ร้ อยละ 27.17 ด้ านการศึก ษา พบว่ า สมาชิ ก สหกรณ์ ส่ ว นใหญ่มี ระดั บ
การศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษามากที่สุด จานวน 38 ราย คิดเป็นร้อยละ 41.30 รองลงมาคือ
การศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 21 ราย คิดเป็นร้อยละ 22.83 ระดับมัธยมศึกษา จานวน 15 ราย
คิดเป็นร้อยละ 16.30 ระดับอาชีว ะศึกษา จานวน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.04 และต่าที่สุดคือ
ระดับต่ากว่าประถมศึกษาหรือไม่ได้รับการศึกษา จานวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.52 ในด้านอาชีพ
สมาชิกสหกรณ์ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างมากที่สุด จานวน 34 ราย คิดเป็นร้อยละ 36.96 รองลงมาคือ
พนักงานบริษัท จานวน 28 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.43 ค้าขาย จานวน 17 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.48
และพบว่าไม่มีอาชีพ จานวน 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.96 ด้านความสัมพันธ์กับสหกรณ์ พบว่า
ส่ ว นใหญ่เป็ น สมาชิกสามัญ จ านวน 65 ราย คิดเป็นร้อยละ 70.65 รองลงมาเป็นสมาชิกสมทบ
จานวน 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.74 และมีสถานะเป็นกรรมการ จานวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ
7.61 ด้านสถานะการเงินในครัวเรือน พบว่าส่วนใหญ่สมาชิกมีรายได้เท่ากับรายจ่าย จานวน 34 ราย
คิดเป็นร้อยละ 36.96 รองลงมามีรายได้น้อยกว่ารายจ่าย จานวน 30 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.61 และ
รายได้มากกว่ารายจ่าย จานวน 28 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.43 การออมเงิน พบว่า ส่วนใหญ่สมาชิก
สหกรณ์ไม่มีเงินออมสูงที่สุด จานวน 57 ราย คิดเป็นร้อยละ 61.96 รองลงมามีเงินออมต่อเดือนอยู่
ระหว่าง 500-1,000 บาท จานวน 17 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.48 มีเงินออมต่อเดือนระหว่าง 1,0011,500 บาท จานวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.78 และมีเงินออมมากกว่า 1,500 บาท จานวน 9 ราย
คิดเป็นร้อยละ 9.78 ด้านการชาระคืน พบว่า สมาชิกสหกรณ์มีการชาระคืนสม่าเสมอทุกเดือนมาก
ที่สุด จานวน 88 ราย คิดเป็นร้อยละ 95.65 รองลงมามีสมาชิกขาดการชาระคืนแต่ไม่เกิน 3 เดือน
จานวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.35 และไม่พบสมาชิกที่ขาดการชาระคืนเกิน 3 เดือน
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2) ผลกำรศึกษำปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรสินเชื่อของสหกรณ์
(1) ปัจจัยบริบท สภาพแวดล้อม: ความสอดคล้อง ความจาเป็น ของสภาพแวดล้อม
ทางด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม การเมื อ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารใช้ สิ น เชื่ อ เพื่ อ พั ฒ นาที่ อ ยู่ อ าศั ย และ
การสนับสนุนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผลการศึกษาภาพรวมปัจจัยสภาพแวดล้อมส่งผลต่อการประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการสินเชื่อในระดับค่าเฉลี่ย 3.98 จัดอยู่ในเกณฑ์ระดับสูง ซึ่งเมื่อพิจารณาบริบท สภาพแวดล้อมที่
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินเชื่อมากที่สุดใน 3 ลาดับแรก พบว่า ความสอดคล้องกับ
สภาพปัญหา ความต้องการของสมาชิก มีค่าเฉลี่ย 4.25 และรองลงมา ได้แก่ การดาเนินการตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ ค่าเฉลี่ย 4.24 และในลาดับที่ 3 ได้แก่ ความสามารถในการปฏิบัติตาม
ข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 4.17 ซึ่งทั้ง 3 ลาดับ จัดอยู่ในเกณฑ์ระดับสูง และพบว่า
ปัจจัยที่มีผลต่อการดาเนินงานด้านสินเชื่อน้อย ได้แก่ การมีผู้ทรงอิทธิพลในพื้นที่ มีค่าเฉลี่ย 2.87
จัดอยู่ในระดับปานกลาง และการมีห นี้สิ นอื่น ๆ ของสมาชิก เช่น หนี้นอกระบบ มีค่าเฉลี่ ย 3.37
จัดอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง
(2) ปัจจัยนาเข้า: ความเพียงพอของทรัพยากรที่จาเป็นต่อการดาเนินงาน
ผลการศึกษาภาพรวมพบว่าความเพียงพอ เหมาะสมของบุคคลากร งบประมาณ
สินเชื่อ ความรู้ ทักษะของกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ รวมถึง อุปกรณ์ เครื่องมืออานวยความ
สะดวก มีความเพียงพอ เหมาะสม ส่งผลต่อประสิทธิ ภาพการบริหารจัดการสินเชื่อ ในระดับค่าเฉลี่ย
4.08 จัดอยู่ในเกณฑ์ระดับสูง เมื่อพิจารณาปัจจัยนาเข้าที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สินเชื่อมากที่สุดใน 3 ลาดับแรก พบว่า ความซื่อสัตย์ สุจริตของกรรมการและเจ้าหน้าที่ มีค่าเฉลี่ย
4.26 ลาดับรองลงมา คือ การมีส่ วนร่วมในการเข้าร่วมการประชุม ร่วมกิจกรรมอื่น ๆ ของสมาชิก
มีค่าเฉลี่ย 4.18 และล าดับที่ 3 พบว่ามี 2 ปัจจัยได้แก่ เปิดโอกาสให้ สมาชิ กเข้ามามีส่ วนร่วมของ
กรรมการ และความเพียงพอของเจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน คือ 4.16 ซึ่งทั้ง 3 ลาดับ
จัดอยู่ในเกณฑ์ระดับสูง และพบว่าความเพียงพอในการนาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทางาน เช่น
มีกลุ่มไลน์ในการแจ้งข้อมูลข่าวสารของสหกรณ์ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 3.87 จัดอยู่ในเกณฑ์ที่สูง
(3) ปัจจัยกระบวนการ: ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินเชื่อกระบวนการในการ
ดาเนินงานด้านสินเชื่อ
ผลการศึกษาพบว่า ภาพรวมกระบวนการด้านการดาเนินงานด้านสินเชื่อที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพต่อการบริหารจัดการสินเชื่อ ในระดับค่าเฉลี่ย 4.11 จัดอยู่ในเกณฑ์ระดับสูง ซึ่งเมื่อ
พิ จ ารณากระบวนการด าเนิ น งานที่ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพมากที่ สุ ด ใน 3 ล าดั บ แรก พบว่ า
ความถูกต้อง ครบถ้วน ของกระบวนการการจัดทาคาขอกู้ หนั งสือสัญญาเงินกู้ สัญญาค้าประกัน
มีค่าเฉลี่ย 4.25 รองลงมาได้แก่ ความสามารถในการจัดประชุมใหญ่และรับรองงบการเงินของสหกรณ์
ประจ าปี มีค่าเฉลี่ย 4.22 และการชาระคืนเงินต้น และดอกเบี้ย ของสมาชิกตรงตามระยะเวลาที่
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กาหนด มีค่ า เฉลี่ ย 4.21 ซึ่ ง ทั้ง 3 ล าดั บจั ด อยู่ ใ นเกณฑ์ร ะดั บสู ง และพบว่ าการด าเนิน การด้ า น
กฎหมายกับสมาชิกที่ไม่ชาระคืนเป็นเวลานาน มีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ 3.78 ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์
ระดับสูง
(4) ผลผลิต: ผลจากการบริหารจัดการสินเชื่อของสหกรณ์
ผลการศึกษาพบว่า ภาพรวมผลผลิตที่เกิดจากการดาเนินงานด้านสินเชื่อ มีค่าเฉลี่ย
4.12 จัดอยู่ในเกณฑ์ระดับสูง เมื่อพิจารณาผลผลิตที่เกิดขึ้นจากปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการสินเชื่อมากที่สุด พบว่า สหกรณ์สามารถชาระคืนสินเชื่อได้ตามเงื่อนไข มีค่าเฉลี่ย 4.24
รองลงมาได้แก่ สหกรณ์สามารถบริหารจัดการสินเชื่อได้ตรงตามวัตถุประสงค์ มีค่าเฉลี่ย 4.23 และ
ลาดับ ที่ 3 พบว่ามี 2 ผลผลิ ต ได้แก่ สหกรณ์สามารถจัดทารายงานฐานะการเงินประจาปีได้เป็น
ปัจจุบัน และสามารถจัดสรรผลกาไร และจ่ายปันผลให้สมาชิกได้ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 4.18 ซึ่งทั้ง
3 ลาดับจัดอยู่ในเกณฑ์ระดับสูง
3) ผลกำรสัมภำษณ์ควำมเห็นของคณะกรรมกำรสหกรณ์และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
จากการสัมภาษณ์คณะกรรมการดาเนินงานของสหกรณ์เคหสถานชุมชนป่ากล้ วยพัฒ นา
จากัด จานวน 5 คน ได้แก่ คณะกรรมการ 3 ท่าน เจ้าหน้าที่บัญชี 1 ท่าน และอดีตกรรมการ 1 ท่าน
พบว่า
(1) ด้านปัจจัยสภาพแวดล้อม (ความสอดคล้อง เหมาะสม ความจาเป็น) ที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพ
จากการสัมภาษณ์คณะกรรมการ พบว่า สภาพเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่ออาชีพ
รายได้ของสมาชิกสหกรณ์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการชาระคืนสินเชื่อ เห็นได้จากผลกระทบจากปัญหา
จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทาให้กรรมการและสมาชิกได้รับผลกระทบจากการพักงาน
ค้ า ขายรายได้ ล ดลง ไม่ ส ามารถมาช าระคื น สิ น เชื่ อ ค่ า ที่ ดิ น และค่ า บ้ า น การด าเนิ น งานของ
คณะกรรมการ พบว่า คณะกรรมการและสมาชิกมีการรับรู้ข้อบังคับ ระเบียบ และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ
ของสหกรณ์ เป็นอย่างดี สามารถปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ได้ สาหรับการสนับสนุนการทางาน
จากหน่ ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ ง ได้แ ก่ กรมส่ ง เสริ มสหกรณ์ กรมตรวจบั ญชี ส หกรณ์ พบว่า การสนั บ
สนับสนุนการทางานอย่างต่อเนื่องของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลต่อระบบการทางานของสหกรณ์
โดยเฉพาะด้านการจัดทาบัญชีสหกรณ์ ปัจจุบันพบว่า ได้รับการหนุนเสริ มจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เป็นอย่างดี ในการให้คาแนะนา ช่วยเหลือ รวมถึง พบว่ามีการประสานการทางานกับหน่วยงานอื่น ๆ
เช่น สานักงานเขต ในการส่งเสริม ดูแลความเป็นอยู่ของสมาชิกในชุมชน
ความต้องการความคาดหวังต่อสหกรณ์ พบว่า คณะกรรมการสหกรณ์คาดหวังให้
สหกรณ์มีผลกาไรในการดาเนินงาน เพื่อนามาพัฒนาชุมชนในด้านต่าง ๆ เช่น การจัดทุนการศึกษาให้
บุตรหลานในชุมชน และให้สหกรณ์เป็นแหล่งทุนของชุมชนต่อไปในอนาคต ถึงแม้ว่าจะชาระสินเชื่อ
กับสถาบันครบแล้ว สหกรณ์ก็จะยังคงดาเนินการต่อไป
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(2) ด้านความเพียงพอ เหมาะสม ของทรัพยากรที่จาเป็นต่อการบริหารงานที่ส่งผล
ต่อประสิทธิภาพ
คณะกรรมการมีการแบ่งบทบาท หน้าที่การทางานกันอย่าง ชัดเจน ปัจจุบันสหกรณ์
มีคณะกรรมการดาเนินงานตามโครงสร้าง จานวน 9 คน พบว่าทางานจริง จานวน 5 คน โดยสหกรณ์
มี เ จ้ า หน้ า ที่ บั ญ ชี เ ป็ น ลู ก จ้ า ง 1 คน (เป็ น สมาชิ ก ในโครงการ) เหรั ญ ญิ ก 1 คน (เป็ น กรรมการ)
แยกบทบาทกันชัดเจน ซึ่งยังพบว่ากรรมการบางท่านยังไม่เข้าใจบทบาท หน้าที่ สหกรณ์มีระบบการ
ประชุมคณะกรรมการประจาเดือนทุกเดือน และมีการประชุมพิจารณาเงินกู้ทุกเดือน โดยมีการแจ้งให้
สมาชิกรั บ ทราบจากการปิ ดประกาศ คณะกรรมการทางานด้ว ยความตั้งใจ ใช้ใจทางาน มี ความ
พยายามในการเรียนรู้ สมาชิกในโครงการมีการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน เช่น ทาบุญชุมชน
และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยเฉพาะการชาระคืนที่ส่วนใหญ่ชาระคืนตรง
สหกรณ์ใช้สินเชื่อเพื่อซื้อที่ดินและปลูกสร้างบ้านกับสถาบัน รวม 16 ล้านเศษ ซึ่งใน
การดาเนินการ พบว่า สินเชื่อเพื่อปลูกสร้างบ้านที่สมาชิกกู้ยืมไป ส่วนใหญ่สามารถดาเนินการได้ตาม
รูปแบบที่เสนอ และสมาชิกมีการสมทบในการดาเนินการบางส่วนประมาณ 120,000-150,000 บาท
ต่อครัวเรือน สหกรณ์ได้เริ่มปล่อยกู้สามัญภายในให้สมาชิกในปี 2556 เพื่อให้สมาชิกนาไปต่อเติมบ้าน
ต่อยอดเรื่องอาชีพ ปัจจุบันจานวนสมาชิกใช้บริการประมาณ 50-51 ราย ประมาณเดือนละ 10 กว่า
ราย วงเงินเงินให้กู้ 20,000-30,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 10 ต่อปี
กรรมการกล่าวว่า ความรู้ ทักษะ มีความสาคัญโดยเฉพาะการจัดทาระบบบัญชี
การเงิน หากขาดความรู้ ความเข้าใจจะส่งผลสหกรณ์ไม่สามารถจัดทาบัญชีได้เป็นปัจจุบัน เช่น ในช่วง
แรกของการตั้งสหกรณ์ที่ไม่สามารถปิดงบการเงินได้ เนื่องจากคณะกรรมการขาดความเข้าใจ ความรู้
ด้านการทาบั ญชี สหกรณ์มีความพร้อมด้านอุปกรณ์ เครื่องมือเพียงพอต่อการบริห ารงาน ได้แก่
คอมพิ ว เตอร์ โ ต๊ ะ ตู้ เ ก็ บ เอกสาร ส่ ว นเรื่ อ งการน าเทคโนโลยี ม าใช้ พบว่ า สหกรณ์ มี ก ลุ่ ม ไลน์
คณะกรรมการไว้เพื่อนัดหมาย แต่สาหรับระบบสหกรณ์ กรรมการมองว่า การประชุมแบบเห็นหน้า
สมาชิกมีความจาเป็น เพราะทาให้เกิดความเข้าใจกันในเรื่องที่มีการพูดุคยกันมากกว่า และในระบบ
สหกรณ์จาเป็นต้องมีการลงมติโดยหลักประชาธิปไตย ดังนั้น การยกมือของสมาชิก จึงจาเป็นมาก
(3) ด้านกระบวนการในการดาเนินงานด้านสินเชื่อของสหกรณ์ (ความรวดเร็ว ความ
ถูกต้อง มีมาตรฐาน)
การดาเนินการตามระเบียบที่กาหนดของสมาชิก มีผลต่อการดาเนินงานของสหกรณ์
เนื่องจากสหกรณ์มีการติดประกาศให้สมาชิกทราบถึงวันพิจารณาเงินกู้ ของกรรมการ วันส่งชาระคืน
สิน เชื่อ และกติการะเบีย บต่าง ๆ รวมถึงกรรมการมีระบบการตรวจสอบกันเอง ได้แก่ เหรัญญิก
กับบัญชี จะมีการสอบทานตัวเลขและจานวนเงินให้กันเอง มีการนับเงินสดในมือกันประจา ขั้นตอน
ทางบัญชีทาให้สหกรณ์มีการจัดทาบัญชีตามเกณฑ์ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กาหนด และเนื่องจาก
สหกรณ์มีเจ้าหน้าที่บัญชีที่มีความรู้พื้นฐานด้านการจัดทาบัญชีด้วย จึงทาให้สามารถจัดทาได้ รวมถึง มี
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ระบบการติดตามแก้ไขปัญหาสมาชิกที่ขาดการช าระคืน โดยเชิญสมาชิกมาพูดคุยถึงปัญหา และ
หาทางออกร่วมกัน เช่น การการหยุดคิดค่าปรับ และส่วนที่ค้างชาระจะใช้วิธีหารเฉลี่ย 10 งวด พร้อม
ส่งงวดปัจจุบัน และมีการออกจดหมายทวงถามสมาชิกตามเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กาหนด ทาให้
มีสมาชิกที่มีปัญหาการชาระคืนไม่มากเพียง 4-5 ราย โดยสหกรณ์กาหนดค่าปรับสาหรับสมาชิกที่
ชาระไม่ตรงเวลาวันละ 5 บาท
กรรมการสหกรณ์ มีความเห็นว่า ปัจจัย ที่ทาให้สหกรณ์บรรลุวัตถุประสงค์ และมี
ประสิทธิภาพที่สาคัญ ได้แก่
(1) ความร่วมมือของสมาชิกในการปฏิบัติตามกติกา ระเบียบ รวมถึงความร่วมมือใน
การทากิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน
(2) ความตั้งใจความเข้มแข็งในการทางานของกรรมการมองประโยชน์ของชุมชน
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน
(3) สมาชิกมีความเชื่อมั่นในการบริหารงานของกรรมการ
(4) การที่สมาชิกได้รับประโยชน์จากสหกรณ์อย่างแท้จริง ตั้งแต่เรื่องที่อยู่อาศัย เรื่อง
ทุนประกอบอาชีพ เรื่องสวัสดิการต่าง ๆ ที่ได้รับจากสหกรณ์
4) ผลกำรสั มภำษณ์ ค วำมเห็ น เจ้ำ หน้ ำ ที่ ก รมตรวจบัญ ชีส หกรณ์ แ ละกรมตรวจบั ญ ชี
สหกรณ์
จากการสั มภาษณ์ นั กวิช าการตรวจสอบบัญชีช านาญการ กรมตรวจบัญชีส หกรณ์ และ
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ มี่ได้รับมอบหมายให้สนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้าน
การจัดทาบัญชีให้สหกรณ์เคหสถานชุมชนป่ากล้วย จากัด และเป็นผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ มาตั้งแต่ปี
2557 ถึงปัจจุบัน พบว่า
(1) บทบาท หน้าที่ในการพัฒนาหรือ สนับสนุนการทางานของสหกรณ์
ผู้ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ กลุ่มพัฒนาระบบการเงินและการบัญชี สานักมาตรฐานการ
บัญชีและการสอบบัญชี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มีบทบาท หน้าที่ พัฒนาสหกรณ์เพื่อให้สหกรณ์ต่าง ๆ
ในความดูแลสามารถจัดทาบัญชีและงบการเงินได้ ซึ่งอีกบทบาทหน้าที่ คือ กาหนดหลักสูตรและเป็น
วิทยากรในการอบรม พัฒนาสหกรณ์ในด้านการจัดทาบัญชีและงบการเงิน ซึ่งในปี 2562 ได้รับการ
แต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์เคหสถานชุมชนป่ากล้วย จากัด สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2562 โดยได้ตรวจสอบงบการเงินประจาปีและแสดงความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชีอย่างไม่มี
เงื่อนไข ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ มีหน้าที่ในการส่งเสริม ให้คาแนะนา ช่วยเหลือสหกรณ์
ต่าง ๆ ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ พรบ.สหรกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบต่าง ๆ ที่ กรมส่งเสริมสหร
กรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กาหนด เพื่อนามาสู่การปฏิบัติหรือการปรับปรุงระเบียบภายในสหร
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กรณ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่าง ๆ โดยได้รับมอบหมายให้ดูแลสหกรณ์เคหสถานชุมชนป่ากล้วย
พัฒนา จากัด มาตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน
(2) ปัจจัยสภาพแวดล้อม มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินเชื่อ
เจ้าหน้าที่ทั้ง 2 หน่วยงานได้ให้ความเห็นที่สอดคล้องกัน คือ สหกรณ์สามารถปฏิบัติ
ตามข้อบังคับ และระเบียบ รวมถึงมีความเข้าใจเป็นอย่างดี ด้านสภาพทางเศรษฐกิจ มีผลต่อการชาระ
คืนของสมาชิก เช่น สถานกาณณ์โควิด-19 สมาชิกได้รับผลกระทบด้านอาชีพ รายได้ ทาให้ไม่สามารถ
ชาระคืนสหกรณ์ได้ ซึ่งสหกรณ์ฯ ได้มีการช่วยเหลือสมาชิกโดยให้สมาชิกพักชาระคืนหนี้ และสหกรณ์
ขอพักชาระหนี้กับสถาบัน ซึ่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ มีความเห็นเพิ่มเติมว่า ถึงแม้จะมีปัญหา
ด้านเศรษฐกิจบ้าง แต่สหกรณ์มีการช่วยเหลือสมาชิก โดยการปล่อยเงินกู้สามัญ และเงินกู้ฉุกเฉิน
ให้กับสมาชิกที่มีปัญหาด้านอาชีพ รายได้ ในวงเงินไม่มาก 20,000-30,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ
10 ต่อปี สมาชิกที่ใช้บริการประมาณ 50 คน และสมาชิกที่มีปัญหาการชาระคืน ก็มีเพียง 4-5 คน
จึงมองว่าสภาพเศรษฐกิจอาจเป็นปัญหาและส่งผลกระทบกับการบริหารจัดการสินเชื่อ แต่สหกรณ์ก็
สามารถแก้ไขปัญหาได้ การหนุนเสริมการทางานของหน่วยงาน เห็นว่าความต่อเนื่องของเจ้าหน้าที่
ส่งผลต่อการทางานของสหกรณ์ เห็นได้จากในช่วงก่อนปี 2557 ซึ่งเป็นที่คณะกรรมการยังขาดความรู้
ความเข้าใจด้านการจัดทาบัญชี ซึ่งพบว่ามีการสับเปลี่ยน โยกย้ายเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในการลง
หนุนเสริม ส่งผลให้สหกรณ์ประสบปัญหาตกค้างการปิดบัญชีเป็นเวลา 3 ปี สาหรับสถาบันซึ่งเป็น
หน่วยงานที่สนับสนุนสินเชื่อ เห็นว่าเกณฑ์การสนับสนุนสินเชื่อของสถาบันรวมถึงเงื่อนไขต่าง ๆ เช่น
สอดคล้องกับความสามารถของสมาชิก มีความยืดหยุ่น ทาให้สหกรณ์สามารถบริหารจัดการส่วนต่าง
จากดอกเบี้ยได้ อย่างไรก็ตาม ในการทางานขอให้สถาบันพิจารณาความพร้อมของสหกรณ์ในด้านคน
ท าบั ญ ชี ข องสหกรณ์ เนื่ อ งจากส่ ว นใหญ่ เ ป็ น สหกรณ์ ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น มาแก้ ไ ขปั ญ หาชุ ม ชนที่ มี ค วาม
เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย ดังนั้น ความพร้อมของคนทางานด้านบัญชี จึงค่อนข้างเป็นข้อจากัดของแต่
ละสหกรณ์
(3) ปัจจัยทรัพยากรที่จาเป็นในการดาเนินงานด้านสินเชื่อของสหกรณ์
สหหกรณ์ มีการจัดโครงสร้างคณะกรรมการ การแบ่งบทบาท หน้าที่ คนทางาน
ชัด เจน และส่ ว นใหญ่ ทางานตามที่ ไ ด้มี การมอบหมาย โดยมี ก รรมการที่ ทางานจริ ง จัง ต่ อ เนื่ อ ง
ประมาณ 5 คน จาก 9 คน กรรมการมีการทางานที่เป็นระบบ เช่น ฝ่ายติดตามหนี้ ก็จะทาหน้าที่ใน
การเชิ ญ สมาชิ ก ที่ มี ปั ญ หาการช าระคื น มาพู ด คุ ย ตกลงเรื่ อ งการช าระคื น จั ด ท าหนั ง สื อ ติ ด ตาม
ทวงถาม มี การประชุ ม คณะกรรมการทุก เดื อน และมี ก ารปรึ ก ษาหารือ กั น อย่ า งต่ อเนื่ อ งรวมถึ ง
กรรมการมีความพยายามที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ตลอดถึงแม้ว่าจะเป็นผู้สูงอายุ
สหกรณ์ใช้ระบบจัดจ้างผู้จัดทาบัญชีซึ่งเป็นสมาชิ กที่มีความรู้ด้านการจัดทาบัญชี
ซึ่งเป็นหัวใจในการบริหารจัดการการเงินและสินเชื่อ มีการจัดทาบัญชีตามมาตรฐาน รวมถึง กรรมการ
ต้องรู้บทบาท หน้าที่ของกรรมการ และมีความเข้าใจต่อข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ ซึ่งเป็นสิ่งที่
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จาเป็นและส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงาน เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับสมาชิก แต่ทั้งนี้
ยังประกอบไปด้วยความตั้งใจของกรรมการในการทางานด้วย
สหกรณ์มีความพร้อม หรือความเพียงพอของอุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ช่วยในการทางาน
มองว่าความรู้ ความเข้าใจเรื่องระบบัญชีมีสาคัญกว่าด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ เนื่องจากหากมีเครื่องมือ
อุปกรณ์ที่ดีแต่ไม่เข้าใจระบบบัญชีก็ไม่สามารถทาได้ แต่ในปัจจุบันซึ่งเป็นยุคเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ค มีส่วนสาคัญในการช่วยให้ระบบการทางานของชุมชนมีประสิทธิภาพ แต่ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่กรม
ส่ งเสริ มสหกรณ์พื้น ที่ 2 มองว่า การนาโปรแกรมด้านการจัดทาบัญชีมาใช้ยังมีข้อจากัดในการใช้
เนื่ องจากในทางบั ญชี การจั ดทาบั ญชีห ากมีการแก้ไขเอกสารจะต้องมีการเซ็นต์รับรองการแก้ไข
เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต แต่หากใช้โปรแกรมการแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ทาได้ง่ายอาจเป็นช่องว่างให้
เกิดการทุจริตได้
(4) ปัจจัยกระบวนการในการดาเนินงานของสหกรณ์
คณะกรรมการสหกรณ์มีขั้นตอนการดาเนินงานด้านสินเชื่อตาม ตามระเบียบ โดยมี
ระบบการประชุมเพื่อพิจารณาเงินกู้ทุกเดือน การจ่ายเงินกู้ตามระเบียบ ซึ่งสหกรณ์นี้มีการปิดประกาศ
ให้ส มาชิกทราบวัน พิจ ารณาเงินกู้ให้ วันรับชาระเงิน ทาให้ส มาชิกมีการดาเนินการตามขั้นตอนที่
สหกรณ์กาหนดได้ค่อนข้างดี เห็นได้จากคณะตรวจการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งประกอบด้ว ย
หัวหน้ากลุ่มเสริมสหกรณ์ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ จากพื้นที่อื่น 3-5 คน ได้ตรวจการดาเนินงานของ
สหกรณ์ โดยตรวจเอกสารสาคัญ เช่น รายงานการประชุมคณะกรรมการ เอกสารสัญญาต่าง ๆ พบว่า
สหกรณ์มีการดาเนินงานเป็นไปตามระเบียบ ไม่พบประเด็นปัญหาจากการดาเนินงาน นอกจากนี้
สหกรณ์ยังสามารถบริหารสินเชื่อให้มีสภาพคล่องค่อนข้างดี เห็นได้จากการปล่อยกู้สามัญและกู้ฉุกเฉิน
ให้กับสมาชิก ซึ่งมีสมาชิกใช้บริการอย่างต่อเนื่อง และการดาเนินงานของสหกรณ์มีผลกาไร สามารถ
ปันผลคืนให้สมาชิก ซึ่งสหกรณ์มีการจ่ายปันผลเป็นเงินสด และเลี้ยงข้าวสมาชิกในชุมชน รวมถึงมี
ระบบการติดตาม ทวงถามการชาระคืนจากสมาชิกตามที่เจ้าหน้าที่ได้แนะนา โดยมีการอธิบายถึง
ผลกระทบจากการไม่ชาระคืน และทาข้อตกลงในการชาระคืนใหม่ รวมถึงมีมาตรการจัดเก็บค่าปรับ
เป็นรายวัน ๆ ละ 5 บาท สาหรับสมาชิกที่ชาระล่าช้า หรือขาดการชาระ ซึ่งเป็นผลให้สมาชิกมีการ
ชาระคืนตรงเวลา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมสหกรณ์ชุดปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ คนรุ่นใหม่มีน้อย
ในอนาคตอาจจะประสบปัญหาขาดคนทางาน และเนื่องจากเป็นการทางานที่ไม่มีค่าตอบแทน จึงขาด
แรงจูงใจในการที่จะทาให้มีคนรุ่นใหม่เข้ามาทางาน ประกอบกับคนทางานด้านบัญชี การเงิน ของ
ชุมชนก็ค่อนข้างหายาก ดังนั้น จึงมองว่าความเสี่ยงของสหกรณ์คือ เรื่องคนทางาน ซึ่งหากกรรมการ
ชุดปัจจุบันหมดวาระ หรือย้ายออกนอกชุมชน สหกรณ์ก็จะประสบปัญหาในอนาคต
(5) ระบบการทางานของกรรมการในมิติการบริหารจัดการที่ดี (ซื่อสัตย์ โปร่งใส
การมีส่วนร่วม) พบว่าสหกรณ์มีระบบการตรวจสอบการทางานกันเอง เห็นได้จากผู้จัดทาบัญชี และ
เหรัญญิก มีการสอบทานตัวเลขทางบัญชี ว่าตรงกันหรือไม่ ซึ่งระเบียบที่กาหนดให้สหกรณ์ถือเงินสด
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ในมื อ ได้ ไ ม่ เ กิ น 5,000 บาท ต่ อ วั น สหกรณ์ จึ ง มี ก ารตรวจนั บ เงิ น สดในมื อ อยู่ เ สนอ นอกจากนี้
คณะกรรมการสหกรณ์ยังบทางานด้วยความ เสียสละอีกด้วย เห็นได้จากการไม่รับโบนัสกรรมการในปี
บัญชี 2562 เนื่องจากในปีดังกล่าวสหกรณ์มีผลกาไรน้อยกว่าในปีที่ผ่านมา กรรมการจึงขอรับโบนัส
เพียง 1 ใน 4 ของโบนัสที่ควรจะได้รับ โดยนาส่วนที่ไม่รับไปพิจารณาจ่ายปันผลให้สมาชิก ที่สาคัญอีก
ประการหนึ่งคือ การเปิดโอกาสให้สมาชิกได้แสดงความคิดเห็นในกิจกรรมของสหกรณ์ เช่น เรื่องการ
ติดตั้งวงจรปิดในโครงการ การจัดระบบการจอดรถในชุมชน สมาชิกสามารถแสดงความคิดเห็นในทุก
เรื่องที่เกี่ยวกับชุมชนและส่วนรวม
(6) ความเห็นต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินเชื่อของสหกรณ์ฯ
โดยลาดับความสาคัญ ดังนี้
- คณะกรรมการมีค วามเข้ าใจระบบสหกรณ์ พระราชบัญ ญั ติส หกรณ์ ระเบี ย บ
คาแนะนานายทะเบียนสหกรณ์ ข้อบังคับชองสหกรณ์ ระเบียบของสหกรณ์ มติที่ประชุมของสหกรณ์
- มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการด าเนิ น การสหกรณ์ เ พื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารสหกรณ์ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ เช่ น การก าหนดระเบี ย บของสหกรณ์ การประกาศให้ ส มาชิ ก ทราบในเรื่ อ งการ
ดาเนินการของสหกรณ์ เช่น สหกรณ์กาหนดรับชาระเงินกู้ ดอกเบี้ย หุ้น จากสมาชิกทุกอาทิตย์ต้น
เดือน เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สรุปรายการรับประจาวันเพื่อนาเงินเข้าธนาคาร
- สมาชิกส่วนใหญ่ชาระหนี้ได้เป็นไปตามกาหนด เนื่องจากมีประกาศของสหกรณ์
เป็นผลให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ
- คณะกรรมการฯ ก าหนดระเบี ย บเงิ น กู้ สิ น เชื่ อ ประเภทสามั ญ และฉุ ก เฉิ น
เนื่องจากสหกรณ์มีสภาพคล่องที่ดี จึงนาเงินช่วยเหลือสมาชิก
- สหกรณ์ส ามารถประชุมใหญ่ได้ ภายใน 150 วัน หลั งสิ้ นปีบัญชี 30 กันยายน
2562 เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563
(7) ความเห็นเกี่ยวกับจุดอ่อน จุดแข็งในการดาเนินงานของสหกรณ์เคหสถานชุมชน
ป่ากล้วยพัฒนา จากัด พบว่าสหกรณ์มีจุดอ่อน ดังนี้
- สหกรณ์ควรสนับสนุนให้ผู้แทนของสหกรณ์เข้ารับการอบรมการจัดทาบัญชีและงบ
การเงิน เพื่อเป็นการสลับหมุนเวียนเข้ามาปฏิบัติงานของสหกรณ์
- คณะกรรมการบางท่านขาดการศึกษาระเบียบ ขาดความเข้าใจต่อบทบาท หน้าที่
ของกรรมการ ระบบการบริหารงานของสหกรณ์ ทาให้การทางานไปตกอยู่กับกรรมการคนที่ทางาน
ซึ่งทาให้คณะกรรมการทางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ
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(8) จุดแข็ง
- คณะกรรมการสหกรณ์ มี ก ารท างานด้ ว ยความเสี ย สละทั้ ง เวลา เสี ย สละ
งบประมาณ เนื่องจากในการเป็นคณะกรรมการสหกรณ์จะต้องมีภารกิจในการไปประชุมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องบ่อย ซึ่งทาให้คณะกรรมการต้องหยุดงาน ซึ่งบางครั้งทาให้เสียรายได้ เนื่องจากทางาน
รับจ้าง จึงมองว่าคณะกรรมการเป็นผู้ที่ค่อนข้างเสียสละ
- คณะกรรมการมีความเข้าใจในระบบสหกรณ์ จึงสามารถทางานได้เป็นระบบ
- ความรู้ ทักษะในการบริหารงานของคณะกรรมการสหกรณ์ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่
บัญชีของสหกรณ์ คือ ป้าผัน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ทักษะ ด้านการบริหารการเงิน และบัญชี ทาให้ระบบ
บัญชีของสหกรณ์เป็นระบบตามมาตรฐาน สามารถตรวจสอบได้ สร้างความเชื่อมมั่นให้กับสมาชิก
- การให้ข้อมูล ข่าวสารของกรรมการ ได้แก่ วันรับชาระเงิน ค่าปรับที่เกิดจากการ
ชาระล่าช้า ส่งผลต่อการชาระคืนสินเชื่อที่ตรงเวลา
- ความเชื่อมั่นในตัว กรรมการ ที่เกิดจากความสามารถในการจัดทาบัญชีแ ละงบ
การเงินได้เป็นปัจจุบัน และสามารถนาข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการสหกรณ์ได้
(9) ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินเชื่อของสหกรณ์
- การส่งเสริมให้เกิดการจัดตั้งสหกรณ์เคหสถาน เสนอให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
พิจารณาให้ทุกสหกรณ์มีคนทาบัญชีที่ชัดเจนก่อน เนื่องจากบัญชีเป็นหัวใจสาคัญในการบริหารจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพ
- การส่งเสริมอุดมการณ์สหกรณ์ให้กับคณะกรรมการสหกรณ์ ให้มีความเข้าใจใน
สหกรณ์ ซึ่ ง คนท างานต้ อ งเสี ย สละ มี ค วามซื่ อ สั ต ย์ เปิ ด โอกาสการมี ส่ ว นร่ ว มของสมาชิ ก และ
ต้องสามารถตอบสนองความต้องการของสมาชิ กได้ เพื่อให้คณะกรรมการได้ยึดเป็นแนวทางการ
ทางานที่สาคัญ
8. อภิปรำยผลกำรศึกษำ
การศึกษาปั จจั ย ที่ส่ งผลต่อการบริห ารจัดการสิ นเชื่อของสหกรณ์เคสถานชุมชนป่ากล้ ว ย
พัฒนา จากัด เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เป็นการศึกษวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยอาศัย
การเก็บรวบรวมข้อมูล จากการ สอบถามจากสมาชิกสหกรณ์ และการสัมภาษณ์คณะกรรมการ และ
ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้
สหกรณ์เคหสถานชุมชนป่ากล้วยพัฒนา จากัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2549
ซึง่ ดาเนินงานมาเป็นระยะเวลา 13 ปี ณ วันสิ้นปีบัญชีวันที่ 30 กันยายน 2562 มีสมาชิก จานวน 122
คน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 4 คน มีทุนดาเนินงานทั้งสิ้น 12,488,454.66 บาท ลดลงจากปีก่อน จานวน
1,688,993.29 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.91 เนื่องจากสหกรณ์ดาเนินธุรกิจด้านสินเชื่อเพียงด้านเดียว
ซึ่งมีปริมาณธุรกิจ รวมทั้งสิ้น 2,180,612.00 บาท ดังนั้นเมื่อสหกรณ์มีการชาระคืนต้นเงินกู้กับสถาบัน
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จึงทาให้ทุน ของสหกรณ์ลดลง ส่งผลให้ การดาเนินงานของสหกรณ์มีกาไรสุทธิ 349,982.99 บาท
ลดลงจากปีก่อนจานวน 53,608.16 บาท หรือลดลงร้อยละ 13.28 (รายงานผู้สอบบัญชี สาหรับสิ้นปี
บัญชี สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562)
1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อประประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรสินเชื่อของสหกรณ์
(1) ปัจจัยบริบท สภาพแวดล้ อม จากผลการศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อมทางด้าน
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม วัตถุประสงค์ของสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัย และการสนับสนุนของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่าปัจจัยสภาพแวดล้อมส่งผลต่อการประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินเชื่อ
ในระดั บ ค่ า เฉลี่ ย 3.98 จั ด อยู่ ใ นเกณฑ์ ร ะดั บ สู ง เมื่ อ พิ จ ารณาปั จ จั ย สภาพแวดล้ อ มที่ ส่ ง ผลต่ อ
ประสิทธิภาพใน 3 ลาดับแรก ได้แก่
- ความสอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการของสมาชิก คณะกรรมการและ
สมาชิกเห็นว่าสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยของสถาบัน สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของ
สมาชิกที่เดือดร้ อนด้านที่อยู่อาศัย ซึ่งสอดคล้ องกับผลการสั มภาษณ์คณะกรรมการสหกรณ์ และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ที่กล่าวว่า “เกณฑ์ กติกาต่าง ๆ ชุมชนสามารถเข้าถึงและสามารถปฏิบัติตามได้
ในส่วนกติกาการกู้ยืมชุมชนก็ค่อนข้างปฏิบัติตามได้ ” ดังนั้น เมื่อวัตถุประสงค์ของสินเชื่อสอดคล้อง
กับปัญหาของชุมชน ชุมชนสามารถนาสินเชื่อไปแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยได้ตรงกับความต้องการใน
ลักษณะของการรวมกลุ่มแก้ไขปัญหา ชุมชนจึงทาตามกติกาของสินเชื่อเพื่อรักษาเครดิตของชุมชน
การบริหารจัดการสินเชื่อของสหกรณ์จึงมีประสิทธิภาพ
- การดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ พบว่าสหกรณ์ได้ดาเนินการตาม
วัตถุประสงค์ของสินเชื่อ กล่าวคือ นาสินเชื่อมาปล่อยกู้ให้สมาชิกเพื่อเช่าซื้อที่ดินและปลูกสร้างบ้านได้
ครบตามจานวนที่เสนอกับสถาบัน จานวน 90 ครัวเรือน และสามารถปลูกสร้างบ้านได้แล้วเสร็จตาม
รูป แบบที่เสนอกับ สถาบั น สอดคล้ องกับแนวคิดการบริห ารจัดการสิ นเชื่อซึ่ง สุ รศักดิ์ นาคสวัส ดิ์
(2562) ได้กล่าวไว้ว่าคณะกรรมการดาเนินงานสหกรณ์หรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จะต้องให้ความสาคัญ
กับการบริหารหนี้ กล่าวคือ ต้องให้สมาชิกใช้ประโยชน์ในเงินกู้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด คือ เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์การก่อหนี้อย่างแท้จริง ดังนั้น จะเห็นว่าสมาชิกเชื่อมั่นในการบริหารงานของสหกรณ์
กล่าวคือ หากสหกรณ์ไม่สามารถควบคุมให้สมาชิกสร้างบ้านได้ตามวัตถุประสงค์ที่เสนอใช้สินเชื่อกับ
สถาบัน จะทาให้สมาชิกไม่เชื่อมั่นในการบริหารงานของสหกรณ์ ซึ่งจะส่งผลต่อการชาระคืนสินเชื่อใน
ที่สุด
- ความสามารถในการปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ ซึ่งสอดคล้องกับ
ความเห็นของเจ้าหน้าที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งเห็นตรงกันว่า
สหกรณ์มีความเข้าใจในข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ และสามารถปฏิบัติตามได้ และคณะกรรมการ
สหกรณ์ ยั งเห็ น ว่าความร่ว มมือของสมาชิกในการปฏิบัติตามระเบียบ เป็นปัจจัยที่ทาให้ ส หกรณ์
สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การที่สมาชิกและกรรมการสหกรณ์ มีความเข้าใจ
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ระบบสหกรณ์ และสามารถปฏิบัติการระเบียบต่าง ๆ ได้ ส่งผลถึงประสิทธิภาพในการบริหารสินเชื่อ
ของสหกรณ์ กล่าวคือ หากสหกรณ์มีข้อบังคับ ระเบียบที่รัดกุม แต่สมาชิกและกรรมการไม่สามารถ
ปฏิบัติระเบียบได้ การบริหารงานก็จะไม่มีประสิทธิภาพ
การที่ผู้ทรงอิทธิพลในพื้นที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินเชื่อน้อยที่สุด
ผู้ วิ จั ย สรุ ป ว่ า เนื่ องจากสมาชิ ก ของสหกรณ์ เ ป็ นสมาชิ ก ที่ ม าจากปัญ หาความเดื อ ดร้ อนเดี ย วกั น
มีความสั มพัน ธ์กัน ตั้งแต่กระบวนการจัดตั้งสหกรณ์ การออมทรัพย์ การทากิจกรรมต่าง ๆ ดังนั้น
ความขัดแย้งที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารสหกรณ์จึงอาจมีน้อย
(2) ปัจจัยนาเข้า พบว่าในภาพรวมความเพียงพอ เหมาะสม ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการสินเชื่อ ในระดับค่าเฉลี่ย 4.08 จัดอยู่ในเกณฑ์ระดับสูง เมื่อพิจารณาปัจจัยนาเข้าที่
ส่งผลต่อประสิทธิภาพใน 3 ลาดับแรก พบว่า
- ความซื่อสัตย์ สุจริตของกรรมการและเจ้าหน้าที่ ซึ่งสอดคล้องกับให้ความเห็นของ
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ที่ได้ให้ความเห็นว่าคณะกรรมการมีความซื่อสัตย์ ทุจริต เห็นได้จากในช่วงปีที่
สหกรณ์ไม่สามารถปิดงบการเงินได้เป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน จากการตรวจสอบเอกสารทางการเงินของ
ผู้ส อบบั ญชีพบว่าไม่เกิดความเสีย หายทางการเงิน สอดคล้องกับความเห็นของ ปาจารีย์ ขาอุทก
(2550) ที่พบว่าความโปร่งใสของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ที่ดาเนินงานโดยรักษานโยบาย
ของสหกรณ์ บนพื้น ฐานของการมีคุณธรรมเป็นปัจจัยที่ส าคัญของความสาเร็จของโครงการ และ
สอดคล้ องกับ ผลการศึกษาของ ประสพชัย พสุนนท์ และพิ ทักษ์ ศิริว งศ์ (2556) ซึ่งทาการศึกษา
ประสิ ทธิภ าพและกุญแจแห่ งความส าเร็จในการดาเนินการสหกรณ์การเกษตร พบว่าพนักงานที่
ซื่อสัตย์ การปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการที่ซื่อสัตย์ ย่อยนามาสู่ความก้าวหน้าและเติบโตของสหกรณ์
ดังนั้น การรทางานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตของกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จึงเป็นปัจจัยสาคัญที่
ส่ ง ผลให้ เ กิด ประสิ ท ธิภ าพในการบริ ห ารงาน อี กทั้ งยั งสร้ างความเชื่อ มั่น ให้ กั บสมาชิก กล่ าวคื อ
หากคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์มีการทุจริต สมาชิกจะไม่เชื่อในการบริหารงานของกรรมการ
และสหกรณ์อาจไม่บ รรลุ วัตถุป ระสงค์ในการแก้ไ ขปัญหาที่อยู่อาศัยให้ กับสมาชิก เนื่องจากบ้าน
สมาชิกอาจไม่แล้วเสร็จ และอาจไม่สามารถชาระคืนสินเชื่อสถาบันได้ตามเงื่อนไข
- การมี ส่ ว นร่ ว มในการเข้ า ร่ ว มการประชุ ม ร่ ว มกิ จ กรรมอื่ น ๆ ของสมาชิ ก ซึ่ ง
สอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการสหกรณ์ ซึ่งเห็นว่าสมาชิกให้ความร่วมมื อกับกิจกรรมของ
สหกรณ์เป็นอย่างดี โดยเฉพาะด้านการชาระคืนสินเชื่อ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ประสพชัย
พสุนนท์ และพิทักษ์ ศิริวงศ์ (2556) ศึกษาประสิทธิภาพและกุญแจแห่งความสาเร็จในการดาเนินการ
สหกรณ์การเกษตร พบว่า การมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์จะทาให้สหกรณ์ประสบความสาเร็จได้
ดังนั้น การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในสหกรณ์ จะนามาซี่งประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสินเชื่อ
กล่าวคือ หากกรรมการสหกรณ์มีระบบการทางานที่ดีแต่สมาชิกไม่มีส่วนร่วมในการกิจการสหกรณ์
การบริ ห ารจั ดการสิ น เชื่อก็จ ะไม่มีประสิ ทธิภ าพ การมีส่ ว นร่ว มในการแสดงความคิดเห็ นต่อการ
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บริ ห ารงานสหกรณ์ จ ะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ คณะกรรมการและสมาชิ ก ในการพั ฒ นาสหกรณ์ ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพต่อไป
- การเปิดโอกาสให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของสหกรณ์ สะท้อนให้เห็นว่า
คณะกรรมการบริหารงานตามหลักการสหกรณ์ที่สาคัญ คือ หลักการควบคุมโดยสมาชิก คือเสียงของ
สมาชิกเป็นใหญ่ ซึ่งสอดคล้องกับธรรมาภิบาลสหกรณ์ ดังนั้น การเปิดโอกาสให้สมาชิกเข้ามามีส่วน
ร่วมในกิจกรรมของสหกรณ์ เป็นการสร้างความผูกพันธ์ ความเป็นเจ้าของร่วมในกิจการ นามาสู่การ
บริหารงานที่มีประสิทธิภาพของสหกรณ์ และ ความเพียงพอของเจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน ซึ่งสอดคล้อง
กับ ความเห็ น ของผู้ส อบบั ญชีส หกรณ์ และเจ้าพนักงานส่ งเสริมสหกรณ์ ที่เห็นว่าการที่ ส หกรณ์มี
เจ้าหน้าที่บัญชี และผู้รับผิดชอบด้านการเงินที่แยกกันชัดเจน รวมถึง ผู้จัดทาบัญชีที่มีความรู้ มีทักษะ
ด้านบัญชี เป็นหัวใจในการบริหารจัดการการเงินและสินเชื่อ ดังนั้น เจ้าหน้าที่บัญชี และผู้รับผิดชอบ
ด้ า นการเงิ น มี ค วามส าคั ญ ต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การสิ น เชื่ อ เป็ น อย่ า งมาก กล่ า วคื อ
หากสหกรณ์ไม่มีผู้รับผิดชอบด้านบัญชี การเงิน ที่ชัดเจน จะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของสมาชิก และ
หน่วยงานที่สนับสนุน
ทั้งนี้ ความเพียงพอในการนาเทคโนโลยีเข้ ามาช่วยในการทางาน ซึ่งมีค่าฉลี่ยน้อย
ที่สุ ด สอดคล้ องกับ ความเห็ น ของคณะกรรมการสหกรณ์ ที่เห็ นว่ าการใช้ เทคโนโลยีเป็น เรื่องที่ ดี
แต่สาหรับการนาโปรแกรมทางบัญชีมาใช้ ยังอาจมีช่องว่างที่ทาให้เกิดการทุจริตได้ อันเนื่องมาจาก
การแก้ไขเอกสารที่สามารถทาได้ง่าย ดังนั้น การนาเทคโนโลยีมาใช้ในการสนับสนุนการทางานจะช่วย
ให้สหกรณ์มีประสิทธิภาพมากขึ้น กล่าวคือ จะช่วยให้สหกรณ์สามารถจัดทาระบบบัญชีได้รวดเร็วขึ้น
และหากผู้จัดทามีความเข้าใจในระบบการบันทึกโปรแกรมจะช่วยลดเรื่องเวลาในการจัดทาเอกสาร
แต่อย่ างไรก็ตามหากจะน าโปรแกรมมาใช้ อาจต้ องมี การออกแบบระบบการติดตาม ตรวจสอบ
การบันทึกบันชีให้เกิดความถูกต้อง
(3) ปั จ จั ย กระบวนการด าเนิ น งานด้ า นสิ น เชื่ อ ภาพรวมกระบวนการด้ า นการ
ดาเนินงานด้านสินเชื่อส่งผลต่อประสิทธิภาพต่อการบริหารจัดการสินเชื่อ ในระดับค่าคะแนนเฉลี่ย
4.11 จัดอยู่ในเกณฑ์ระดับสูง ซึ่งเมื่ อพิจารณากระบวนการดาเนินงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพใน 3
ลาดับแรก
ลาดับแรก ความถูกต้อง ครบถ้วน ของกระบวนการการจัดทาคาขอกู้ หนังสือสัญญา
เงินกู้ สัญญาค้าประกัน ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ที่ให้ความเห็นว่า
จากการการท างานที่ ผ่ า นมาไม่พ บประเด็ น ปั ญ หาในด้ า นการจัด ท าเอกสารของสหกรณ์ ดั ง นั้ น
กระบวนการขั้น ต้นของการใช้สิ นเชื่อของสมาชิก กับสหกรณ์ จึงเป็นกระบวนการที่มีความสาคัญ
หากมีการดาเนินการได้ถูกต้อง สมาชิกก็จะเกิดความเชื่อ มั่นในระบบการทางานของคณะกรรมการ
ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสินเชื่อ
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ลาดับที่สอง ความสามารถในการจัดประชุมใหญ่และรับรองงบการเงินของสหกรณ์
ประจาปี ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ที่กล่าวว่าประสิทธิภาพของสหกรณ์จะ
เห็นได้จากความสามารถในการจัดประชุมใหญ่และรับรองงบการเงินของสหกรณ์ประจาปีได้ ดั งนั้น
การที่สหกรณ์สามารถต้องดาเนิน การปิดงบการเงินนามาสู่การจัดประชุมใหญ่และการรับรองงบ
การเงินประจาปีได้ แสดงให้เห็นว่าสหกรณ์ว่าการบริหารงานของสหกรณ์มีประสิทธิภาพและเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กาหนด ทั้งนี้ หากสหกรณ์ ไม่สามารถจัดประชุมใหญ่และรับรอง
งบการเงินได้ แสดงว่าสหกรณ์ไม่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ลาดับ ที่ส าม การชาระคืนเงินต้น และดอกเบี้ย ของสมาชิกตรงตามระยะเวลาที่
กาหนด สอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ และเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ รวมถึง
ความเห็นของคณะกรรมการสหกรณ์ ที่ให้ความเห็นว่าการช าระคืนสินเชื่อของสมาชิกตรงเวลาที่
กาหนด ส่งผลต่อประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับรายงานผู้สอบบัญชี สาหรับสิ้นปีบัญชี สาหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562) ซึ่งพบว่าสหกรณ์มีลูกหนี้สามารถชาระหนี้ได้ตามกาหนด ร้อยละ
95.41 ของหนี้ถึงกาหนดชาระ ดังนั้น แสดงให้เห็นถึงความมีวินัย และรู้หน้าที่ของสมาชิกเป็นอย่างดี
และเห็นถึงประสิทธิภาพในการทางานของคณะกรรมการในการบริหารจัดการสินเชื่อ
การศึกษาพบว่าการดาเนินการด้านกฎหมายกับสมาชิกที่ไม่ชาระคืนเป็นเวลานาน
ซึ่ ง มี ค่ า เฉลี่ ย น้ อ ย เนื่ อ งจาก คณะกรรมการเห็ น ว่ า การด าเนิ น การทางกฎหมายจะส่ งผลต่ อ
ประสิทธิภาพในการบริหารสินเชื่อ ในกรณีที่สมาชิกไม่ปฏิบัติตามกฎ กติกา ดังนั้น การแก้ไขปัญหา
ด้วยกฎหมายไม่ใช่ทางออกที่ดีในการแก้ไขปัญหา วิธีการที่แก้ปัญหา คือ การที่คณะกรรมการและ
สมาชิกได้พูดคุย หาทางออกร่วมกันจะเป็นวิธีการแก้ไขปัญหา ซึ่งสหกรณ์ใช้วิธีการนี้ กับสมาชิกที่มี
ปัญหาการชาระคืน
(4) ผลผลิต ภาพรวมผลผลิตที่เกิดจากการดาเนินงานด้านสินเชื่อ มีค่าคะแนนเฉลี่ย
4.12 จัดอยู่ในเกณฑ์ระดับสูง ซึ่งหากพิจารณาผลผลิตที่เกิดจากการบริหารจัดการสินเชื่อของสหกรณ์
ใน 3 ลาดับแรก ได้แก่
- สหกรณ์สามารถชาระคืนสินเชื่อได้ตามเงื่อนไข ซึ่งปรากฎในรายงานการตรวจสอบ
บัญชี ณ สิ้นปีบัญชี 2562 ของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ว่าลูกหนี้สามารถชาระหนี้
ได้ตามกาหนด ร้อยละ 95.41 ดังนั้น การที่สมาชิกชาระคืนตรงตามเวลาเป็นผลผลิตจากการบริหาร
จัดการสินเชื่อ ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของกรรมการและสมาชิก แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการลูกหนี้ของสหกรณ์ที่ดี
- สหกรณ์ ส ามารถบริ ห ารจั ด การสิ น เชื่ อ ได้ ต รงตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ซึ่ ง ปรากฎใน
รายงานการตรวจสอบบัญชี ณ สิ้นปีบัญชี 2562 ของผู้ส อบบัญชีสหกรณ์ ที่รายงานว่า สหกรณ์มี
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมคงเหลือ จานวน 101 ราย เป็นเงิน 6,842,863.63 บาท จานวนนี้เป็นลูกหนี้เงินให้
กู้ยืมระยะยาว จานวน 5,025,606.89 บาท ซึ่งเป็นเงินกู้ที่สหกรณ์กู้จากสถาบัน เห็นได้จากการลงเก็บ
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ข้อมูลพบว่าสหกรณ์สามารถดาเนินการให้สมาชิกปลูกสร้างบ้านได้ครบตามจานวนที่เสนอกับสถาบัน
ดังนั้น การบริหารจัดการสินเชื่อได้ตรงตามวัตถุประสงค์เป็นผลจากการควบคุม ดูแลสมาชิกให้ใช้
สินเชื่อตรงตามวัตถุประสงค์ จึงเป็นผลผิตที่แสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสินเชื่อ
- สหกรณ์สามารถจัดทารายงานฐานะการเงินประจาปีได้เป็นปัจจุบัน ปรากฎตามผล
การรายงานผลการตรวจสอบบัญชี สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ของผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ที่ได้รับรองงบการเงินของสหกรณ์เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น การที่สหกรณ์มีเจ้าหน้าที่ที่จัดทาบัญชีที่ชัดเจน
และมีความรู้ ทักษะด้านบัญชี จึงส่งผลต่อผลผลิตที่สาคัญ คือสหกรณ์การจัดทารายงานฐานะการเงิน
ประจาปีได้เป็นปัจจุบัน ซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินเชื่อของสหกรณ์
- สามารถจั ด สรรผลกาไร และจ่า ยปั น ผลให้ ส มาชิก ได้ ซึ่ง สอดคล้ องกั บผลการ
สัมภาษณ์คณะกรรมการสหกรณ์ ที่ให้ความเห็นว่าการที่สมาชิกเห็นประโยชน์ของสหกรณ์จากกการ
กู้ยืม การจัดสรรเงินปันผล ส่งผลให้สหกรณ์มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น การที่สมาชิก
เห็นประโยชน์ของสหกรณ์จากการได้รับการจัดสรรผลกาไร การจ่ายปันผลให้สมาชิกได้ รวมไปถึงการ
จัดสรรสวัส ดิการต่าง ๆ เป็น ผลผลิ ตที่มีความส าคัญที่แสดงถึงประสิทธิภ าพในการบริหารจัดการ
สินเชื่อ และจะส่งผลต่อความยั่งยืนในการดาเนินงานในอนาคต
อย่างไรก็ตาม ผลผลิตที่สถาบันคาดหวังจากการบริหารจัดการสินเชื่อในมิติของการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกด้านอื่น ๆ เช่น พัฒนาอาชีพ รายได้ให้สมาชิก แก้ปัญหาหนี้นอกระบบให้
สมาชิกได้ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ผู้วิจัยสรุปว่า เนื่องจากสมาชิกส่วนใหญ่ยังมีภาระสินเชื่อค่าที่ดินและ
บ้านจึงทาให้ความสนใจในการพัฒนาด้านอื่น ๆ จึงยังมีน้อย ซึ่งในอนาคตสหกรณ์อาจพิจารณาเรื่อง
การส่งเสริมการออมทรัพย์กับสมาชิก เพื่อเป็นทุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองในอนาคต
นอกจากปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินเชื่อที่ได้จากการศึกษา
ข้างต้น ผู้วิจัยยังพบว่าสหกรณ์มีจุดแข็งในการดาเนินงาน ดังนี้
(1) คณะกรรมการสหกรณ์ มีการปรึกษาหารือกับอดีตคณะกรรมการ ทาให้การสาน
ต่อแนวคิดในการดาเนินงานสหกรณ์ตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งมีความต่อเนื่อง
(2) การบริหารงานของคณะกรรมการสหกรณ์เป็นการทางานด้วยใจ เสียสละทั้งใน
ด้านเวลา งบประมาณ โดยเห็นกับประโยชน์ของสมาชิก ไม่เห็นประโยชน์ส่วนตน เห็นได้จากเมื่อผล
การดาเนินงานมีผลกาไรลดลง คณะกรรมการสหกรณ์ได้เสียสละเงินโบนัสกรรมการที่ควรได้ตามการ
จัดสรร เพื่อนาไปเพิ่มเงินปันผลให้กับสมาชิก
(3) การมีผู้จัดทาบัญชีที่ชัดเจน และเป็นผู้ที่มีความรู้ ทักษะโดยตรง ทาให้สหกรณ์มี
ระบบบัญชีที่เป็นมาตรฐาน และส่งผลต่อประสิทธิภาพของสหกรณ์
(4) การมีส่วนร่วม และการให้ความร่วมมือของสมาชิก ในด้านกิจกรรมของสหกรณ์
รวมถึงการชาระคืน สาหรับจุดอ่อนในการบริหารงานของสหกรณ์ ผู้วิจัยพบว่า
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(5) คณะกรรมการด าเนิ น งานสหกรณ์ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ผู้ สู ง อายุ ซึ่ ง ในการบริ ห าร
สหกรณ์ต่อไปในอนาคตอาจมีข้อจากัดในการพัฒนา เช่น การนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการทางาน
(6) ขาดการพัฒนาคนรุ่นใหม่ในการเข้ามาทางาน เนื่องจากคนรุ่นใหม่ขาดความ
สนใจในกิจกรรมของสหกรณ์ และขาดแรงจูงใจในการเข้ามาทางาน
(7) คณะกรรมการบางส่ ว นยังไม่เข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเอง ทาให้ สหกรณ์
ทางานได้ไม่เต็มที่สหกรณ์ดาเนินธุรกิจด้านสินเชื่อด้านเดียว ซึ่งเมื่อสหกรณ์ชาระคืนสินเชื่อกับสถาบัน
ครบแล้วจะส่งผลให้สหกรณ์มีรายได้น้อยลง
2) ข้อเสนอต่อแนวทำงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจั ดกำรสินเชื่อของสหกรณ์
สหกรณ์เคหสถำนชุมชนป่ำกล้วยพัฒนำ จำกัด
(1) การพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการดาเนินงานในด้านบทบาท หน้าที่อย่าง
ต่อเนื่อง เนื่องจากยังพบว่ายังมีคณะกรรมการที่ยังไม่เข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเอง จึงจาเป็นต้องมี
การพัฒนาเพื่อให้คณะกรรมการดาเนินงานมี ความเข้าใจที่ตรงกัน เพื่อประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการ
(2) การพัฒนาสมาชิกในคนรุ่นใหม่เพื่อมาสานต่อแนวคิด อุดมการณ์สหกรณ์ รวมถึง
ด้านการบริหารจัดการที่ดีของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์สามารถบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพได้อย่าง
ต่อเนื่อง
(3) การพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์ เมื่อสหกรณ์ชาระคืนสินเชื่อของสถาบันครบแล้ว
ส่งผลให้รายได้ของสหกรณ์ลดน้อยลง ดังนั้น สหกรณ์จึงควรคิดเรื่องที่มาของรายได้ของสหกรณ์ใน
อนาคต ซึ่ ง อาจพิ จ ารณาเพิ่ ม วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารกู้ ยื ม ภายใน เช่ น เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาหนี้ น อกระบบ
ซึ่งพบว่าสมาชิกสหกรณ์ยังมีภาระหนี้สินอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงหนี้นอกระบบ
(4) ส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก จากข้อมูลพบว่าสมาชิกส่วนใหญ่ไม่มีเงินออม
ในแต่ละเดือน หรือที่มีมีสัดส่วนที่น้อย ดังนั้น หากสมาชิกชาระหนี้ครบแล้วควรให้สมาชิกมีการออม
เพื่อเป็นทุนของตนเอง
กรมส่งเสริมสหกรณ์
(1) สนับสนุนการอบรม การตอกย้าอุดมการณ์สหกรณ์ ให้กับคณะกรรมการดาเนินงานของ
สหกรณ์อย่ างต่อเนื่ องเมื่อมีการเปลี่ ยนแปลงคณะกรรมการดาเนินงาน เพื่อให้ การบริห ารจัดการ
สหกรณ์เป็นอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
(2) สนับสนุนการศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณะกรรมการดาเนินงาน ในด้าน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านอื่น ๆ จากสหกรณ์ที่มีการดาเนินการหรือเป็นต้นแบบที่ดี
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
คิดค้น พัฒนารูป แบบระบบบัญชีสหกรณ์เคหสถานให้ส อดคล้องกับความสามารถในการ
ดาเนินงานของสหกรณ์ จะเห็นได้ว่าสมาชิกสหกรณ์ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาในชั้นประถมศึกษา
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และคนทางานส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ แสดงให้เห็นว่าระบบบัญชีสหกรณ์เคหสถานในปัจจุบันอาจจะยัง
ไม่สอดคล้องกับความสามารถของชุมชน
สถำบันพัฒนำองค์กรชุมชน (องค์กำรมหำชน)
(1) สนับสนุนการอบรม พัฒนาศักยภาพผู้จัดทาบัญชีของสหกรณ์ ร่วมกับกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ตั้งแต่เริ่มต้นการจัดตั้งสหกรณ์ เพื่อให้ชุมชนเข้าใจและสามารถนาไปดาเนินการได้
(2) ค้นหา กระตุ้น พัฒนาคนรุ่นใหม่ในชุมชนในการเข้าร่วมกิจกรรมของสหกรณ์ เพื่อสานต่อ
การดาเนินงานของสหกรณ์
(3) สนับสนุนงบประมาณและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณะกรรมการดาเนินงาน ในด้าน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านอื่น ๆ จากสหกรณ์ที่มีการดาเนินการหรือเป็นต้นแบบ
(4) สนั บ สนุ น การบริ ห ารจั ด การที่ ดี ข องสหกรณ์ โดยจั ด ให้ มี ก ารติ ด ตาม สอบทานการ
ดาเนินงานของสหกรณ์ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมจากเครือข่ายองค์กรชุมชนในโครงการบ้านมั่นคง
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การบริหารจัดการสหกรณ์มีประสิทธิภาพ
(5) ร่วมกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์คิดค้นรูปแบบระบบบัญชีที่สอดคล้องกับความสามารถใน
การดาเนินงานของชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของผู้แทนสหกรณ์ในโครงการบ้านมั่นคง
3) ข้อเสนอแนะในกำรรศึกษำครั้งต่อไป
ควรทาการศึกษาการสืบทอดอุดมการณ์ในการบริหารจัดการสหกรณ์ที่มีประสิทธิภ าพจากคน
รุ่นเก่าสู่คนรุ่นใหม่ และบทบาทของสหกรณ์ในอนาคตหากมีการชาระคืนสินเชื่อกับสถาบันครบแล้ว
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คุณภำพชีวิตกำรทำงำนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำน
ของพนักงำนเทศบำลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี
เสาวณี ระรวยรส*
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทางาน ของพนักงาน
เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี 2) เพื่อศึกษาประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานเทศบาล
เมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี และ 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับ คุณภาพชีวิตการทางานกับ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี ทาการศึกษาเชิงปริมาณ
(Quantitative Research) โดยผู้ศึกษาได้เก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามจากผู้ปฏิบัติงานภายใน
เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี จานวน 214 คน แล้วนามาวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่
ข้อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงค่ าความถี่ (Frequency) และสถิ ติ ร้ อ ยละ
(Percentage) ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทางานและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาลเมือ งแสนสุ ข จั งหวัดชลบุรี โดยหาค่า เฉลี่ ย ( ̅ ) และค่า เบี่ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation: S.D.) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบสมมติฐาน เปรียบเทียบ
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทางานกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมือง
แสนสุข จังหวัดชลบุรี โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Correlation)
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย สถานภาพโสด มีอายุระหว่าง 30-40
ปี มีสถานะเป็นพนักงานจ้าง ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง
15,000-20,000 บาท มีคุณภาพชีวิตการทางาน อยู่ในระดับสูง ซึ่งมีค่าเฉลี่ยโดยรวม เท่ากับ 3.78
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .47 และมีประสิทธิผลการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับ สูง
มีค่าเฉลี่ ย เท่ากับ 3.65 มี ค่าส่ ว นเบี่ย งเบนมาตรฐานเท่ากั บ .67 ผลการทดสอบสมมติฐ านทั้ง 8
สมมติฐ าน พบว่า มีเพีย งด้านค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ ที่ไม่สั มพันธ์กับประสิ ทธิผลการ
ปฏิบัติงาน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คำสำคัญ: คุณภาพชีวิตการทางาน, ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน, พนักงานเทศบาล

*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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1. บทนำ
ปั จ จุ บั น รั ฐ บาลได้ ตั้ ง เป้ า หมายในการน าพาประเทศเข้ า สู่ โ มเดล “ประเทศไทย 4.0”
(Thailand 4.0) ที่มุ่งปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม”
เมื่อบริบททางเศรษฐกิจเกิดการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละหน่วยงาน ก็ต้องมี
การปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางสังคมและทิศทางการพัฒนาประเทศตาม
นโยบายของรัฐบาลด้วยเช่นกัน เพื่อให้หน่วยงานสามารถเติบโตได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
เมื่อพิจารณา ประกอบกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 25602564) ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ให้คนทางานในประเทศมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข สะท้อนถึงคุณภาพ
ชีวิตการทางาน (Quality of work life) ที่ต้องให้ ความสาคัญอย่างยิ่ง เพราะคนเป็นทรัพยากรที่
สาคัญ “ประเทศไทย 4.0” (Thailand 4.0) จะเกิดขึ้นได้ก็ ต้องอาศัยทรัพยากรบุคคลเป็นส าคัญ
ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะเป็นส่วนบริหารที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด จึงมีบทบาท
สาคัญในการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจกับการเปลี่ยนแปลงและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
เทคโนโลยีให้กับประชาชน ดังนั้น ผู้นาท้องถิ่น จึงมีบทบาทสาคัญมากในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นให้ก้าวหน้า ตลอดจนบุคลลากรของท้องถิ่นเองให้เป็นผู้มีศักยภาพสูงด้ว ย ซึ่งสอดคล้องกับ
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห ารทรั พ ยากรบุค คลส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2561-2565 โดยมีวั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริห ารทรัพยากรบุคคล เพื่อพัฒนา
ศักยภาพ และสามารถพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างบรรลุเป้าหมายและมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต (สานักงานคณะกรรมการมาตรฐานบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น, 2561)
ยุ ค นี้ เ ป็ น ยุ ค ของการเปลี่ ย นแปลง การเปลี่ ย นแปลงหลายอย่ า งเกิ ด ขึ้ น ในโลก ทั้ ง ด้ า น
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครอง เทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีการสื่อสาร ได้เข้ามามี
บทบาทสาคัญในการใช้ชีวิต รวมถึงการทางานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
มนุษย์จึงต้องรู้จักปรับตัว เปลี่ยนวิธีการคิด เปลี่ยนวิถีการดาเนินชีวิต เพื่อให้สอดคล้องไปกับยุค สมัยที่
เปลี่ ยนไป ฝ่ ายบริห ารทรั พยากรบุ คคล ซึ่งมีห น้าที่ในการบริหารงานด้านบุคลากรของหน่ ว ยงาน
จึงต้องเข้ามามีบทบาทสาคัญในการปรับรูปแบบการทางาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถก้าวทันตาม
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี พร้อมกับส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตการทางานที่ดีให้กับบุคลากร
เมื่อกล่าวถึง คุณภาพชีวิตการทางาน คน ถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและมีความสาคัญยิ่ง
ต่อหน่วยงาน ดังนั้น การมีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในสถานที่ทางานที่เหมาะสม เอื้อต่อการ
ทางาน จะทาให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความรู้สึกที่ดีต่องาน รู้สึกมั่นคง ทาให้เกิดความสุข เวลาปฏิบัติงาน
โดยจะส่ ง ผลดี ทั้ ง ต่ อ ตั ว บุ ค คลและหน่ ว ยงาน ทั้ ง นี้ การที่ จ ะท าให้ ห น่ ว ยงานเติ บ โตและประสบ
ความส าเร็ จ พนั ก งานถื อ เป็ น กลไกส าคัญ ที่ จ ะท าให้ ง านส าเร็จ ลุ ล่ ว งไปด้ว ยดี แต่ ก ารที่ จ ะท าให้
พนั กงานทุกคนตั้งใจทางานให้ ดีขึ้นนั้น ย่อมต้องมีคุณภาพชีวิตในการทางานที่ดีด้ว ย เพื่อใช้เป็ น
แรงจูงใจหรือแรงกระตุ้นให้พนักงานตั้งใจ ทางานมากขึ้น
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จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า คุณภาพชีวิตการทางานนั้น มีความสาคัญต่อหน่วยงานและตัว
ผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก การมีคุณภาพชีวิตการทางานที่ดี จะส่งผลให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล บรรลุตามเป้าหมายของหน่วยงาน ซึ่งผู้บริหารเทศบาลเมืองแสนสุข
จังหวัดชลบุ รี ได้ตระหนักและเห็น ความสาคัญของการมีคุณภาพชีวิตการทางานที่ดีของบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งทาหน้าที่หลักในการขับเคลื่อนนโยบายการบริหาร เพื่อให้สอดคล้องตรงตามวิสัยทัศน์
ของผู้ บ ริ ห าร ที่ ว่ า “เทศบาลเมื อ งแสนสุ ข เป็ น เมื อ งน่ า อยู่ พั ฒ นาการเรี ย นรู้ คู่ คุ ณ ธรรม
แหล่ งท่อ งเที่ย วสวยงามและยั่ งยื น รั กษาทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม เศรษฐกิจ รุ่งเรือ ง
ประชาชนอยู่ดีมีสุข ชุมชนเข้มแข็ง ดารงประชาธิปไตย ภายใต้ระบบการบริการที่ทันสมัย โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล”
ดั ง นั้ น ผู้ ศึ ก ษาจึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต การท างาน ที่ ส่ ง ผลต่ อ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นแนวทางให้กับ
ผู้บริหารและผู้ที่สนใจได้นาผลการศึกษา ไปปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ส่งเสริม
คุณภาพชีวิตการทางานของผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทางาน ของพนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี
2.2 เพื่อศึกษาประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี
2.3 เพื่ อศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ระหว่า งระดับ คุ ณภาพชี วิต การท างาน กับ ประสิ ทธิ ผ ลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี
3. สมมติฐำนในกำรศึกษำ
3.1 คุณภาพชีวิตการทางาน ด้านผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอของพนักงานเทศบาล
เมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
3.2 คุณภาพชีวิตการทางาน ด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพของพนักงาน
เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
3.3 คุณภาพชีวิตการทางาน ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคลของพนักงานเทศบาล
เมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
3.4 คุณภาพชีวิตการทางาน ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงานของพนักงานเทศบาล
เมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
3.5 คุณภาพชีวิตการทางาน ด้านการบูรณาการทางสังคมของพนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข
จังหวัดชลบุรี มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
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3.6 คุณภาพชีวิตการทางาน ด้านธรรมนูญในองค์การของพนักงานเทศบาลเมืองแสนสุ ข
จังหวัดชลบุรี มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
3.7 คุณภาพชีวิตการทางาน ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับงานด้านอื่นของพนักงานเทศบาล
เมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
3.8 คุณภาพชีวิตการทางาน ด้านความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคมของพนักงานเทศบาลเมือง
แสนสุข จังหวัดชลบุรี มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
4. กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ
กรอบแนวคิดในการศึกษา คุณภาพชีวิตการทางานมีองค์ประกอบที่เหมือนกันบ้างแตกต่าง
กันบ้าง ตามมุมมองของนักวิชาการแต่ละท่าน ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ใช้แนวคิดของ ของ Huse
and Cummings (อ้างอิงใน อานวยพร สะอิ้งทอง, 2556: 41-43) มาเป็นเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ชีวิตการทางาน ของพนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี เนื่องจากเป็นทฤษฎีที่ได้รับการ
ยอมรับ และเนื้อหาค่อนข้างครอบคลุม
ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน คือ แนวทางเชิงเป้าหมาย (Goal Attainment) ในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี
ผู้ศึกษานามาสร้างกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังนี้
คุณภำพชีวิตกำรทำงำน
1. ด้านผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ
2. ด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ
3. ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล
4. ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน
5. ด้านการบูรณาการทางสังคม
6. ด้านธรรมนูญในองค์การ
7. ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับงานด้านอื่น
8. ด้านความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคม
ภาพที่ 4.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา

ประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำน
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5. วิธีกำรศึกษำ
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานที่ปฏิบัติงาน
ภายในเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีจานวนทั้งสิ้น 463 คน ได้แก่ ข้าราชการ จานวน 109
คน ลูกจ้างประจา จานวน 16 คน และพนักงานจ้าง จานวน 338 คน (ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2563)
ซึ่งคานวณหากลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสาเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970)
ในการประมาณค่าสัดส่ว นของประชากร และกาหนดให้ สัดส่ว นของลั กษณะที่ส นใจในประชากร
เท่ากับ 0.5 ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 5% และระดับความเชื่อมั่น 95% กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการศึกษาครั้งนี้ มีจานวนทั้งสิ้น 214 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านภายในเทศบาลเมื อ งแสนสุ ข จั ง หวั ด ชลบุ รี ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย ข้ า ราชการ จ านวน
109 คน ลู กจ้ างประจา จ านวน 16 คน และพนักงานจ้าง 156 คน ก่อนเก็บข้อมูล ผู้ ศึกษาได้ นา
แบบสอบถามดั งกล่ าว มาวิ เคราะห์ ข้อมูล หาค่า ความน่ าเชื่อถื อของแบบสอบถาม โดยใช้ วิธีการ
สัมประสิทธิ์แอลฟา ของครอนบั ค (Cronbach’s Alpha) ปรากฏค่าความน่าเชื่อถือ (Reliability)
ดังนี้ คุณภาพชีวิตการทางาน Alpha = .938 และค่าประสิ ทธิผ ลการปฏิบัติงาน Alpha = .886
จากนั้นนาแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมทั้งหมด 214 ชุด มาทาการวิเคราะห์ประมวลผลด้วยเครื่อง
คอมพิวเตอร์ผ่านโปรแกรมสาเร็จรูป ทางสถิติสาหรับการวิจัยทางสังคม (Statistical Package to
the Social Science หรือ SPSS) โดยใช้หลักสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ และนาเสนอ
ผลการศึ ก ษา ผ่ า นการใช้ ค่ า สถิ ติ 2 แบบ คื อ สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา โดยการแจกแจงค่ า ความถี่
(Frequency) สถิ ติ ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย ( ̅ ) และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation: S.D.) และสถิติเชิงอนุ มาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบสมมติฐ าน โดยใช้ค่ า
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) จานวนกลุ่มตัวอย่าง 214 คน มีผลการศึกษา ดังนี้
ผลการศึกษาจาแนกตามเพศ ของพนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี ที่ใช้ศึกษาใน
ครั้งนี้ เป็นเพศชาย จานวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 61.1 และเป็นเพศหญิง จานวน 81 คน คิดเป็น
ร้อยละ 37.9
ผลการศึกษาจาแนกตามสถานภาพ ของพนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี ที่ใช้
ศึกษาในครั้งนี้ จานวนมากที่สุด คือ สถานะโสด จานวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 45.8 รองลงมา คือ
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สถานะสมรส จานวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 39.3 รองลงมา คือ สถานะอย่าร้าง/แยกกันอยู่ จานวน
20 คน คิดเป็นร้อยละ 9.3 และจานวนน้อยที่สุด คือ สถานะหม้าย จานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 5.6
ผลการศึกษาจาแนกตามอายุ ของพนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี ที่ใช้ศึกษาใน
ครั้งนี้ จานวนมากที่สุด คือ อายุระหว่าง 30-40 ปี จานวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 43 รองลงมา คือ
มีอายุต่ากว่า 30 ปี จานวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 28.5 รองลงมา คือ อายุระหว่าง 41-50 ปี จานวน
50 คน คิดเป็นร้อยละ 23.4 และจานวนน้อยที่สุด คือ อายุ 51-60 ปี จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ
5.1
ผลการศึกษาจาแนกตามประเภทบุคลากร ของพนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี
ที่ใช้ศึกษาในครั้งนี้ จานวนมากที่สุด คือ พนักงานจ้าง จานวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 72.9 รองลงมา
คือ ข้าราชการ จานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 23.4 และจานวนน้อยที่สุด คือ ลูกจ้างประจา จานวน
8 คน คิดเป็นร้อยละ 3.7
ผลการศึกษาจาแนกตามระดับการศึกษา ของพนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี
ที่ใ ช้ ศึก ษาครั้ ง นี้ จ านวนมากที่ สุ ด คื อ ระดั บ ปริ ญ ญาตรี จ านวน 121 คน คิ ด เป็ น ร้ อยละ 56.5
รองลงมา คือ การศึกษาต่ากว่าระดับปริญญาตรี จานวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 34.1 และจานวน
น้อยที่สุด คือระดับปริญญาโท จานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 9.3
ผลการศึกษาจาแนกตามรายได้ต่อเดือน (รวมเงินเดือน,ค่าล่วงเวลา) ของพนักงานเทศบาล
เมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี ที่ใช้ศึกษาครั้งนี้ จานวนมากที่สุด คือ รายได้ระหว่าง 15,000–20,000
บาท จานวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 44.4 รองลงมา คือ มีรายได้ต่ากว่า 15,000 บาท จานวน 75 คน
คิดเป็นร้อยละ 35 รองลงมา คือ รายได้ 25,001 ขึ้นไป จานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 12.1 และ
จานวนน้อยที่สุด คือ รายได้ระหว่าง 20,001-25,000 บาท จานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 8.4
6.2 ผลกำรศึกษำข้อมูลด้ำนคุณภำพชีวิตกำรทำงำน
ตารางที่ 6.1 แสดงค่าเฉลี่ย (mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คุณภาพชีวิตการทางาน
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

คุณภำพชีวิตกำรทำงำน
ด้านผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ
ด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ
ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล
ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน
ด้านการบูรณาการทางสังคม
ด้านธรรมนูญในองค์การ
ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิตด้านอื่น
ด้านความเกีย่ วข้องสัมพันธ์กับสังคม
รวม

( ̅)
3.43
3.43
3.88
3.85
3.85
3.80
3.52
3.88
3.78

S.D.
.76
.76
.70
.88
.62
.65
.59
.70
.47

กำรแปลผล
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
สูง
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จากตารางที่ 6.1 ผลการศึกษาคุณภาพชีวิตการทางาน ของพนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข
จังหวัดชลบุรี จานวน 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
ชี วิ ต ด้ า นอื่ น ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.52 และมี ค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ า กั บ .59 รองลงมา คื อ
ด้านผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.43 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
.76 และมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.43
และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .76 ตามลาดับ
6.3 ผลกำรศึกษำข้อมูลด้ำนประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำน
ผลการศึกษาประสิ ทธิ ผลการปฏิ บั ติ งานของพนั กงานเทศบาลเมื องแสนสุ ข จั งหวัดชลบุ รี
จากกลุ่มตัวอย่ าง จานวน 214 โดยรวมอยู่ในระดับ สูง มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.65 มีค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ .67
7. สรุปผลกำรศึกษำ
วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทางาน ของพนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข
จังหวัดชลบุรี
สรุปผลการศึกษา คุณภาพชีวิตการทางาน ของพนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี
พนักงานที่ปฏิบัติงานภายในเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี จากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 214 คน
มีคุณภาพชีวิตการทางานที่ดีอยู่ในระดับสูง ซึ่งมีค่าเฉลี่ยโดยรวม เท่ากับ 3.78 และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ .47
วัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อศึกษาประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข
จังหวัดชลบุรี
สรุปผลการศึกษา การศึกษาประสิทธิผลการปฏิบัติงานในครั้งนี้ ผู้ศึกษาจะใช้แนวทางเชิง
เป้าหมาย (Goal Attainment) ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข จัง หวัดชลบุรี
จากจากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 214 คน ผลการศึกษาประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
เมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ .67
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วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ 3 เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต การท างานกั บ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี
การศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการท างาน กั บ ประสิ ท ธิ ผ ลการ
ปฏิบั ติงาน ของพนั กงานเทศบาลเมืองแสนสุ ข จังหวัดชลบุรี จากกลุ่ มตัว อย่าง จานวน 214 คน
สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ดังนี้
สมมติ ฐ ำนที่ 1. คุ ณ ภาพชี วิ ต การท างาน ด้ า นผลตอบแทนที่ ยุ ติ ธ รรมและเพี ย งพอ
ของพนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ผลการศึกษา ปฏิเสธสมมติฐานที่ 1 โดยการหาค่าสหสัมพันธ์ Pearson พบว่า Significant
level มี ค่ า เท่ า กั บ 0.41 ซึ่ ง มี ค่ า มากกว่ า 0.05 (0.000<0.05) นั่ น คื อ คุ ณ ภาพชี วิ ต การท างาน
ด้านผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ กับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมือง
แสนสุข จังหวัดชลบุรี ไม่สัมพันธ์กัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
และเมื่อพิจ ารณาค่าสั มประสิ ทธิ์สั มพันธ์ (r) แล้ ว พบว่า มีค่าเท่า 0.56 ซึ่งหมายความว่า
คุณภาพชีวิตการทางาน ด้านผลตอบแทนที่ยุติธ รรมและเพียงพอ ไม่สั มพันธ์กับประสิ ทธิผ ลการ
ปฏิบัติงาน อยู่ในระดับปานกลาง
สมมติฐำนที่ 2. คุณภาพชีวิตการทางาน ด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่ งเสริมสุขภาพ
ของพนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ผลการศึกษา ยอมรับสมมติฐานที่ 2 โดยการหาค่าสหสัมพันธ์ Pearson พบว่า Significant
level มี ค่ า เท่ า กั บ 0.00 ซึ่ ง มี ค่ า น้ อ ยกว่ า 0.05 (0.000<0.05) นั่ น คื อ คุ ณ ภาพชี วิ ต การท างาน
ด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ กับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
เมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี มีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5
เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์ (r) พบว่า มีค่าเท่า 0.44 ซึ่งหมายความว่า คุณภาพชีวิต
การท างาน ด้ านสิ่ ง แวดล้ อมที่ป ลอดภั ยและส่ ง เสริม สุ ข ภาพ มีค วามสั มพั นธ์ กับ ประสิ ทธิ ผ ลการ
ปฏิบัติงาน อยู่ในระดับต่า
สมมติ ฐ ำนที่ 3. คุ ณ ภาพชี วิ ต การท างาน ด้ า นการพั ฒ นาความสามารถของบุ ค คล
ของพนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ผลการศึกษา ยอมรับสมมติฐานที่ 3 โดยการหาค่าสหสัมพันธ์ Pearson พบว่า Significant
level มี ค่ า เท่ า กั บ 0.00 ซึ่ ง มี ค่ า น้ อ ยกว่ า 0.05 (0.000<0.05) นั่ น คื อ คุ ณ ภาพชี วิ ต การท างาน
ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล กับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมือ ง
แสนสุข จังหวัดชลบุรี มีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์ (r) พบว่า มีค่าเท่า 0.56 ซึ่งหมายความว่า คุณภาพชีวิต
การทางาน ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล มีความสัม พันธ์กับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
อยู่ในระดับปานกลาง
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สมมติ ฐ ำนที่ 4. คุ ณ ภาพชี วิ ต การท างาน ด้ า นความก้ า วหน้ า และความมั่ น คงในงาน
ของพนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ผลการศึกษา ยอมรับสมมติฐานที่ 4 โดยการหาค่าสหสัมพันธ์ Pearson พบว่า Significant
level มี ค่ า เท่ า กั บ 0.00 ซึ่ ง มี ค่ า น้ อ ยกว่ า 0.05 (0.000<0.05) นั่ น คื อ คุ ณ ภาพชี วิ ต การท างาน
ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน กับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมือง
แสนสุข จังหวัดชลบุรี มีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์ (r) พบว่า มีค่าเท่า 0.34 ซึ่งหมายความว่า คุณภาพชีวิต
การทางาน ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
อยู่ในระดับต่า
สมมติฐำนที่ 5. คุณภาพชีวิตการทางาน ด้านการบูรณาการทางสังคม ของพนักงานเทศบาล
เมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ผลการศึกษา ยอมรับสมมติฐานที่ 5 โดยการหาค่าสหสัมพันธ์ Pearson พบว่า Significant
level มี ค่ า เท่ า กั บ 0.00 ซึ่ ง มี ค่ า น้ อ ยกว่ า 0.05 (0.000<0.05) นั่ น คื อ คุ ณ ภาพชี วิ ต การท างาน
ด้านการบูรณาการทางสังคม กับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัด
ชลบุรี มีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์ (r) พบว่า มีค่าเท่า 0.53 ซึ่งหมายความว่า คุณภาพชีวิต
การทางาน ด้านการบูรณาการทางสังคม มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับ
ปานกลาง
สมมติฐำนที่ 6. คุณภาพชีวิตการทางาน ด้านธรรมนูญในองค์การ ของพนักงานเทศบาลเมือง
แสนสุข จังหวัดชลบุรี มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ผลการศึกษา ยอมรับสมมติฐานที่ 6 โดยการหาค่าสหสัมพันธ์ Pearson พบว่า Significant
level มี ค่ า เท่ า กั บ 0.00 ซึ่ ง มี ค่ า น้ อ ยกว่ า 0.05 (0.000<0.05) นั่ น คื อ คุ ณ ภาพชี วิ ต การท างาน
ด้านธรรมนูญในองค์การ กับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัด
ชลบุรี มีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์ (r) พบว่า มีค่าเท่า 0.57 ซึ่งหมายความว่า คุณภาพชีวิต
การทางาน ด้านธรรมนูญในองค์การมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับปาน
กลาง
สมมติ ฐ ำนที่ 7. คุ ณ ภาพชี วิ ต การท างาน ด้ า นความสมดุ ล ระหว่ า งชี วิ ต กั บ งานด้ า นอื่ น
ของพนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ผลการศึกษา ยอมรับสมมติฐานที่ 7 โดยการหาค่าสหสัมพันธ์ Pearson พบว่า Significant
level มี ค่ า เท่ า กั บ 0.00 ซึ่ ง มี ค่ า น้ อ ยกว่ า 0.05 (0.000<0.05) นั่ น คื อ คุ ณ ภาพชี วิ ต การท างาน
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ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับงานด้านอื่น กับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมือง
แสนสุข จังหวัดชลบุรี มีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์ (r) พบว่า มีค่าเท่า 0.39 ซึ่งหมายความว่า คุณภาพชีวิต
การทางาน ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับงานด้านอื่น มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
อยู่ในระดับต่า
สมมติฐำนที่ 8. คุณภาพชีวิตการทางาน ด้านความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคม ของพนักงาน
เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ผลการศึกษา ยอมรับสมมติฐานที่ 8 โดยการหาค่าสหสัมพันธ์ Pearson พบว่า Significant
level มี ค่ า เท่ า กั บ 0.00 ซึ่ ง มี ค่ า มากกว่ า 0.05 (0.000<0.05) นั่ น คื อ คุ ณ ภาพชี วิ ต การท างาน
ด้านความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคม กับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข
จังหวัดชลบุรี มีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์ (r) พบว่า มีค่าเท่า 0.72 ซึ่งหมายความว่า คุณภาพชีวิต
การทางาน ด้านความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคม มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน อยู่ใน
ระดับสูง
สรุปผลการศึกษา คุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี
จานวน 214 คน มีคุณภาพชีวิตการทางาน ด้านค่าตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ ไม่สัมพันธ์กับ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย
และส่งเสริมสุขภาพ ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงใน
งาน ด้านการบูรณาการทางสังคม ด้านธรรมนูญในองค์การ ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงานกับชีวิต
ด้านอื่น ด้านความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคม สัมพันธ์กับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
8. ข้อเสนอแนะ
การผลการศึกษาเรื่อง “คุณภาพชีวิตการทางานที่ส่งผลต่อประสิทธิผลต่อประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี ” ทาให้ผู้ศึกษาทราบถึงข้อมูลพื้นฐาน
โดยทั่วไปของพนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข ระดับคุณภาพชีวิตการทางาน ตลอดจนประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงาน จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
8.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย
1) เทศบาลฯ ควรส่งเสริมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถและทักษะเพิ่มเติม อันจะมีผลต่อการขยายความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน ทาให้เกิด
ความรู้สึกมีในคุณค่าของตนเอง และความรู้สึกท้าทายกับการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลต่อเป้าหมายของ
องค์การได้ในอนาคต
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2) ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานเทศบาลฯ อาจมีการจัดโครงการนาร่อง
หรื อ การจั ด ท ากิ จ กรรมเพื่ อ กระตุ้ น ให้ พ นั ก งานได้ เ ข้ า มามี ส่ ว นร่ ว ม ในการในการคิ ด วางแผน
หาแนวทางในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการทางาน ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติงานภายในเทศบาลฯ
8.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติกำร
1) ด้า นการได้รั บ ค่ าตอบแทนในการทางานที่เ พีย งพอและยุ ติธ รรม พนัก งานเทศบาลฯ
ผู้ บ ริ ห ารควรให้ ความสนใจแนวทาง การสร้างอุดมคติการมีค วามสุ ขต่อ ชีวิต การท างาน แม้จะมี
ค่าตอบแทนไม่มากนัก หรือจัดสวัสดิการอย่างอื่น ให้แก่พนักงาน
2) ด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้มากขึ้น
มีการตรวจสุขภาพประจาปี และส่งเสริมให้พนักงานเทศบาลฯ กาลังกายอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
และควรจัดให้มีสถานที่ออกกาลังมากขึ้น
3) ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล เทศบาลฯ ควรส่ งเสริมให้พนักงานเทศบาลฯ
ทั้งข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง พัฒนาตนเองให้ตรงตามความสามารถ และควรจัดให้มี
งบประมาณพั ฒ นาความสามารถอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และควรจั ด คนท างานให้ ต รงกั บ ความสามารถ
เหมาะสมกับความรู้และความชานาญเฉพาะบุคคล
4) ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน เทศบาลฯ ควรออกข้อบังคับให้พนักงาน มีการ
พัฒนาตนเองอยู่เสมอ เช่น การศึกษาต่อ การเขียนผลงานทางวิชาการ ควรมีกฎระเบียบที่ชัดเจนใน
เรื่องของความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน พนักงานจ้างควรได้รับโอกาสในการเปิดสอบเพื่อบรรจุ
มากขึ้น
5) ด้านการบูรณาการทางสังคม ควรส่งเสริมให้พนักงานเทศบาลฯ ได้ทางานร่วมกัน เช่น
การปรับเปลี่ยนหมุนเวียนภาระงาน เพื่อสร้างให้พนักงานเทศบาลฯ เกิดทักษะในการทางานหลาย
ด้าน และสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน
6) ด้านธรรมนูญในองค์การ ควรเคารพสิทธิส่วนบุคคลของพนักงานเทศบาลฯ ในการปฏิเสธ
งานที่ไม่ตรงกับความสามารถ หรือมีภาระงานที่มากเกินไป
7) ด้ านความสมดุล ระหว่า งชีวิต กับงานด้า นอื่น ควรจั ดให้ มี กิจกรรมนั นทนาการเพื่อให้
บุคลากรได้มีเวลาในการพักผ่ อน ได้ทากิจกรรมการร่วมกัน และควรลดการปฏิบัติงาน นอกเวลา
ราชการ ควรปฏิบัติตามปฏิทินการศึกษาที่ได้กาหนดไว้ เพื่อให้พนักงานเทศบาลฯ ได้ใช้เวลากับครัว
ครัว มากยิ่งขึ้น
8) ด้านความเกี่ย วข้องสั มพันธ์กับสังคม ควรจัดให้ มีกิจกรรมชุนชนสั มพันธ์ โดยการเปิด
โอกาสให้ชุมชนและพนักงานเทศบาลฯ ได้ทากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน
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8.3 ข้อเสนอแนะในกำรศึกษำครั้งต่อไป
1) ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพประกอบด้ว ย เพื่อให้ได้รายละเอียดและข้อมูลเชิงลึ กมาก
ยิ่งขึ้น
2) ควรมีการศึกษาในประเด็นอื่น ๆ เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่ครอบคลุม และสามารถ
นาผลการศึกษาไปพัฒนาต่อยอดเกี่ยวกับการพัฒนาและการจัดการในองค์กรให้มีประสิทธิผลมาก
ยิ่งขึ้น
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กำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในกำรดำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์
สถำบันโรคผิวหนัง กรมกำรแพทย์
อชิรญา วงศ์ศิริ*
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดาเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ รวมถึงเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการ
ดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ จาแนกตามตัวแปรด้านปัจจัยส่วน
บุคคล และข้อเสนอแนะการส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดาเนินงานตามแผน
ยุ ทธศาสตร์ สถาบั นโรคผิ วหนั ง กรมการแพทย์ โดยการเก็ บข้ อมู ลจากบุ คลากรสถาบั นโรคผิ วหนั ง
กรมการแพทย์ จากการสุ่มตัวอย่าง จานวน 192 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษา และเก็บ
ข้อมูล สาหรับตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ลักษณะงานตามภารกิจ
ระดับตาแหน่ง และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และค่า F-Test ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้
ผลจากการวิจั ย พบว่า บุ คลากรส่ ว นใหญ่ เป็นเพศหญิ ง อายุ 31-40 ปี มีการศึกษาระดั บ
ปริ ญ ญาตรี มี ลั ก ษณะงานตามภารกิ จ คื อ ภารกิ จ ด้ า นวิ ช าการแพทย์ เป็ น ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน และมี
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานมากกว่า 10 ปี บุคลากรมีระดับการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅=3.79) โดยมีส่วนร่วมรับรู้
การดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สูงที่สุด รองลงมาคือมีส่วนร่วมดาเนินการ มีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็น มีส่ วนร่ วมติดตามประเมินผล และมี ส่ว นร่ว มวางแผนและตัดสิ นใจ ตามลาดับ การศึกษา
เปรียบเทียบว่าตัวแปรด้านปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับระดับการมีส่วนร่วมของ
บุ คลากรในการดาเนิ น งานตามแผนยุทธศาสตร์ส ถาบันโรคผิ ว หนัง กรมการแพทย์ พบว่า อายุ ที่
แตกต่างกัน มีระดับ การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สถาบันโรค
ผิวหนัง กรมการแพทย์ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05ในด้านการมีส่วนร่วมแสดง
ความคิดเห็น ขณะเดียวกันลักษณะงานตามภารกิจที่แตกต่างกัน มีระดับการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
การดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สถาบันโรคผิวหนั ง กรมการแพทย์ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ด้านการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และระดับตาแหน่งที่แตกต่างกัน มีระดับ
การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยกลุ่มตัวอย่างระดับหัวหน้างานขึ้นไป มีระดับ
*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ใน
ภาพรวม และในทุกรายด้านสูงกว่า กลุ่มตัวอย่างระดับผู้ปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ ในการส่งเสริม และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของบุคลากรสถาบัน โรคผิวหนัง กรมการ
แพทย์นั้น พบว่ามีข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยสรุปได้แบ่งเป็นรายด้าน ดังนี้ ด้านผู้บริหารควรกาหนด
แผนงานและกากับติดตามแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องและได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย รวมทั้งมีการ
ถ่ายทอดผลลัพธ์จากการประชุมผู้บริหารในระดับสถาบันโรคผิวหนัง เพื่อให้ ผู้ปฏิบัติงานและหัวหน้า
งานที่ไม่ได้อยู่ในทีมดังกล่าวได้รับทราบทิศทางและการวางแผนการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ด้วย และภาวะผู้นานั้นมีความสาคัญมากต่อการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของบุคลากร ควรมีการเพิ่ม
ช่องทางในการสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารโดยตรง ส่วนด้านการบริหารจัดการ เสนอแนะ
ให้วัดผลการปฏิบัติงานในรูปแบบที่เป็นผลลัพธ์ (outcome) ให้มากขึ้น กาหนด Timeline ในการ
ประชุมเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ เช่น การจัดทา/ทบทวน/ปรับ แผนยุทธศาสตร์ให้ชัดเจน และสม่าเสมอ
รวมถึงบริหารจัดการงบประมาณ และทรัพยากรต่าง ๆ ให้เหมาะสม และเพียงพอ ทั้งนี้ควรมีการ
สื่อสารในองค์การแก่ผู้ปฏิบัติงานที่มีความชัดเจนด้วย ด้านสุดท้ายเกี่ยวกับบุคลากรนั้น ควรมีการสร้าง
แรงจูงใจในการมีส่วนร่วมให้มากขึ้น โดยอาจกาหนดให้เห็นชัดเจนว่าบุคลากรระดับปฏิบัติการในแต่
ละหน่วยงานย่อย มีบทบาทในการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ในส่วนใด และอย่างไร นอกจากนี้
ยังควรส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ในการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ อาจมีการจัดประชุม หรือ
อบรมเพื่อให้ความรู้ สุดท้ายนี้สิ่งสาคัญที่สุด คือ การปลูกฝังให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อการมีส่วนร่วม
ในการดาเนิ น งานตามแผนยุ ทธศาสตร์ส ถาบั นโรคผิ ว หนัง กรมการแพทย์ เพื่อ ให้ เกิดผลลั พธ์ที่ มี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน
คำสำคัญ: การมีส่วนร่วม, การมีส่วนร่วมของบุคลากร, แผนยุทธศาสตร์
1. บทนำ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 กาหนดให้ภาครัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เป็นยุทธศาสตร์ฉบับแรกของประเทศไทยซึ่งมีเป้าหมายการในการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและ
บูรณาการกัน ทั้งนี้ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติข้อที่ 6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครั ฐนั้น มีเป้าหมายการพัฒนาที่สาคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐโดยการยึด
หลั ก “ภาครั ฐ ของประชาชนเพื่ อ ประชาชนและประโยชน์ ส่ ว นรวม” โดยภาครั ฐ ต้ อ งมี ข นาดที่
เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ทาหน้าที่ในการกากับหรือในการ
ให้บริการภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันมีสมรรถนะสูง ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรมในการทางานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน
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เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส
(ราชกิจจานุเบกษา, 2561)
ในการบริ ห ารราชการเพื่อประโยชน์สุ ขของประชาชนภายใต้บริบทและสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไปของสังคมโลกและประเทศไทยนั้น ทาให้ภาครัฐจาเป็นต้องปรับตัว ดังนั้นหน่วยงานต่าง ๆ
ของภาครัฐต้องหั นมาให้ความสาคัญกับการสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสังคมให้เข้ามามี
บทบาท หรือมีส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดินอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น หรือที่เรียกว่า “การ
บริหารราชการแบบมีส่วนร่วม” (Participatory Governance) การส่งเสริมการบริหารราชการแบบมี
ส่วนร่วมจะบรรลุเป้ าหมายอย่างเป็นรูปธรรมนั้นต้องกาหนดรูปแบบและกระบวนการบริหารของ
หน่วยงานภาครัฐ การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของบุคลากร
ภาครัฐ โดยมีการปรับระบบและกลไกการบริหารราชการ นอกจากนี้สิ่งที่สาคัญที่สุด คือ การพัฒนา
ศักยภาพและความพร้อมของบุคลากรภาครัฐ เพื่อรองรับการเปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วม ถือได้ว่าเป็นการพัฒนาจากภายในภาคราชการ (Inside-out Approach) (สานักงานคณะ
กรรมพัฒนาระบบราชการ, 2560)
การกาหนดทิศทางการดาเนินงานขององค์การสู่เป้าหมาย เพื่อนาไปสู่ความสาเร็จและบรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์การที่ตั้งเอาไว้นั้น ต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก
ระดับในการขับเคลื่อนการดาเนินงานขององค์การให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับ
นโยบายที่ผู้ บ ริห ารขององค์การได้กาหนดไว้ อีกทั้งยังเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านและผู้ บ ริ ห ารทุ ก ระดั บ ขององค์ ก รในการสื่ อ สารจากระดั บ บนลงล่ า ง ( Top-down
Communication) และการสื่อสารจากระดับล่างขึ้นบน (Bottom-up Communication) ไม่ว่าจะ
เป็ น แพทย์ พยาบาล เภสั ช กร นั ก เทคนิ ค การแพทย์ นั ก วิ ช าการสาธารณสุ ข นั ก วิ ท ยาศาสตร์
การแพทย์ เป็นต้น รวมถึงบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อให้ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริง
ลดความขัดแย้งและต่อต้าน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความรู้สึกการเป็นเจ้าขององค์การร่วมกัน ร่วมกัน
คิด ตัดสินใจ ดาเนินการ และร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจาก
ความขัดแย้งระหว่างบุคคล ระหว่างกลุ่ม และเกิดจากวิธีการทางาน เช่น เกิดการแบ่งกลุ่ม ไม่ให้ความ
ร่วมมือกัน มีอคติและทัศนคติที่ไม่ดีต่อกัน ขาดความมีมนุษยสัมพันธ์ ขาดภาวะผู้นา เป็นต้น สรุปได้ว่า
ปัญหาการทางานในองค์การมีสาเหตุจากคนและวิธีการทางานนั่นเอง (นงเยาว์ ญาณปัญญา, 2556)
กระบวนการสาคัญที่ช่วยดึงศักยภาพของบุคลากรในองค์การ คือ “การสร้างการมีส่วนร่วม”
เพราะแสดงถึงบทบาทขององค์การหรือผู้นาองค์การที่เปิดโอกาสให้บุคลากรมีอานาจในการร่วมกันคิด
ตัดสินใจ และมีส่วนร่วมในการบริหารองค์การผ่านรูปแบบของคณะกรรมการ คณะทางาน และการ
ประชุมต่าง ๆ เป็น ต้น ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการบริห ารผลลัพธ์ (Management by Objective:
MBO) และแนวคิดการบริหารคุณภาพ (Total Quality Management: TQM) ที่เน้นการเปิดโอกาส
ให้ บุ คลากรทุก ระดับ ตั้งแต่ร ะดับ ปฏิบัติจนไปถึงระดับผู้ บ ริห ารให้ เข้า มามีส่ ว นร่ว มในการกาหนด
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เป้าหมายการดาเนินงานขององค์การ และวางแผนร่วมกัน เพื่อให้องค์การบรรลุวิสัยทัศน์ได้ในที่สุด
(ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา, 2550)
ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความสาคัญของการนาข้อมูลของบุคลากรทุกระดับเป็นปัจจัย
น าเข้ า เพื่ อ น ามาก าหนดเป็ น ประเด็ น ในการบริ ห ารจั ด การและพั ฒ นาองค์ ก าร ท าให้ รั บ ทราบ
รับรู้ปัญหาอย่างแท้จริง และรวมไปถึงความต้องการของบุคลากร เพื่อจัดทาสรุปเป็นภาพรวมของ
องค์การ และนาเสนอผู้บริหารขององค์การ เพื่อกาหนดนโยบายและสามารถตอบสนองความต้องการ
ของบุคลากร ทาให้บุคลากรในองค์การเกิดความสุขในการทางานและนาพาให้องค์การเดินหน้าไป
อย่างมีคุณภาพโดยประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สถาบันโรค
ผิวหนัง กรมการแพทย์
2.2 เพื่อเปรี ย บเทีย บการมีส่ ว นร่ว มของบุคลากรในการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ จาแนกตามตัวแปรด้านปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ลักษณะงานตามภารกิจ ระดับตาแหน่ง และระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
2.3 เพื่อเสนอแนวทางการส่ งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดาเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์
3. สมมติฐำนกำรวิจัย
ตัวแปรด้านปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ลักษณะงานตามภารกิจ ระดับ
ต าแหน่ ง และระยะเวลาที่ ป ฏิ บั ติ ง านที่ แ ตกต่ า งกั น ส่ ง ผลต่ อ การมี ส่ ว นร่ ว มของบุ ค ลากรในการ
ดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ที่แตกต่างกัน
4. กรอบแนวคิดในงำนวิจัย
ในการศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สถาบั น
โรคผิวหนัง กรมการแพทย์ ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าหนังสือ เอกสาร งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ต และเอกสารต่าง ๆ เพื่อสร้างกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังนี้
สาหรับการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์นั้น มีขั้นตอนสาคัญอยู่ 5 ขั้นตอน ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวความคิดของ Certo และ Peter (Certo and Peter, 2011) ดังนี้
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1) การกาหนดทิศทาง (Direction Setting) การกาหนดทิศทางขององค์การประกอบด้วย
การกาหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) หรือ กรอบในการดาเนินงานที่ชัดเจนจะช่วยให้
องค์การสามารถกาหนดทิศทางในระยะยาว บอกถึงสิ่งที่องค์การปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคต และ
พยายามบรรลุ ทั้งนี้ควรมีการกาหนดให้ชัดเจน กระชับ ตรงประเด็น และสามารถวัดได้
2) การประเมิ น สภาพแวดล้ อ มองค์ ก าร ( Environment Scanning) การประเมิ น
สภาพแวดล้อมขององค์การนั้นจะประกอบไปด้วยการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก (External
Environmental) และสภาพแวดล้อมภายในองค์การ (Internal Environment) โดยมีจุดประสงค์
เพื่อ ให้ ทราบถึง จุ ด แข็ ง (Strength) จุด อ่อ น (Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุ ปสรรค
(Threat) โดยเรียกเครื่องมือนี้ว่า SWOT Analysis ใช้เพื่อประเมินสถานการณ์ขององค์การ ช่วยให้
ผู้ บ ริ ห ารสามารถระบุ จุ ด แข็ ง และจุ ด อ่ อ นจากสภาพแวดล้ อ มภายใน โอกาสและอุ ป สรรคจาก
สภาพแวดล้อมภายนอกได้
3) การก าหนดยุ ท ธศาสตร์ (Strategy Formulation) เป็ น การพั ฒ นาแผนระยะยาว
โดยองค์การจะต้องกาหนด และเลือกยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุดที่เหมาะสมกับองค์การที่สุด ในขั้นตอนนี้จะ
นาผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์มากาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) ที่ต้องให้ความ
สนใจเป็นพิเศษ และจัดลาดับความสาคัญในเชิงเร่งด่วน และความสาคัญในเชิงขนาดของผลกระทบ
ซึ่งจะนาไปสู่การกาหนดยุทธศาสตร์ทางเลือก และแผนปฏิบัติการซึ่งสะท้อนประเด็นยุทธศาสตร์ต่อไป
4) การดาเนินการทางยุทธศาสตร์ (Strategy Implementation) เป็นการนายุทธศาสตร์ไป
ปฏิบั ติ คื อ กระบวนการที่ผู้ บ ริ ห ารแปลงยุ ทธศาสตร์แ ละนโยบายไปสู่ แผนการด าเนิ นงาน หรื อ
แผนปฏิบั ติการ (Action Plan) มีการกาหนดตัว ชี้วัดความส าเร็จ (Key Performance Indicator,
KPI) รวมไปถึงมีการกาหนดผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนดังกล่าวเป็นการรวบรวมทรัพยากรที่เกี่ยวข้องและ
นาไปใช้ เพื่อให้สนับสนุนแผนงานที่แปลงมาจากยุทธศาสตร์ต่อไป โดยมีการกาหนดรายละเอียดด้าน
ต่า ง ๆ เช่น ด้า นงบประมาณ และวิ ธี ก ารด าเนิ น งาน ซึ่ ง กระบวนการนี้ อ าจจะเกี่ ย วข้ อ งกับ การ
เปลี่ ย นแปลงภายในด้ า นวั ฒ นธรรม โครงสร้ า ง หรื อ ระบบต่ า งๆ ขององค์ ก าร เพื่ อ ให้ ส ามารถ
ดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ได้อย่างเป็นรูปธรรม
5) การประเมินผลและการควบคุม (Evaluation and Control) การควบคุมยุทธศาสตร์เป็น
หน้าที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล การนายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ เป็นการ
ตรวจสอบความก้าวหน้าของแผนงาน อันเนื่องมาจากยุทธศาสตร์เมื่อเทียบกับเป้าหมายที่วางเอาไว้
อย่างต่อเนื่องและเปิดโอกาสให้มีการประเมินว่ามีความจาเป็นต้องปรับปรุงยุทธศาสตร์หรือไม่ ทั้งนี้
มักจะเกิดข้อผิดพลาด หรือปัญหาที่ต้องปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้มั่ นใจว่ายุทธศาสตร์นั้นจะส่งผลให้เกิด
การปฏิบัติงานที่ตรงตามแผนที่ได้กาหนดไว้นั่นเอง
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ในส่วนของตัวแปรตามซึ่งก็คือ การมีส่วนร่วมนั้น โคเฮน และ อัพฮอฟฟ์ (Cohen & Uphoff,
1980; อ้างถึงใน ถวิลดี บุรีกุล, 2550) ได้แบ่งขั้นตอนการมีส่วนร่วมออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้
1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) เป็นการมีส่วนร่วมที่แสดงออกด้าน
ความคิด ประเมินปัญหาหรือทางเลือกที่เป็นไปได้ในการนาไปปฏิบัติเพื่อการพัฒนา บนพื้นฐานของ
สภาพความเป็นจริง และสาเหตุของปัญหา
2) การมีส่วนร่วมในการดาเนินการ (Implementation) เป็นการเข้าร่วมในการปฏิบัติการ
โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
(1) การสนับสนุนทางด้านทรัพยากร (Resource Contribution) เช่น การเสียสละ
แรงกาย เงิน วัสดุอุปกรณ์ และการให้คาแนะนาต่าง ๆ เป็นต้น
(2) การมีส่ วนร่ วมในการบริหารจัดการและประสานงาน (Administration and
Coordination)
(3) การมีส่วนร่วมโดยเป็นผู้ปฏิบัติ ส่วนมากมักเป็นในลักษณะถูกบังคับให้เข้าร่วม
ซึ่งแตกต่างจากการให้ความร่วมมือตรงที่การให้ความมือนั้นจะคานึงผลประโยชน์ (Benefits) ที่จะ
ได้รับหลังเสร็จสิ้นการมีส่วนร่วมด้วย
3) การมี ส่ ว นร่ ว มรั บ ผลประโยชน์ (Benefits) ได้ แ ก่ ด้ า นวั ต ถุ (Material Benefits)
ด้านสังคม (Social Benefits) และด้านบุคคล (Personal Benefits)
4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) มีส่วนร่วมในการวัดผล รวมไปถึงวิเคราะห์
ผลการดาเนินงาน เป็นการควบคุมและตรวจสอบการดาเนินงาน รวมทั้งหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงการ
ทางานให้มีประสิทธิภาพต่อไป
นอกจากนี้ จากการศึกษาเพิ่มเติม พบว่ามีการกล่ าวถึงระดับการมีส่ว นร่ว มโดยทั่วไปมี 5
ระดับด้วยกัน (นรินทร์ชัย พัฒนพงศา, 2547) ได้แก่
1) การมีส่วนร่วมเป็นผู้ให้ข้อมูล
2) การมีส่วนร่วมรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
3) การมีส่ ว นร่ ว มตัดสิ น ใจขึ้นอยู่กั บระดับการมีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ยต่อ ผลลั พธ์ของกิจกรรม/
โครงการ
4) การมีส่วนร่วมทาร่วมปฏิบัติในขั้นตอนการดาเนินงานทั้งหมด
5) การมีส่วนร่วมสนับสนุน เนื่องจากอาจไม่มีโอกาสร่วมทา แต่มีส่วนร่วมช่วยเหลือในด้าน
อื่น ๆ เพื่อให้งานสาเร็จ
การบริ ห ารแบบมุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ มี ชื่ อ เรี ย กที่ แ ตกต่ า งกั น ออกไป ในที่ นี้ ผู้ วิ จั ย ขอเรี ย กว่ า
การบริ ห ารงานโดยยึ ดวัต ถุป ระสงค์ (Management by Objective-MBO) ซึ่ง เป็น วิธี การบริ ห าร
จั ด การที่ เ ป็ น ระบบโดยมุ่ ง เน้ น ผลสั ม ฤทธิ์ มี ก ารวั ด ผลผลิ ต (output) และผลลั พ ธ์ (outcome)
ที่เกิดขึ้นจริงจากการปฏิบัติงานเป็นหลักเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กาหนดไว้
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นั ก วิ ช าการต่ า ง ๆ ได้ ใ ห้ นิ ย ามของการบริ ห ารแบบมุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ ไ ว้ ได้ แ ก่ Canadian
International Development Agency หรื อ CIDA (1999; 2000) นิ ย ามว่ า การบริ ห ารแบบมุ่ ง
ผลสัมฤทธิ์ เป็นวิธีการทางานแบบทีม และใช้วิธีการมีส่วนร่วม การบริห ารดังกล่าวนี้ มีลักษณะที่
สาคัญ 6 ประการ ได้แก่ 1) การบริหารที่มีการกาหนดผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวัง ซึ่งต้องพิจารณาจากความ
เป็นจริง 2) มีการกาหนดผู้รับผลประโยชน์ที่ชัดเจนและผู้รับผลประโยชน์มีความต้องการที่สอดคล้อง
กัน 3) มีการติดตามความคืบหน้าของผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้ น 4) มีการค้นหาและจัดการกับความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้น 5) มีการเพิ่มความรู้ในเชิงทักษะด้านต่าง ๆ และ 6) มีการรายงานผลที่ได้รับจากการใช้
ทรัพยากรต่าง ๆ (อ้างจากจีระพร เรืองจิระชูพร, 2548)
การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามแนวคิดของ ทศพร ศิริสัมพันธ์ (2543) เป็นการบริหารที่
เน้นการวางแผน การกาหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย รวมไปถึงการกาหนดกลยุทธ์การดาเนินงานแบบ
มีส่วนร่วม ผู้บริหารในแต่ละระดับขององค์การต้องยอมรับและคานึงถึงผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริง
และต้องให้ความสาคัญกับการจัดวางระบบการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานและการให้ร างวัลตอบ
แทน (Performance Related Pay) ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของทิพาวดี เมฆสวรรค์ (2543)
ที่ว่า การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์นั้นเป็นการบริหารโดยมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น หรือความสัมฤทธิ์
ผลเป็นหลัก โดยมีการใช้ระบบการประเมินผลงานที่อาศัยตัวชี้วัดเป็นตัวสะท้อนผลงานให้ออกมาเป็น
รูปธรรม เพื่อการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น
จากข้างต้นผู้วิจัยได้ทาการรวบรวมขั้นตอน กระบวนการ และระดับการมีส่วนร่วม ซึ่งมีผู้ได้
ทาการศึกษา จาแนกไว้อย่างมากมาย และมีความใกล้เคียงกัน อาจมีแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยในส่วน
ของการจัดลาดับ และบางข้อมูลอาจไม่มีความคล้ายคลึงกันอย่างชัดเจน แต่โดยรวมแล้วสามารถ
มองเห็นภาพรวมของกระบวนการมีส่วนร่วม ทั้งนี้ผู้วิจัยสามารถจัดกลุ่มเพื่อกาหนด หรือระบุการมี
ส่วนร่วมที่มีความใกล้เคียงกัน 5 ระดับ ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมรับรู้ 2) การมีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็น 3) การมีส่วนร่วมวางแผนและตัดสินใจ 4) การมีส่วนร่วมดาเนินการ และ 5) การมีส่วนร่วม
ติดตามประเมินผล ทั้งนี้จากนิยามความหมายของการมีส่วนร่วม และกระบวนการมีส่วนร่วมข้างต้นที่
ได้กล่าวถึงนั้น ผู้วิจัยเห็นว่าควรเพิ่มการมีส่วนร่วมรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้เพิ่มเติมเข้ามา และอยู่ในลาดับ
แรก โดยระบุเป็น “การมีส่วนร่วมรับรู้” เนื่องจากเห็นว่าขั้นตอนดังกล่าวเป็นขั้นตอนที่มีความสาคัญ
มาก เนื่ อ งจากการที่ ใ ห้ บุ ค ลากรได้ มี ส่ ว นร่ ว มรั บ รู้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ มี ถู ก ต้ อ ง เพี ย งพอ และเป็ น
ข้อเท็จจริงนั้นจะทาให้การคิด และตัดสินใจเป็นไปอย่างมีคุณภาพมากขึ้น
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ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตำม

5. วิธีดำเนินกำรวิจัย
รูปแบบกำรศึกษำ
การศึกษาครั้งนี้ มุ่งเน้ นที่จ ะศึกษา การมีส่ วนร่ว มของบุคลากรในการดาเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์สถาบันโรคผิวหนัง เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา เพื่อหาการมีส่วนร่วมของบุ คลากร และ
ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากร โดยมีระเบียบวิธีการวิจัย ดังนี้
1) ประชำกรที่ใช้ในกำรศึกษำ
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรของสถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์
ประเภทตาแหน่ง ข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว จานวน 389 คน
กลุ่มตัวอย่าง และการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรสถาบัน
โรคผิวหนัง กรมการแพทย์ จานวน 197 คน โดยใช้วิธีการกาหนดขนากลุ่มตัวอย่างตามแนวคิดของ
Taro Yamane (Yamane, 1967) เป็ น การสุ่ ม ตั ว อย่ างแบบง่ าย โดยวิธี ก ารจั บ สลาก กาหนดค่ า
ความคลาดเคลื่อนของกลุ่ม ตัวอย่างที่ร้อยละ 5 หรือมีค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95
ทั้งนี้ใช้ข้อมูลจากสถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 เป็นฐาน
ในการคานวณ ดังนั้นจานวนตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้จึงเท่ากับ 197 คน
2) เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
การศึกษา “การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สถาบันโรค
ผิวหนัง กรมการแพทย์” ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
สาหรับเครื่องมือประเภทแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
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ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของบุคลากร ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ลักษณะงานตามภารกิจ ระยะเวลาปฏิบัติงาน และระดับตาแหน่ง
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดาเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์
การศึกษาครั้งนี้ได้นาแนวคิดการมีส่วนร่วมมาใช้อ้างอิงในการศึกษา โดยแบ่งการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 1) การมีส่วนร่วมรับรู้ 2) การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
3) การมีส่วนร่วมในการวางแผนและตัดสินใจ 4) การมีส่วนร่วมในการดาเนินการ 5) การมีส่วนร่วมใน
การติดตามประเมินผล
วัดผลโดยใช้แบบวัดมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) อ้างอิงตามแบบของ Likert
Scale โดยมีการกาหนดเกณฑ์การมีส่วนร่วมและให้น้าหนักคะแนนเป็น 5 ระดับคะแนน ดังนี้
มีส่วนร่วมมากที่สุด
ระดับคะแนน 5
มีส่วนร่วมมาก
ระดับคะแนน 4
มีส่วนร่วมปานกลาง
ระดับคะแนน 3
มีส่วนร่วมน้อย
ระดับคะแนน 2
มีส่วนร่วมน้อยที่สุด
ระดับคะแนน 1
คะแนนรวมในแต่ละข้อในทุกคาตอบ 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 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเพื่อส่งเสริม และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ เป็นข้อคาถามแบบ
ปลายเปิด เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
3) กำรเก็บรวบรวมข้อมูลและประมวลผล
ผู้วิจั ย ทาหนั งสื อเพื่อขออนุญาตผู้ อานวยการเก็ บรวบรวมข้อมูล จากบุคลากรสถาบันโรค
ผิว หนั ง กรมการแพทย์ นาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์จานวน 197 ชุด พร้อมทั้งหนังสือขอความ
ร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม โดยชี้แจงวัตถุประสงค์ของการศึกษา วิธีการตอบแบบสอบถาม และ
แจกแบบสอบถามให้ แ ก่ บุ ค ลากรกลุ่ ม ตั ว อย่ า งด้ ว ยตนเองเป็ น รายบุ ค คล ระยะเวลาในการเก็ บ
แบบสอบถามประมาณ 1 สัปดาห์ และติดตามขอรับคืนเมื่อครบตามกาหนด จากนั้นตรวจสอบความ
ถูกต้อง และความสมบูรณ์ของข้อมูลด้วยตนเอง และแยกเอาแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออก ผู้วิจัยได้
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แจกแบบสอบถามไปเป็นจานวนทั้งหมด 197 ชุด โดยมีแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมา และมีความ
สมบูรณ์จานวน 192 ชุด คิดเป็น 97.46 เปอร์เซ็นต์
น ามาประมวลผลด้ว ยคอมพิ ว เตอร์ โดยใช้โ ปรแกรมส าเร็จรู ปทางสถิติเพื่ อการวิ จัยทาง
สังคมศาสตร์ (Statistical Package to the Social Science หรือ SPSS) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้
ค่ า ความถี่ (Frequency) ค่ า ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation หรือ S.D.) การทดสอบหาค่าที (Independent Samples t-test) และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)
6. ผลกำรวิจัย
1) ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล
ข้อมูลปัจ จัยส่วนบุคคล รายงานผลด้ว ยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่
ค่าร้อยละ (Percentage) ปรากฏผลดังตารางที่ 6.1
ตารางที่ 6.1 จานวนและร้อยละของข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้ตอบแบบสอบถาม
(N=192)
ข้อมูลส่วนบุคคล
เพศ
ชาย
หญิง

จำนวน

ร้อยละ

31
161

16.1
83.9

47
81
39
25

24.5
42.2
20.3
13.0

33
123
36

17.2
64.1
18.8

63
48
21
55
5

32.8
25.0
10.9
28.6
2.6

อำยุ
21-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
ระดับกำรศึกษำ
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ลักษณะงำนตำมภำรกิจ
ภารกิจด้านวิชาการแพทย์
ภารกิจด้านการพยาบาล
ภารกิจด้านพัฒนาระบบสุขภาพ
ภารกิจด้านอานวยการ
หน่วยงานที่ขึ้นตรงกับผู้อานวยการ
ระดับตำแหน่ง
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ข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้ปฏิบัติงาน
หัวหน้างานขึ้นไป

จำนวน
145
47

ร้อยละ
75.5
24.5

33
53
32
74

17.2
27.6
16.7
38.5

ประสบกำรณ์ทำงำน
ต่ากว่า 1 ปี
1-5 ปี
6-10 ปี
มากกว่า 10 ปี

จากตารางที่ 6.1 พบว่า จากจานวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 192 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง จานวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 83.9 มีอายุ 31-40 ปี มากที่สุด จานวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ
42.2 มีระดับการศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด จานวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 64.1 ส่วนใหญ่มีลักษณะ
งานภารกิจด้านวิชาการแพทย์ จานวน 63 คน คิด เป็นร้อยละ 32.8 ส่วนใหญ่มีระดับตาแหน่งเป็น
ผู้ปฏิบัติงาน จานวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 75.5 และมีประสบการณ์ทางานมากกว่า 10 ปีมากที่สุด
จานวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 38.5
กำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในกำรดำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์สถำบันโรคผิวหนัง
กรมกำรแพทย์
การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สถาบันโรคผิวหนัง กรมการ
แพทย์ รายงานผลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ปรากฏผลดังตารางที่ 6.2
ตารางที่ 6.2 ค่า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และระดั บของการมีส่ ว นร่ ว มของบุ คลากรในการ
ดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ ในภาพรวม
กำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรฯ
การมีส่วนร่วมรับรู้การดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น
การมีส่วนร่วมวางแผนและตัดสินใจ
การมีส่วนร่วมดาเนินการ
การมีส่วนร่วมติดตามประเมินผล
เฉลี่ย

̅
4.08
3.76
3.39
3.97
3.74
3.79

S.D.
.648
.899
1.030
.751
.824
.718

ระดับ
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มำก

จากตารางที่ 6.2 พบว่า การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 อยู่ในระดับมาก โดยรายด้าน
การมีส่วนร่วมของบุคลากรฯ ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3 อันดับ คือ การมีส่วนร่วมรับรู้การดาเนินงานตาม
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แผนยุทธศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ การมีส่ว นร่วมดาเนินการ
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.76 อยู่ในระดับมาก ตามลาดับ
กำรเปรียบเทียบกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในกำรดำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์สถำบัน
โรคผิว หนั ง กรมกำรแพทย์ จ ำแนกตำมตั วแปรด้ำ นปั จจั ยส่ วนบุค คลได้ แ ก่ เพศ อำยุ ระดั บ
กำรศึกษำ ลักษณะงำนตำมภำรกิจ ระดับตำแหน่ง และระยะเวลำที่ปฏิบัติงำน
เพศ การทดสอบสมมติฐานใช้การวิเคราะห์ความเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มตัวอย่าง
สองกลุ่มที่เป็นอิสระจากกัน (Independent t-test) กาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ปรากฏผลสรุ ป ได้ว่ า เพศที่แตกต่างกัน มีการมี ส่ ว นร่ว มของบุคลากรในการดาเนิน งานตามแผน
ยุทธศาสตร์สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อำยุ อายุที่แตกต่างกัน มีการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ ด้านการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 สามารถแจกแจงความแตกต่างรายคู่ โดยวิธี Scheffe แล้วไม่พบความแตกต่าง
รายคู่ ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อย่างไรก็ตาม กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 21-30
ปี มีการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สถาบันโรคผิวหนัง กรมการ
แพทย์ ด้านการมีส่ว นร่ว มแสดงความคิดเห็ นมากที่สุด มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 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 ตามลาดับ
ระดับกำรศึกษำ ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) กาหนด
ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบว่า ค่า p-value ของการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ จาแนกตามระดับ
การศึกษา มีค่ามากกว่า 0.05 ทั้งในภาพรวม และในทุกรายด้าน จึงสรุปได้ว่า ระดับการศึกษาที่
แตกต่างกัน มีการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สถาบันโรคผิวหนัง
กรมการแพทย์ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ลั ก ษณะงำนตำมภำรกิ จ พบว่ า การเปรี ย บเที ย บการมี ส่ ว นร่ ว มของบุ ค ลากรในการ
ดาเนิ น งานตามแผนยุ ทธศาสตร์ ส ถาบันโรคผิ ว หนัง กรมการแพทย์ จาแนกตามลั กษณะงานตาม
ภารกิจ มีค่า p-value มากกว่า 0.05 ในภาพรวม แต่มีค่าน้อยกว่า 0.05 ใน 1 รายด้าน ได้แก่ การมี
ส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น จึงสรุ ปได้ว่า ลักษณะงานตามภารกิจที่แตกต่างกัน มีการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ ด้านการมีส่วนร่วม
แสดงความคิ ดเห็ น แตกต่ างกัน อย่า งมี นัย ส าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 สามารถแจกแจงความ
แตกต่างรายคู่ โดยวิธี Scheffe ได้ว่าไม่พบความแตกต่างรายคู่ ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 อย่างไรก็ตาม กลุ่มตัวอย่างหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับผู้อานวยการ มีการมีส่วนร่วมของ

725

บุคลากรในการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ ด้านการมีส่วนร่วม
แสดงความคิดเห็น มากที่ สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 รองลงมาคือ ด้านอานวยการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.00 รองลงมาคื อ ด้า นการพยาบาล มี ค่ า เฉลี่ ย เท่า กั บ 3.79 รองลงมาคื อ ด้ านวิ ช าการแพทย์
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 และด้านพัฒนาระบบสุขภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.41 ตามลาดับ
ระดับตำแหน่ง ใช้การวิเคราะห์ความเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มที่
เป็นอิสระจากกัน (Independent t-test) กาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปรากฏผล
ของการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สถาบันโรค
ผิวหนัง กรมการแพทย์ จาแนกตามระดับตาแหน่ง ค่า p-value มีค่าน้อยกว่า 0.05 ทั้งในภาพรวม
และในทุกรายด้าน ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ระดับตาแหน่งที่แตกต่างกัน มีการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
การดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยกลุ่ม ตัวอย่างระดับหัวหน้างานขึ้นไป มีการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการ
ดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ในภาพรวม และในทุกรายด้านสูง
กว่า กลุ่มตัวอย่างระดับผู้ปฏิบัติงาน
ระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำน ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)
กาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบว่าค่า p-value การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของ
บุ คลากรในการดาเนิ น งานตามแผนยุท ธศาสตร์ ส ถาบั นโรคผิ ว หนั ง กรมการแพทย์ จ าแนกตาม
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน มีค่ามากกว่า 0.05 ทั้งในภาพรวม และในทุกรายด้าน ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า
ประสบการณ์ทางานที่แตกต่างกัน มีการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2) สรุปผลกำรวิจัย
จากการวิจั ย ในครั้ งนี้ เ กี่ ย วกับ “การมี ส่ ว นร่ ว มของบุ ค ลากรในการด าเนิ น งานตามแผน
ยุทธศาสตร์สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์” เป็นการศึกษาวิจัยเชิงสารวจเพื่อศึกษาการมีส่วนร่วม
ของบุ คลากร และการส่ งเสริ ม สนับสนุ นการมี ส่ ว นร่ว มของบุค ลากรในการดาเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาเป็นบุคลากรผู้ปฏิบัติงานใน
สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ จานวน 192 คน ใช้เครื่องมือแบบสอบถามในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลประกอบการวิจัย โดยสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
(1) ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลำกรสถำบันโรคผิวหนัง กรมกำรแพทย์
จากจานวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 192 คน ส่ว นใหญ่เป็นเพศหญิง จานวน
161 คน คิดเป็นร้อยละ 83.9 มีอายุ 31-40 ปี มากที่สุด จานวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 42.2 มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด จานวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 64.1 ส่วนใหญ่มีลักษณะงานภารกิจ
ด้านวิชาการแพทย์ จานวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 32.8 ส่วนใหญ่มีระดับตาแหน่งเป็นผู้ปฏิบัติงาน
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จานวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 75.5 และมีประสบการณ์ทางานมากกว่า 10 ปีมากที่สุด จานวน 74
คน คิดเป็นร้อยละ 38.5
(2) ระดับการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สถาบันโรคผิวหนัง
กรมการแพทย์
จากการวิจัยพบว่า บุคลากรส่วนใหญ่มีระดับการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละ
ขั้นตอนพบว่าบุคลากรมีส่วนร่วมรับรู้การดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ในระดับมาก รองลงมาคือ
มี ส่ ว นร่ ว มด าเนิ น การในระดั บ มากเช่ น กั น ถั ด มาคื อ มี ส่ ว นร่ ว มแสดงความคิ ด เห็ น และติ ด ตาม
ประเมินผลในระดับมาก และมีส่วนร่วมวางแผนและตัดสินใจในระดับปานกลาง ตามลาดับ
บุคลากรส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการรับรู้การดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สถาบัน
โรคผิวหนัง กรมการแพทย์ เกี่ยวกับโครงสร้างองค์การ และบทบาทหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบในระดับ
มาก รวมไปถึงรับรู้วิสัยทัศน์ เข็มมุ่ ง พันธกิจ ค่านิยม และเป้าประสงค์ของสถาบันโรคผิวหนัง และ
ข้อมูลที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานของตนเองจากช่องทางต่าง ๆ สะท้อนให้เห็นถึงว่าบุคลากรต่างก็
ปฏิบัติงานตามหน้าที่และบทบาทที่ตนเองได้รับมอบหมาย หรือรับผิดชอบ เพื่อให้งานนั้นสามารถ
นาพาองค์การให้บรรลุเป้าหมายได้ หรือเป็นไปตามนโยบายการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ
สถาบั น โรคผิ ว หนั ง เช่ น เดี ย วกั บ การมี ส่ ว นร่ ว มด าเนิ น การ พบว่ า บุ ค ลากรส่ ว นมากมี ส่ ว นร่ ว ม
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และเข้าร่วมโครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผน
ยุทธศาสตร์สถาบันโรคผิวหนัง ซึ่งมีความสอดคล้องกันในส่วนของการรับรู้ข้อมูลที่มีความจาเป็นต่อ
การดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ทาให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการดาเนินการตามบทบาทและหน้าที่
ของตนเอง ในส่วนของมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นนั้น บุคลากรส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น ข้อมูลที่จาเป็นต่อการปฏิ บัติงานของท่าน เพื่อนาไปพัฒนาสถาบันโรคผิวหนัง
เนื่องจากทางสถาบันโรคผิวหนังมีการจัด “โครงการพัฒนาองค์กรจากข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ ”
เพื่อเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ บุ คลากรทุกระดับที่ปฏิบัติงานได้แสดงความคิดเห็นในด้านต่าง ๆ เพื่อ
น ามาใช้ ใ นการพั ฒ นาองค์ ก รได้ ท าให้ ผู้ บ ริ ห ารมี ข้ อ มู ล การป้ อ นกลั บ (feedback) เพื่ อ น ามาใช้
พิจารณาประกอบการตัดสินใจในการกาหนดนโยบายการดาเนินงานขององค์การได้ นอกจากนี้การมี
ส่วนร่ว มในการติดตามประเมิน ผลของบุคลากรส่ว นใหญ่เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของตนเองตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย แสดงว่าบุคลากรส่วนใหญ่มีความตระหนัก
ถึงความสาคัญของการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง ซึ่งมีความสอดคล้องกันกับการที่บุคลากรมีส่วนร่วมใน
การวางแผนและตัดสินใจเกี่ยวกับการปรับปรุงข้อมูลที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานของตน เพื่อนาไป
พัฒนาสถาบันโรคผิวหนังและจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันโรคผิวหนังอยู่ในระดับมาก
(3) ปั จ จั ย ส่ ว นบุ คคลกั บการมีส่ ว นร่ ว มของบุ คลากรในการด าเนิ นงานตามแผน
ยุทธศาสตร์สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์
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การศึกษาเปรียบเทียบว่าตัวแปรด้านปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับระดับ
การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์
พบว่า อายุที่แตกต่างกัน มีระดับการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในด้านการมี
ส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ขณะเดียวกันลักษณะงานตามภารกิจที่แตกต่างกัน มีระดับการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรในการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ด้านการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และระดับตาแหน่งที่
แตกต่างกัน มีระดับ การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สถาบันโรค
ผิวหนัง กรมการแพทย์ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยกลุ่มตัวอย่างระดับ
หัวหน้างานขึ้นไป มีระดับการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สถาบันโรค
ผิวหนัง กรมการแพทย์ในภาพรวม และในทุกรายด้านสูงกว่า กลุ่มตัวอย่างระดับผู้ปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ในการส่งเสริม และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของบุคลากรสถาบันโรคผิวหนัง กรมการ
แพทย์นั้น พบว่ามีข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยสรุปได้แบ่งเป็นรายด้าน ดังนี้ ด้านผู้บริหารควรกาหนด
แผนงานและกากับติดตามแผนงาน/โครงการให้สอดคล้องและได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย รวมทั้งมีการ
ถ่ายทอดผลลัพธ์จากการประชุมผู้บริหารในระดับสถาบันโรคผิวหนัง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและหัวหน้า
งานที่ไม่ได้อยู่ในทีมดังกล่าวได้รับทราบทิศทางและการวางแผนการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ด้วย และภาวะผู้นานั้นมีความสาคัญมากต่อการสนับ สนุนการมีส่วนร่วมของบุคลากร ควรมีการเพิ่ม
ช่องทางในการสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารโดยตรง ส่วนด้านการบริหารจัดการ เสนอแนะ
ให้วัดผลการปฏิบัติงานในรูปแบบที่เป็นผลลัพธ์ (outcome) ให้มากขึ้น กาหนด Timeline ในการ
ประชุมเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ เช่น การจัดทา/ทบทวน/ปรับ แผนยุทธศาสตร์ให้ชัดเจน และสม่าเสมอ
รวมถึงบริหารจัดการงบประมาณ และทรัพยากรต่าง ๆ ให้เหมาะสม และเพียงพอ ทั้งนี้ควรมีการ
สื่อสารในองค์การแก่ผู้ปฏิบัติงานที่มีความชัดเจนด้วย ด้านสุดท้ายเกี่ยวกับบุคลากรนั้น ควรมีการสร้าง
แรงจูงใจในการมีส่วนร่วมให้มากขึ้ น โดยอาจกาหนดให้เห็นชัดเจนว่าบุคลากรระดับปฏิบัติการในแต่
ละหน่วยงานย่อย มีบทบาทในการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ในส่วนใด และอย่างไร นอกจากนี้
ยังควรส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ในการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ อาจมีการจัดประชุม หรือ
อบรมเพื่อให้ความรู้ สุดท้ายนี้สิ่งสาคัญที่สุด คือ การปลูกฝังให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อการมีส่วนร่วม
ในการดาเนิ น งานตามแผนยุ ทธศาสตร์ส ถาบันโรคผิ ว หนัง กรมการแพทย์ เพื่อ ให้ เกิดผลลั พธ์ที่ มี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรเลือกใช้สินเชื่อโครงกำรธนำคำรเพื่อประชำชนของ
ธนำคำรออมสิน กรณีศึกษำ อำเภอเมืองนรำธิวำส จังหวัดนรำธิวำส
อดุลย์ หลีเส็น*
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้ งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพการบริการ ความแตกต่างของปัจจัย
ส่วนบุคคลและความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการกับการเลือกใช้สินเชื่อโครงการธนาคารเพื่อ
ประชาชน ประชากร ได้แก่ ประชาชนอาเภอเมืองนราธิว าส จังหวัดนราธิวาส จานวน 398 คน
เครื่องมือวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทาง
สถิติ ประกอบด้วย สถิติพรรณนา (ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ส่วนสถิติที่
ใช้ทดสอบสมมติฐ าน คือ ค่าสถิติ Independent-Samples t-test การวิเคราะห์ ความแปรปรวน
(Analysis of Variance: ANOVA) และทดสอบความแตกต่ า งรายคู่ ด้ ว ยวิ ธี ท ดสอบแบบเชฟเฟ่
(Scheffe’s Method) และค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ เ พี ย ร์ สั น (Pearson Product-Moment
Correlation Coefficient)
ผลการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของธนาคารออมสินใน
อาเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม คิดเป็นระดับมากทุกด้าน ส่วนระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเลือกใช้สินเชื่อโครงการธนาคารเพื่อประชาชน มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม คิดเป็น
ระดับมากทุกด้าน
การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ยกเว้น ระดับการศึกษา คือ เพศ อายุ อาชีพ
รายได้ และระยะเวลาที่ติดต่อกับ ธนาคาร มีอิทธิพลต่อการเลื อกใช้สิ นเชื่อโครงการธนาคารเพื่อ
ประชาชน สอดคล้ องกับ สมมติฐ านที่ ตั้งไว้ คุณภาพการบริก ารของธนาคารออมสิ น ทุกด้าน คื อ
ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ (tangibility) ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ (reliability) ด้านการ
ตอบสนองต่อลูกค้า (responsiveness) ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า (assurance) และด้านการ
รู้ จั กและเข้าใจลู กค้า (empathy) เป็นปัจจั ยที่ส่ งผลต่อการเลื อ กใช้สิ น เชื่อโครงการธนาคารเพื่ อ
ประชาชน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
คำสำคัญ: การเลือกใช้สินเชื่อ, โครงการธนาคารเพื่อประชาชน, ธนาคารออมสิน

*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
118 หมู่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
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1. บทนำ
ประเทศไทยได้ก้าวสู่กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจและสภาพ
สังคมแปรเปลี่ยนตามไปด้วย การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในการดาเนินการเพื่อให้
เติบโตทางธุรกิจ จาเป็นต้องมีเงินทุนในการดาเนินการ ทั้งนี้แหล่งเงินทุนที่สาคัญ คือ สินเชื่อจาก
สถาบันการเงินต่าง ๆ ทั้งนี้ในปัจจุบันสถาบันการเงินมีการปล่อยสินเชื่อให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง
โดยธนาคารแห่งประเทศไทย ระบุว่า ผลการดาเนินงานของระบบธนาคารพาณิชย์ไตรมาส 1 ปี 2562
ในด้านสินเชื่อในภาพรวมของระบบธนาคารพาณิชย์ขยายตัวชะลอลงจากร้อยละ 6.0 ในไตรมาสก่อน
มาอยู่ที่ร้อยละ 5.6 แต่สินเชื่อธุรกิจ (ร้อยละ 65.3 ของสินเชื่อรวม) กลับขยายตัวร้อยละ 3.4 แสดงถึง
สิ น เชื่อธุร กิจ ยั งขยายตัว ดี (ธนาคารแห่ งประเทศไทย, 2562) ซึ่ง ธนาคารพาณิ ช ย์ (Commercial
Bank) ถือเป็นธุรกิจบริการประเภทหนึ่ง ซึ่งเป็นสถาบันการเงินที่มีบทบาทสาคัญในระบบการเงินและ
เศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากทาหน้าที่เป็นตัวกลางในการระดมเงินทุนจากผู้ที่มีเงินทุนไปยังผู้ที่ขาด
แคลนเงินทุน ซึ่งจะส่งผลต่อเสถียรภาพทางการเงิน และการเติบ โตทางเศรษฐกิจโดยธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (ธปท.) อนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์สามารถประกอบธุรกิจต่าง ๆ ให้แก่ลูกค้าไม่ว่าจะเป็น
ประชาชนทั่วไป บริษัท ห้างร้าน หรือหน่วยงานราชการได้ เช่น การรับฝากเงิน การชาระเงินและโอน
เงิน การให้สินเชื่อ การซื้อขายตั๋วแลกเงิน การซื้อขายเงิ นตราต่างประเทศ เป็นต้น (ศูนย์คุ้มครอง
ผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2557)
ธนาคารออมสิน มีสถานะรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง เป็นธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อย
เน้นการให้สินเชื่อเพื่อพัฒนาชนบท พัฒนาผู้ประกอบการรายย่อย โดยมีรูปแบบของสินเชื่อและชนิ ด
การฝากเงินรายย่อยมากมาย อีกทั้งยังสร้างเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่มชุมชน โครงการธนาคารเพื่อ
ประชาชน โดยให้ สิ น เชื่อระยะสั้ น แก่ผู้ ประกอบการรายย่ อย (ให้ ป ระชาชนมาเป็นหนี้ใ นระบบ
ที่สามารถตรวจสอบได้ และการเก็บดอกเบี้ยตามความเป็นจริง) เป็นช่องทางการรับและจ่ายเงินกู้
จากโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง อีกทั้งยังลงทุนในการพัฒนาประเทศ ของหน่วยงาน
รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ให้บริการรูปแบบเงินฝากที่หลากหลาย เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย รวมทั้งมี
การให้บริการตามหลักศาสนาอิสลาม ปัจจุบันมีจานวนสาขาทั้งหมด 1,507 แห่งทั่วประเทศ (ธนาคาร
ออมสิน, 2562) รวมถึงการให้บริการสินเชื่อแก่ประชาชน
ทั้งนี้ ธนาคารออมสิน มีบริการสินเชื่อบุคคลหลายประเภท โดยที่สินเชื่อโครงการธนาคาร
ประชาชน เป็นโครงการตามนโยบายภาครัฐ เพื่อเป็นเงินทุนหรือเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบ
อาชีพ หรือเป็นค่าใช้จ่ายที่จาเป็นต่อการดารงชี พ หรือชาระหนี้อื่น ๆ สินเชื่อที่สนับสนุนให้ประชาชน
ประกอบอาชีพ หรือมีธุรกิจขนาดย่อมเป็นของตัวเอง โดยให้สินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหรือ ใช้ในการ
หมุนเวียนในการใช้จ่ายและชาระหนี้ต่าง ๆ โดยระบุคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังนี้ เป็นผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย บริการ และผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค
เพื่อจาหน่าย หรือเป็นผู้มีรายได้ประจา เช่น ข้าราชการ ทหาร ตารวจ ลูกจ้างของหน่วยงานราชการ
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รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชน ที่มีเงินเดือนประจา หรือเป็นผู้ที่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพใด ๆ ที่มีความ
ตั้งใจจะประกอบอาชีพอิสระรายย่อย มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเงินทุน หมุนเวียนในการประกอบอาชีพ
เป็นค่าใช้จ่ายที่จาเป็นต่อการดารงชีพ ชาระหนี้สินอื่น ๆ และต้องไม่นาไปปิดบัญชีเดิมที่เป็นหนี้ที่ไม่
ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ของธนาคาร ทั้งนี้ต้องไม่นาเงินกู้บางส่วนจากการกู้ในครั้งนี้ ไปลงทุนในสลาก
ออมสิ น แล้ ว น ามาเป็ น หลั ก ประกั น เงิ น กู้ ใ นคราวเดี ย วกั น โดยให้ กู้ ไ ด้ ต ามความจ าเป็ น และ
ความสามารถในการชาระหนี้ ไม่เกินรายละ 200,000 บาท
ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้สินเชื่อโครงการธนาคาร
เพื่อประชาชนของธนาคารออมสินของประชาชน ในอาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เพื่อให้ได้ข้อมูล
ความแตกต่ า งของปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล ในการตอบสนองความต้ อ งการของลู ก ค้ า และก าหนด
กลุ่มเป้าหมายได้ตรงจุด การพัฒนาคุณภาพการบริการของธนาคาร การแก้ไขข้อบกพร่องของปัญหา
รวมถึงสามารถใช้เป็นข้อมูลในการสนับสนุน การกาหนดกลยุทธ์ การทางานให้มีประสิทธิภาพ และ
ปรั บ ปรุ ง ข้ อ บกพร่ อ งต่ า ง ๆ เพื่ อ ตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการของลู ก ค้ า ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และ
ประสิทธิผล สามารถรักษาฐานผู้ใช้บริการเดิมให้ใช้บริการอย่างยาวนานต่อเนื่อง และเพิ่มผู้ใช้บริการ
ใหม่ให้มาใช้บริการเพิ่มขึ้น ซึ่งแนวทางการพัฒนาการให้บริการ จะทาให้ประชาชนทั้ง ในอาเภอเมือง
จังหวัดนราธิวาส และประชาชนทั่วไป เกิดความประทับใจในการโครงการฯของธนาคารฯ มากยิ่งขึ้น
ต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
2.1 เพื่อศึกษาคุณภาพการบริการของธนาคารออมสิ น ในอาเภอเมือง จังหวัดนราธิว าส
เพื่อนาข้อมูลมาวางแผนปรับปรุงรูปแบบการให้บริการตลอดจนระบบการทางานให้มีประสิทธิภาพ
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากยิ่งขึ้น
2.2 เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจัยส่ ว นบุคคลที่มีผ ลต่อการเลื อกใช้สิ นเชื่อโครงการ
ธนาคารเพื่อประชาชนของธนาคารออมสิ น ในอาเภอเมือง จังหวัดนราธิว าส เพื่อนามาวางแผน
กาหนดกลุ่มเป้าหมายตามความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลได้ตรงจุด
2.3 เพื่อศึ กษาความสั มพันธ์ ระหว่ างคุณ ภาพการบริก ารกับ การเลื อกใช้สิ นเชื่อโครงการ
ธนาคารเพื่อประชาชนของธนาคารออมสิน ในอาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เพื่อนามาข้อมูลในการ
สนั บ สนุ น การก าหนดกลยุ ท ธ์ การท างานให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และปรั บ ปรุ ง ข้ อ บกพร่ อ งต่ า ง ๆ
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลู กค้าให้มีประสิ ทธิภาพ และประสิทธิผ ล สามารถรักษาฐาน
ผู้ใช้บริการเดิมให้ใช้บริการอย่างยาวนานต่อเนื่อง และเพิ่มผู้ใช้บริการใหม่ให้มาใช้บริการเพิ่มขึ้น
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3. คำถำมกำรศึกษำ
มีปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อการเลือกใช้สินเชื่อโครงการธนาคารเพื่อประชาชนของธนาคารออม
สิน ในอาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
4. กำรทบทวนวรรณกรรม และกรอบแนวคิดในกำรศึกษำ
4.1 กำรทบทวนวรรณกรรม
1) แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกำรบริกำร
ในการศึกษาเกี่ย วกับการบริการ มีนักวิชาการหลายท่าน ได้ให้ ความหมายการบริการไว้
หลากหลาย เช่น นักวิชาการไทย คือ ฉัตรยาพร เสมอใจ (2556) ได้ให้ความหมายว่า การบริการ
หมายถึง กิจกรรม ประโยชน์หรือความพอใจซึ่งได้เสนอเพื่อขาย หรือกิจกรรมที่จัดขึ้นรวมกับรายการ
สินค้า โดยทั่วไปแล้ว บริการไม่ต้องเกี่ยวข้องกับสินค้าเท่านั้น แต่บริการจะมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
แลกเปลี่ ย นความต้ อ งการใช้ ก ารฝึ ก อบรมผู้ บ ริ โ ภคให้ รู้ จั ก วิ ธี ใ ช้ เป็ น ต้ น ในขณะที่ นั ก วิ ช าการ
ต่างประเทศ คือ Kotler (2003) กล่าวว่า การบริการ หมายถึง กิจกรรมใด ๆ หรือการปฏิบัติที่กลุ่ม
หรือคณะใดคณะหนึ่งสามารถเสนอสิ่งสาคัญที่มองไม่เห็นเป็นตัวเป็นตนและไม่มีผลในการเป็นเจ้าของ
ผลผลิตของบริการ อาจเป็นหรือไม่เป็นผลิตภัณฑ์ก็ได้
ดังนั้น จากความหมายดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่า การบริการ หมายถึง งาน กิจกรรม หรือ
การปฏิบัติที่ทาเพื่อผู้อื่น ทาแล้วผู้อื่นได้รับประโยชน์และความพึงพอใจและผู้กระทาต้องมีความสุขใน
งานนั้น ๆ ด้วย
ในการวัดคุณภาพการให้บริการ Parasuraman (1988) ได้ให้ความหมายของคุณภาพบริการ
ว่าหมายถึง ความแตกต่างระหว่างความคาดหวังของลูกค้าที่มีต่อการบริการและการรับรู้ที่มีต่อการ
บริการจริง โดยได้สร้างเครื่องมือ ที่เรียกว่า SERVQUAL โดยกาหนดมิติคุณภาพการบริการออกเป็น 5
มิติ ได้แก่
(1) ด้านการสัมผัสและรับรู้ได้ทางกายภาพของปัจจัยการบริการ (Tangibility)
(2) ด้านความเชื่อถือได้ของคุณลักษณะหรือมาตรฐานการบริการ (Reliability)
(3) ด้านการตอบสนองความต้องการของลูกค้า (Responsiveness)
(4) ด้านความรู้ความสามารถที่จะนาไปสู่ความเชื่อมั่นและน่าเชื่อถือ (Assurance)
(5) ด้านความเอาใจใส่ต่อลูกค้า (Empathy)
2) สินเชื่อโครงกำรธนำคำรประชำชน
สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เป็นโครงการภาครัฐ เพื่อสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนใน
การประกอบอาชีพ หรือเป็ น ค่าใช้จ่ายที่ จาเป็นต่อการดารงชีพ หรือช าระหนี้อื่น ๆ เป็นสินเชื่อที่
สนับสนุนให้ประชาชนประกอบอาชีพ หรือมีธุรกิจขนาดย่อมเป็นของตัวเอง โดยให้สินเชื่อเพื่อเป็น
เงินทุนหรือ ใช้ในการหมุนเวียนในการใช้จ่ายและชาระหนี้ต่าง ๆ โดยให้สินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหรือ
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ใช้ในการหมุนเวียนในการใช้จ่ายและชาระหนี้ต่าง ๆ โดยระบุคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการอย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังนี้ เป็น ผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย บริการ และผลิ ตสินค้า
อุปโภคบริโภคเพื่อจาหน่าย หรือเป็นผู้มีรายได้ประจา เช่น ข้าราชการ ทหาร ตารวจ ลูกจ้างของ
หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชน ที่มีเงินเดือนประจา หรือเป็นผู้ที่ยังไม่ได้ประกอบ
อาชีพใด ๆ ที่มีความตั้งใจจะประกอบอาชีพอิสระรายย่อย มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเงินทุน หมุนเวียนใน
การประกอบอาชีพ เป็นค่าใช้จ่ายที่จาเป็นต่อการดารงชีพ ชาระหนี้สินอื่น ๆ และต้องไม่นาไปปิดบัญชี
เดิมที่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ของธนาคาร ทั้งนี้ต้องไม่นาเงินกู้บางส่วนจากการกู้ในครั้งนี้
ไปลงทุนในสลากออมสินแล้วนามาเป็นหลักประกันเงินกู้ในคราวเดียวกัน โดยให้กู้ได้ตามความจาเป็น
และความสามารถในการชาระหนี้ ไม่เกินรายละ 200,000 บาท
แนวทางการดาเนินงานสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนยึดหลักการประสานงานและการ
ดาเนินงานไปพร้อม ๆ กัน ได้แก่ การสร้างวินัยการออมส่งเสริมให้ประชาชนรักการออม ให้มีการออม
ทรัพย์อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง มีวินัยทางการเงิน ส่งเสริมด้านความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่าง
ลูกค้าและเจ้าหน้าที่ของธนาคาร โดยมีการลงพื้นที่ไปพบปะลูกค้าถึงสถานที่ประกอบการ ส่งเสริมด้าน
แหล่ ง เงิ น ทุ น เพื่ อ ขยายโอกาสให้ ป ระชาชนสามารถเข้ า ถึ ง แหล่ ง เงิ น ทุ น ในระบบได้ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง
โดยส่งเสริมผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อยให้มีเงินทุนประกอบอาชีพในวงเงิน ที่เพียงพอต่อความ
จาเป็น (ธนาคารออมสิน, 2558: 15)
ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของธนาคารออมสิน (GSB) ที่ยึดมั่นในหลักการว่า “เศรษฐกิจจะ
มั่นคง ถ้าประชาชนมีอาชีพ” ดังนั้นธนาคารออมสิน จึงให้บริการ สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน
เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ สาหรับประชาชนทั่วไป ตลอดจนเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ใช้ชีวิต และชาระหนี้สินอื่น ๆ ตามความจาเป็น วงเงินกู้สูงสุด 200,000 บาท ผ่อนชาระนานสูงสุด 8
ปี โดยไม่จากัดหลักทรัพย์ค้าประกัน (ธนาคารออมสิน, 2559)
3) งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
สัจจา ศิริวาจา (2558) ได้ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่ อการให้สินเชื่อของธนาคาร
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) และหลักทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกันที่แตกต่างกันไม่ทาให้ความพึงพอใจในการ
บริการของผู้ใช้บริการสินเชื่อของธนาคารออมสิน สาขาในสังกัดเขตชลบุรี 3 แตกต่างกัน
ชนัญชิดา สั งข์ทอง (2559) ได้ศึกษาคุณภาพการให้บริการสินเชื่อธนาคารประชาชนของ
ธนาคารออมสิน สาขาบางละมุง อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษา พบว่า คุณภาพการ
ให้บริการสินเชื่อธนาคารประชาชนของธนาคารออมสิน สาขาบางละมุง อาเภอบางละมุง จังหวัด
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ชลบุรี พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด ผลการเปรียบเทียบคุณภาพการให้บริการสินเชื่อธนาคารประชาชน
พบว่า เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือนต่างกันมีความคิดเห็นต่อคุณภาพการ
ให้บริ การสิ นเชื่อธนาคารประชาชนของธนาคารออมสิน ไม่แตกต่างกัน ส่ว นผู้ ใช้บริการที่มีอาชีพ
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการสินเชื่อธนาคารประชาชนของธนาคารออมสิน สาขา
บางละมุง อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
พิมลรัตน์ โปร่งแก้วงาม (2559) ได้ศึกษาอิทธิพลของการสื่อสารการตลาดต่อการใช้สินเชื่อ
โครงการธนาคารประชาชน ธนาคารออมสิน ผลการวิจัยพบว่า ส่ว นใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความสาคัญกับสื่อการตลาด 3 อันดับแรก คือ ทางด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ด้านสื่อตัว
บุคคล และด้านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
สถานภาพที่ต่างกันได้รับอิทธิพลจากสื่อที่ต่างกัน ส่วนรายได้ที่ต่างกัน พบว่า การสื่อสารการตลาดทุก
ด้ า นไม่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจใช้ สิ น เชื่ อ นอกจากนี้ ก ารวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย (Factor Analysis)
สื่ อ การตลาดที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจ 3 อั น ดั บ แรก คื อ การตลาดทางตรง สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ และ
การส่งเสริมการขาย
4.2 กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ (Conceptual Framework)
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตำม

ปัจจัยส่วนบุคคล
-

เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายได้
ระยะเวลาที่ตดิ ต่อกับธนาคาร

-

คุณภำพกำรบริกำร
ความเป็นรูปธรรมของบริการ (tangibility)
ความเชื่อถือไว้วางใจได้ (reliability)
การตอบสนองต่อลูกค้า (responsiveness)
การให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า (assurance)
การรู้จักและเข้าใจลูกค้า (empathy)

กำรเลือกใช้สนิ เชื่อโครงกำร
ธนำคำร
เพื่อประชำชนของธนำคำรออมสิน
ในอำเภอเมือง
จังหวัดนรำธิวำส
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5. ระเบียบวิธีกำรศึกษำและเก็บข้อมูล
เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
5.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
ประชำกร คือ ประชาชนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎรของอาเภอเมืองนราธิว าส จังหวัด
นราธิวาส จานวน 83,777 คน (สานักทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง, 2563)
กลุ่มตัวอย่ำง กาหนดกลุ่มตัวอย่างจาก การคานวณโดยสูตรของ Taro Yamane กาหนดค่า
ความคลาดเคลื่อนที่ 0.05 หรือ ความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 ได้จานวนตัวอย่าง 398 คน
5.2 เครื่องมือในกำรวิจัย
ใช้แบบสอบถามซึ่งสร้างขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วยประเด็นคาถาม
คือ แบบสอบถามส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check- List) แบบสอบถามตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของธนาคาร
ออมสิน และแบบสอบถามตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกใช้สินเชื่อโครงการธนาคารเพื่อ
ประชาชน ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน ประมาณค่า (Rating Scale)
5.3 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์
แบบสอบถามส่วนที่ 1 ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check- List) ใช้
สถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive Statistics) น ามาแจกแจงความถี่ แ ละสรุ ป เป็ น ค่ า ร้ อ ยละ
(Percentage) แบบสอบถามส่วนที่ 2 และ 3 ใช้การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) ซึ่งได้สร้างแบบสอบถามจัดระดับความคิดเห็น จาแนกตามระดับมากน้อย
จากระดั บ น้ อ ยที่ สุ ด น้ อ ย ปานกลาง มาก และมากที่ สุ ด รวม 5 ระดั บ การทดสอบสมมติ ฐ าน
ใช้ค่าสถิติ t-test สาหรับการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของตัวแปรต้น ที่จาแนกออกเป็นสองกลุ่ม
และ ค่าสถิติ F-test โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เพื่อใช้ทดสอบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มตั้งแต่ 3 กลุ่ม และทดสอบรายคู่ (multiple comparison)
โดยวิ ธี เชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) และค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ ข องเพี ย ร์ สั น (Pearson‘s
Correlation Coefficient)
6. ผลกำรศึกษำ
นาเสนอการสรุปผลการวิจัยที่สาคัญตามลาดับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
6.1 ข้อมูลทั่วไปของประชำชนในอำเภอเมือง จังหวัดนรำธิวำส ผู้ตอบแบบสอบถำม
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 66.58 และเป็นเพศหญิง คิดเป็น
ร้อยละ 33.42 มีอายุ อยู่ ในช่ว งอายุ 36-45 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.19 มีระดับการศึกษาขั้นสู งสุ ด
มัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ 34.42 มีอาชีพ ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 40.45
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มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน น้อยกว่า 20,001 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.93 และมีระยะเวลาที่ติดต่อกับ
ธนาคาร 2-3 ปี คิดเป็นร้อยละ 45.73 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
6.2 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภำพกำรบริกำรของธนำคำรออมสินในอำเภอเมืองนรำธิวำส
จังหวัดนรำธิวำส
1) ควำมเป็นรูปธรรมของบริกำร (tangibility)
พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของธนาคารออมสินในอาเภอเมือง
นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ (tangibility) มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม
3.88 คิดเป็นระดับมาก โดยเรื่องที่ค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ พนักงานบริการด้วยความสุภาพอ่อน
น้อม มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.96 คิดเป็นระดับมาก รองลงมา ระยะเวลาให้บริการอยู่ในกรอบที่กาหนด
มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.89 คิดเป็นระดับมาก และเรื่อง มีวัสดุ อุปกรณ์พร้อมสาหรับการให้บริการลูกค้า
มีค่าคะแนนเฉลี่ย น้อยที่สุด คือ 3.82 คิดเป็นระดับมาก
2) ควำมเชื่อถือไว้วำงใจได้ (reliability)
พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของธนาคารออมสินในอาเภอเมือ ง
นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ (reliability) มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 3.88
คิดเป็นระดับมาก โดยเรื่องที่ค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด พนักงานกระตือรือล้นในการให้ความช่วยเหลือ
ลูกค้าอย่างเต็มใจ มีค่าคะแนนเฉลี่ ย 4.11 คิดเป็นระดับมาก รองลงมา คือ พนั กงานเข้าใจความ
ต้องการของลูกค้า มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.04 คิดเป็นระดับมาก และเรื่อง สามารถให้บริการได้ตรงกับ
สัญญาที่ให้ไว้กับลูกค้า มีค่าคะแนนเฉลี่ย น้อยที่สุด คือ 3.62 คิดเป็นระดับมาก
3) กำรตอบสนองต่อลูกค้ำ (responsiveness)
พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของธนาคารออมสินในอาเภอเมือง
นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า (responsiveness) มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม
3.92 คิดเป็นระดับมาก โดยเรื่องที่ค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ พนักงานมีความรอบรู้ในบริการและ
สามารถตอบคาถามลูกค้าได้เป็ นอย่างดี มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.12 คิดเป็นระดับมาก รองลงมา คือ
ลู กค้าได้รั บ ความสะดวกจากการใช้บริการ มีค่าคะแนนเฉลี่ ย 3.91 คิดเป็ นระดับมาก และเรื่อ ง
ความสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าอยู่ในระดับสูง มีค่าคะแนนเฉลี่ย น้อยที่สุด คือ 3.82
คิดเป็นระดับปานกลาง
4) กำรให้ควำมเชื่อมั่นต่อลูกค้ำ (assurance)
พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของธนาคารออมสินในอาเภอเมือง
นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า (assurance) มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม
3.57 คิดเป็นระดับมาก โดยเรื่องที่ค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ พฤติกรรมของพนักงานสามารถสร้าง
ความเชื่อมั่นในการให้ บริ การ มีค่าคะแนนเฉลี่ ย 3.87 คิดเป็นระดับมาก รองลงมา คือ พนักงาน
บริการด้วยความสุภาพและมีมารยาท ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.60 คิดเป็นระดับมาก และเรื่องการให้บริการ
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เน้นเรื่องความปลอดภัยและมีความน่าเชื่อถือ มีค่าคะแนนเฉลี่ย น้ อยที่สุด คือ 3.29 คิดเป็นระดับ
ปานกลาง
5) กำรรู้จักและเข้ำใจลูกค้ำ (empathy)
พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของธนาคารออมสินในอาเภอเมือง
นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ด้านการรู้จักและเข้าใจลูกค้า (empathy) มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 3.60
คิดเป็นระดับมาก โดยเรื่องที่ค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ มีการแจ้งข้อมูลข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของ
ธนาคารอย่ างสม่าเสมอ ค่าคะแนนเฉลี่ ย 3.83 คิดเป็นระดับมาก รองลงมา คือ เวลาในการเปิด
ให้ บ ริ ก ารให้ ค วามสะดวกแก่ลู กค้า ค่ าคะแนนเฉลี่ ย 3.72 คิด เป็น ระดับ มาก และเรื่อ งพนัก งาน
ให้บริการด้วยความสนใจและเอาใจใส่ลูกค้าแต่ละคนเป็นอย่างดี ค่าคะแนนเฉลี่ย น้อยที่สุด คือ 3.27
คิดเป็นระดับปานกลาง
6.3 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรเลือกใช้สินเชื่อโครงกำรธนำคำรเพื่อประชำชนของธนำคำร
ออมสิน
พบว่ า ระดั บ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ เลื อ กใช้ สิ น เชื่ อ โครงการธนาคารเพื่ อ ประช าชนของ
ประชาชนในอาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ผู้ตอบแบบสอบถาม มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 3.86 คิดเป็น
ระดับมาก โดยเรื่องที่ค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ การให้บริการที่ดีของพนักงาน มีค่าคะแนนเฉลี่ย
4.48 คิดเป็นระดับมากที่สุด รองลงมา คือ เรื่องความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อ กับธนาคารมีค่า
คะแนนเฉลี่ ย 4.34 คิดเป็ น ระดับ มากที่สุ ด และเรื่องระยะเวลาการผ่ อนช าระ มีค่าคะแนนเฉลี่ ย
น้อยที่สุด คือ 3.19 คิดเป็นระดับปานกลาง
6.4 กำรทดสอบสมมุติฐำน
สมมติฐำนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชน มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้สินเชื่อโครงการ
ธนาคารเพื่อประชาชน
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชน คือ เพศ อายุ อาชีพ
รายได้ และระยะเวลาที่ติดต่อกับ ธนาคาร มีอิทธิพลต่อการเลื อกใช้สิ นเชื่อโครงการธนาคารเพื่อ
ประชาชน สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ยกเว้นระดับการศึกษาที่ไม่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้สินเชื่ อ
โครงการธนาคารเพื่อประชาชน ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
สมมติฐำนที่ 2 คุณภาพการบริการของธนาคารออมสิน เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้
สินเชื่อโครงการธนาคารเพื่อประชาชน
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่า คุณภาพการบริการของธนาคารออมสิน ทุกด้าน คือ
ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ (tangibility) ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ (reliability) ด้านการ
ตอบสนองต่อลูกค้า (responsiveness) ด้านการให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า (assurance) และด้านการ
รู้ จั กและเข้าใจลู กค้า (empathy) เป็นปัจจั ยที่ส่ งผลต่อการเลื อ กใช้สิ น เชื่อโครงการธนาคารเพื่ อ
ประชาชน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
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7. บทสรุปและข้อเสนอแนะ
7.1 บทสรุป
ผลการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของธนาคารออมสินใน
อาเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม คิดเป็นระดั บมากทุกด้าน ส่วนระดับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเลือกใช้สินเชื่อโครงการธนาคารเพื่อประชาชน มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม คิดเป็น
ระดับมากทุกด้าน
การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ยกเว้น ระดับการศึกษา คือ เพศ อายุ อาชีพ
รายได้ และระยะเวลาที่ติดต่อกับ ธนาคาร มีอิทธิพลต่อการเลื อกใช้สิ นเชื่อโครงการธนาคารเพื่อ
ประชาชน สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
แสดงว่า ปัจจัยส่วนบุคคล คือ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ และระยะเวลาที่ติดต่อกับธนาคาร
สามารถส่งผลถึงการเลือกใช้สินเชื่อโครงการธนาคารเพื่อประชาชน ดังนั้นจึงควรให้ความสาคัญกับ
ปัจจัยส่วนบุคคล เช่น การพิจารณาช่วงอายุ รายได้ หรือ อาชีพ ที่ให้ความสนใจหรือเลือกใช้สินเชื่อฯ
เพื่อนาเป็นแนวทางในการสร้างความเข้าใจในความต้องการในการเลือกใช้สินเชื่อของลูกค้าให้มากขึ้น
ส่ ว นการทดสอบสมมติฐ าน ด้ านคุณ ภาพการบริ การของธนาคารออมสิ นในอ าเภอเมือ ง
นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส พบว่า คุณภาพการบริการทุกด้าน คือ ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ
(tangibility) ด้านความเชื่อถือไว้วางใจได้ (reliability) ด้านการตอบสนองต่อลู กค้า (responsiveness)
ด้ า นการให้ ค วามเชื่ อ มั่ น ต่ อ ลู ก ค้ า (assurance) และด้ า นการรู้ จั ก และเข้ า ใจลู ก ค้ า (empathy)
เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้สินเชื่อโครงการธนาคารเพื่อประชาชน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
แสดงว่า ประชาชนในอาเภอเมืองนราธิวาส ได้ให้ความสาคัญกับคุณภาพการบริการของ
ธนาคารฯ หรือคุณภาพการบริการสามารถส่งผลถึงการตัดสิ นใจใช้บริการสินเชื่อ ดังนั้นจึงควรให้
ความสาคัญในการพัฒนาปรับปรุงระบบการให้บริการในด้านต่าง ๆ ให้มากขึ้น โดยการ รักษาระดับ
คุณภาพการบริการที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูง ให้คงไว้ เช่น พนักงานบริการด้วยความสุภาพอ่อนน้อม
หรือ พนักงานกระตือรือร้นในการให้ความช่วยเหลือลูก ค้าอย่างเต็มใจ เป็นต้น ในขณะเดียวกันควร
พัฒนาหรือปรับปรุง คุณภาพการบริการที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อย เช่น การให้บริการเน้นเรื่องความ
ปลอดภัยและมีความน่าเชื่อถือ หรือ ความสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าอยู่ในระดับสูง
ให้ดีขึ้นกว่าเดิม
7.2 ข้อเสนอแนะ
1) ข้อเสนอแนะทั่วไป
(1) จากผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของธนาคารออมสิน ในอาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ในด้านความ
เชื่อถือไว้วางใจได้ (reliability) เรื่อง พนักงานกระตือรือร้นในการให้ความช่วยเหลือลูกค้าอย่างเต็ มใจ
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มีค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด ดังนั้นธนาคารธนาคารออมสิน ในอาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส จึงควรให้
ความสาคัญ เพื่อรักษาคุณภาพการบริการ ด้านนี้ไว้
(2) จากผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยส่ วนบุคคลของประชาชน คือ เพศ อายุ อาชีพ
รายได้ และระยะเวลาที่ติดต่อกับ ธนาคาร มีอิทธิพลต่อการเลื อกใช้สิ นเชื่อโครงการธนาคารเพื่อ
ประชาชน สอดคล้องกับ สมมติฐานที่ตั้งไว้ ดังนั้นธนาคารธนาคารออมสิน ในอาเภอเมือง จังหวัด
นราธิวาส จึงควรให้ความสาคัญกับปัจจัยส่วนบุคคล โดยใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุของลูกค้า
ที่สนใจเลือกใช้สินเชื่อโครงการธนาคารเพื่อ ประชาชน มาเป็นข้อมูลเพื่อหาแนวทางในการสร้างความ
เข้าใจแก่ลูกค้ารายอื่น ๆ ในเรื่องการเลือกใช้สินเชื่อ ทั้งนี้เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าให้มากขึ้น
(3) จากผลการศึ ก ษา พบว่ า คุ ณ ภาพการบริ ก ารของธนาคารออมสิ น ทุ ก ด้ า น
เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้สินเชื่อโครงการธนาคารเพื่อประชาชน ดังนั้นจึงควรให้ความสาคัญใน
การพัฒนาปรับปรุงระบบการให้บริการในด้านต่าง ๆ ให้มากขึ้น ดังนั้นธนาคารธนาคารออมสิน ใน
อาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส จึงควรให้ความสาคัญในการพัฒนาปรับปรุงระบบการให้บริการในด้าน
ต่า ง ๆ ให้ มากขึ้ น โดยการ รั ก ษาระดั บ คุณ ภาพการบริ ก ารที่ มี ค่ า คะแนนเฉลี่ ยสู ง ให้ ค งไว้ เช่ น
พนักงานบริการด้วยความสุภาพอ่อนน้อม เป็นต้น ในขณะเดียวกันควรพัฒนาหรือปรับปรุง คุณภาพ
การบริการที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อย เช่น การให้บริการเน้นเรื่องความปลอดภัยและมีความน่าเชื่อถือ
ให้สามารถบริการได้ดีขึ้นมากกว่าเดิม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตรงจุด
2) ข้อเสนอแนะเชิงวิชำกำร
(1) ควรมีการศึกษาวิจัยเจาะลึกถึง ปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชน ในแต่ละปัจจัยว่า
มีเหตุผลเชิงลึกอะไรบ้างที่ส่งผลต่อการเลือกใช้สินเชื่อโครงการธนาคารเพื่อประชาชน
(2) ควรมี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย แนวทางการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ก ารในด้ า นต่ า ง ๆ
ที่สามารถส่งผลต่อการเลือกใช้สินเชื่อโครงการธนาคารเพื่อประชาชน
(3) ควรทาการศึกษาวิจัยถึงความต้องการของประชาชนเกี่ยวกับสินเชื่อโครงการ
ธนาคารเพื่อประชาชน ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างครอบคลุม
(4) ควรทาการศึกษาวิจั ยปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้สินเชื่อโครงการธนาคารเพื่อ
ประชาชนของธนาคารออมสิน ในพื้นที่รับผิดชอบต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อนาเสนอเป็นภาพรวมต่อไป
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ปัจจัยควำมสำเร็จหมู่บำ้ นเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข ”
ดีเด่นระดับจังหวัด: กรณีศึกษำ บ้ำนวังรี ตำบลเขำพระ อำเภอเมืองนครนำยก
จังหวัดนครนำยก
อาชีวะ เยี่ยมแสง*
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์และส่งผลต่อความสาเร็จในการ
เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด กรณีศึกษา บ้านวังรี ตาบลเขา
พระ อาเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก โดยแบ่งผู้ให้ข้อมูลเป็น 1) ผู้นาชุมชน ประกอบด้วย
ผู้นาท้องที่ ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นาท้องถิ่น ได้แก่ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบล
เขาพระ 2) หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ พัฒนาการอาเภอเมืองนครนายก พัฒนากรผู้ประสานงานประจา
ตาบลเขาพระ สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอเมืองจังหวั ดนครนายก 3) ตัวแทนชาวบ้านในชุมชน
เป็นวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูล โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก
ผลการศึ ก ษาพบว่ า บ้ า นวั ง รี หมู่ ที่ 12 ต าบลเขาพระ อ าเภอเมื อ งนครนายก จั ง หวั ด
นครนายก เป็นหมู่บ้านที่ประสบความสาเร็จในการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยงมาใช้
เป็นแนวทางในการดาเนินชีวิตทุกครัวเรือน โดยแบ่งปัจจัยที่ส่ งผลให้ประสบความสาเร็จได้เป็น 1)
ปัจจัยด้านผู้นาชุมชน ซึ่งผู้นาชุมชนทุกคนมีความศรัทธาในหลักคาสอนและแนวคิด รวมถึงหลักทรง
งานของในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นอย่างมาก โดยทุกคนมีเป้าหมายที่ชัดเจนในทางเดียวกันคือการพัฒนา
หมู่บ้านให้มีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ และลดการพึ่งพาจากภายนอก ด้วยการน้อมนาหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวิตและการพัฒนาหมู่บ้าน เริ่มจากการนาแนวคิดว่า การจะ
พัฒนาหมู่บ้านให้ประสบความสาเร็จ จะต้องเริ่มจากตัวผู้นาก่อน ซึ่งผู้นามีบทบาทอย่างมากในการ
ขับเคลื่อนเป็นแบบอย่างให้แก่คนในชุมชน ซึ่งเมื่อทาจนเป็นที่ประจักษ์แก่คนในชุมชน จนคนในชุมชน
เห็นถึงความสาคัญและประโยชน์ รวมถึงความเป็นได้ในการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้เป็ น แนวทางในการดาเนิ น ชีวิต แล้ ว ทาให้ คุณภาพชีวิตดีขึ้ น จึงเป็น แรงกระตุ้นให้ คนในชุมชน
เริ่ มเรี ย นรู้ และรั บ เอาแนวคิดมาใช้ จนถึงปั จจุบัน ครบทั้ ง 138 ครั ว เรือ น 2) ปัจจั ยคนในชุมชน
มีแนวความคิดไปในทางเดียวกันกับผู้นาชุมชน ที่มีความศรัทธาในคาสอนและแนวคิดของในหลวง
รัชกาลที่ 9 ซึ่งเห็นจากผู้นาได้ลงมือทาและเห็นผล ความรักสามัคคีใ นชุมชน โดยพบว่าภูมิสังคมของ
คนในชุมชน เป็นคนที่ย้ายถิ่นฐานจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเชื้อสายลาวเวีย ง ใช้ภาษาอีสานเป็น
ภาษาถิ่น ในการสื่ อสาร รวมทั้งมีประเพณีวัฒ นธรรมเดียวกัน ทาให้เกิดความรู้สึ กเป็นอันหนึ่งอัน
*

นักศึกษาคณะรัฐประศษสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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เดีย วกัน ช่วยเหลือพึ่งพาอาศัย กัน และมีความเคารพในตัว ผู้นาชุมชนสูง 3) ปัจจัยด้านทุนชมชน
บ้านวังรีมีทุนทั้งที่เป็นเงินตรา ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ซึง่ แก้ไขปัญหาการขาดแคลนเงินทุน
ของคนในชุมชน โดยเกิดจากการรวมตัวของคนในชุมชนฝากเงินอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้สมาชิกกู้ยืม
เป็นทุนในการประกอบอาชีพ หรือเมื่อมีความจาเป็นเดือดร้อน ทุนมนุษย์ ได้แก่ ผู้นาชุมชน ปราชญ์
ชาวบ้าน ที่ผ่านการฝึกอบรมจนมีความรู้ความสามารถระดับที่ถ่ายทอดความรู้ได้ ทุนทางสังคม ได้แก่
ความเป็ น อัน หนึ่ งอัน เดีย วกัน จากที่ เป็น คนไทย มีเชื้อ สายลาวเวียง ทาให้ มี วัฒ นธรรม ประเพณี
เหมือนกัน โดยคนในชุมชนนั บถือศาสนาพุทธทุกครัว เรือน และมีวัดเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ได้แก่
วัดบ้านวังรี ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านวังรี รวมทั้งมีการรวมกลุ่มอาชีพในการผลิตสินค้าชุมชนเพื่อจาหน่าย
อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจาหมู่บ้าน ที่ดูแลด้านสุ ขภาพแก่คนในชุมชน ทุนทางกายภาพ ได้แก่
ถนนที่ใช้ในการคมนาคมขนส่ง ระบบประปา ไฟฟ้า ที่มีใช้ทุกครัวเรือน และทุนธรรมชาติ เนื่องด้วย
สภาพพื้นที่ของหมู่บ้านเป็ นที่เนินสูง อยู่ในหุบเขา มีอ่างเก็บน้าอ่างเก็บน้าทรายทอง ประกอบกับ
สภาพดินที่อุดมสมบูรณ์ทาให้เหมาะสาหรับการปลูกไม้ผลต่าง ๆ ให้ผลผลิตดีมีให้กินทุกฤดูกาล เช่น
ทุเรียน มะยงชิด มะปราง ลองกอง รวมทั้งยังมี หอยหวาน ที่อาศัยอยู่บนเขา เป็นอาหารถิ่นตาบลเขา
พระที่มีให้กิน ในช่วงหน้าฝนเพียงปีละ 1 ครั้ง บ้านวังรียังเป็นสถานที่ที่สภาพอากาศดี มีวิวทิวทัศน์ที่
สวยงาม และที่สาคัญอยู่ใกล้กรุงเทพมหานครฯ ทาให้มีนักท่องเที่ยวมาพักผ่อนในรีสอร์ทที่มีอยู่หลาย
แห่งในบริเวณตาบลเขาพระ สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้คนในชุมชน เกิดจากการขายสินค้าและบริการ
จากชุมชน และสุ ดท้ายปั จ จัย ที่ 4) ปัจจัยด้านภาคีเครือข่ายการพัฒ นา ซึ่งมีในส่ วนของเอกชนที่
สนับสนุน ได้แก่ วังรีรีสอร์ท และรีสอร์ทอื่น ๆ ในตาบลเขาพระ ที่ ให้การสนับสนุนการใช้สถานที่การ
อบรม สั มมนา การสร้ างงานสร้ า งรายได้ แก่ค นในชุม ชน ทั้งการจ้ างงาน และการสนับ สนุน การ
จาหน่ายสินค้าของชุมชน นอกจากนี้ภาคีเครือข่ายการพัฒนามีทั้งส่วนราชการจากการสนับสนุนใน
หลายภาคส่ ว นที่ ขั บ เคลื่ อ นหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ได้ แ ก่ ส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชน
ส านั กงานเกษตร ส านั กงานส่ ง เสริมการศึ กษานอกระบบและการศึกษาตามอัธ ยาศัย ส านักงาน
วัฒนธรรม ฯลฯ ที่ให้สนับสนุนทั้งความรู้ การฝึกอบรมเพิ่มทักษะ สนับสนุนอุปกรณ์ งบประมาณใน
รูปแบบโครงการต่าง ๆ ซึ่งทุกปัจจัยมีส่วนในการหนุนเสริมและเป็นจุดเด่น ส่งผลให้ ให้การพัฒนา
หมู่บ้านประสบความสาเร็จ ในการพัฒนาหมู่บ้าน และมีระดับความสุขมวลรวมของหมู่บ้านและชุมชน
(Gross Village Happiness: GVH) ในระดับสูง จนได้รับเลือกเข้าประกวด และได้รับรางวัลเป็น
หมู่ บ้ า นเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง “อยู่ เ ย็ น เป็ น สุ ข ” ดี เ ด่ น ระดั บ จั ง หวั ด ในปี พ.ศ. 2562 โดยได้ รั บ
พระราชทานรางวัลเชิดชูเกียรติ จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ในปี พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของคนในชุมชนที่ได้น้อมนาหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต จนเป็นที่ประจักษ์
คำสำคัญ: หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
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1. บทนำ
จากอดีตที่ผ่านมาของการพัฒนาประเทศ มีการมุ่งเน้นเพียงด้านการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นหลัก
จะเห็ น ได้จ ากแผนพั ฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 1 ปี พ.ศ. 2504-2509 ที่มีชื่ อว่ า
“แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ” ซึ่งต่อมาในฉบับที่ 2 มีการเพิ่มเติมจากชื่อเดิมเป็น “แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ” จะเห็นได้ว่ามีการเพิ่มความสาคั ญในมิติของของสังคมเพิ่มลงไปชื่อ
ซึ่งภายหลังก็ได้ใช้เป็นชื่อนี้ จนถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564)
พัฒ นาการของแผนพั ฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ที่น่าสนใจคือ ฉบับที่ 9 ปี พ.ศ.
2545-2549 ที่มีการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชริในพระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาความยากจน
และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนส่วนใหญ่ในประเทศให้เกิด การพัฒนาที่ยั่งยืนและความเป็นอยู่ดีมี
สุขของคนไทยเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและสร้างคุณค่าที่ดีในสังคมไทยบนพื้นฐานของการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของความเป็นไทย ซึ่งหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ยังได้บรรจุอยู่
ในแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ จ นถึ ง ฉบั บ ปั จ จุ บั น (ฉบั บ ที่ 12 พ.ศ. 2560-2564)
ซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564) ได้จัดทาในช่วงเวลาของการ
ปฏิรูปประเทศท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงใกล้ชิดติดกันมาก
ขึ้น โดยได้น้ อมน าหลั ก “ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพีย ง” มาเป็ นปรัช ญาในการพั ฒ นาประเทศ
ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9-11 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้
อย่างมั่นคง เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนา
ประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน (สานักนายกรัฐมนตรี, 2559)
แนวทางการพัฒนาประเทศไทยในปัจจุบันนั้นมิได้มุ่งเน้นผลทางเศรษฐกิจเพียงด้านเดียว
หากยังเน้นถึงการพัฒนาด้านสังคมและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ควบคู่กันเสมอ การนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุล ยเดชมหาราช บรมนาถบพิ ตร มาใช้นั้นเป็น แนวทางหนึ่งที่จะช่ว ยลดผลกระทบ รวมถึ ง
สามารถแก้ ปั ญ หา จากกระแสโลกต่ า ง ๆ ทั้ ง กระแสโลกาภิ วั ฒ น์ กระแสบริ โ ภคนิ ย ม ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงมิติทางสังคมในด้านต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว
แนวทางการพัฒนาหมู่บ้านทั่วไป มักเน้นที่โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคเป็นสาคัญ ซึ่งมัก
เป็นโครงการที่ต้องใช้การลงทุนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนมาอุดหนุน สนับสนุน โดยชุมชนทา
ได้เพียงแค่รองบประมาณ ความช่วยเหลือ ซึ่งการรอการสนับสนุนเพียงอย่างเดียวนั้น ขาดการพึ่งพา
ตนเอง ขาดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาของชุมชน ส่งผลให้การพัฒนาไม่ยั่งยืน
กรมการพัฒนาชุมชน มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมความรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน
ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ ซึ่งได้น้อมนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นกรอบความคิดและแนวทางในการขับเคลื่อน พัฒนาคุณภาพในการดาเนินชีวิต
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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 ตาบลเขาพระ อาเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก เป็นหนึ่งหมู่บ้านในจังหวัด
นครนายกที่ประสบความสาเร็จในการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงจนเป็นที่ประจักษ์ และ
ได้รับคัดเลือกเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด รับรางวัลเชิดชู
เกีย รติ จากสมเด็จ พระกนิษฐาธิร าชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในปี 2562
จากความส าเร็ จ ดัง กล่ า วทาให้ บ้ านวั งรี ต าบลเขาพระ อ าเภอเมื อ งนครนายก จัง หวั ด
นครนายก เป็นตัวอย่างหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ซึ่งนอกจากจะเป็นหมู่บ้านที่มีความความ
เข้มแข็ง ยั งมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ กระบวนการพัฒนา ที่องค์กร หน่วยงาน หรือชุมชนต่าง ๆ
ต่างสนใจและมาดูงานศึกษาแนวทางการพัฒนาของหมู่บ้านแห่งนี้
ดังนั้นเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนายกระดับเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่หมู่บ้านอื่น ๆ
โดยน าปั จจั ยความสาเร็ จในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ของบ้านวังรี มาศึกษาเพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาจึงนาไปสู่การศึกษาวิจัย “วิจัยปัจจัยความสาเร็จหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
“อยู่เย็ น เป็น สุข ” ดีเด่น ระดับจั งหวัด กรณีศึกษาบ้านวังรี ตาบลเขาพระ อาเภอเมืองนครนายก
จังหวัดนครนายก”
2. วัตถุประสงค์กำรศึกษำ
เพื่อศึก ษาปั จ จั ย ที่มีค วามสั ม พันธ์แ ละส่ งผลต่อความส าเร็จในการเป็นหมู่ บ้านเศรษฐกิ จ
พอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด ของบ้านวังรี หมู่ที่ 12 ตาบลเขาพระ อาเภอเมือง
จังหวัดนครนายก
3. ทบทวนวรรณกรรมหรืองำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ควำมเป็นมำของหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ทรงมี
พระราชดารัสชี้แนะแนวทางการดาเนินชีวิตแก่ผสกนิกรชาวไทย มานับตั้งแต่ พ.ศ. 2517 เพื่อใช้เป็น
แนวทางการด ารงชี วิ ต โดยยึ ด หลั ก ความพอเหมาะพอดี ความมี เ หตุ ผ ล และความไม่ ป ระมาท
ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงถือปฏิบัติด้วยพระองค์เองมาอย่างต่อเนื่ อง
ยาวนาน และได้ทรงเตือนล่วงหน้า ให้มีความระมัดระวังในการพัฒนาประเทศให้มีความสมดุลทั้งด้าน
เศรษฐกิจและสังคม ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ ด้วยการพัฒนาอย่าง “เป็นลาดับขั้น” โดยได้ทรงมี
ปฐมพระราชดารัสว่าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ความว่า..
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“การพัฒนาประเทศนั้นจาเป็น ต้องทาตามลาดับขั้นเริ่มด้วยการสร้างพื้นฐาน คือความมีกินมี
ใช้ของประชาชนก่อนด้วย วิธีการที่ประหยัดระมัดระวัง แต่ถู กต้อง ตามหลักวิชาเมื่อพื้นฐานเกิดขึ้น
มั่น คงพอควรแล้ ว จึ งค่อยสร้ างเสริมความเจริญขั้นสู งขึ้น ตามลาดับต่อไป… ด้วยความรอบคอบ
ระมัดระวัง และประหยั ดนั้ น ก็เพื่อ ป้องกัน ความผิ ดพลาด ล้ มเหลวและเพื่อ ให้ บรรลุ ผ ลส าเร็จได้
แน่นอนบริบูรณ์...”
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระราชทานแก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ 19 กรกฎาคม 2517
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดารัส เรื่องความพอมีพอกิน ซึ่งถือเป็นรากฐาน
สาคัญ ของ “เศรษฐกิจพอเพียง” แม้จะมีการพูดถึงถึงแนวคิดที่ว่าอย่างกว้างขวางใน 31 ปี แต่หลัง
การน ามา ประยุ ก ต์ ใ ช้ แผนท านุ บ ารุ ง ส่ ง เสริ ม ศาสนาและจริ ย ธรรมแห่ ง ชาติ ที่ จั ด ท าโดย
คณะอนุกรรมการส่งเสริม ศาสนาและจริยธรรม ในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติได้ สนับสนุนให้
ประชาชนใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้ (สานักงานสภาสถาบันราชภัฏ, 2544)
1) ส่งเสริมให้ประชาชนใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชี. ตน ระดับบุคคล ครอบครัว
ชุมชน จนถึงระดับชาติ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล เศรษฐกิจพอเพียง
และชีวิตที่พอเพียงเกิดได้เพราะใจที่พอเพียง
2) เศรษฐกิจพอเพียงระดับบุคคล คือ ความสามารถในการดารงชีวิตได้อย่างไม่ เดือดร้อน
กาหนดความเป็นอยู่อย่างประมาณตน ตามฐานะ ตามอัตภาพ ที่สาคัญ คือ ไม่หลงใหลไปตามกระแส
ของวัตถุนิยม มีอิสรภาพ เสรีภาพ ไม่พันธนาการอยู่กับสิ่งใด
3) เศรษฐกิจพอเพียงระดับครอบครัว คือ การพอมี พอกิน ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่ฝืดเคืองนัก
4) เศรษฐกิจ พอเพีย งระดับชุมชน คือ การที่ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้
ประชาชน มีการรวมกลุ่ มในด้านเศรษฐกิจ เช่น สหกรณ์ กลุ่มสั จจะออมทรัพย์ กลุ่มอาชีพต่าง ๆ
มีการ พัฒนาชุมชนอย่างสมดุล และผสมผสานทั้งทางด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจและด้านจิตใจ
5) เศรษฐกิจพอเพียงระดับชาติ จะต้องมีการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดาเนินไปในทาง
สายกลาง จะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ ของรัฐ นักทฤษฎีและนัก
ธุรกิจทุกระดับให้มีจิตสานึกในความซื่อสัตย์ สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดาเนินชีวิตด้วย
ความอดทน ความเพีย ร มีส ติ ปั ญญา ความรอบคอบ เพื่อให้ ส มดุ ล และพร้อมต่อการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงอย่าง รวดเร็ว และกว้างขวางทั้งด้านวัตถุและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี
6) ใช้ศาสนธรรมสนั บสนุนเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างระบบภู มิคุ้มกันในตัวดีพอสมควร
ต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน โดยเป็นผู้มีสติมั่นคงและ
ปัญญาทีเ่ ฉียบแหลมอยู่เสมอ เพื่อให้เป็นผู้ไม่ประมาทในที่ทั้งปวง
7) ส่ งเสริ มเกษตรตามทฤษฎีใหม่ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว โดยการแบ่งใช้ที่ดิน
อย่างจากัด หรือแบ่งเป็นสัดส่วน เพื่อใช้ขุดสระเก็บกักน้า ปลูกข้าว ปลูกผักผลไม้ ไม้ยืนต้น เป็นต้น
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8) ส่ งเสริ มให้ ป ระชาชนมี ร ายได้ เพิ่ ม ขึ้ น และรายจ่ ายน้ อ ยลง การเพิ่ม รายได้ อ าจท าได้
โดยการส่งเสริมอาชีพหลัก อาชีพรอง อาชีพเสริม โดยการใช้เทคโนโลยีพื้นฐานหรือเทคโนโลยีที่
เหมาะสม การลดรายจ่ายอาจทาได้โดยการลด ละ เลิก อบายมุข
“...การที่จะทาโครงการอะไรจะต้องทาด้วย ความรอบคอบ และอย่าตาโตเกินไป..แต่ข้อ
สาคัญ ที่อยากจะพูดถึง คือ ถ้าเราทาโครงการที่เหมาะสม ขนาดที่เหมาะสมอาจจะไม่ดูหรูหรา แต่จะ
ไม่ล้ม หรือถ้ามีอันเป็นไป ก็ไม่เสียมาก... มาเร็ว ๆ นี้ โครงการต่าง ๆ โรงงานเกิดขึ้นมามาก จนกระทั่ ง
คนนึกว่าประเทศไทยนี้ จะเป็นเสือตัวเล็ก ๆ แล้ว ก็เป็นเสือตัวโตขึ้นเราไปเห่อว่าจะเป็นเสือ... การจะ
เป็นเสือนั้นไม่สาคัญ สาคัญอยู่ที่เรามีเศรษฐกิจ แบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกินนั้นหมายความว่า
อุ้มชูตัวเองได้ ให้มีพอเพียงกับตัวเอง...”
พระราชดารัสของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 4 ธันวาคม 2550
ความหมายของเศรษฐกิ จ พอเพี ยง “ค าว่ าพอเพีย ง มี ความหมายกว้า งออกไปอี ก ไม่ ไ ด้
หมายถึง การมีพอสาหรับใช้ของตัวเอง มีความหมายว่า “พอมีพอกิน” วันนั้น ได้พูดถึงว่าเรา ควรจะ
ปฏิบัติให้ พอมีพอกิ น พอมีนี้ ก็แปลว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเอง ถ้า แต่ละคนมี พอมีพอกิน ก็ใช้ได้
ยิ่งถ้าประเทศมี พอมีพอกินก็ยิ่งดีพอเพียงหมายความว่ามีกินมี อยู่ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่หรูหราก็ได้แต่ว่า
พอเพียงก็คือพอเท่า นั้นเอง คนเราถ้าพอในความต้องการมันก็จะมีความโลภน้อย ก็จะเบียดเบียนคน
อื่น น้ อย พอเพีย งนี้ อาจจะ มีมาก อาจจะมีของหรูห ราก็ได้แต่ว่าต้องไม่เบียดเบียนคนอื่น ต้องให้
พอประมาณ พูดจาก็พอเพียง ทาอะไรก็พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง ฉะนั้นความพอเพียงนี้ก็ แปลว่า
ความพอประมาณและความมีเหตุผล...”
พระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
5 ธันวาคม พ.ศ.2541 ณ พระตาหนักจิตรลดารโหฐาน (กรมการปกครอง, 2542: 1)
จากกระแส พระราชดาริเศรษฐกิจ พอเพียง ก่อให้เกิดการระดมความคิดในวงกว้างจากทุก
ฝ่าย อาทิ นักวิชาการข้าราชการ ปราชญ์นักคิดทั้ง ระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ทั้งภาครัฐแล ะ
เอกชน โดยน้ อมนาเอากระแสพระราชดาริมาปฏิบัติและ วิธีการที่จะผลั กดันให้ บังเกิดผลส าเร็จ
(กรมการพัฒนาชุมชน, 2562: 5)
สานักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (2550: 31) ได้กล่าวถึงความหมาย ของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไว้ว่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวการดารงอยู่ และปฏิบัติตน
ของ ประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการ พัฒนาและ
บริหาร ประเทศให้ดาเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ ก้าวทันต่อยุค
โลกาภิวัฒน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความ จาเป็นที่ต้องมี
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี พอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้ง ภายนอกและ
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ภายใน ทั้งนี้ จะต้อง อาศัย ความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งใน การน า
วิ ช าการต่ า ง ๆ มาใช้ ใ นการ วางแผนและการด าเนิ น งานทุ ก ขั้ น ตอน และขณะเดี ย วกั น จะต้ อ ง
เสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ
ให้มีสานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรู้ที่เหมาะสม ดาเนินชีวิตด้วยความ อดทน
ความเพียร มีสติปัญญาและความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรั บการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็น
อย่างดี
สรุปได้ว่า เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การดาเนินกิจกรรมในชีวิต ในทางสายกลาง ด้วยความ
ไม่ป ระมาท มีเหตุ ผ ล และการวางแผนพร้อ มรับกับสถานการณ์ต่าง ๆ โดยมีก ารใช้ความรู้ และ
คุณธรรมตามหลักคาสอนในศาสนาควบคู่กัน โดยเน้นการพึ่งพาตนเอง เพื่อความสมดุลและยั่งยืน
กรอบแนวคิดปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
อยู่ ภ ายใต้ ก รอบแนวคิ ด “3 ห่ ว ง 2 เงื่ อ นไข” กล่ า วคื อ 3 ห่ ว ง ประกอบไปด้ ว ย
ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี ในตัว โดยอยู่ ภายใต้ 2 เงื่อนไข คือ การมี
ความรู้และคุณธรรม นาไปสู่การพัฒนาที่สมดุล พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง ทั้งทางด้าน เศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม สามารถดาเนินกิจกรรมด้านต่าง ๆ อย่างสมดุล สามารถ จาแนกได้
ดังนี้

ภาพที่ 3.1 แสดงกรอบแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ที่มา: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง (2551: 3)
ควำมพอเพียงจะประกอบด้วย 3 คุณลักษณะ ดังนี้
ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกิน ไปโดยไม่เบียดเบียน
ตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ
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ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่าง
มีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทา
นั้น ๆ อย่างรอบคอบ
การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี หมายถึง การเตรียมตั วให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง
ด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดโดยคานึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้ง
ใกล้และไกล
เงื่อนไข การตัดสินใจและการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น ต้องอาศัยทั้ง
ความรู้ และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน กล่าวคือ
เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านความ
รอบคอบที่ จะน าความรู้ เหล่ านั้ นมาพิ จารณาให้ เชื่ อมโยงกั น เพื่ อประกอบการวางแผน และความ
ระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ
เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความ
ซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดาเนินชีวิต
ณัฏ ฐพงศ์ ทองภั ก ดี (2550: 11) กล่ า วถึ ง การประยุ ก ต์ ป รั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
กับพฤติกรรมของบุคคลว่า พฤติกรรมอย่างเดียวกันถ้าทาภายใต้เงื่อนไขเดียวกันอาจมีความพอเพียง
แต่ถ้า ทาภายใต้อีกเงื่อนไขที่แตกต่างกันอาจไม่เพียงพอ การจะทาความเข้าใจจึงไม่ สามารถประเมิน
เพีย งการ มองพฤติกรรมปลายทางได้ แต่ควรมองถึงปลายทางที่ตัดสิ นใจภายใต้ เงื่อนไขและใน
สภาพแวดล้อม ในขณะนั้น ด้วยว่าเป็นตามองค์ประกอบของความพอเพียงหรือไม่ พฤติกรรมนั้นมี
ความเสี่ ย งเพีย งใด และสามารถน าไปสู่ การพัฒนา ที่มั่นคงหรือยั่งยืนหรือไม่ ดังนั้น การนาหลั ก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงมี ประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้
ความเข้าใจผิดคิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องของภาคเกษตรเท่านั้น ปรัชญานี้ ไม่สามารถ
ใช้ได้กับการบริหารในภาคอื่น ๆ เช่น ภาคธุรกิ จเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ เหตุที่คนจานวน มากคิดว่า
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องของภาคเกษตรก็เนื่องจากว่าความสนใจในการประยุกต์ใช้ ในระยะแรกได้
เริ่มต้นอย่าง จริงจังในภาคเกษตรกรรมก่อน เนื่องจากภาคเกษตรยังขาด ความสามารถในการพัฒนา
และขาดหลักการ บริหารอย่างสูง นอกจากนี้ ภาคเกษตรยังเป็นภาคที่ สาคัญต่อการพัฒนาประเทศ
ด้วย เมื่อเป็นเช่นนี้คน ส่วนใหญ่จึงเข้าใจว่า เศรษฐกิจพอเพียงไม่มี ความเกี่ยวข้องกับสังคมเมืองหรือ
ภาคการเกษตรที่อาศัย เทคโนโลยีชั้นสู ง แท้จริงแล้ว การมี พฤติกรรมตามหลั กปรัช ญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสามารถนาไปใช้ในการ พัฒนาและบริหารใน ทุกภาค ส่วนและทุกสาขาอาชีพได้เป็นอย่างดี
ไม่จาเป็นจะต้องเป็นในภาค เกษตรกรรมเท่านั้น
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ควำมเป็นมำของหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2549-2551
จากภารกิจ กรมการพัฒ นาชุมชน ตามกฎกระทรวงแบ่งส่ ว นราชการมหาดไทย กรมการ
พัฒนา ชุมชนมีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมและ
พัฒ นา เศรษฐกิจ ฐานรากให้ มีความมั่นคงและมี เสถียรภาพ โดยสนับ สนุ นให้ มีก ารจั ดท าและใช้
ประโยชน์จากข้อมูล สารสนเทศ ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย จัดทายุทธศาสตร์ชุมชน ตลอดจนการฝึกอบรม
และพัฒนาบุคลากรที่ เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาชุม ชน ได้กาหนดหน้าที่ ประการหนึ่งในการพัฒนา
ระบบและกลไกในการส่งเสริม กระบวนการเรียนรู้ การจัดการความรู้ การอาชีพ การออมและการ
บริหารจัดการเงินทุนของชุมชนเพื่อ เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน ผู้นาชุมชน องค์การชุมชน
และเครือข่ายองค์การชุมชน บริหาร จัดการให้ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
จากภารกิจข้างต้น กระทรวงมหาดไทยจึงไว้วางใจมอบหมายภารกิจให้กรมการพัฒนาชุมชน
เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องจากกระบวนการพัฒนาชุมชน
มีความสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือปฏิบัติงานตามหลัก ความพอประมาณ
ความมี เหตุผ ลสร้ างภูมิคุ้มกัน ที่ดี ด้ว ยการใช้ค วามรู้ ความชอบธรรมและคุณธรรม ทาให้ ชุมชน
พึ่งตนเองบนความ พอเพียง โดยบูรณาการการทางานร่วมกันในทุกกรมและรัฐวิสาหกิจ โดยเฉพาะ
กรมการปกครอง และ กรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น (กรมการพัฒนาชุมชน, 2562 :12)
กรอบแนวคิดในกำรขับเคลื่อนปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
จากภารกิจของกรมฯ และภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทย กรมฯ จึงได้น้อม
นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาขยายผลในกระบวนการทางาน โดยยึดเป็นแนวทางการใน
ดาเนินตามภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมและพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ กรมการพัฒนาชุมชนจึงเริ่มดาเนินการพัฒนา
หมู่บ้าน ทั่วประเทศ จานวน 74,435 หมู่บ้าน (ข้อมูลจานวนหมู่บ้าน ตามประกาศกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2544) โดยส่งเสริมให้หมู่บ้าน/ชุมชนเดินตามรอยเท้าพ่อสู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจ
พอเพียงด้วยหลักการมีส่วนร่วมเปิดโอกาสให้ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นผู้ดาเนินการพัฒนาเพื่อ
ตนเอง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน และสอดคล้องตามแนวคิดประชาชนเป็น
ศูน ย์กลางผ่านการเรีย นรู้ด้ว ยการปฏิบัติจริง โดยมีรูปธรรมของความพอเพียงตามเกณฑ์ 5 ด้าน
1) การลดรายจ่าย 2) การเพิ่มรายได้ 3) การออม 4) การเรียนรู้ 5) การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและใช้
ทรั พยากรธรรมชาติอย่างยั่ งยืน และ 5) ด้านการเอื้ออารีต่อกัน ซึ่งมีรายละเอียดตามตารางดังนี้
(กรมการพัฒนาชุมชน, 2562 :12)
“ความอยู่เย็น เป็นสุข” หมายถึง “สภาวะที่คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ
ทั้งจิต กาย ปัญญา ที่เชื่อมโยงกับ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นองค์รวมและสัมพันธ์กัน
ได้ถูกต้องดีงาม นาไปสู่การอยู่ร่วมกัน อย่างสันติระหว่างคนกับคน และระหว่างคนกับธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม”
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4. วิธีกำรศึกษำ
การศึกษาเรื่อง ปัจจัยความสาเร็จหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับ
จังหวัด กรณีศึกษา บ้านวังรี ตาบลเขาพระ อาเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ ผู้วิจัยได้กาหนดกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยบุคคลที่มีส่ วนเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนและ
พัฒนาหมู่บ้านตามหลั กปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้วิ ธีการคัดเลือกแบบเจาะจง 3 กลุ่ ม
1) ผู้นาชุมชน จานวน 5 คน ได้แก่ ผู้นาท้องที่ คือ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และ ผู้นาท้องถิ่น คือ
สมาชิ กองค์ การบริ ห ารส่ ว นต าบลเขาพระ กลุ่ มที่ ส องคื อหน่ว ยงานภาครั ฐ จานวน 3 คน ได้แ ก่
พัฒนาการอาเภอเมืองนครนายก พัฒนากรผู้ ประสานงานประจาตาบลเขาพระ สานักงานพัฒนา
ชุมชนอาเภอเมืองจังหวั ดนครนายก ปลัดอาเภอเมืองนครนายก และสุดท้ายคือ ตัวแทนชาวบ้านใน
ชุมชน จานวน 3 คน ในการวิจัยครั้งนี้ใช้การเก็บข้อมูล โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก โดยแนวทางการ
สัมภาษณ์ ใช้ทั้งวิธีการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและการสังเกตการแบบไม่มีส่วนร่วม
5. ผลกำรศึกษำ
ปั จ จั ย ความส าเร็ จ หมู่ บ้ า นเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง “อยู่ เ ย็ น เป็ น สุ ข ” ดี เ ด่ น ระดั บ จั ง หวั ด
กรณีศึกษา บ้านวังรี ตาบลเขาพระ อาเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก แบ่งเป็น
1) ปัจจัยด้ำนผู้นำชุมชน
ผู้นาชุมชนทั้งผู้นาท้องที่ ผู้นาท้องถิ่น บ้านวังรี หมู่ที่ 12 ตาบลเขาพระ อาเภอเมือง จังหวัด
นครนายก นั้น ล้วนมีเป้าหมายที่ชัดเจนในทางเดียวกันคือการพัฒนาหมู่บ้านให้มีความเข้มแข็ง พึ่งพา
ตนเองได้ และลดการพึ่งพาจากภายนอก ซึ่งผู้นามีบทบาทอย่างมากในการขับเคลื่อนให้คนในชุมชน
น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวิต โดยผู้นาชุม มีแนวความคิดว่า การ
จะพัฒนาหมู่บ้านให้ประสบความสาเร็จ จะต้องเริ่มจากตัวผู้นาก่อน ซึ่งเมื่อเป็นที่ประจักษ์แก่คนใน
ชุมชน จนเห็นถึงประโยชน์ และความเป็นได้ในการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็น
แนวทางในการดาเนินชีวิต แล้วทาให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น
ซึ่งผู้นาชุมชนบ้านวังรีเป็นภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ตามแนวคิดของ Burns (1978) รวมทั้ง
Bass & Avolio (1994) และ Bass (1997) ได้ระบุว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง คือ การที่ผู้นาใช้
ความรู้ ความสามารถของผู้ตาม เพื่อสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาผู้ตาม ทาให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่าง
สองฝ่าย และทาให้เกิดค่านิยม เชิงจริยธรรมโดยผ่านองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ ดังนี้ การมีอิทธิพล
อย่างมีอุดมการณ์ (Idealized Influence) คือการที่ผู้นาเป็นแบบอย่างให้กับผู้ตามหรือเป็นโมเดล
สาหรับ ผู้ ตาม ผู้ นาจะเป็ น ที่ย กย่ องเป็นที่ไวว้างใจแก่ผู้ ตาม การกระตุ้นทางปัญญา (Intellectual
Stimulation) คื อ การสร้ า งมุ ม มองใหม่ ๆ และหนทางใหม่ ๆ และส่ งเสริ มให้ เ กิ ดความคิ ด และ
หลั ก การใหม่ ๆ การค านึ ง ถึ ง ความเป็ น ปั จ เจกบุ ค คล (Individualized Consideration) คื อ การ
พิจารณาถึงความต้องการความสามารถ สิ่งจูง ของบุคคล โดยการฟังอย่างตั้งใจ เน้นการพัฒนาด้วย
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การ ให้คาแนะนา การสอน การโค้ชและการสร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational Motivation)คือการ
นาวิสัยทัศน์ไปสู่อนาคต สร้างความท้าทายให้ กับผู้ตามด้วยมาตรฐานที่สูงขึ้น สร้างความกล้าให้กับ
ผู้ตาม เพื่อตอบสนองสิ่งที่กล่าวมา และหาความต้องการหากจะทาให้เป้าหมายสาเร็จ รวมเป็น 4 ส่วน
สาคัญ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้แก่คน ในองค์การ (บุญชนะ เมฆโต, 2560: 39)
จึ ง เป็ น แรงกระตุ้ น ให้ คนในชุ ม ชน เริ่ ม เรี ย นรู้ และรั บ เอาแนวคิ ดมาใช้ จนครบทั้ ง 138
ครัวเรือน โดยจุดเริ่มต้นที่ผู้นาชุมชน ได้ริเริ่มน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็น
แนวทางในการดาเนิ นชีวิตและอยากจะถ่ายทอด ให้แก่คนในชุมชน เกิดจากการอยากจะให้ ภาพ
บรรยากาศเดิมในสมัยที่ ปู่ ย่า ตา ยาย ใช้ชีวิตดารงชีพด้วยการพึ่งพาอาศัยกัน มีความโอบอ้อมอารี
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เช่นเดิมแต่ละครัวเรือนจะปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ มีเหลือกินก็จะแบ่งปัน
รวมทั้งมีการแลกเปลี่ ย นผลผลิ ต ในชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้โ ดยไม่ต้องซื้อหาจากภายนอก
แต่เนื่องด้วยความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางสังคม และสภาพเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมา
ทาให้เกิดปัญหาอย่างมากมายโดยเฉพาะการดารงชีวิต การใช้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในอดีต
เศรษฐกิจแย่ลง ต้นทุนการประกอบอาชีพสูงขึ้น รายได้ลดลง ซึ่งสวนทางกับรายได้ ไม่เพียงพอต่อการ
ใช้ในชีวิตประจาวัน นอกจากนี้ประกอบกับกระแสบริโภคนิยมทาให้แต่ละครัวเรือนใช้จ่ายเกินตัว ไม่มี
การออมเพื่อใช้ในยามจาเป็น จนเกิดปัญหาหนี้สิน ทั้งหนี้นอกระบบและในระบบ และจุดเริ่มต้นอีก
ส่ว นหนึ่ งมาจากหมู่บ้ านข้างเคีย ง คือ บ้านกุดตะเคียน หมู่ ที่ 8 ตาบลเขาพระ จังหวัดนครนายก
ได้น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจมาใช้เป็นแนวทางการพัฒนาหมู่บ้าน และได้เข้าประกวดหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งผู้นาชุมชน และคนในชุมชนได้เข้าร่วม ในกิจกรรมดังกล่าว และคิดว่าหมู่บ้าน
ของเองก็สามารถ นาแนวทางนี้มาพัฒนาได้เช่นกัน ซึ่งผู้นาชุมชนได้ใช้เวทีประชาคม ในการถ่ายทอด
และเผยแพร่แนวความคิด หลักการเนินชีวิต ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สอดแทรกใน
วาระการประชุม รวมทั้งรับนโยบาย และโครงการที่สนับสนุนจากส่วนงานต่าง ๆ ในเรื่องของการ
ขับเคลื่อนหมู่บ้านตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนอย่างจริงจัง และที่สาคัญ
ผู้นาชุมชนได้เริ่มลงมือทาด้วยตนเองเพื่อเป็นต้นแบบแก่คนในชุมชน นอกจากนี้ผู้นาชุมชนยังมีความ
จริงใจ ซื่อสัตย์สุจริต จิตใจโอบอ้อมอารี มักแบ่งปัน และให้ความช่วยเหลือคนในชุมชน รวมทั้งชุมชน
ข้างเคียง ทั้งสิ่งของและองค์ความรู้อยู่เสมอ จึงเป็นที่รักของคนในตาบล รวมถึงส่ วนส่วนราชการทั้ง
ระดับอาเภอ และระดับจังหวัด ผู้นาชุมชนก็ให้ความร่วมมือ อานวยความสะดวก ในด้านความรู้ผู้นา
ชุมชน มีความรู้ในด้านต่าง ๆ ในระดับที่ถ่ายทอดได้ ทั้งแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตร
ทฤษฎีใหม่ ทาปุ๋ยชีวภาพ การแปรรูปอาหาร ซึ่งผู้ นาชุมชนแต่ละท่านก็มีความถนัดที่แ ตกต่างกัน
ออกไป แต่สามารถ ถ่ายทอดความรู้ที่สั่งสมมา แก่ผู้ที่สนใจ ซึ่งภายในชุมชนเองก็มีฐานการเรียนรู้ที่
สามารถต้อนรับคณะดูงานเพื่อศึกษาความรู้จากสถานที่จริงในชุมชน
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2) ปัจจัยด้ำนคนในชุมชน
คนในชุมชนบ้านวังรี มีจุดแข็งที่สาคัญในการพัฒนาอีกประการหนึ่งคือ ความรักสามัคคีใน
ชุมชน โดยพบว่าภูมิสังคมของคนในชุมชน เป็นคนที่ย้ายถิ่นฐานจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเชื้อ
สายลาวเวียงใช้ภาษาอีสานเป็นภาษาถิ่นในการสื่อสาร รวมทั้งมีประเพณีวัฒนธรรมเดียวกัน ทาให้เกิด
ความรู้ สึ กเป็ น อัน หนึ่ ง อัน เดีย วกัน ช่ ว ยเหลื อพึ่ง พาอาศั ยกั น และมีความเคารพในตั ว ผู้ นาชุ มชน
ซึ่งบทบาทสาคัญของคนในชุมชนในการขับเคลื่อน คือ การมีส่วนร่วมในชุมชน ในการดาเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ ในหมู่บ้านจะได้รับจากคนในชุมชนเป็นอย่างดี
ซึ่งการมีส่วนร่วม (participation) เป็นผลมาจากการเห็นพ้องกันในเรื่องของความ ต้องการ
และทิ ศทางของการเปลี่ ย นแปลงและความเห็ นพ้อ งต้องกัน จะต้อ งมีม ากจนเกิด ความคิด ริเริ่ ม
โครงการเพื่อการปฏิบัติ เหตุผลเบื้องแรก ของการที่มีคนมารวมกันได้ควร จะต้องมีการตระหนักว่า
ปฏิบัติการทิ้งหมดหรือการกระทาทั้งหมด ที่ทาโดยกลุ่มหรือใน นามกลุ่มนั้น กระทาฝานองค์การ
(organization) ดังนั้นองค์การจะต้องเป็นเสมือนตัวนาให้บรรลุถึงความเปลี่ยนแปลงได้ (ยุพาพร
รูปงาม, 2545: 5)
นอกจากนี้ความหมายการมีส่วนร่วมยังสรุปความหมายได้ว่า การเกี่ยวข้องทางด้านจิตใจและ
อารมณ์ของ บุคคลหนึ่งใน สถานการณ์กลุ่ม ซึ่งผลของการเกี่ยวข้องดังกล่าวเป็นเหตุเร้าใจให้กระทา
การให้บรรลุ จุดมุ่งหมายของกลุ่มนั้น กับทั้งทาให้เกิดความส่วนร่วมรับผิดชอบกับกลุ่มดัง กล่าวด้วย
(นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์, 2527: 183)
ดังเห็น จากตัว อย่ างจากพิธีส าคัญทางศาสนา งานประเพณี ประจาปี งานจิตอาสาพัฒ นา
หมู่บ้านที่คนในชุมชนจะมีส่วนร่วม และให้ความสาคัญ ในกิจกรรมของชุมชนเป็นอย่างดี และหลังจาก
การร่วมมือร่วมใจกันน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวิตมาใช้ ทาให้
ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในชุมชนมากขึ้ น รวมทั้งลดความขัดแย้งในชุมชน
เห็นได้จากการร่วมกันตั้งแปลงผักชุมชน ที่ใช้ที่สาธารณะ ร่วมกันปลูก ร่วมกันดูแล ร่วมกันกิน ร่วมกัน
แบ่งปัน ซึ่งนอกจะเป็นการลดรายจ่ายแล้ว ยังเป็นการสร้างความสามัคคีในชุมชน และยังเป็นการได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่งแต่ละครัวเรือนมีความความถนัด ความรู้ด้านการเกษตรที่แตกต่าง
กัน สามารถ นามาประยุกต์ใช้ ได้ในแปลงผักชุมชน และยังมีอีกหลายโครงการ เช่น การแปรรูปกาบ
หมาก ที่เดิมจะกาบหมากเหลือทิ้งเป็นจานวนมาก คนในชุมชนก็ได้จัดตั้งกลุ่มแปรรูปกาบหมากเป็น
จาน ที่ ส ามารถย่ อ ยสลายได้ นอกจะจะเป็ น การสร้ า งอาชี พ สร้ า งรายได้ แ ล้ ว ยั ง เป็ น การรั ก ษา
สิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่งด้วย
3) ปัจจัยด้ำนทุนชุมชน
บ้านวังรีมีทุนทั้งที่เป็นเงินตรา ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ซึ่งแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนเงินทุนของคนในชุมชน โดยเกิดจากการรวมตัวของคนในชุมชนฝากเงินอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้
สมาชิกกู้ยื มเป็น ทุนในการประกอบอาชีพ หรือ เมื่อมีความจาเป็นเดือดร้อ น ทาให้เกิดกลุ่มอาชีพ
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ต่าง ๆ ในชุม ชน เช่ น กลุ่ ม ทาขนมไทย กลุ่ ม ประดิ ษฐ์ ด อกไม้จั นทน์ กลุ่ ม เลี้ ยงปลา กลุ่ มเลี้ ย งไก่
กลุ่มแปรรู ปปลาร้ า แปรรู ปกาบหมาก เป็นต้น ซึ่งเป็นกลุ่มที่ตั้งขึ้นจากความถนัดและใช้เวลาว่าง
โดยการนาวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนมาแปรรูป เพื่อเพิ่มรายได้ ทุนมนุษย์ ได้แก่ ผู้นาชุมชน ปราชญ์
ชาวบ้าน ที่ผ่านการฝึกอบรมจนมีความรู้ความสามารถระดับที่ถ่ายทอดความรู้ได้ ทุนทางสังคม ได้แก่
ความเป็ น อั น หนึ่ ง อั น เดี ย วกั น จากที่ เ ป็ น คนไทยมีเ ชื้ อ สายลาวเวีย ง ท าให้ มี วั ฒ นธรรม ประเพณี
เหมือนกัน โดยคนในชุมชนนับถือศาสนาพุทธทุกครั วเรือน และมีวัดเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ได้แก่วัด
บ้านวังรี ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านวังรี เป็นจุดศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน ซึ่งมีกิจกรรมทางศาสนาต่าง ๆ
เช่น การทาบุญตักบาตร การเข้าวัดพัฒนาจิตที่วัดทุกวันพระ การทาบุญวันเข้าพรรษา ประเพณีวัน
สงกรานต์ การรดน้าดาหั วผู้สูงอายุ และวันสารทลาว รวมทั้งมีการรวมกลุ่มอาชีพในการผลิตสินค้า
ชุมชนเพื่อจาหน่าย อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน ที่ดูแลด้านสุขภาพแก่คนในชุมชน ทุนทาง
กายภาพ ได้ แ ก่ ถนนที่ ใ ช้ ใ นการคมนาคมขนส่ ง ระบบประปา ไฟฟ้ า ที่ มี ใ ช้ ทุ ก ครั ว เรื อ น และ
ทุนธรรมชาติ เนื่องด้วยสภาพพื้นที่ของหมู่บ้านเป็นที่เนินสูง อยู่ในหุบเขา มีอ่างเก็บน้าอ่างเก็บน้า
ทรายทอง ประกอบกั บ สภาพดิ น ที่ อุ ด มสมบู ร ณ์ ท าให้ ก ารเหมาะส าหรั บ การปลู ก ไม้ ผ ลต่ า ง ๆ
ให้ผลผลิตดีมีให้กินทุกฤดูกาล เช่นทุเรียน มะยงชิด มะปราง ลองกอง รวมทั้งยังมี หอยหวาน ที่อาศัย
อยู่บนเขา เป็นอาหารถิ่นที่มีให้กินที่บ้านเขาพระเพียงปีละ 1 ครั้ง บ้านวังรียังเป็นสถานที่ที่สภาพ
อากาศดี มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม และที่สาคัญอยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร ทาให้มีนักท่องเที่ยวพักผ่อนในรี
สอร์ทที่มีอยู่หลายแห่งในบริเวณตาบลเขาพระ สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ คนในชุมชน เกิ ดจากการ
ขายสินค้าและบริการจากชุมชน
4) ปัจจัยด้ำนภำคีกำรพัฒนำ
ภาคีการพัฒนาในส่วนของเอกชนที่สนับสนุน ได้แก่ วังรีรีสอร์ท และรีสอร์ทอื่น ๆ ในตาบล
เขาพระ ที่ให้การสนับสนุนการใช้สถานที่การอบรม สัมมนา การสร้างงานสร้างรายได้แก่คนในชุมชน
ทั้งการจ้างงาน และการสนับสนุนการจาหน่ายสินค้าของชุมชน นอกจากนี้ภาคีเครือข่ายการพัฒนามี
ทั้งส่วนส่วนราชการในการสนับสนุนในหลายภาคส่วนที่ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ได้แก่ สานักงานพัฒนาชุมชน ที่เป็นเหมือนพี่เลี้ยงในการให้คาปรึกษาแนวทางการขับเคลื่อน รวมทั้ง
สนับสนุนการประกอบอาชีพ การแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ การรับรองกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
จัดหาวิทยากรให้ความรู้อบรมปราชญ์ชุมชน เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ นอกจากนี้ยังมี
ส านั ก งานเกษตร ส านั กงานส่ ง เสริมการศึ กษานอกระบบและการศึกษาตามอัธ ยาศัย ส านักงาน
วัฒนธรรม ฯลฯ ที่ให้ สนับสนุนทั้งความรู้ การฝึกอบรมเพิ่มทักษะ สนับสนุนอุปกรณ์ งบประมาณใน
รูปแบบโครงการต่าง ๆ จังหวัดนครนายกยังเป็นที่ตั้งของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รวมทั้ง
เป็นแปลงสาธิตเกษตรของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของบ้านวังรี ซึ่งคนในชุมชนร่วมกันดูแล โดยผลิตส่งจาหน่ายโครงการหลวงที่
จังหวัดสระบุรี ทาให้หน่วยงานทางการทหาร กอ.รมน. เข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนการพัฒนา
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หมู่บ้าน ในการพัฒนาหมู่บ้านตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง การปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ เมล็ดพันธุ์
พืช การให้ความรู้ แก่คนในชุมชน
จากปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นทั้งปัจจัยด้านผู้นา ปัจจัยด้านคนในชุมชน ปัจจัยด้านคนในชุมชน
จนมาถึงปัจจัยด้านสุดท้ายคือภาคีเครือข่ายการพัฒนา ทุกปัจจัยมีส่วนในการช่วยหนุนเสริมซึ่งกัน
และกัน ซึ่งทุกปัจจัยหากนามาวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (3 ห่วง
2 เงื่อนไข) ได้ดังนี้
ห่วงที่ 1 คือ พอประมาณ หมายถึง พอประมาณในทุกอย่าง ความพอดีไม่มากหรือว่าน้อย
จนเกินไปโดยต้องไม่เบียดเบียนตนเอง หรือผู้อื่นให้เดือดร้อน จากการที่คนในชุมชนมีความต้องการ
ร่วมกันที่ต้องการจะลดการพึ่งพิงจากภายนอก ซึ่งเริ่มจากการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ ในครัวเรือน
มีการส่งเสริมและมีการขยายผลไปสู่แปลงผักชุมชน เพื่อที่คนในชุมชนสามารถ ร่วมกันปลูก ร่วมกัน
ดูแล ร่วมกันกิน ร่วมกันแบ่งปันกัน ซึ่งนอกจะเป็นการลดรายจ่ายแล้ว ยังเป็นการสร้างความสามัคคีใน
ชุมชน และช่วยเหลื อครัวเรือนที่ลาบาก ซึ่งเป็นการปลูกฝังแนวความคิดเรื่องของการแบ่งปัน และ
ช่วยเหลือกันในชุมชน ซึ่งจากเดิมมีการใช้สารเคมีทาให้ต้นทุนสูงหลังจากแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับปราชญ์
ชุมชน เรียนรู้การทาปุ๋ยอินทรี ปุ๋ยฮอร์โมนไข่ ไว้ใช้ในครัวเรือน ทาให้ลดรายจ่าย และเป็นการจัดการ
ขยะเปียกอีกด้วย มีการส่งเสริมอาชีพกันในชุมชน ในรูปแบบการรวมกลุ่มการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน
โดยคนในชุมชน เพื่อคนในชุมชน เกิดเงินหมุนเวียนในชุมชน นอกจากนี้ยังมีการจัดทาบัญชีครัวเรือน
ในชุมชน และออมเงินกับกลุ่มทรัพย์เพื่อการผลิต ทาให้ทราบถึงรายจ่ายสิ้นเปลือง และประมาณการ
ค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ รวมถึงสัดส่วนที่ต้องใช้ในการออม ซึ่งเป็นการวางแผนการใช้จ่าย
ห่วงที่ 2 คือ มีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้อง
เป็นไปอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
จากการกระทานั้น ๆ อย่างรอบคอบ จากการรวมกลุ่มอาชีพนั้นเกิดจากการนาวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชน
มาคิดต่อยอด เพื่อเพิ่มมูลค่า เช่น ในชุมชนมีมีกลุ่มเลี้ยงปลา เพื่อเป็นการต่อยอดจึงตั้งกลุ่มเพื่อการ
แปรรูปปลาขึ้น หรือ จากที่มนชุมชนมีกาบหมากเหลือทิ้งเป็นจานวนมา จึงรวมกลุ่มเพื่อแปรรูปจาก
กาบหมากที่ไม่มีมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ได้ในชุมชน ซึ่งผลที่เกิดขึ้นเป็นการสร้างอาชีพและ
เพิ่มรายได้ให้แก่คนในชุมชน แสดงให้เห็นถึงความรู้จักตนเองของคนในชุมชน และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
ให้เกิดประโยชน์ และมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในรูปแบบของการจัดเวทีประชาคม
ที่ให้คนในชุมชน สะท้อนปัญหาความต้องการของตนเอง และร่วมกันคิด ร่วมกันหาทางแก้ไข และ
วางแผนการแก้ ไขปั ญ หา โดยน าข้ อ มูล ต่า ง ๆ ในชุ มชนมาวิ เ คราะห์ เช่น ปั ญหาภั ย แล้ งในทุ ก ปี
จึงร่วมกันหาแนวทางได้ข้อสรุปว่าจะดาเนินการทาฝายมีชี วิต โดยอาศัยแรงจากคนในชุมชน และขอ
งบสนับสนุนจากส่วนราชการเฉพาะค่าวัสดุ เกิดการมีส่วนร่วม และรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ นาไปสู่
ความยั่งยืน นอกจากนี้ยังชุมชนยังมีศูนย์เรียนรู้ชุมชน เพื่อถ่ายทอดแก่คณะดูงานและผู้ที่สนใจ ทั้งด้าน
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน งานประดิษฐ์ ฯลฯ
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ห่วงที่ 3 คือ มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงด้านการต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคานึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล จากปัจจัยคนในชุมชน และ ปัจจัยด้านผู้นาชุมชนมีการวางแผนใน
การสร้างความมั่นคงทางอาหาร เพื่อเตรียมพร้อมเมื่อมีสถานการณ์ ขาดแคลน ดังเห็นได้จากวิกฤติโค
วิด-19 ซึ่งผลกระทบที่เห็นได้ชัดคือมีการกักตุนอาหาร ทาให้สินค้าเพื่อการบริโภคราคาสูง ซึ่งการปลูก
ผักเพื่อบริโภค หรือ แปลงผักชุมชน สามารถบรรเทาปัญหาได้ เนื่องจากสามารถดารงชีวิต หรือแม้ถูก
เลิกจ้าง หรือไม่มาสามารถประกอบอาชีพ ก็ยังมีวัตถุดิบในการประกอบอาหารเพื่อบริโภค นอกจากนี้
ยังมีปัจจัยด้านทุนชุมชน ที่มีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ที่เกิดจากเก็บออมของคนในชุมชน เพื่อให้
สมาชิกสามารถกู้เงินใช้ในยามฉุกเฉิน หรือ ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการต่อยอดอาชีพ ซึ่งถือเป็นเป็น
การเตรียมความพร้อม เตรียมการรับมือล่วงหน้ากับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด
2 เงื่อนไข ตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่
เงื่อนไขที่ 1 เงื่อนไขความรู้ คือ มีความรอบรู้เกี่ยวกับ วิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบ
ด้าน ความรอบคอบที่จะนาความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการ วางแผน
และความระมัดระวังในขั้นตอนปฏิบัติ คุณธรรมประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดาเนินชีวิต ตรงกับปัจจัยด้านผู้นา
ชุมชน และปัจ จั ยด้านคนในชุมชน ซึ่งชุมชนมีกระบวนการเรียนรู้ชุมชน ซึ่งเกิดเป็นกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งกัน และกัน ในเวทีประชาคม ด้ว ยความรู้ ทักษะที่ส ามารถถ่ายทอดแก่คนใน
ชุมชน ที่ได้จ ากการเรี ย นรู้ การอบรมหลั กสู ตรต่ าง ๆ และนาความรู้ความรู้ความสามารถที่มีม า
แลกเปลี่ยนกัน
เงื่อนไขที่ 2 เงื่อนไขคุณธรรม คือ มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสั ตย์สุจริตและ
มีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดาเนินชีวิต คนในชุมชนร่วมกันจัดตั้งกลุ่มอาชีพ ที่ต้อง
อาศัยคุณธรรมในการนากลุ่มเพื่อให้ มีวัฒนธรรมอันดี นอกจากนี้ยังมีการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี
อันดีงาม โดยใช้วัดเป็นศูนย์กลางในการดาเนินกิจกรรม เกิดเป็นความรักความสามัคคีในชุมชน
6. สรุปผลกำรศึกษำ
ผลการศึกษาปัจจัยความสาเร็จหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข ” ดีเด่นระดับ
จั ง หวั ด : กรณี ศึ ก ษา บ้ า นวั ง รี ต าบลเขาพระ อ าเภอเมื อ งนครนายก จั ง หวั ด นครนายก พบว่ า
พัฒนาการความเปลี่ยนแปลงของหมู่บ้าน เริ่มจากสมัยก่ อนที่บรรพบุรุษได้อพยพถิ่นฐานมาได้ใช้ชีวิต
ตามเป็นวิถีเกษตร แบ่งปัน พึ่งพาอาศัยกัน จากความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางสังคม และ
สภาพเศรษฐกิ จ ในปั จ จุ บั น ท าให้ เ กิ ด ปั ญ หาอย่ า งมากมายโดยเฉพาะการด ารงชี วิ ต ก ารใช้ ชี วิ ต
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในอดีต เศรษฐกิจแย่ลง ต้นทุนการประกอบอาชีพสูงขึ้น รายได้ลดลง ซึ่งสวน
ทางกับรายได้ ไม่เพียงพอต่อการใช้ในชีวิตประจาวัน นอกจากนี้ประกอบกับกระแสบริโภคนิยมทาให้
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ใช้จ่ายเกินตัว ไม่มีการออมเพื่อใช้ในยามจาเป็น จนเกิดปัญหาหนี้สิน ทั้งหนี้ นอกระบบและในระบบ
ทาให้ผู้นาชุมชนเริ่มมีความคิดที่อยากจะให้ชุมชนมีความเป็นอยู่ความรักความสามัคคี แบบเดิมในอดีต
กลับมา จนถึงทุกวันนี้ได้กลายเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของจังหวัดนครนายก ที่น้อมนา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินชีวิต รวมถึงเป็นแนวทางการพัฒนาหมู่บ้าน
ซึ่งปัจจัยที่สาคัญที่สุดในการขับเคลื่อนหมู่บ้าน คือปัจจัย ผู้นาชุมชนที่เป็นต้นแบบ ริเริ่มน้อมนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการดาเนินชีวิตเกิดจากอยากจะให้ภาพบรรยากาศ
เดิมในสมัยก่อน ที่ชุมชนมีการพึ่งพาอาศัยกัน มีความโดอบอ้อมอารี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ผักเช่น
เดิมแต่ละครัวเรือนจะปลูกสวนครัวรั้วกินได้แบ่งปันแลกเปลี่ยนกัน ในชุมชนโดยไม่ต้องซื้อหาจาก
ภายนอก ซึ่งเมื่อสิ่งที่ผู้น้าชุมชนได้ทาให้เห็นจนเป็นที่ประจักษ์ ถึงประโยชน์ต่าง ๆ จนทาให้คนใน
ชุ ม ชน เริ่ ม ให้ ค วามสนใจและน าแนวทางไปต่ อ ยอดการพั ฒ นา จนในปั จ จุ บั น เกิ ด เป็ น กลุ่ ม ทุ น
กลุ่มอาชีพ ซึ่งส่งเสริมและพึ่งพาอาศัยกัน โดยปัจจัยคนในชุมชนเป็นปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการ
พัฒนา จากความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนที่อยากจะพึ่งพาตนเอง ซึ่งแนวทางตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ตอบโจทก์ความต้องการของคนในชุม ชนได้เป็นอย่างดี ทาให้คนในชุมชน
ลดรายจ่าย จากการทาบัญชีครัวเรือน การนาหลัก 3 ห่วง 2 เงื่อนไงมาใช้ นอกจากนี้ยังสร้างอาชีพ
สร้างรายให้คนในชุมชน และในส่วนของปัจจัยเครือข่ายการพัฒนาก็ช่วยส่งเสริม ในด้านวิชาการ
ความรู้ รวมถึงโครงการงบประมาณเพื่อกระตุ้น และสร้างความเข้าใจ ให้แก่ชุมชนจนเป็นผลสาเร็จใน
ปัจจุบัน
7. ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลการวิจัยที่เกิดขึ้นในลักษณะเดียงกัน กับพื้นที่อื่น ๆ ทั้งใน
จั ง หวั ด ใกล้ เ คี ย ง หรื อ ภู มิ ภ าคอื่ น ๆ เพื่ อ ให้ เ ห็ น ถึ ง ความแตกต่ า งของปั จ จั ย ของบริ บ ทสั ง คม
สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน
2. มีการจั ดพิมพ์ เพื่อเผยแพร่ ให้ เห็ นถึงปัจจัยความส าเร็จ ของบ้านวังรี ตาบลเขาพระ
อาเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้านอื่น ๆ ที่ต้องการน้อม
นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาหมู่บ้าน
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กรุงเทพฯ: รวมภัณฑ์.
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ควำมรู้ควำมเข้ำใจและกำรปฏิบัติตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงตำม
รูปแบบโคกหนองนำโมเดล ในระดับครัวเรือนของเกษตรกร ตำบลบำงตีนเป็ด
อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรำ
อิทธิพล รัตนาพิบูลมงคล*
บทคัดย่อ
การศึกษาความรู้ ความเข้าใจและการปฏิบัติตามหลักปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียงตาม
รูปแบบโคกหนองนาโมเดล ในระดับครัวเรือนของเกษตรกร ตาบลบางตีนเป็ด อาเภอเมือง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพีย งของครัว เรือนเกษตรกรในตาบลบางตีนเป็ด อาเภอเมื องฉะเชิงเทรา จัง หวัดฉะเชิงเทรา
2) เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบโคกหนองนาโมเดล
ของครัวเรือนเกษตรกรในตาบลบางตีนเป็ด อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา และ 3) เพื่อ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการปฏิบัติ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบโคกหนองนาโมเดลของครัวเรือนเกษตรกรในตาบล
บางตีนเป็ด อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในระดับสูง คิดเป็นร้ อยละ 69.30 รองลงมา คือ มีความรู้ความเข้าใจในหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในระดับกลาง คิดเป็นร้อยละ 28.07 และ มีความรู้ความเข้าใจใน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับต่า คิดเป็นร้อยละ 2.63 โดยมีคะแนนสูงสุด 30 คะแนน
คะแนนต่าสุด 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 ในภาพรวมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 อยู่ในระดับมีความสัมพันธ์กันปานกลาง
(r=0.33) ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรมีแนวทางในการส่งเสริมให้ประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกร
ในตาบลบางตีนเป็ดมีการปฏิบัติตามหลั กปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรูปแบบโคกหนองนา
โมเดลให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยการบรรจุนโยบาย หรือแผนงานที่ ช่วยส่งเสริมให้การปฏิบัติเกิด
*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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เป็นรูปธรรม เช่น จัดทาแปลงสาธิตตัวอย่าง หรือจุดสาธิตการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา โคกหนอง
นาโมเดล ไว้เป็นตัวอย่างในพื้นที่ตาบลบางตีนเป็ด เพื่อให้เกษตรกรได้เห็นตัวอย่างจริงในพื้นที่และ
สามารถนากลับไปประยุกต์ใช้ในที่ดินของตนเองได้
คำสำคัญ: ความรู้ความเข้าใจ, หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, โคกหนองนาโมเดล
1. บทนำ
ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่า จากการเปลี่ยนแปลง ผันผวนจาก
ภาวะเศรษฐกิจโลก ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัฒน์ และปัญหาของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ที่ มี ส าเหตุ ห ลั ก จากการท าลายทรั พ ยากรธรรมชาติ ข องมนุ ษ ย์ ท าให้ เ กิ ด ปรากฎการณ์ ต่ า ง ๆ
ทางธรรมชาติที่ถือเป็น ภัย คุกคามของประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกร ไม่ว่าจะเป็น ความแห้ งแล้ ง
น้าท่วม โรคระบาดศัตรูพืช และอื่น ๆ โดยเฉพาะจังหวัดฉะเชิงเทราที่เกษตรกร มักประสบปัญหาภัย
แล้ง และน้ าเค็มรุกล้ าเข้าพื้นที่ ถึงแม้ว่าที่ผ่านมา ประเทศไทยจะมีการรับมือกับปัญหาภัยแล้งใน
หลากหลายรูปแบบ เช่น การสร้างอ่างเก็บน้า การสร้างเขื่อน การจัดทาระบบชลประทาน แต่ก็ยังไม่
สามารถแก้ไขปั ญหาได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทาน ก็ยังคงต้อง
ประสบปัญหาการขาดแคลนน้าอยู่เป็นประจาในทุก ๆ ปี
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงถือเป็นแนวทางการดาเนินชีวิต ที่สามารถรับมือกับสภาพการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้อย่างดี โดยเฉพาะสภาพการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ ที่เกษตรกรมักประสบ
เจอเป็นประจา แต่อย่างไรก็ตาม การจะนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ ในการดาเนิน
ชีวิตให้เกิดผลเป็นรูปธรรมได้นั้น เกษตรกร อาจพิจารณานาแนวทางการปรับประยุกต์ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ พอเพีย งสู่ การปฏิบั ติ ของเครือข่ ายกสิ กรรมธรรมชาติ ซึ่ งได้ ดาเนิ นการอย่า งรู ปธรรม
ในรู ป แบบของบั น ได 9 ขั้ น สู่ ค วามยั่ ง ยื น ตามแนวทางหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ซึ่งประกอบด้วย ขั้นที่ 1 พอกิน ขั้นที่ 2 พอใช้ ขั้นที่ 3 พออยู่ ขั้นที่ 4 พอร่มเย็น ขั้นที่ 5 บุญ ขั้นที่ 6
ทาน ขั้น ที่ 7 เก็บรั กษา ขั้น ที่ 8 ขาย ขั้นที่ 9 กองกาลังเกษตรโยธิน พร้อมทั้งพิจารณาในการทา
การเกษตรตามรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการแก้ไขปัญหาเรื่องการจัดการน้า
ที่สถาบันเศรษฐกิจพอเพียงและมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ ได้น้อมนาพระราชดารัสในพระบาทสมเด็จ
พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการทาเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้บริหารจัดการน้า และพื้นที่การเกษตร โดยมีการผสมผสานกับภูมิปัญญาพื้นบ้านให้
สอดคล้ อ งกั น โดยแบ่ ง พื้ น ที่ เ ป็ น สั ด ส่ ว น 30 : 30 : 30 : 10 ดั ง นี้ 30% ส าหรั บ แหล่ ง น้ า
โดยการขุดบ่อทาหนองและคลองไส้ไก่ 30% สาหรับทานา ปลูกข้าว 30% สาหรับทาโคกหรือป่า
ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ก็คือปลูกไม้ใช้สอย ไม้กินได้และไม้เศรษฐกิจ เพื่อให้ได้ประโยชน์
คือ มีกิน มีอยู่ มีใช้ มีความสมบูรณ์ และความร่มเย็น และ 10% สาหรับที่อยู่อาศัย และเลี้ยงสัตว์
หากเกษตรกรมีการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยนาแนวทางการประยุกต์ใช้
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เศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบบันได 9 ขั้น สู่ความยั่งยืน และโคก หนอง นาโมเดลมาปรับใช้ ก็จะส่งผล
ให้มีการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะช่วยให้
เกษตรกรมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ และมีการพัฒนาชีวิตที่มีความยั่งยืน
จังหวัดฉะเชิงเทรา ถือเป็นจังหวัด ที่มีพื้นฐานทางด้านเกษตรกรรม มีพื้นที่การเกษตรคิดเป็น
2 ใน 3 ของจังหวัด แบ่งเป็น 2 เขต ได้แก่ เขตพื้นที่ชลประทาน และเขตพื้นที่ไร่ /สวน มีจานวน
ครัวเรื อนเกษตรทั้งหมด 64,237 ครัวเรือน มีพื้นที่เพาะปลูกพืช ทั้งหมด 2,005,447.25 ไร่ (ข้อมูล
สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 2560) โดยเฉพาะตาบลบางตีนเป็ด อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา
จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งมีหมู่บ้านจานวน 13 หมู่บ้าน ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 60 ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมโดยอาศัยน้าฝนเป็นหลัก และมีพื้นที่การเกษตร 4,141.56 ไร่ โดยองค์การบริหารส่วน
ตาบลบางตีนเป็ ดมีส่ วนในการส่ งเสริมวิถีชีวิตตามหลั กปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีโครงการ
สนับสนุนการดาเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงหมู่ที่ 7 ตาบลบางตีนเป็ด โครงการฝึกอาชีพให้แก่
ประชาชนต าบลบางตี น เป็ ด โครงการแก้ ไ ขปั ญ หาความยากจนตามปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพการเกษตรแก่ประชาชน (แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 องค์การ
บริหารส่วนตาบลบางตีนเป็ด) ซึ่งพื้นที่นี้ถือว่าเป็นพื้นที่ที่สามารถนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม
รูป แบบโคกหนองนาโมเดลไปปรั บใช้ในชีวิตประจาวันได้โ ดยตรง รวมทั้งในเขตพื้นที่มีการจัดตั้ง
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ด้วย และมีประชาชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมจานวนหนึ่งได้เริ่มทา
การเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรมด้วยรูปแบบโคกหนองนาโมเดล
ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีความตระหนักถึงความสาคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการ
ดาเนินชีวิต อีกทั้งประชาชนในพื้นที่อีกบางส่วนที่ไม่ได้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยตรงก็เริ่มที่จะ
พยายามนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตให้เกิดเป็นรูปธรรมด้วย
รูปแบบโคกหนองนาโมเดลบ้างแล้ว แต่อย่างไรก็ตามก็ยังไม่มีข้อมูลที่จะบ่งชี้ให้เห็นว่าประชาชน
โดยเฉพาะเกษตรกรในพื้นที่มีความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากน้อยเพียงใด
และความรู้ความเข้าใจดังกล่าวจะมีความสัมพันธ์ที่จะส่งผลให้เกิดการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดผลเป็นรูปธรรมด้วยรูปแบบโคกหนองนาโมเดลได้หรือไม่อย่างไร จึงเห็นควรที่
จะศึกษาความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรูปแบบโคก
หนองนาโมเดล ในระดับครัวเรือน ของเกษตรกร ตาบลบางตีนเป็ด อาเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
เพื่อผลมาประกอบเป็นข้อมูลสาหรับนาไปพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในเขตพื้นที่
ตาบลบางตีนเป็ดให้มีความอยู่ดีกินดี พร้อมทั้งเป็ นแนวทางในการส่งเสริมให้เกษตรกรได้ดาเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีความถูกต้องเหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่ เกิดผลสัมฤทธิ์ ตรงตามแนวพระราชดาริ ของพระบาทสมเด็จ พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร ที่เคยได้พระราชทานไว้สาหรับเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิตของประชาชน ซึ่งมีพระ
ราชประสงค์ให้ประชาชน ดาเนินชีวิตอย่างพอเพียง พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันต่อกระแสการ
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เปลี่ยนแปลงภายใต้โลกาภิวัฒน์ และนาไปสู่การพัฒนาเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพา
ตนเองได้ และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป
2. คำถำมกำรวิจัย
2.1 ระดับความรู้ความเข้าใจของครัวเรือนเกษตรกรในพื้นที่ตาบลบางตีนเป็ด อาเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทราอยู่ในระดับใด
2.2 ครัวเรือนเกษตรกรในตาบลบางตีนเป็ด อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา มีการ
ปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบโคกหนองนาโมเดลอยู่ในระดับใด
2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจหลักปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการ
ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบโคกหนองนาโมเดลเป็นอย่างไร
3. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
3.1 เพื่อศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจในหลักปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือน
เกษตรกรในตาบลบางตีนเป็ด อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
3.2 เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบโคกหนอง
นาโมเดลของครัวเรือนเกษตรกรในตาบลบางตีนเป็ด อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
3.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบโคกหนองนาโมเดลของครัวเรือน
เกษตรกรในตาบลบางตีนเป็ด อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
4. ทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาเรื่องความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตาม
รูปแบบโคกหนองนาโมเดล ในระดับครัวเรือนของเกษตรกร ตาบลบางตีนเป็ด อาเภอเมือง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยได้ทาการรวบรวมและ
นาเสนอแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามประเด็นดังต่อไปนี้
4.1 แนวคิดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามความหมายที่นักวิชาการหลายและหน่วยงานได้ให้
ความหมายไว้ เช่น จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ให้ความหมายของ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไว้ว่า
เป็นแนวการดารงอยู่แ ละปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ซึ่ งก็เท่ากับเป็นการพัฒนาคนนั้นเอง
ให้ประชาชนสามารถทาหน้าที่เป็นทุนมนุษย์ที่มีคุณภาพของประเทศ (ณัฎฐพงศ์ ทองภักดี , 2554:
301) และ ปรียานุช พิบูลสราวุธ ได้ให้ความหมายที่ส อดคล้องกัน คือ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นหลักคิด หลักในการปฏิบัติตนอย่างพอประมาณมีเหตุผล มีความรอบคอบ ไม่ประมาท
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เพื่ อ ให้ ส ามารถอยู่ ร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ในสั ง คมได้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข ท่ า มกลางความเปลี่ ย นแปลงภายใต้
โลกาภิวัฒน์ ณัฎฐพงศ์ ทองภักดี , 2554: 78) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ยึด
หลั ก ทางสายกลาง ที่ ชี้ แ นวทางการด ารงอยู่ แ ละปฏิ บั ติ ข องประชาชนในทุ ก ระดั บ ให้ ด าเนิ น
ไปในทางสายกลาง มีความพอเพียง และมีความพร้อมที่จะจัดการต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
โดยคานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผลและการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนการใช้ความรู้
ความรอบคอบ และคุ ณ ธรรมประกอบการวางแผน การตั ด สิ น ใจและการกระท าต่ า ง ๆ
ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ที่ไม่มากและไม่น้อยจนเกินไป ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น
เช่น การผลิตและการบริโภคที่พอประมาณ ความมีเหตุผล หมายถึง การใช้หลักเหตุผลในการตัดสินใจ
เรื่ อ งต่า ง โดยพิจ ารณาจากเหตุปั จจัย ที่เกี่ ยวข้ อง ตลอดจนผลที่ คาดว่าจะเกิดขึ้ นอย่ างรอบคอบ
การมีภูมิคุ้มกันที่ดี หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
รอบตัว ปัจจัยเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้นั้น จะต้องอาศัยความรู้และคุณธรรมเป็นเงื่อนไขพื้นฐาน กล่าวคือ
เงื่อนไขความรู้ หมายถึง ความรอบคอบ และความระมัดระวังในการดาเนินชีวิตและการประกอบ
การงาน ส่วนเงื่อนไขคุณธรรม คือ การยึดถือคุณธรรมต่าง ๆ อาทิ ความซื่อสัตย์ สุจริต ความอดทน
ความเพียร การมุ่งต่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง (สานักงาน กปร., 2559: 19-21)
จากความหมายที่นักวิชาการกล่าวได้กล่าวไว้ข้างต้น ให้ความหมายที่สอดคล้องและเชื่อมโยง
กัน สรุปได้ว่า เศรษฐกิจพอเพียง คือ หลักคิดที่ชี้ถึงแนวทางดาเนินชิวิตในทางสายกลาง สามารถพึ่งพา
ตนเองได้ ซึ่งจะต้องประกอบไปด้วยคุณลักษณะสามประการ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล
และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี และ 2 เงื่อนไข คือ ความรู้ และคุณธรรม
4.2 ทฤษฎีบันได 9 ขั้นสู่ควำมพอเพียง
ทฤษฎีบันได 9 ขั้นสู่การพึ่งตนเอง เป็นการปรับประยุกต์หลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การปฏิบัติ ของเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ ซึ่งได้ดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ในรูปแบบของบันได
9 ขั้น สู่ความยั่งยืนตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เกษตรกรน้อมนาไปปฏิบัติ
ในการดารงชีวิต โดยเน้นเศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐานก่อน (พอกิน พออยู่ พอใช้ พอร่มเย็น) จึงค่อย
พัฒนาไปสู่ขั้นก้าวหน้า (บุญ ทาน เก็บ ขาย) เพื่อสร้างความมั่นคงไปสู่ เศรษฐกิจพอเพียงระดับที่ใหญ่ขึ้น
ดั ง พระราช-ด ารั ส ของพระราชด ารั ส ของพระบาทสมเด็ จ พระมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นหลักในการท้างานให้สาเร็จ ทฤษฎีบันได 9 ขั้น สู่ความพอเพียง” ได้แบ่ง
ออกเป็น 2 ระดับ คือ ขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย พอกิน พอใช้ พออยู่ พอร่มเย็น และขั้นก้าวหน้า
ประกอบด้วย บุญ ทาน เก็บรักษา ขาย กองกาลังเกษตรโยธิน ซึ่งเกษตรกรจะต้องทาขั้นพื้นฐานให้
มั่นคงก่อน ค่อยพัฒนาไปในขั้นก้าวหน้า (ชัยรัตน์ และพัชรี, 2561)
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4.3 กำรปฏิบัติตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงตำมรูปแบบโคกหนองนำโมเดล
สถาบั น เศรษฐกิ จ พอเพี ย งและมู ล นิ ธิ ก สิ ก รรมธรรมชาติ ได้ น้ อ มน าพระราชด ารั ส ใน
พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการทาเกษตรทฤษฎีใหม่ตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้สาหรับเรื่องบริหารจัดการน้า และพื้นที่การเกษตร ในลักษณะ
เป็นรูปแบบที่เรียกว่า “โคก หนอง นา โมเดล” ซึ่งเป็นการจัดการพื้นที่ซึ่ งเหมาะกับพื้นที่การเกษตร
ซึ่งเป็นการผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติใน
พื้นที่นั้น ๆ โดยแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วน 30 : 30 : 30 : 10 ดังนี้
- 30% สาหรับ แหล่งน้า โดยการขุดบ่อทาหนองน้าและคลองไส้ไก่
- 30% สาหรับ ทานา ปลูกข้าว
- 30% สาหรับ ทาโคกหรือป่า ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ก็คือ ปลูกไม้ใช้
สอย ไม้กินได้และไม้เศรษฐกิจ เพื่อให้ได้ประโยชน์ คือ
(1) พอกิน คือ มีผัก มีอาหารไว้กิน
(2) พออยู่ คือ สามารถตัดไม้ไปสร้างบ้าน ทาที่อยู่ได้
(3) พอใช้ คื อ มี ไ ว้ ใ ช้ ส อยในครั ว เรื อ น ใช้ เ ป็ น ยาและสมุ น ไพร ใช้ เ ป็ น ฟื น
เป็นเครื่องมือใช้ สอยในบ้าน
(4) พอร่มเย็น มีความสมบูรณ์ และความร่มเย็น
- 10% สาหรับที่อยู่อาศัย คอกสัตว์ถนนในแปลง เป็นต้น
โคกหนองนาโมเดล มีองค์ประกอบ ดังนี้
1) โคก: พื้นที่สูง
- ดินที่ขุดทาหนองน้านั้นให้ นามาทาโคก บนโคกปลู ก “ป่า 3อย่าง ประโยชน์ 4
อย่าง” ตามแนวทางพระราชดาริ
- ปลู กพืช ผั ก สวนครัว เลี้ ยงหมู เลี้ ยงไก่ เลี้ ยงปลา ทาให้ พออยู่ พอกิน พอใช้
พอร่มเย็น เป็นเศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐาน ก่อนเข้าสู่ขั้นก้าวหน้า คือ ทาบุญ ทาทาน เก็บรักษา
ค้าขาย และเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย
- ปลูกที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ
2) หนอง: หนองน้ำหรือแหล่งน้ำ
- ขุดหนองเพื่อกักเก็บน้าไว้ใช้ยามหน้าแล้งหรือจาเป็น และเป็นที่รับน้ายามน้าท่วม
(หลุมขนมครก)
- ขุด “คลองไส้ไก่” หรือคลองระบายน้ารอบพื้นที่ตามภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยขุดให้
คดเคี้ยวไปตามพื้นที่เพื่อให้น้ากระจายเต็มพื้นที่เพิ่มความชุ่มชื้น ลดพลังงานในการรดน้าต้นไม้
- ทา ฝายทดน้า เพื่อเก็บน้าเข้าไว้ในพื้นที่ให้มากที่สุด โดยเฉพาะเมื่อพื้นที่โดยรอบไม่
มีการกักเก็บน้า น้าจะหลากลงมายังหนองน้า และคลองไส้ไก่ ให้ทาฝายทดน้าเก็บไว้ใช้ยามหน้าแล้ง
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- พัฒนาแหล่งน้าในพื้นที่ ทั้งการขุดลอก หนอง คู คลอง เพื่อกักเก็บน้าไว้ใช้ยาม
หน้าแล้ง และเพิ่มการระบายน้ายามน้าหลาก
3) นำ:
- พื้นที่นานั้นให้ปลูกข้าวอินทรีย์พื้นบ้าน โดยเริ่มจากการฟื้นฟูดิน ด้วยการทาเกษตร
อินทรีย์ยั่งยืน คืนชีวิตเล็ก ๆ หรือจุลินทรีย์กลับคืนแผ่นดินใช้การควบคุมปริมาณน้าในนาเพื่อคุมหญ้า
ทาให้ปลอดสารเคมีได้ ปลอดภัยทั้งคนปลูก คนกิน
- ยกคันนาให้มีความสูงและกว้าง เพื่อใช้เป็นที่รับน้ายามน้าท่วม ปลูกพืชอาหารตาม
คันนาแนวทางการจัดพื้นที่สู่ โคก หนอง นา โมเดล
เริ่มต้นจากยกหัวคันนาให้สูงและใหญ่ (กว้างไม่น้อยกว่า 1 เมตร และสูงไม่น้อยกว่า 1 เมตร)
เพื่อเป็นเสมือนเขื่อนดินขนาดเล็กกักเก็บน้าไว้และป้องกันคันนาพังในกรณีที่น้าหลาก การขุดหนองน้า
ควรให้โค้งเลียนแบบธรรมชาติ มีระดับความลึกหลายระดับเพื่อ เป็นที่อยู่อาศัยของปลาแต่ละชนิด
ขุด คลองไส้ ไก่เลาะเลี้ ย วไปทั่ว พื้น ที่เพิ่มความชุ่มชื้น หรือหากว่า พื้นที่ไหนอยู่ใกล้ ล้าห้ ว ย ล าธาร
ก็สามารถ กั้นฝายไว้เพิ่มยามน้าหลากมา เพื่อช่วยชะลอน้าแล้วยังจะทาให้มีน้าไว้ยามหน้าแล้ง ดินที่ได้
จากการขุดหนองและคลองไส้ไก่ให้น้ามาถมเป็นโคกเพิ่มพื้นที่ปลูกต้นไม้ และสามารถทาได้ ด้วยตัวเอง
หรือการช่วยเหลือกันเป็นเครือข่าย และพอเริ่มมีน้าก็สามารถสร้างป่าไว้บนโคก บนเขา บนที่สูง หรือ
รอบ ๆ บ้าน ซึ่งป่าจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นและกักเก็บน้าไว้ใต้ดิน สามารถเก็บน้าได้มากกว่าบนดิน
หลายเท่า และหาก ชาวบ้านช่วยกันเก็บน้าให้ได้ 10% ของพื้นที่ลุ่มน้าก็สามารถหยุดท่วม หยุดแล้งได้
หลักการสาคัญในการออกแบบพื้นที่จะมีการพิจารณาตามหลักภูมิสังคม คือ มีปัจจัยหลักที่
สาคัญของการออกแบบพื้นที่ ภูมิ คือ สภาพทางกายภาพ เช่น สภาพดิน น้า ลม ไฟ สังคม วัฒนธรรม
ความเชื่อ ภูมิปัญญาดั้งเดิมที่อยู่ในพื้นที่นั้น ซึ่งในการออกแบบจะให้ความสาคัญกับ “สังคม” มากกว่า
“ภูมิ” คือต้องออกแบบตามสังคมและวัฒนธรรมของคนที่อยู่ แม้ว่าภูมิประเทศจะเหมือนกันก็ตาม
หาก สังคมต่างกันการออกแบบก็จะต่างกันออกไปมีหลักพิจารณา ดังนี้
1) ปริมาณน้าฝนเฉลี่ยต่อปีที่ตกในพื้นที่
2) ความสูงต่าของพื้นที่และทิศทางการไหลของน้าในแปลง
3) การวางองค์ประกอบของพื้นที่ ประกอบด้วย
- น้า: สระน้า ควรวางในตาแหน่งที่ลมร้อนพัดผ่าน (จากทิศ ตะวันตกเฉียงใต้ไป
ตะวันออกเฉียงเหนือ) และขุดเลียนแบบธรรมชาติ
- ดิน: ตาแหน่งโคก คือ ดินที่ขุดหนองน้ามาปรับเป็นโคก ควรวาง ในตาแหน่งทาง
ทิศตะวันตก
- ลม: การออกแบบบ้านให้มีช่องลม และควรวางตาแหน่งบ้านให้ ขวางทางลมหนาว
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- ไฟ: สารวจทิศทางแสงในการวางตาแหน่ง เช่น บ้านให้หน้าต่าง บ้านรับแสงตอน
เช้า การวางตาแหน่ งให้ เงาต้น ไม้บังแดดในยามบ่าย การวางตาแหน่งแปลงนาให้ ว างใน แนวทิศ
ตะวันออก-ตะวันตก เป็นต้น
- คอกสัตว์: ไม่ควรวางในตาแหน่งที่พัดพากลิ่นเข้าบ้าน
- คน: การออกแบบควรให้เหมาะสมกับฐานะและกาลังของ เจ้าของที่ดิน (สานักงาน
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สานักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน, 2562)
4.4 แนวคิดเกี่ยวกับควำมรู้ควำมเข้ำใจและกำรวัดควำมรู้
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ
อดุล ย์ จาตุรงคกุล (2541: 185-189; อ้างถึงใน ชนาทิป อ่อนหวาน, 2553: 41) กล่ าวว่า
ความรู้ หมายถึง ข่าวสารที่เก็บไว้ในความทรงจา ส่วนหนึ่งของข่าวสารทั้งหมดเกี่ยวข้องกับหน้าที่ของ
ผู้บริโภคในตลาดเรียกว่า ความรู้เกี่ยวกับผู้บริโภค (Consumer Knowledge) ซึ่งอาจจะศึกษาได้โดย
การตอบคาถาม ดังนี้คือ ผู้บริโภครู้อะไร ความรู้จัดระเบียบอยู่ในความทรงจาในรูปใด และจะวัด
ความรู้ได้อย่างไร และบุญชม ศรีสะอาด (2527: 20; อ้างถึงใน ชนาทิป อ่อนหวาน, 2553: 41) กล่าวว่า
ความรู้ คือ ความสามารถของสมองในอันที่จะทรงไว้ซึ่งเรื่องราวต่าง ๆ ที่บุคคลได้รับเข้าไว้ในสมอง
การวั ด ว่ า บุ ค คลมี ค วามสามารถในการจ าเรื่ อ งราวต่ า ง ๆ ได้ ม ากน้ อ ยเพี ย งใดนั้ น วั ด ได้ จ าก
ความสามารถในการระลึกออกของบุคคลนั้น
ไพศาล หวังพานิช (2526: 105; อ้างถึงใน ชนาทิป อ่อนหวาน, 2553: 41) ได้ให้ความหมาย
ของความเข้าใจ ว่าหมายถึง ความสามารถในการนาความรู้ความเข้าใจ ไปดัดแปลงปรับปรุงเพื่อให้
สามารถจับใจความ อธิบาย หรือ เปรียบเทียบ ย่นย่อเรื่องราว ความคิดเห็นข้อเท็จจริงต่าง ๆ ทั้งยัง
สามารถอธิบายและเปรียบเทียบสิ่งที่มีลักษณะและสภาพคล้ายคลึงเป็นทานองเดียวกับของเดิมได้
บุคคลที่มีความเข้าใจในสิ่งใดจะสามารถแปลความหมาย ตีความ หรือขยายความเกี่ยวกับสิ่งนั้นได้
และบลู ม และคณะ (Bloom others, 1956: 271; อ้า งถึง ใน ชนาทิป อ่ อนหวาน, 2553: 41-42)
กล่าวว่า ความเข้าใจ หมายถึง ความสามารถในการที่คนขยายความรู้ความจาให้ไกลออกไปจากเดิม
อย่างสมเหตุสมผล แยกเป็ น 3 ขั้นที่สาคัญ คือ การแปลความหมายของคา ข้อความ สัญลักษณ์ใน
แง่มุมใหม่ตามเนื้อเรื่องและหลักวิชาการนั้น ๆ การตีความโดยเอาความหมายจากการแปลทั้งหมดมา
รวมกันแล้วสรุปหรือขยายความนั้นตามแนวใหม่ และทัศนะใหม่ มุมมองใหม่ เพื่อให้กว้างไกลออกไป
จากข้อเท็จจริง โดยจะต้องให้ข้อมูลหรือแนวโน้มอย่างเพียงพอ
จากความหมายของความรู้และความเข้าใจที่กล่าวมาข้างต้นพอจะสรุปได้ว่า ความรู้ความ
เข้ า ใจ หมายถึ ง การสะสมประสบการณ์ ความทรงจ า ข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ ที่ บุ ค คลได้ เ ก็ บ ไว้ ใ นสมอง
โดยสามารถน าออกมาใช้ ไ ด้ ใ นการให้ ข้ อ มู ล อธิ บ ายหรื อ ความสามารถในการแปลความหมาย
ซึ่งสามารถวัดความรู้ความเข้าใจได้จากการระลึก
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กำรวัดควำมรู้
กิติมา ปรีดีดิลก (2520; อ้างถึงใน ชนาทิป อ่อนหวาน, 2553: 42-43) เครื่องมือที่ใช้ในการ
วัดความรู้มีหลายชนิด แต่ละชนิดมีความเหมาะสมกับการวัดความรู้ตามคุณลักษณะซึ่งแตกต่างกัน
ออกไป เครื่องมือที่ ใช้วัดความรู้ที่นิยมใช้วัดกันมาก คือ แบบทดสอบ แบบทดสอบถือว่าเป็นสิ่งเร้า
เมื่ อ น าไปเร้ า ผู้ ถู ก สอบ ให้ แสดงอาการตอบสนองออกมาด้ ว ยพฤติ กรรมบางอย่ า ง เช่น การพู ด
การเขียน การทาท่าทาง ฯลฯ เพื่อให้สามารถสังเกตเห็นหรือสามารถนับจานวนปริมาณได้ เพื่อนาไป
แทนอันดับหรือคุณลักษณะของบุคคลนั้น รูปแบบของข้อสอบหรือแบบทดสอบมี 3 ลักษณะ
1) ข้อสอบปากเปล่า เป็นการทดสอบด้วยวาจา หรือคาพูดระหว่างผู้ทาการสอบกับผู้ถูกสอบ
โดยตรงหรือบางครั้งเรียกว่า “การสัมภาษณ์”
2) แบบสอบข้อเขียน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ
- แบบความเรียง เป็นแบบที่ต้องการให้ ผู้อธิบาย บรรยาย ประพันธ์ หรือวิจารณ์
เรื่องราวที่เกี่ยวกับความรู้นั้น
- แบบจากัด คาตอบเป็นข้อสอบที่ให้ผู้สอบพิจารณาเปรียบเทียบ ตัดสินข้อความ
หรือรายละเอียดต่าง ๆ ซึ่งมีอยู่ 4 แบบ คือ แบบถูก ผิด แบบจาคู่ และแบบเลือกตอบ
3) ข้อสอบภาคปฏิบัติ เป็นข้อสอบที่ไม่ต้องการให้ผู้ถูกสอบตอบสนองออกมาด้วยคาพูดหรือ
เขียนเครื่องหมายใดๆ แต่มุ่งให้แสดงพฤติกรรมด้วยการกระทาจริง
รัตติกรณ์ จงวิศาล (2535: 51; อ้างถึงใน ชนาทิป อ่อนหวาน, 2553: 43) การวัดความรู้
ความสามารถในการระลึก (Recall) เรื่องราวข้อเท็จจริงหรือประสบการณ์ต่าง ๆ หรือเป็นการวัดการ
ระลึก ประสบการณ์เดิมที่บุคคลได้รับจากคาสอนการบอกกล่าว การฝึกฝนของผู้สอนรวมทั้งตาราจาก
สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ด้วยคาถามวัดความรู้แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ
1) ถามความรู้ในเนื้อเรื่อง เป็นการถามรายละเอียดของเนื้อหา ข้อเท็จจริงต่างๆของเรื่องราว
ทั้งหลาย ประกอบด้วยคาถามประเภทต่าง ๆ เช่น ศัพท์และนิยาม กฎและความจริงหรือรายละเอียด
เนื้อหาต่าง ๆ
2) ความรู้ในวิธีการ เป็นการถามวิธีปฏิบัติต่าง ๆ แบบแผน ประเพณี ขั้นตอนการปฏิบัติ
ทั้งหลาย เช่น ถามระเบียบแบบแผน ลาดับขั้นและแนวโน้ม การจัดประเภทและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ
3) ถามความรู้ รวบยอดเป็ นการถามความสามารถในการจดจาข้อสรุปหรือหลั กการของ
เรื่องที่เกิดจากการผสมผสานหาลักษณะ เพื่อรวบรวมและย่นย่อลงมาเป็นหลักหรือหัวใจของเนื้อหา
นั้น ๆ
จากที่ กล่ าวมาข้า วต้น อาจสรุ ปได้ว่ า ในการสร้างเครื่อ งมือวั ดความรู้ความเข้ าใจจะต้อ ง
คานึงถึงความสอดคล้องกับนิยาม ซึ่งในที่นี้คือนิยามความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยรูปแบบเครื่องมือที่ใช้วัดมีทั้งแบบปรนัยและอัตนัย โดยผู้วิจัยสนใจที่จะใช้แบบสอบถามที่
มีลักษณะเป็นปรนัยแบบเลือกตอบ (Multiple Choice) มาเป็นเครื่องมือในการวัดความรู้ความเข้าใจ
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จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้ กาหนดตัวแปรใน
การศึกษา ซึ่งประกอบด้วยตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม โดยตัวแปรอิสระ ได้แก่ คุณลักษณะส่วน
บุคคล (เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ย/เดือน พื้นที่ทาการเกษตร) ความรู้ความเข้าใจปรัชญา
ของเศรษฐกิจ พอเพีย งครอบคุลมเนื้อหาประกอบด้ว ยความหมายของหลั กปรัช ญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง คุณลักษณะ 3 ประการ และเงื่อนไข 2 ประการ ของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
ทฤษฎีบัน ได 9 ขั้น สู่ ความพอเพียง ตัว แปรตามได้แก่ การปฏิบัติตามหลั กปรัช ญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงการปฏิบัติตามหลักปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดเป็นรูปธรรม ตามรูปแบบของโคก
หนองนาโมเดล
จากตัวแปรอิสระและตัวแปรตามที่ได้จากการศึกษา สามารถกาหนดเป็นกรอบแนวคิดใน
การศึกษาได้ดังภาพที่ 4.1
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตำม

คุณลักษณะส่วนบุคคล
1.เพศ
2.อายุ
3.ระดับการศึกษา
4.รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
5. พื้นที่ทาการเกษตร

กำรปฏิบัติตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดเป็นรูปธรรม
ตำมรูปแบบโคกหนองนำโมเดลของ
ครัวเรือนเกษตรกร ตำบลบำงตีนเป็ด
อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรำ

ควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
- ความหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- คุณลักษณะ 3 ประการ และเงื่อนไข 2 ประการ ของหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ทฤษฎีบันได 9 ขั้น สู่ความพอเพียง

ภาพที่ 4.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา
5. วิธีกำรวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ครัวเรือนเกษตรกรในเขตตาบลบางตีนเป็ด อาเภอ
เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา จากจานวนครัวเรือนเกษตรกร 532 ครัวเรือน โดยใช้วิธีการ
คานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของ ทาโร่ ยามาเน่ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และมีค่าความคลาดเคลื่อน
ไม่เกิน 5% เมื่อคานวณแล้ ว ได้ขนาดกลุ่ มตัว อย่า งส าหรับการศึกษาเป็น จานวน 228 ครัว เรือ น
เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยส่ ง แบบสอบถามให้ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งตอบตามข้ อ เท็ จ จริ ง โดยผู้ ศึ ก ษาแจก
แบบสอบถามด้วยตนเองและนาแบบสอบถามที่ได้รับคืน มาตรวจความถูกต้องสมบูรณ์ในการตอบ
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แบบสอบถาม จากนั้นนาข้อมูลไปประมวลผลผ่านโปรแกรมสาเร็จรูป SPSS และนาเสนอผลการศึกษา
โดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การแจกแจงความถี่
(Frequency) การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วย t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
ด้ว ย (One-way ANOVA) การวิเคราะห์ ความแตกต่างของตัวแปรผ่าน LSD และการหาค่าความ
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการปฏิบัติตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบโคกหนองนาโมเดลของครัวเรือนเกษตรกร ตาบลบางตีนเป็ด
อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยใช้การวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แ บบเพียร
สัน (Pearson’s product moment correlation)
6. ผลกำรศึกษำ
การศึกษาความรู้ ความเข้าใจและการปฏิบัติตามหลักปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียงตาม
รูปแบบโคกหนองนาโมเดล ในระดับครัวเรือนของเกษตรกร ตาบลบางตีนเป็ด อาเภอเมือง จังหวัด
ฉะเชิง เทรา ผลการศึกษาได้น าเสนอในรู ปตารางประกอบการอธิบ าย ซึ่ง แบ่ งผลการศึก ษาและ
วิเคราะห์ข้อมูลเป็น 5 ส่วน โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคล
คุณลักษณะส่วนบุคคล
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อำยุ
ต่ากว่า 40 ปี
40-50 ปี
51-60 ปี
61 ปี ขึ้นไป
3. ระดับกำรศึกษำ
ต่ากว่าประถมศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา/ปวช./หรือเทียบเท่า
ปวส./อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
4. รำยได้เฉลี่ย/เดือน
ต่ากว่า 10,000 บาท
10,001-15,000 บาท

จำนวน(คน)

ร้อยละ

154
74

67.5
32.5

28
88
53
59

12.3
38.6
23.2
25.9

17
111
64
24
8
4

7.5
48.7
28.1
10.5
3.5
1.8

56
84

24.6
36.8
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คุณลักษณะส่วนบุคคล
15,001-20,000 บาท
20,001 บาทขึ้นไป
5. พื้นที่ทำกำรเกษตร
น้อยกว่า 5 ไร่
5-10 ไร่
11-15 ไร่
16-20 ไร่
มากกว่า 20 ไร่
รวม

จำนวน(คน)
56
32

ร้อยละ
24.6
14

21
66
63
38
40
228

9.2
28.9
27.6
16.7
17.5
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 และต่ากว่า 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.6 และมีพื้นที่
ทาการเกษตร 5-10 ไร่ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 28.9 รองลงมาคือ มากกว่า 20 ไร่ คิดเป็นร้อยละ
17.5
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร
ตาบลบางตีนเป็ด อาเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
ระดับควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ระดับต่า (<ร้อยละ50)
ระดับปานกลาง(ระหว่างร้อยละ 50-79)
ระดับสูง (> ร้อยละ 80)
คะแนนต่าสุด 4
̅ = 24.00

คะแนน
0-14
15-23
24-30
สูงสุด 30
SD = 3.60

จำนวน
6
64
158

ร้อยละ
2.63
28.07
69.30

ผลการศึกษา พบว่า เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ พอเพีย ง อยู่ในระดับ สูง คิดเป็นร้อยละ 69.30 รองลงมา คือ ความรู้ ความเข้าใจระดับ
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 28.07 และความรู้ความเข้าใจระดับต่า คิดเป็นร้อยละ 2.63 และมีค่าเฉลี่ย
ของคะแนน 24 คะแนน (̅=24, S.D.=3.60)
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงตามรูปแบบโคก
หนองนาโมเดลของเกษตรกรตาบลบางตีนเป็ด อาเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
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กำรปฏิบัติตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงตำมรูปแบบโคก
หนองนำโมเดล
(1) ท่ า นมี ก ารแบ่ ง พื้ น ที่ อ อกเป็ น
สัดส่วนในอัตรา 30 : 30 : 30 : 10
ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่
( 2 ) ท่ า น มี ก า ร ท า เ ก ษ ต ร แ บ บ
ผสมผสานในพื้ น ที่ ข องตนเอง เช่ น
ปลู ก ผั ก สวนครั ว ปลู ก พื ช สมุ น ไพร
เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น
(3) ท่ า นได้ ค านวณและออกแบบ
พื้ น ที่ ใ ห้ มี น้ าใช้ เ พี ย งพอส าหรั บ
การเกษตร อุปโภค และบริโภคตลอด
ทั้งปี
(4) แหล่ ง น้ าในพื้น ที่ข องท่ านมี ก าร
วางตาแหน่งตามลมร้อนพัดผ่าน
(5) ท่านมีการขุดหนองโดยเลียนแบบ
ตามธรรมชาติเพื่อกักเก็บน้าไว้ใช้ยาม
หน้าแล้งหรือจาเป็น และเป็นที่รับน้า
ยามน้าท่วม
(6) ท่านนาดินที่ได้จากขุดหนองมาทา
เป็นโคก
(7) บนโคกมี ก ารปลู ก ป่ า 3 อย่ า ง
ประโยชน์ 4 อย่ า งตามแนวทาง
พระราชดาริ
(8) ท่า นได้ ขุ ด คลองไส้ ไก่หรื อคลอง
ระบายน้ าตามภู มิ ปั ญ ญาชาวบ้ า น
รอบพื้นที่ทาการเกษตร
(9) ท่ า น มี ก า ร ท า น า ใ น พื้ น ที่
การเกษตรของท่าน
(10) ท่ า นมี ก ารยกคัน นาให้ สู ง และ
กว้ า งเพื่อ ใช้ เ ป็ น พื้น ที่ รั บ น้ ายามน้ า
ท่วม และมีการปลูกอาหารตามคันนา
(11) ท่านมีการสร้างฝายทดน้าขนาด
เล็กในพื้นที่เพื่อเก็บน้าเข้าไว้ในพื้นที่
ให้มากที่สุด
(12) ท่ า นออกแบบที่ อ ยู่ อ าศั ย โดย
การคานึ ง ถึ ง สภาพภู มิ ประเทศและ
สภาพภูมิอากาศในพื้นที่
(13) ท่ านปลูก ไม้ขนาดใหญ่ ในพื้น ที่
ของท่านเพื่อ ให้ร่ มเงาแก่ ที่อยู่ อาศัย
ของตนเอง
(14) ท่านทาการเกษตรโดยปราศจาก
การใช้สารเคมีทุกชนิด
(15) ท่ านนาทรัพยากรธรรมชาติใน

ระดับกำรปฏิบัติ
̅

S.D.

ระดับ

อันดับ

18
(7.9)

2.89

0.82

ปานกลาง

30

22
(9.6)

12
(5.3)

3.29

0.89

ปานกลาง

6

74
(32.5)

35
(15.4)

11
(4.8)

3.27

0.94

ปานกลาง

9

78
(34.2)

67
(29.4)

20
(8.8)

35
(15.4)

3.19

1.22

ปานกลาง

21

29
(12.7)

64
(28.1)

72
(31.6)

25
(11)

38
(16.7)

3.09

1.25

ปานกลาง

29

32
(14)
41
(18)

65
(28.5)
48
(21.1)

68
(29.8)
82
(36)

31
(13.6)
30
(13.2)

32
(14)
27
(11.8)

3.15

1.23

ปานกลาง

24

3.20

1.22

ปานกลาง

27
(11.8)

75
(32.9)

68
(29.8)

38
(16.7)

20
(8.8)

3.22

25
(11)
26
(11.4)

69
(30.3)
61
(26.8)

77
(33.8)
91
(39.9)

36
(15.8)
20
(8.8)

21
(9.2)
30
(13.2)

3.18

1.11

ปานกลาง

3.14

1.15

ปานกลาง

35
(15.4)

71
(31.1)

62
(27.2)

33
(14.5)

27
(11.8)

3.24

27
(11.8)

69
(30.3)

69
(30.3)

33
(14.5)

30
(13.2)

3.13

31
(13.6)

78
(34.2)

58
(25.4)

37
(16.2)

24
(10.5)

3.24

34
(14.9)
36

80
(35.1)
74

61
(26.8)
60

25
(11)
25

28
(12.3)
33

3.29

1.21

ปานกลาง

3.24

1.26

ปานกลาง

มำกที่สุด

มำก

ปำนกลำง

น้อย

น้อยที่สุด

2
(0.9)

42
(18.4)

131
(57.5)

35
(15.4)

9
(3.9)

94
(41.2)

91
(39.9)

11
(4.8)

97
(42.5)

28
(12.3)

20
1.12

ปานกลาง
16
22
26

1.22

ปานกลาง
13

1.19

ปานกลาง
27

1.19

ปานกลาง
13
6
13
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กำรปฏิบัติตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงตำมรูปแบบโคก
หนองนำโมเดล
พื้ น ที่ ข องตนเองมาต่ อ ยอดให้ เ กิ ด
ประโยชน์ อ ย่ า งสู ง สุ ด เช่ น การน า
หยวกกล้ ว ยมาใช้ เ ป็ น ส่ ว นผสมของ
อาหารไก่ การน ามู ลสั ต ว์ ม าท าเป็ น
ปุ๋ยอินทรีย์ เป็นต้น
(16) ท่ า นมี ก ารเรี ย นรู้ แ ละน าภู มิ
ปัญญาท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ในการ
ทาการเกษตร
(5) ท่านมีการขุดหนองโดยเลียนแบบ
ตามธรรมชาติเพื่อกักเก็บน้าไว้ใช้ยาม
หน้าแล้งหรือจาเป็น และเป็นที่รับน้า
ยามน้าท่วม
( 17) ใ น พื้ น ที่ ข อ ง ท่ า น มี “ ห ลุ ม
พอเพียง” โดยปลูกทุ กอย่างในหลุ ม
เดียว ลดภาระการรดน้าปลูกซ้า
(18) ท่ า นมี ก ารเพาะช าพื ช ผั ก ชนิ ด
ต่ า ง ๆ ด้ ว ยตนเองเพื่อ ให้ มี ผ ลผลิ ต
มากขึ้น
(19) ท่ า นมี ก ารเตรี ย มและส ารอง
“พั น ธุ์ พื ช ” ไว้ ส าหรั บ เ ป็ น พั น ธุ์
เพาะปลูกในปีต่อไป
(20) ท่านมีการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรของตนเอง เพื่ อ เก็ บ ไว้
สาหรั บบริ โภคในอนาคต เช่น พริ ก
แห้ง ปลาแห้ง เป็นต้น
( 21) ท่ า น ด า ร ง ชี วิ ต ด้ ว ย ค ว า ม
ขยั น หมั่ น เพี ย ร ประหยั ด ซื่ อ สั ต ย์
สุจริตต่อตนเองและผู้อื่น
(22) ท่ า นมี ก ารจั ด ท าบั ญ ชี ร ายรั บ รายจ่ายอย่างสม่าเสมอ
(23) ท่านมีการออมเงินไว้ใช้สาหรับ
ยามฉุกเฉิน
(24) ท่านแบ่ง ปัน ผลผลิตให้แก่ ผู้ อื่ น
และผู้ยากไร้
(25) ท่ าน แ บ่ งปั น ความรู้ ที่ เ ป็ น
ประโยชน์ ส าหรั บการท าการเกษตร
ให้กับคนในชุมชน
(26) ท่านอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม
ส่วนรวมหรือร่วมกิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน์ เช่ น การเก็ บ ขยะ การ
ดานา เป็นต้น
( 27) ท่ า น แ ป ร รู ป ผ ล ผ ลิ ต ท า ง
การเกษตรซึ่ ง เป็ น การเพิ่ม มู ล ค่า ให้
สินค้า และนาไปจาหน่ายสู่ตลาด

ระดับกำรปฏิบัติ
มำกที่สุด

มำก

ปำนกลำง

น้อย

น้อยที่สุด

(15.8)

(32.5)

(26.3)

(11)

(14.5)

22
(9.6)

76
(33.3)

76
(33.3)

29
(12.7)

25
(11)

29
(12.7)

64
(28.1)

72
(31.6)

25
(11)

38
(16.7)

36
(15.8)

69
(30.3)

72
(31.6)

30
(13.2)

31
(13.6)

67
(29.4)

76
(33.3)

29
(12.7)

69
(30.3)

30
(13.2)

̅

S.D.

ระดับ

3.18

1.12

ปานกลาง

อันดับ

22

3.09

1.25

ปานกลาง

21
(9.2)

3.30

1.16

ปานกลาง

36
(15.8)

18
(7.9)

3.25

74
(32.5)

35
(15.4)

21
(9.2)

3.22

82
(36)

59
(25.9)

28
(12.3)

29
(12.7)

3.25

47
(20.6)

64
(28.1)

74
(32.5)

26
(11.4)

17
(7.5)

3.43

29
(12.7)
29
(12.7)
34
(14.9)
30
(13.2)

63
(27.6)
75
(32.9)
61
(26.8)
55
(24.1)

75
(32.9)
78
(34.2)
76
(33.3)
85
(37.3)

30
(13.2)
24
(10.5)
34
(14.9)
35
(15.4)

31
(13.6)
22
(9.6)
23
(10.1)
23
(10.1)

3.13

1.20

ปานกลาง

3.29

1.11

ปานกลาง

3.21

1.17

ปานกลาง

3.15

1.14

ปานกลาง

31
(13.6)

71
(31.1)

78
(34.2)

33
(14.5)

15
(6.6)

3.31

31
(13.6)

72
(31.6)

60
(26.3)

45
(19.7)

20
(8.8)

3.21

29

4
1.12

ปานกลาง
11

1.13

ปานกลาง
16

1.21

ปานกลาง
11

1.15

มาก
1
27
6
18
24

1.08

ปานกลาง
3

1.16

ปานกลาง
18
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กำรปฏิบัติตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงตำมรูปแบบโคก
หนองนำโมเดล
(28) ท่ า น มี ก า ร ร วมก ลุ่ ม ส ร้ า ง
เครือ ข่ ายในหมู่บ้า นของตนเองเพื่อ
การทาการเกษตรชุมชนอย่างยั่งยืน
(29) ท่านมีการรวมกลุ่ม ทากิจกรรม
ที่ เ ป็ น การส่ ง เสริ ม และขยายผลให้
ชุมชนข้างเคียงดาเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(30) ท่ า นเข้ า รั บ การอบรมและ
แสวงหาความรู้ ใหม่ ๆ ในเรื่ อ งของ
การท าเกษตรตามหลัก ปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงอยู่เสมอ
รวม

ระดับกำรปฏิบัติ
̅

S.D.

ระดับ

22
(9.6)

3.30

1.11

ปานกลาง

24
(10.5)

24
(10.5)

3.34

1.18

ปานกลาง

2

31
(13.6)

20
(8.8)

3.27

1.12

ปานกลาง

9

3.22

0.40

ปำนกลำง

มำกที่สุด

มำก

ปำนกลำง

น้อย

น้อยที่สุด

28
(12.3)

81
(35.5)

73
(32)

24
(10.5)

37
(16.2)

76
(33.3)

67
(29.4)

29
(12.7)

74
(32.5)

74
(32.5)

อันดับ

4

ผลการศึกษา พบว่า ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงตามรูปแบบโคกหนองนาโมเดลของเกษตรกร ตาบลบางตีนเป็ด อาเภอเมือง จังหวัด
ฉะเชิงเทรา พบว่า มีการปฏิบัติ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (̅=3.22)
ส่วนที่ 4 ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรูปแบบ
โคกหนองนาโมเดล ของเกษตรกรตาบลบางตีนเป็ด อาเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา จาแนกตามเพศ
อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ย/เดือน และพื้นที่ทาการเกษตร
กำรปฏิบัติตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงตำมรูปแบบโคกหนองนำโมเดล
ภำพรวม

เพศ

N

Mean

S.D.

t

P

ชาย
หญิง

154
74

3.22
3.22

0.35
0.48

-.021*

0.98

* นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกร ในตาบลบางตีนเป็ด ที่มีเพศต่างกัน มีการปฏิบัติตามหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจตามรูปแบบโคกหนองนาโมเดลโดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
กำรปฏิบัติตำมหลักปรัชญำ
แหล่งควำม
ของเศรษฐกิจพอเพียงตำม
แปรปรวน
รูปแบบโคกหนองนำโมเดล
ภำพรวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS

0.445
36.03
36.48

df

3
224
227

MS

F

Sig.

0.14
0.16

0.92

0.43
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ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกร ในตาบลบางตีนเป็ด ที่มีอายุต่างกัน มีการปฏิบัติตามหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจตามรูปแบบโคกหนองนาโมเดลโดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน
กำรปฏิบัติตำมหลักปรัชญำ
แหล่งควำม
ของเศรษฐกิจพอเพียงตำม
แปรปรวน
รูปแบบโคกหนองนำโมเดล
ภำพรวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
* นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

SS

df

MS

F

Sig.

2.32
34.16
36.48

5
222
227

0.46
0.15

3.01*

0.01

ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรในตาบลบางตีนเป็ด ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีการปฏิบัติ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรูปแบบโคกหนองนาโมเดล โดยภาพรวม แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้น จึงทาการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ด้วยวิธี LSD
ระดับกำรศึกษำ

ต่ากว่าประถมศึกษา
ประถมศึกษา
มัธ ยมศึก ษา/ปวช./
หรือเทียบเท่า
ปวส./อนุ ป ริ ญ ญา
หรือเทียบเท่า
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี

̅

3.11
3.26
3.17
3.07
3.58
3.44

ต่ำกว่ำ
ประถมศึกษำ

ประถมศึกษำ

มัธยมศึกษำ/
ปวช./หรือ
เทียบเท่ำ

3.11
-

3.26
-0.15
-

3.17
-0.06
0.08
-

ปวส./
อนุปริญญำ
หรือ
เทียบเท่ำ
3.07
0.03
0.18*
0.10

ปริญญำตรี

สูงกว่ำ
ปริญญำตรี

3.58
-0.47*
-0.32*
-0.41*

3.44
-0.32
-0.17
-0.26

-

-0.51*

-0.36

-

0.14
-

ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกร ในตาบลบางตีนเป็ด ที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีการ
ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรูปแบบโคกหนองนาโมเดล ในภาพรวม สูงกว่า
เกษตรกรที่มีระดับการศึกษา ต่ากว่าประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา/ปวช./หรือเทียบเท่า
ปวส./อนุปริญญา หรือเทียบเท่า อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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กำรปฏิบัติตำมหลักปรัชญำ
แหล่งควำม
ของเศรษฐกิจพอเพียงตำม
แปรปรวน
รูปแบบโคกหนองนำโมเดล
ภำพรวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
* นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

SS

df

MS

F

Sig.

0.32
36.16
36.48

3
224
227

0.10
0.16

0.66

0.57

ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกร ในตาบลบางตีนเป็ด ที่มีรายได้เฉลี่ย/เดือนต่างกัน มีการปฏิบัติ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจตามรูปแบบโคกหนองนาโมเดลโดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน
กำรปฏิบัติตำมหลักปรัชญำ
แหล่งควำม
ของเศรษฐกิจพอเพียงตำม
แปรปรวน
รูปแบบโคกหนองนำโมเดล
ภำพรวม
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม
* นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

SS

df

MS

F

Sig.

1.89
34.59
36.48

4
223
227

0.47
0.15

3.04*

0.01

ผลการศึกษา พบว่า เกษตรกรในตาบลบางตีนเป็ด ที่มีพื้นที่ทาการเกษตรต่างกัน มีการ
ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรูปแบบโคกหนองนาโมเดล โดยภาพรวม แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้น จึงทาการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ด้วยวิธี
LSD
พื้นที่ทำกำรเกษตร

น้อยกว่า 5 ไร่
5-10 ไร่
11-15 ไร่
16-20 ไร่
มากกว่า 20 ไร่

̅

3.24
3.14
3.14
3.34
3.33

น้อยกว่ำ
5 ไร่
3.24
-

5-10 ไร่

11-15 ไร่

16-20 ไร่

3.14
0.09
-

3.14
0.09
0.00
-

3.34
-0.10
-0.19*
-0.20*
-

มำกกว่ำ 20
ไร่
3.33
-0.09
-0.19*
-0.19*
0.00
-

ผลการศึกษา พบว่า เกษตรกรในตาบลบางตีนเป็ด มีพื้นที่ทาการเกษตร 16-20 ไร่ และ
มากกว่า 20 ไร่ มีการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรูปแบบโคกหนองนาโมเดล ใน
ภาพรวม สู งกว่า เกษตรกรที่มีพื้นที่ทาการเกษตร 5-10 ไร่ พื้นที่ทาการเกษตร 11-15 ไร่ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ส่วนที่ 5 ผลวิเคราะห์ความสั มพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงตามรูปแบบโคกหนองนาโมเดลของ
เกษตรกร ตาบลบางตีนเป็ด อาเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
กำรปฏิบัติตำมหลัก
ค่ำสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ (r)
ปรัชญำของเศรษฐกิจ
0.33**
พอเพียงตำมรูปแบบโคก
หนองนำโมเดล
**มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

Sig.
0.00

แปลผล
ความสัมพันธ์ระดับ
ปานกลาง

ผลการศึกษา พบว่า ความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับการปฏิบัติตามหลักปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรูปแบบโคกหนองนาโมเดลของ
เกษตรกร ตาบลบางตีนเป็ด อาเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ในภาพรวมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 อยู่ในระดับมีความสัมพันธ์กันปานกลาง (r=0.33)
7. อภิปรำยผล
ความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงตามรูปแบบโคก
หนองนาโมเดล ในระดับครัวเรือนของเกษตรกร ตาบลบางตีนเป็ด อาเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
ความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของเกษตรกร ตาบลบางตีนเป็ด
อาเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา อยู่ในระดับสูง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ขันทอง นีระมนต์ (2551)
ที่พบว่า ความรู้ความเข้าใจแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้นาชุมชนและกรรมการกองทุน
หมู่บ้านกลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดี และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เดชา กลิ่นจันทร์
(2549) ที่ พ บว่ า ระดั บ การรั บ รู้ ต ามแนวคิ ด ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งของเกษตรกรในจั ง หวั ด
นครราชสีมา อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุคนธ์ เหลืองอิงคะสุต (2551) ที่พบว่า
ประชาชนในเขตพื้นที่ ตาบลหนองไผ่ อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีความรู้ความเข้าใจในปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริของประชาชนอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
จิรายุ รัตนบวร และอดุลยเดช ตันแก้ว (2552) ที่พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การน าปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นชี วิ ต ของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ บ ลราชธานี อ ยู่ ใ นระดั บ มาก แต่ ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของสุ วิ ท ย์
จันทร์สงเคราะห์ (2553) ที่พบว่า ประชาชน ของตาบลไผ่รอบ อาเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร
ส่วนใหญ่มีความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับปานกลาง เท่านั้น
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การปฏิ บั ติ ตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งตามรู ป แบบโคกหนองนาโมเดลของ
เกษตรกร ตาบลบางตีนเป็ด อาเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ งานวิจัยของ เดชา กลิ่นจันทร์ (2549) ที่พบว่า ระดับการนาแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของเกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมา ไปปฏิบัติ อยู่ในระดับปานกลาง และสอดคล้ องกับ
งานวิจัย ของสุคนธ์ เหลืองอิงคะสุต (2551) ที่พบว่า ประชาชนในเขตพื้นที่ ตาบลหนองไผ่ อาเภอ
เมือง จั งหวัดอุดรธานี การศึกษาการบันทึกบัญชีครัว เรือนในภาพรวมอยู่ในระดับบางครั้ง แต่ไม่
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทิฐิตา เพชรรัตน์ (2551) ที่พบว่า หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านใหม่
ริมเมย หมู่ที่ 10 ตาบลแม่กาษา อาเภอแม่ส อด จังหวัดตาก ส่ว นใหญ่ยังไม่นาปรัช ญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต เนื่องจากไม่เข้าใจวิธีการนาไปปฏิบัติ และไม่สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ชมัยภรณ์ ศรีสมัย (2551) ที่พบว่า การมีส่วนร่วมของผู้นาชุมชนในการขับเคลื่อนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดยะลา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการปฏิบัติ
ตามหลั กปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพียงตามรูปแบบโคกหนองนาโมเดลของเกษตรกร ตาบลบาง
ตีนเป็ด อาเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ในภาพรวมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 อยู่ใน
ระดับ มีความสัมพันธ์กันปานกลาง (r=0.33) ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัย ของ สุ คนธ์ เหลื องอิงคะสุ ต
(2551) ที่ พบว่ า ความสั มพัน ธ์ ร ะหว่างความรู้ความเข้ าใจในปรั ช ญาเศรษฐกิจพอเพี ยงตามแนว
พระราชดาริกับการบันทึก บัญชีครัวเรือนของประชาชน โดยภาพรวม มีความสัมพันธ์ทางบวก และ
มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.16 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ร ะดับ .01 และสอดคล้องกับ
งานวิ จั ย ของ เดชา กลิ่ น จั น ทร์ (2549) ที่ พบว่า ความสั ม พัน ธ์ร ะหว่ างระดับ การรับ รู้แ ละระดั บ
การน าไปปฏิบัติตามแนวคิดปรั ช ญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยภาพรวมมีความสั มพันธ์ไปในทิศทาง
เดียวกัน
8. ข้อเสนอแนะจำกผลวิจัย
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง ความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงตามรูปแบบโคกหนองนาโมเดลในระดับครัวเรือนของเกษตรกร ตาบลบางตีนเป็ด อาเภอ
เมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
8.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย
ผลการวิ จั ย พบว่ า เกษตรกรกลุ่ มตัว อย่า ง เกือ บร้อยละ 70 มีความรู้ความเข้าใจในหลั ก
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพีย งที่ สู ง แต่ อย่ างไรก็ต าม การปฏิ บั ติต ามหลั กปรัช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนั้ น ยังอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ใกล้ชิดกับ
พื้นที่ เช่น องค์การบริหารส่วนตาบลบางตีนเป็ด สานักงานเกษตรตาบล ควรมีนโยบาย ที่เป็นไปใน
ลักษณะของการบูรณาการร่วมกัน เพื่อให้การดาเนินงานในเรื่องของการส่งเสริม สนับสนุน การทา
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เกษตรที่เป็นไปตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นรูปธรรมตามแบบของโคกหนองนาโมเดล
ให้แก่เกษตรกรในตาบลบางตีนเป็ด ให้สามารถดาเนินไปอย่างมีเอกภาพ และมีความต่อเนื่องเชื่อมโยง
สอดคล้องกัน เนื่องจากทราบว่าเกษตรกรในพื้นที่มักประสบปัญหาเกี่ยวกับน้าเค็ม อาจทาให้การทา
การเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรูปแบบโคกหนองนาโมเดล ซึ่งจาเป็ นต้องใช้
เวลาและความเพียรพยายามนั้น ไม่ประสบความสาเร็จเป็นรูปธรรมเท่าที่ควร
ผลการวิจัยพบว่า ความรู้ความเข้าใจมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการปฏิบัติตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงตามรูปแบบโคกหนองนาโมเดล อยู่ในระดับปานกลางเท่านั้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
ถึงแม้เกษตรกรมีความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สูง แต่การปฏิบัติก็ยังไม่เกิดเป็น
รูปธรรม ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ตาบลบางตีนเป็ด อาจต้องบรรจุนโยบาย หรือแผนงาน ที่
ช่วยให้การปฏิบั ติตามหลักปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรูปแบบโคกหนองนาโมเดลเกิดเป็น
รูปธรรม เช่น จัดทาแปลงสาธิต หรือจุดสาธิตการเรียนรู้ ตามศาสตร์พระราชา โคกหนองนาโมเดล
ไว้เป็นตัวอย่างในพื้นที่ตาบลบางตีนเป็ด เพื่อให้เกษตรกรได้เห็นตัวอย่างจริงในพื้นที่และสามารถนา
กลับไปประยุกต์ใช้ในที่ดินของตนเองได้
8.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติกำร
ผลการวิจัยพบว่า การปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรูปแบบโคกหนองนา
โมเดล ของเกษตรกรตาบลบางตีนเป็ด อยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น เพื่อให้เกิดการปฏิบัติในระดับที่
สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมกันลงพื้นที่อย่างสม่าเสมอ และต่อเนื่อง เพื่อจะได้
ทราบถึงสาเหตุของปัญหาหรืออุปสรรค ข้อจากัด ของเกษตรกรในพื้นที่ ว่าประสบปัญหาประการใดที่
ทาให้ไม่สามารถทาการเกษตรตามรูปแบบโคกหนองนาโมเดลได้ ซึ่งหากได้รับข้อมูล ดังกล่าวแล้ ว
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะสามารถนาข้อมูลที่ไ ด้รับมานั้น ไปประกอบเป็นข้อมูลสาหรับการวิเคราะห์
และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิผลและเกิดผลสัมฤทธิ์
หน่ว ยงานที่เกี่ย วข้องในพื้นที่ ต้องส่ งเสริม หรือจัดให้ มีเกษตรกรตัวอย่างเกี่ยวกับการทา
การเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรูปแบบโคกหนองนาโมเดล ที่สามารถเป็นผู้นา
ของเกษตรกรในพื้นที่ได้ และหากมีเกษตรกรตัวอย่างแล้ว จะต้องส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มกันอย่าง
เข้มแข็งของเกษตรกร ที่เป็นไปในรูปแบบของกลุ่ม หรือชมรมที่เกี่ยวกับการทาเกษตรตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ พอเพียงตามรู ปแบบโคกหนองนาโมเดล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้ อง ลงพื้นที่ให้
คาแนะนา และคอยเป็นที่ปรึกษาให้กับกลุ่มเกษตรกรอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งและ
มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
8.3 ข้อเสนอแนะเชิงวิชำกำร
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษาความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ พอเพีย งที่มีกลุ่ มเป้ าหมายเป็นเกษตรกร และอยู่ในระดั บครัว เรือนเพียงเท่านั้น ดังนั้น
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับ ทุกภาคส่วน มีการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
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การดาเนิ น ชีวิตให้เกิดเป็ น รู ปธรรม ควรจะต้องศึกษาความรู้ความเข้าใจและการปฏิบัติตามหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของประชาชนในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็น ระดับครัวเรือน ระดับกลุ่ม
ชุมชน ระดับประเทศ และประชาชนในหลาย ๆ สาขาอาชีพ ไม่ว่าจะเป็น ผู้ประกอบธุรกิจ ข้าราชการ
เป็นต้น
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษาที่ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงปริมาณเท่านั้ น
ดังนั้น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ และมีความละเอียดในเชิงลึกมายิ่งขึ้น ควรดาเนินการศึกษาโดยการ
เก็บข้อมูลทั้งเชิงปริมาณควบคู่กันไปกับการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ
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ศึกษำควำมพร้อมด้ำนดิจิทัลในกำรนำเทคโนโลยีเข้ำมำใช้ในกำรปฏิบัติงำน
และกำรให้บริกำรแก่ผู้เสียภำษีของสำนักงำนสรรพำกรพื้นที่
กรมสรรพำกร 17 กรุงเทพมหำนคร
อุบลรัตน์ แก้วปราณเจริญ**
บทคัดย่อ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกมีแนวโน้มการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างรวดเร็ว
ทาให้องค์กรต่ าง ๆ ทั้งภาครั ฐ บาลและภาคเอกชนปรับเปลี่ ยนรูปแบบการดาเนินการและเร่งนา
เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเป็นเครื่องมือสาคัญในการขับเคลื่อนองค์กร องค์กรภาครัฐบาลซึ่งเป็นแกน
หลักในการพัฒนาประเทศ จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาการบริหารงานภาครัฐ โดยการนา
เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้อย่างเต็มรูปแบบ การศึกษาความพร้อมด้านดิจิทัลในการนาเทคโนโลยีเข้า
มาใช้ในการปฏิบัติงานและการให้บริการแก่ผู้เสียภาษีของสานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร
17 กรมสรรพากร ศึกษาข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม มีกลุ่มตัวอย่าง จานวน 111 คน นาข้อมูลมา
วิเคราะห์ทางสถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ย อีกทั้งยังมีคาถามเพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรค ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อใช้
ในการปรับปรุงและพัฒนา
ผลการศึกษาระดับ ความพร้อมทั้ง 7 ด้าน พบว่า ระดับความพร้อมด้านดิ จิทัล ในการนา
เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานและการให้บริการแก่ผู้เสียภาษีของสานักงานสรรพากรพื้นที่
กรุ ง เทพมหานคร 17 กรมสรรพากร โดยภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก ( ̅ = 3.551, S.D.=0.678)
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามี 2 ด้าน ที่มีระดับความพร้อมอยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านการ
สื่อสารโทรคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยี ( ̅=3.218, S.D.=0.784) และด้านการ
สนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐที่กากับดูแล ( =̅ 3.290, S.D.=0.779) โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เสนอ
ปั ญหาและอุป สรรค คือ เครื่ องคอมพิว เตอร์ที่มีอยู่และสามารถใช้การได้มีไม่เพี ยงพอกับจานวน
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานและไม่สามารถรองรับโปรแกรมหรือระบบงานใหม่ ๆ ได้ และมีข้อคิดเห็น คือ
การจัดให้มีการอบรม ให้ความรู้ด้านเทคโนโลยี ระบบงานกับเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ที่ทันสมัย สามารถ
อานวยความสะดวกให้กับผู้เสียภาษีได้อย่างถูกต้อง

*

นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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เมื่อนาผลการวิเคราะห์ข้อมูล เห็นควรกาหนดให้มีการจัดทาระบบประเมินความพร้อมด้าน
ดิจิทัลในการนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานจากหน่วยปฏิบัติโดยตรง กาหนดให้หน่วยปฏิบัติ
จั ด ท าแผนการปฏิ บั ติ ง านด้ า นดิ จิ ทั ล และการน าเทคโนโลยี เ ข้ า มาใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านเสนอ
กรมสรรพากร พร้อมระบุถึงปั จจัยสนับสนุนที่จาเป็นต้องใช้เพื่อให้กรมสรรพากรพิจารณาถึงความ
จ าเป็ น เร่ งด่ ว นในการจั ดสรรทรั พ ยากร และควรมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นวิธี ในการในการจัด หาเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์สานักงานที่สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี จากการจัดซื้อจัดจ้าง
มาเป็นการเช่า เพื่อที่จะสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายและคุณสมบัติต่าง ๆ ของอุปกรณ์สานักงานหรือ
เครื่องคอมพิวเตอร์ ได้ง่ายยิ่งขึ้น
คำสำคัญ: ความพร้อม, ดิจิทัล, เทคโนโลยี
1. บทนำ
จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันที่มีแนวโน้มการพัฒนาด้านเทคโนโลยี
ดิจิ ทั ล อย่ างรวดเร็ ว ส่ ง ผลต่ อ พฤติ กรรมของคนในสั งคมทาให้ อ งค์ก รต่า ง ๆ ทั้ง ภาครั ฐ บาลและ
ภาคเอกชนปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินการและเร่งนาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเป็นเครื่องมือสาคัญใน
การขับเคลื่อนองค์กร
องค์กรภาครัฐบาลซึ่งเป็น หน่วยงานหลักในการพัฒนาประเทศ จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องมีการพัฒนาการบริหารงานภาครัฐ เพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินการ ส่งเสริมให้เกิดการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน จัดระบบองค์กรให้มีความทันสมัย เปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกัน โดยการนา
เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้อย่างเต็มรูปแบบ
กรมสรรพากร ซึ่งเป็นหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรที่สาคัญของประเทศไทย มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อที่จะนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในการบริห ารงานของหน่วยงานและการให้บริการ
เพื่อช่วยอานวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ลดขั้นตอน ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน รวมถึงเพื่อให้สามารถให้บริการแก่ผู้เสีย
ภาษีได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
สานักสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 17 เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกรมสรรพากร พื้นที่
รั บ ผิ ด ชอบเขตบางนา กรุ ง เทพมหานคร มี ส านั ก งานสรรพากรพื้ น ที่ ส าขาในสั ง กั ด 1 แห่ ง คื อ
สานักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางนา ที่ตั้ งสานักงานตั้งอยู่ เลขที่ 1858/53-56 อาคารอินเตอร์ลิงค์
ทาวเวอร์ ชั้ น 10 และ 12 ถนนเทพรั ตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุ ง เทพมหานคร 10260
มีอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการวางแผนการปฏิบัติงานและประเมินผล เพื่อให้การบริหาร
การจัดเก็บภาษีอากรเป็นไปตามเป้าหมายของกรมสรรพากร กากับดูแลผู้เสียภาษีรายที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ ดาเนินการเกี่ยวกับการเร่งรัดภาษีอากรค้างและดาเนินคดีแก่ผู้เสียภาษี ตอบข้อหารือทาง
ภาษีอากร พิจารณาการคืนภาษีอากร ปฏิบัติงานด้านกรรมวิธีภาษีอากร รวมถึงควบคุมการปฏิบัติงาน
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ของสานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา มี ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างปฏิบัติ จานวนทั้งสิ้น
153 คน และมีจ านวนผู้ ป ระกอบการในการกากั บดูแล จานวน 21,389 ราย (ส่ ว นวางแผนและ
ประเมินผล สานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 17, 2563: 2-3)
จากจานวนผู้ประกอบการที่มีจานวนมากและมีพื้นที่รับผิดชอบที่กว้าง ในขณะที่มีเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานจานวนเพียง 153 คน การนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้จึงถือเป็นเครื่องมือสาคัญที่จะช่วยให้
การบริ ห ารการด าเนิ น การ การให้ บริ ก ารแก่ ผู้ เ สี ยภาษี แ ละหน่ ว ยงานภายนอก มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผล ประชาชนได้รับการบริการที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม จึงต้องมีการเตรียมความ
พร้อมขององค์กรเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น การประเมินความพร้อมขององค์กรในด้าน
ต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการนาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานจึงถือเป็นปัจจัยที่มีความสาคัญอย่างยิ่ง
ที่ จ ะช่ ว ยส่ ง เสริ ม ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านราบรื่ น ประสบความส าเร็ จ ลดปั ญ หาที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ในการ
เปลี่ ย นแปลงรู ป แบบและวิธี การดาเนิ นการขององค์ก ร ช่ว ยเพิ่ม ประสิ ท ธิภ าพในการปฏิบัติ งาน
ผลักดันให้องค์กรก้าวไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลได้อย่างสมบูรณ์
2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
2.1 เพื่อศึกษาความพร้อม ในการนาเทคโนโลยีดิ จิทัล เข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานและการ
ให้บริการแก่ผู้เสียภาษีของสานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 17 กรมสรรพากร
2.2 เพื่อทราบถึงปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการนาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในการ
ปฏิ บั ติ ง านและการให้ บ ริ ก ารแก่ ผู้ เ สี ย ภาษี ข องส านั ก งานสรรพากรพื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานคร 17
กรมสรรพากร
3. ขอบเขตกำรศึกษำ
ศึกษาความพร้อมด้านดิจิทัลในการนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานและการให้บริการ
แก่ผู้เสียภาษีของสานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 17 กรมสรรพากร ประกอบด้วย 7 ด้าน
คือ 1) ด้านการสื่อสารโทรคมนาคมและโครงสร้างพื้ นฐานทางด้านเทคโนโลยี 2) ด้านระบบรักษา
ความปลอดภั ย และระเบี ย บ แนวปฏิ บัติ และกฎหมาย 3) ด้ า นซอฟต์ แวร์ ร ะบบและซอฟต์ แ วร์
ประยุกต์ใช้งาน 4) ด้านทรัพยากรมนุษย์ 5) ด้านนโยบายและวิสัยทัศน์องค์กร 6) ด้านสั งคมและ
วัฒนธรรมองค์กร 7) ด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐที่กากับดูแล
โดยศึกษาจากข้อมูลเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 17
กรมสรรพากร
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4. กำรทบทวนวรรณกรรม
Good (Good, 2490: 472; อ้างถึงใน นิตยา ปินตาวงค์, 2560: 15) ให้ความหมายของคาว่า
ความพร้ อม หมายถึง ความเต็มใจ ความต้องการ ความสามารถที่จะกระทากิจกรรม ที่เกิดจาก
ลักษณะทางวุฒิภาวะ ประสบการณ์และอารมณ์ ความพร้อมจึงเป็นการพัฒนาให้มีความสามารถทา
กิจกรรมนั้น ๆ ตามที่ต้องการ
Weiner (Weiner, 2552; อ้างถึงใน ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, 2561: 79) ให้ความหมาย
ว่าความพร้อมขององค์การให้การเปลี่ยนแปลง หมายถึง การที่สมาชิกขององค์การต้องการเข้าร่วมใน
การเปลี่ ยนแปลง โดยมีพันธะผูกพัน (Commitment) และความเชื่อร่ว มกันในความสามารถของ
ส่วนรวมในการเปลี่ยนแปลง (Change efficacy) ความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสมาชิกใน
องค์การว่าให้คุณค่าของการเปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงใด (Change Valence) และสมาชิกประเมิน
ปัจจัยเกี่ยวกับความสามารถในการเปลี่ยนแปลงอย่างไร (ความต้องการในด้านงาน ความพร้อมของ
ทรัพยากร และปัจจัยสถานการณ์) หากความพร้อมขององค์การมีมาก สมาชิกองค์การมีแนวโน้มจะ
ริเริ่มการเปลี่ยนแปลง เพิ่มความพยายาม แสดงความมุ่งมั่นและให้ ความร่วมมือมากขึ้น อันมีผลทาให้
การนาแผนการเปลี่ยนแปลงไปปฏิบัติมีโอกาสสาเร็จมากขึ้น
สาหรับประเทศไทยนั้นสานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล, 2562)
ได้มีการกาหนดกรอบการสารวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล ประจาปี 2562 ซึ่งประกอบด้วย 6
เสาหลัก คือ 1) แนวนโยบายและหลักปฏิบัติ (Policies/Practices) 2) ศักยภาพเจ้าหน้าที่ภาครัฐด้าน
ดิจิ ทัล (Digital Capabilities) 3) บริการภาครัฐ (Public Services) 4) การบริห ารจัดการรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (Smart Back Office) 5) โครงสร้างพื้นฐานความมั่นคงปลอดภัยและประสิทธิภาพ
(Secure and Efficient Infrastructure) 6) เทคโนโลยีดิจิทัลและการนาไปใช้ (Digital Technological
Practices)
ศิริ ลั กษณ์ โรจนกิจ อานวย และคณะ (ศิริลั กษณ์ โรจนกิจอานวย และคณะ,2559) ยังได้
ศึ ก ษาเพื่ อ ก าหนดกรอบการประเมิ น ความพร้ อ มอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ นระดั บ องค์ ก รออกเป็ น 7
องค์ประกอบ คือ 1) ความพร้อมด้านการสื่อสารโทรคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคนิค
2) ความพร้อมขององค์ประกอบด้านระบบการรักษาความปลอดภัย 3) ความพร้อมด้านซอฟต์แวร์
ระบบและซอฟต์แวร์ประยุกต์ใช้งาน 4) ความพร้อมด้านบุคลากร 5) ความพร้อมด้านนโยบายองค์กร
6) ความพร้อมด้านการศึกษา และ 7) การสนับสนุนจากภาครัฐ
Economist Intelligence Unit (EIU) (Economist Intelligence Unit, 2552) ได้กาหนด
ดัช นีชี้วัดความพร้อมด้านเทคโนโลยี ซึ่งประกอบด้ว ย 6 องค์ประกอบหลั ก ดังนี้ 1) การเชื่อมต่อ
เครือข่ายและโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี 2) การยอมรับและนาเทคโนโลยีมาใช้ของภาคธุรกิจ
และผู้ บ ริ โ ภค 3) สภาพแวดล้ อ มทางธุ ร กิ จ 4) สภาพแวดล้ อ มด้ า นสั ง คมและวั ฒ นธรรม 5)
สภาพแวดล้อมทางกฎหมาย 6) นโยบายและวิสัยทัศน์ของรัฐบาล
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จากการทบทวนวรรณกรรม สามารถจัดกลุ่มองค์ประกอบของความพร้อมด้านดิจิทัลในการ
นาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานและการให้บริการที่เหมาะสมกับองค์กรเป็น 7 องค์ประกอบ
คือ 1) ความพร้อมด้านการสื่อสารโทรคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยี 2) ความ
พร้อมด้านระบบรักษาความปลอดภัยและระเบียบ แนวปฏิบัติ และกฎหมาย 3) ความพร้อมด้าน
ซอฟต์แวร์ระบบและซอฟต์แวร์ประยุ กต์ใช้งาน 4) ความพร้อมด้านทรัพยากรมนุษย์ 5) ความพร้อม
ด้านนโยบายและวิสัยทัศน์องค์กร 6) ความพร้อมด้านสังคมและวัฒนธรรมองค์กร 7) ความพร้อมด้าน
การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐที่กากับดูแล
5. วิธีกำรศึกษำ
ก าหนดจ านวนของขนาดกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ต้ อ งการศึ ก ษาตามสู ต รของ Taro Yamane
(Yamane, 1967; อ้างถึงใน สุจิตรา บุญยรัตพันธ์, 2556: 176)
ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม โดยแบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ที่ตอบแบบสอบถาม จานวน 6 ข้อ
ส่ ว นที่ 2 ความพร้ อมด้านดิจิทัล ในการนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานและการ
ให้บริการแก่ผู้เสียภาษีของสานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 17 กรมสรรพากร ได้แก่
1) ความพร้อมด้านการสื่อสารโทรคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยี จานวน
4 ข้อ
2) ความพร้อมด้านระบบรักษาความปลอดภัยและระเบียบ แนวปฏิบัติ และกฎหมาย จานวน
4 ข้อ
3) ความพร้อมด้านซอฟต์แวร์ระบบและซอฟต์แวร์ประยุกต์ใช้งาน จานวน 8 ข้อ
4) ความพร้อมด้านทรัพยากรมนุษย์ จานวน 9 ข้อ
5) ความพร้อมด้านนโยบายและวิสัยทัศน์องค์กร จานวน 3 ข้อ
6) ความพร้อมด้านสังคมและวัฒนธรรมองค์กร จานวน 3 ข้อ
7) ความพร้อมด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐที่กากับดูแล จานวน 3 ข้อ
ลั ก ษณะค าถามเป็ น แบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า (Rating Scale) 5 ระดั บ ตามวิ ธี ข อง
ลิเคอร์ท (Likert) อ้างถึงใน (บุญชม ศรีสะอาด, 2553: 72)
ส่วนที่ 3 แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับ ปัญหาและอุปสรรคในการนา
เทคโนโลยีเข้ามาใช้ ในการปฏิบัติงานและการให้บริการแก่ผู้เสียภาษีของสานักงานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 17 กรมสรรพากร ลักษณะคาถามเป็นแบบปลายเปิด เพื่อจะได้นาความคิดเห็นมา
ประกอบในการพิจารณาปรับปรุง แก้ไข
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ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปในการวิเคราะห์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) ข้อมูลแบบสอบถามส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ที่ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูล
คือ จานวน และค่าร้อยละ (Percentage)
2) ข้อมูลแบบสอบถามส่วนที่ 2 เป็นการวัดระดับความพร้อมด้านดิจิทัลในการนาเทคโนโลยี
เข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานและการให้บริการแก่ผู้เสียภาษี นาข้อมูล จากแบบสอบถามมาหาค่าเฉลี่ย
(𝑋̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
เกณฑ์ในการแปลผลคะแนนระดับความพร้อมด้านดิจิทัลในการนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการ
ปฏิ บั ติ ง านและการให้ บ ริ ก ารแก่ ผู้ เ สี ย ภาษี ข องส านั ก งานสรรพากรพื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานคร 17
กรมสรรพากร ผู้วิจัยได้นาค่าเฉลี่ยแต่ละแบบวัด มาแบ่งการแปลผลออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้
ตารางที่ 5.1 เกณฑ์การวัดระดับความพร้อม
ระดับควำมพร้อม
มีความพร้อมมากที่สุด
มีความพร้อมมาก
มีความพร้อมปานกลาง
มีความพร้อมน้อย
มีความพร้อมน้อยที่สุด

ค่ำเฉลี่ย
4.21 – 5.00
3.41 – 4.20
2.61 – 3.40
1.81 – 2.60
1.00 – 1.80

3) ข้อมูลแบบสอบถามส่วนที่ 3 เป็นคาถามปลายเปิด เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานและการให้บริการแก่ผู้เสีย
ภาษี ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ด้วยวิธีการจาแนกและจัดระบบข้ อมูล (Typology
Analysis and Taxonomy Analysis) นาเสนอข้อมูล ที่ได้และนามาจาแนก จัดหมวดหมู่ออกเป็น
ระบบ
6. ผลกำรศึกษำ
6.1 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ
เก็บข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จานวน 111 คน แบ่งออกเป็น 6 ตัวแปร ได้แก่ เพศ อายุ
อายุราชการ คุณวุฒิการศึกษา ตาแหน่งและระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา (Descriptive
Statistic) ได้แก่ จานวนและร้อยละ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสารวจแสดงได้ตามตารางที่ 6.1
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ตารางที่ 6.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสารวจ
ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
ผู้ชาย
ผู้หญิง
2. อำยุ
ต่ากว่า 30 ปี
30-40 ปี
40-50 ปี
50 ปี ขึ้นไป
3. อำยุรำชกำร
น้อยกว่า 5 ปี
5 - 10 ปี
10 - 20 ปี
มากกว่า 20 ปี
4. คุณวุฒิกำรศึกษำ
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
สูงกว่าปริญญาโท
5. ตำแหน่ง
นักตรวจสอบภาษี
นักวิชาการสรรพากร
นักวิชาการภาษี
นิติกร
อื่น ๆ
6. ระดับ
ชานาญการพิเศษ
ชานาญการ
ปฏิบัติการ
ชานาญงาน
ปฏิบัติงาน
อื่น ๆ

จำนวน (คน)

ร้อยละ

12
99

10.588
89.412

14
30
44
22

12.941
27.059
40.000
20.000

27
7
43
34

24.706
5.882
38.824
30.588

7
72
33
0

5.882
64.706
29.412
0.000

29
29
5
5
43

25.882
25.882
4.706
4.706
38.824

7
48
12
21
14
9

5.882
43.529
10.588
18.824
12.941
8.235
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6.2 ผลกำรวิเครำะห์ควำมพร้อมด้ำนดิจิทัลในกำรนำเทคโนโลยีเข้ำมำใช้ในกำรปฏิบัติงำน
และกำรให้บริกำรแก่ผู้เสียภำษี การวิเคราะห์ระดับความพร้อมด้านดิจิทัลในการนาเทคโนโลยีเข้ามา
ใช้ในการปฏิบัติงานและการให้บริการแก่ผู้เสียภาษี ของสานักงานสรรากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 17
กรมสรรพากร นั้ น ได้แบ่ งคะแนนเฉลี่ ยของกลุ่ ม ตัว อย่า งระดับความพร้ อมออกเป็น 5 ระดับ คื อ
มีความพร้อมมากที่สุด มีความพร้อมมาก มีความพร้อมปานกลาง มีความพร้อ มน้อย และมีความ
พร้อมน้อยที่สุด โดยแบ่งผลการวิเคราะห์ระดับความพร้อมออกเป็น 7 ด้าน ดังนี้
1) ระดับความพร้อมด้านการสื่อสารโทรคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยี
พบว่าระดับความพร้อมด้านการสื่อสารโทรคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยี ของ
สานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 17 กรมสรรพากร โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( ̅=
3.218, S.D.=0.784) เมื่อพิจารณาย่อยเป็นรายข้อทั้ง 4 ข้อ พบว่าส่วนมากมีความพร้อมที่ระดับปาน
กลาง ข้อที่มีความพร้อมน้อยที่สุด คือ หน่วยงานมีการจัดสรรงบประมาณด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ที่
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 านั ก งานสรรพากรพื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานคร 17 กรมสรรพากร โดยภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก
( =̅ 3.744, S.D.=0.577) เมื่อพิจารณาย่อยเป็นรายข้อทั้ง 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
พร้ อ มด้ า นซอฟต์ แ วร์ ร ะบบและซอฟต์ แ วร์ ป ระยุ ก ต์ ใ ช้ ง าน ของส านั ก งานสรรพากรพื้ น ที่
กรุ ง เทพมหานคร 17 กรมสรรพากร โดยภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก ( ̅ = 3.644, S.D.=0.667)
เมื่อพิจารณาย่อยเป็นรายข้ อทั้ง 8 ข้อ พบว่าทุกข้อมีความพร้อมที่ระดับมาก ข้อที่มีความพร้อมมาก
ที่สุ ด คือ หน่ว ยงานมีร ะบบงานที่รองรับกับสถานการณ์ไม่ปกติที่ส่ งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน
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 พบว่าระดับความพร้อมด้านทรัพยากรมนุษย์ ของ
ส านั ก งานสรรพากรพื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานคร 17 กรมสรรพากร โดยภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก
( ̅ = 3.437, S.D.=0.714) เมื่อ พิจ ารณาย่ อยเป็ นรายข้อทั้ ง 9 ข้ อ พบว่ามีค วามพร้อมที่ระดั บมาก
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จ านวน 5 ข้อ ข้อที่มี ความพร้ อมมากที่สุ ด คื อ ท่า นสามารถใช้ง านอิ นเตอร์เน็ ต (Internet) และ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ได้เป็นอย่างดี ( ̅=4.035, S.D.=0.680) และพบว่ามีความพร้อม
ระดับปานกลาง จานวน 4 ข้อ ข้อที่มีความพร้อมน้อยที่สุด คือ หน่วยงานมีตาแหน่งสาหรับเจ้าหน้าที่
ให้บริการและดูแลด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเพียงพอ ( =̅ 2.871, S.D.=0.897)
5) ระดับความพร้อมด้านนโยบายและวิสัยทัศน์องค์กร พบว่าระดับความพร้อมด้านนโยบาย
และวิสัยทัศน์องค์กร ของสานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 17 กรมสรรพากร โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ( ̅=3.831, S.D.=0.609) เมื่อพิจารณาย่อยเป็นรายข้อทั้ง 3 ข้อ พบว่าทุกข้อมีความ
พร้อมที่ระดับมาก ข้อที่มีความพร้อมมากที่สุด คือ ผู้บริหารระดับสูง ผู้นาหน่วยงาน รวมถึงผู้บริหาร
ระดับกลาง มีวิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
โลก ( =̅ 3.965, S.D.=0.566) และข้อที่มีความพร้อมน้อยที่สุด คือ ผู้บริหารหรือผู้นาหน่วยงานมีการ
เปิดโอกาสให้ เจ้าหน้าที่มีส่ว นร่วมในการเสนอแนวคิด ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการ
ดาเนินการโดยการนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ ( =̅ 3.671, S.D.=0.679)
6) ระดับความพร้อมด้านสังคมและวัฒนธรรมองค์กร พบว่าระดับความพร้อมด้านสังคมและ
วัฒนธรรมองค์กร ของสานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 17 กรมสรรพากร โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก ( ̅=3.694, S.D.=0.616) เมื่อพิจารณาย่อยเป็นรายข้อทั้ง 3 ข้อ พบว่าทุกข้อมีความ
พร้ อมที่ร ะดับ มาก ข้อที่มีความพร้ อมมากที่สุ ด คื อ หน่ว ยงานของท่านมีการสื่ อสารเพื่อให้ มีการ
ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล ( ̅=3.729, S.D.=0.625) และข้อที่มีความพร้อม
น้อยที่สุด คือ หน่วยงานของท่านมีการสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ การเปลี่ยนแปลงการ
ดาเนินการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ( =̅ 3.635, S.D.=0.614)
7) ระดับความพร้อมด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐที่กากับดูแล พบว่าระดับความ
พร้ อ มด้ า นการสนั บ สนุ น จากหน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ ก ากั บ ดู แ ล ของส านั ก งานสรรพากรพื้ น ที่
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 หน่วยงานที่กากับ
ดูแลสร้างตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานท่าน สอดคล้อง สนับสนุนการพัฒนาด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล ( =̅ 3.412, S.D.=0.729)
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6.3 ผลกำรวิเครำะห์ปัญหำ อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ตารางที่ 6.2 ประเด็นปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน
และการให้บริการแก่ผู้เสียภาษี
ประเด็นวิเครำะห์
ปัญหำ อุปสรรค
ในการนาเทคโนโลยี
เข้ามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานและการ
ให้บริการแก่ผเู้ สีย
ภาษี

ควำมคิดเห็นผู้ตอบแบบสำรวจ
จำนวน (คน)
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่และสามารถใช้การได้มีไม่เพียงพอกับจานวน
22
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ รุ่ น เก่ า ล้ า สมั ย ไม่ ส ามารถรองรั บ โปรแกรมหรื อ
20
ระบบงานใหม่ ๆ ได้ ประมวลผลช้า
ขาดอัต รากาลังเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ประจา
2
สานักงาน
อุปกรณ์สานักงานไม่เพียงพอหรือต้องรอการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งใช้เวลานาน
1
การใช้งานระบบงานยังมีความยุ่งยากซับซ้อน
1
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ในการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ช่วยเอื้อ
1
ประโยชน์ในการทางาน
ซอฟแวร์บางระบบไม่มีการอัพเดทให้ทันสมัย ไม่สามารถใช้กับเครื่อง
1
คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ ๆ ได้
รวม
48
ข้อเสนอแนะ
จัดให้มีการอบรม ให้ความรู้ด้านเทคโนโลยี ระบบงานกับเจ้าหน้าที่ให้มี
5
ในการนาเทคโนโลยี ความรู้ที่ทันสมัย สามารถอานวยความสะดวกให้กับผู้เสียภาษีได้อย่าง
เข้ามาใช้ในการ ถูกต้อง
ปฏิบัติงานและการ ควรมีการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีศักยภาพให้เพียงพอกับจานวน
2
ให้บริการแก่ผเู้ สีย เจ้าหน้าที่ เพื่อให้สามารถรองรับกับระบบงานและเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้
ภาษี
ในการน าระบบงานใหม่ ๆ เข้ า มาใช้ ควรมี ก ารก าหนดข้ อ กฎหมาย
1
ระเบียบ แนวปฏิบัติที่ชัดเจนและสอดคล้องกัน เพื่อลดความซ้าซ้อน
ควรใช้วิธีการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จากบริษัทเอกชน แทนการจัดซื้อ
1
จั ด จ้ า ง เพราะในการเช่ า เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ จ ะมี ก ารเปลี่ ย นเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ใหม่ตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง ดีกว่า การจัดซื้อเองแล้ว
ต้องทนใช้เทคโนโลยีที่ล้าสมัยกว่าจะมีจัดซื้อเครื่องใหม่มาทดแทน
รวม
9

จากตารางที่ 6.2 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง ทั้งหมดจานวน 111 คน มีเจ้าหน้าที่เสนอปัญหา
และอุปสรรค จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 43.243 ของจานวนประชากรกลุ่มตัว อย่างทั้งหมด
โดยปัญ หาและอุป สรรคที่ประชากรกลุ่ มตัว อย่างส่ วนใหญ่เสนอมี 2 ประเด็น โดยประชากรกลุ่ ม
ตัวอย่าง จานวน 22 คน หรือร้อยละ 45.830 ของจานวนผู้เสนอปัญหาและอุปสรรคทั้งหมด ระบุว่า
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่และสามารถใช้การได้มีไม่เพียงพอกับจานวนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน และ
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ประชากรกล่มตัวอย่าง จานวน 20 คนหรือร้อยละ 41.600 ของจานวนผู้เสนอปัญหาและอุปสรรค
ทั้งหมด ระบุว่าเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าล้าสมัยไม่สามารถรองรับโปรแกรมหรือระบบงานใหม่ ๆ ได้
และประมวลผลช้า และประชากรกลุ่มตัวอย่างเสนอประเด็นข้อเสนอแนะ ทั้งหมดจานวน 9 คน
หรือคิดเป็นร้อยละ 8.108 ของประชากรกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด โดยประเด็นที่มีผู้เสนอมากที่สุด คือ
เสนอให้จัดการอบรม ให้ความรู้ด้านเทคโนโลยี ระบบงานกับเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ที่ทันสมัย สามารถ
อานวยความสะดวกให้ กั บ ผู้ เสี ย ภาษีไ ด้อย่ างถูก ต้อง มี ผู้ เสนอจานวน 5 คน หรือ คิด เป็น ร้อ ยละ
55.500 ของจานวนผู้เสนอข้อเสนอแนะทั้งหมด
7. สรุปผลกำรศึกษำ
7.1 ผลการศึกษาเชิงปริมาณ พบว่า ระดับความพร้อมด้านดิจิทัลในการนาเทคโนโลยีเข้ามา
ใช้ในการปฏิบัติงานและการให้บริการแก่ผู้เสียภาษีของสานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 17
กรมสรรพากร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅=3.551, S.D.=0.678) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทั้ง 7
ด้ า นพบว่ า มี 5 ด้ า น ที่ มี ร ะดั บ ความพร้ อ มอยู่ ใ นระดั บ มาก ซึ่ ง ด้ า นที่ มี ค วามพร้ อ มมากที่ สุ ด คื อ
ด้านนโยบายและวิสัยทัศน์องค์กร ( =̅ 3.831, S.D.=0.609) และพบว่ามี 2 ด้าน ที่มีระดับความพร้อม
อยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านที่มีระดับความพร้อมน้อยที่สุด คือ ด้านการสื่อสารโทรคมนาคมและ
โครงสร้ างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยี ( ̅=3.218, S.D.=0.784) โดยมีรายละเอียดเรียงตามล าดับ
ระดับความพร้อมดังตารางที่ 7.1
ตารางที่ 7.1 ลาดับระดับความพร้อมด้านดิจิทัลในการนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ของสานักงานสรรพากร
พื้นที่กรุงเทพมหานคร 17 กรมสรรพากร
ลำดับระดับควำมพร้อมด้ำนดิจิทัลในกำรนำเทคโนโลยีเข้ำมำใช้
ของสำนักงำนสรรพำกรพื้นที่กรุงเทพมหำนคร 17 กรมสรรพำกร
1. ด้านนโยบายและวิสัยทัศน์องค์กร
2. ด้านระบบรักษาความปลอดภัย ระเบียบ แนวปฏิบัติและกฎหมาย
3. ด้านสังคมและวัฒนธรรมองค์กร
4. ด้านซอฟต์แวร์ระบบและซอฟต์แวร์ประยุกต์ใช้งาน
5. ด้านทรัพยากรมนุษย์
6. ด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐที่กากับดูแล
7. ด้านการสื่อสารโทรคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
รวม

ค่ำเฉลี่ย
3.831
3.744
3.694
3.644
3.437
3.290
3.218
3.551

ส่วนเบี่ยงเบน ระดับควำม
มำตรฐำน
พร้อม
0.609
มาก
0.577
มาก
0.616
มาก
0.667
มาก
0.714
มาก
0.779
ปานกลาง
0.784
ปานกลาง
0.678
มำก

7.2 วิ เ คราะห์ ปั ญ หา อุ ป สรรคในการน าเทคโนโลยี เ ข้ า มาใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านและการ
ให้บริการแก่ผู้เสียภาษี ผู้ตอบแบบสารวจระบุถึงปัญหาและอุปสรรคในการนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ใน
การปฏิบัติงานและการให้บริการแก่ผู้เสียภาษี แบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ
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1) ด้านการสื่อสารโทรคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยี โดยผู้ตอบแบบ
สารวจระบุว่าในปัจจุบันสานักงานยังขาดแคลนอุปกรณ์ที่จาเป็นที่ต้องใช้ในการปฏิ บัติงาน เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สานักงานต่าง ๆ ที่ช่วยสนับสนุนในการปฏิบัติงาน รวมทั้งอุปกรณ์ที่มีใช้อยู่ใน
ปัจจุบันบางส่วนขาดประสิทธิภาพ อายุการใช้งานนาน ทาให้ไม่สามารถรองรับกับเทคโนโลยีหรือ
ซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ในปัจจุบันได้ เกิดปัญหาการปฏิบัติงานล่าช้า ขาดประสิทธิภาพ
2) ด้านทรัพยากรมนุษย์ โดยผู้ตอบแบบสารวจระบุว่าการที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงที่
รวดเร็วเป็นผลให้เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีที่เพียงพอ อีกทั้งสานักงาน
ไม่มีการจัดสรรอัตรากาลังเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานประจา หากเกิด
ปัญหาด้านซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์จะส่งผลกระทบทาให้การปฏิบัติงานล่าช้า
7.3 วิเคราะห์ข้อเสนอแนะในการนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานและการให้บริการ
แก่ผู้เสียภาษี ผู้ตอบแบบสารวจระบุข้อเสนอแนะในการนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานและ
การให้บริการแก่ผู้เสียภาษี แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ
1) ด้านการสื่อสารโทรคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยี โดยผู้ตอบแบบ
สารวจระบุว่า ในการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้ในสานักงานควรใช้วิธีการทาสัญญาเช่าใช้เครื่อง
คอมพิว เตอร์แทนการจัดซื้อจั ดจ้าง เพื่อที่ จะสามารถมีเครื่องคอมพิว เตอร์ที่มีศักยภาพใช้ได้อย่าง
เพียงพอกับจานวนเจ้าหน้าที่ และควรมีการสารวจและจัดสรรอุปกรณ์สานักงานอื่นๆ ให้เพียงพอ
เพียงพอและทันสมัยให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่ออานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
2) ด้านทรัพยากรมนุษย์ โดยผู้ตอบแบบสารวจระบุว่า ควรมีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ในการ
นาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอและทั่วถึง เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะสามารถใช้งาน
ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่ได้อย่างเต็มศักยภาพ รวมทั้งสามารถให้ความรู้ ตอบคาถามและข้อ
สงสัยให้แก่ผู้เสียภาษีได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง
3) ด้านระบบรักษาความปลอดภัยและระเบียบ แนวปฏิบัติและกฎหมาย โดยผู้ตอบแบบ
สารวจระบุว่า ควรมีการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับนาระบบงาน
ต่าง ๆ เข้ามาใช้ เพื่อเป็นการลดความซ้าซ้อนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และลดภาระของผู้เสียภาษี
8. ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจั ย พบว่ าระดับ ความพร้ อมด้ านดิ จิทั ล ในการน าเทคโนโลยีเ ข้ ามาใช้ ใ นการ
ปฏิ บั ติ ง านและการให้ บ ริ ก ารแก่ ผู้ เ สี ย ภาษี ข องส านั ก งานสรรพากรพื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานคร 17
กรมสรรพากร ในภาพมีความพร้อมอยู่ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามี 2 ด้าน
ที่มีระดับความพร้อมอยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐที่กากับดูแล
และด้านการสื่อสารโทรคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี ดังนั้น จึงจาเป็นที่จะต้องให้
ความสาคัญกับแนวทางการพัฒนาระดับความพร้อมด้านดิจิทัลในการนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการ
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ปฏิ บั ติ ง านและการให้ บ ริ ก ารแก่ ผู้ เ สี ย ภาษี ข องส านั ก งานสรรพากรพื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานคร 17
กรมสรรพากร 2 ด้าน โดยมีแนวทางในการทางการพัฒนาระดับความพร้อม ดังต่อไปนี้
1) ด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐที่กากับดูแล
(1) ควรก าหนดให้ มี ก ารจั ด ท าระบบประเมิ น ความพร้ อ มด้ า นดิ จิ ทั ล ในการน า
เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติ โดยตรงจากผู้ปฏิบัติงาน เพื่อทราบถึงระดับ
ความพร้อมด้านต่าง ๆ ที่มีความจาเป็น รวมทั้งช่วยให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะได้
อย่างรวดเร็ว สามารถเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในยุค
ปัจจุบัน และเพิ่มศักยภาพในการดาเนินงานจัดเก็บและตรวจสอบภาษีอากรได้อย่างเป็นรูปธรรม
(2) กาหนดให้หน่วยปฏิบัติจัดทาแผนการปฏิบัติงานด้านดิจิทัลและการนาเทคโนโลยี
เข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานเสนอกรมสรรพากร พร้อมระบุถึงปัจจัยสนับสนุนที่จาเป็นต้องใช้ เพื่อให้
กรมสรรพากรพิจารณาถึงความจาเป็นเร่งด่วนในการจัดสรรทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เพียงพอ ทั่วถึงและตรงกับความต้องการของหน่วยปฏิบัติ
2) ด้านการสื่อสารโทรคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
จากการส ารวจเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ข องส านั ก งานสรรพากรพื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานคร 17
(ส่วนบริหารงานทั่วไป สานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 17,2563) ตารางที่ 8.1
ตารางที่ 8.1 จานวนเครื่องคอมพิวเตอร์สานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 17
หน่วยงำน

สท.กทม.17

จำนวน
เจ้ำหน้ำที่ที่
ปฏิบัติงำน
153

จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์
อำยุกำร
อำยุกำร
อำยุกำร
ใช้งำน
ใช้งำน
ใช้งำน
ไม่เกิน 5 ปี
5-10 ปี
10 ปีขนึ้ ไป
19
85
27

รวม

จำนวนเครื่อง
คอมพิวเตอร์
ที่ขำด

131

22

พบว่ามีจานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอกับจานวนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน โดยมีเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ยังขาด จานวน 22 เครื่อง มีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการนาเครื่องคอมพิวเตอร์
ส่วนตัวและรับบริจาคจากภาคเอกชนมาใช้ก่อนเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานและให้บริการผู้เสียภาษีได้
อย่างต่อเนื่อง
อีกทั้ง เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ จานวน 85 เครื่องหรือร้อยละ 64.885 ของจานวนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ตามทะเบียนพัสดุ มีอายุการใช้งาน 5-10 ปี และยังมีเครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 27
เครื่ องหรื อร้ อยละ 20.610 ของจ านวนเครื่องคอมพิว เตอร์ต ามทะเบียนพัส ดุ 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

792

ทุก ๆ 18 ถึง 24 เดือน (Gordon Earle Moore, 1929; อ้างถึงใน สมบัติ กุสุ มาวลี , 2555: 82)”
ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ มีอายุการการใช้งานที่นานจะส่งผลให้ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์
ลดลง ไม่สามารถรองรับกับเทคโนโลยีหรือซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ในปัจจุบันได้ เกิดปัญหาการปฏิบัติงาน
ล่าช้า ขาดประสิทธิภาพ
จึงควรเปลี่ยนวิธีในการในการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สานักงานที่สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี จากการจัดซื้อจัดจ้างมาเป็นการเช่าแทน ซึ่งจะมีข้อดี คือ
1) องค์กรสามารถควบคุมและลดค่าใช้จ่ายได้ เนื่องจากในการเช่าไม่จาเป็นต้องจ่ายเงินใน
ครั้งเดียวเป็นจานวนมากเหมือนการจัดซื้อจัดจ้าง
2) การเช่าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากหากเครื่อ งคอมพิวเตอร์มีปัญหาหรือขัดข้อง เพราะบริษัท
ผู้ให้บริการจะมีบริการหลังการเช่าที่ครอบคลุมถึงการบารุงรักษา รวมถึงเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ทันทีโดย
ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่ม เมื่อบริษัทผู้ให้บริการไม่สามารถซ่อมแซมหรือแก้ไขปัญหาได้
3) องค์กรสามารถเพิ่มคุณลักษณะ ศัก ยภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เช่าได้ เพียงเพิ่มค่าใช้จ่าย
ในการเช่าก็จ ะสามารถได้เครื่องคอมพิว เตอร์ที่ตรงตามความต้องการหรือสามารถลดคุณลักษณะ
ศักยภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เช่าลงได้เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายและให้เหมาะสมกับการใช้งาน เป็นต้น
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