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ค าน า 
 

การรวบรวมและเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาโดยเฉพาะผลงานของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาเนื่องจากเป็นการกระตุ ้นให้
นักศึกษาได้น าความรู้ที ่ศึกษามาประยุกต์ใช้ในการท าวิจัยแล้ว ยังกระตุ้นให้เกิดการอภิปรายใน
ประเด็นต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ที่นักศึกษาได้เรียนมา 

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ เล็งเห็นความส าคัญของการรวบรวมและเผยแพร่ผลงานของ
นักศึกษา จึงได้จัดท าหนังสือรวมบทความการท าวิจัยของนักศึกษาฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะรวบรวม
ผลงานการศึกษาและวิจัยของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ ศูนย์
การศึกษาจังหวัดพิษณุโลก  ในวิชา รศ.9000 การศึกษาค้นคว้าอิสระ ในปีการศึกษา 2563 ซึ่งมีหัวข้อ
การศึกษาวิจัยที ่หลากหลายและน่าสนใจเป็นอย่างยิ ่ง  นอกจากนี้ คณะรัฐประศาสนศาสตร์มี
วัตถุประสงค์ที่จะเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาในระดับคณะเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการอภิปรายในประเด็น
ต่างๆที่เกี ่ยวข้องกับองค์ความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์และการบริหารการพัฒนาอันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนของคณะและนักศึกษาต่อไป 

เนื่องจากนักศึกษาเป็นนักวิจัยเบื้องต้นและระยะเวลาในการจัดท าโครงการศึกษาค้นคว้า
อิสระมีจ ากัด ผลงานของนักศึกษาอาจจะมีข้อผิดพลาดในบางจุด คณะรัฐประศาสนศาสตร์ต้องขอ
อภัยมา ณ ที่นี้ด้วย  คณะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือฉบับนี้จะมีประโยชน์ต่อผู้อ่านไม่มากก็น้อย 
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การศึกษาผลกระทบจากการน าพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2562 มาบังคับใช้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน 
ในจังหวัดพิษณุโลก 

 
จตุพงษ์  แจ้งมุข* 

 
บทคัดย่อ 

 
ปัจจุบัน พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562  มีผลบังคับใช้กับผู้ประกอบกิจการ

โรงงาน ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2562 โดยได้แก้ไขเพิ่มเติม สาระส าคัญในหลายมาตรา โดยเฉพาะ
มาตรา 5 ได้มีการนิยามค าว่า “โรงงาน” หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใช้
เครื่องจักรมีก าลังรวม ตั้งแต่ห้าสิบแรงม้า หรือก าลังเทียบเท่าตั้งแต่ห้าสิบแรงม้าขึ้นไป หรือใช้คนงาน
ตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไป โดยใช้เครื่องจักรหรือไม่ก็ตาม จึงท าให้โรงงานที่เคยเป็นโรงงาน ปัจจุบันจึงไม่
เป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานจ านวนหลายโรง และโรงงานที่ยังคงเป็นโรงงานตามกฎหมาย
ก็ยังคงต้องปฏิบัติตามกฎหมายทั้งฉบับเดิมและฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติมอีกด้วย 

ผู ้ว ิจ ัยเห็นว่าผู ้ประกอบการโรงงานปัจจุบันอาจได้ร ับผลกระทบจาการแก้ไข เพิ ่มเติม 
พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ดังกล่าวอันเนื่องมาจากเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การ
ควบคุมการประกอบกิจการโรงงานใหม่ที่มีเจตนารมณ์เพื่อให้การควบคุมการประกอบกิจการโรงงาน
เป็นไปเพียงเท่าที่จ าเป็น เกิดความรวดเร็ว ประหยัด และลดภาระแก่ผู ้ประกอบกิจการโรงงาน
โดยเฉพาะผู้ประกอบกิจการโรงงานขนาดเล็ก  

ผลการวิจัยพบว่า พบว่าโดยส่วนใหญ่โรงงานตั ้งอยู ่ในเขตอ าเภอเมืองพิษณุโลก เป็น
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และอุตสาหกรรมก่อสร้างมีลักษณะเป็นผู้ประกอบกิจการ SME โรงงานมี
การใช้ก าลังเครื่องจักรไม่เกิน 500 แรงม้า ใช้แรงงานไม่เกิน 10 คน อาคารโรงงานขนาด 2,000-
5,000 ตารางเมตร เงินลงทุน 10-50 ล้านบาท ระยะเวลานับแต่เริ่มประกอบกิจการไม่ถึง 5 ปี ต่อ
โรงงานเป็นส่วนใหญ่ โดยพบว่า 

 
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ผลกระทบที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน ส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบโดยด้านเศรษฐกิจ
อันเป็นผลมาจากสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต ่า และผลกระทบที่เกิดจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิท-19 
ท าให้ผู้ประกอบการมากกว่าร้อยละ 90 ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิท-19 
จากภาครัฐและมาตรการของจังหวัดพิษณุโลก และผู้ประกอบการได้รับผลกระทบโดยตรงทางด้าน
การเงิน จากการที่ยังคงต้องจ่ายค่าจ้าง, เงินประกันสังคมให้แก่ลูกจ้าง ความขยัน อดทนของแรงงาน 
เป็นปัจจัยการประกอบกิจการที่ส าคัญที่สุด และโดยส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการมี
ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการแก้ไขต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี ่ยวข้อง  ทั้งในส่วนของ
มาตรา 5 และ 9 และเห็นว่าจะได้รับประโยชน์จากการยกเลิกการต่ออายุใบอนุญาตตามมาตรา 10 

  
ค าส าคัญ: พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562  
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บทน า 
 

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 เนื่องจากพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. 2535 ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว ท าให้บทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบันโดยเฉพาะหลักเกณฑ์การควบคุมการประกอบกิจการโรงงานที่มี
ความเข้มงวดและล่าช ้า อันสร้างปัญหาและอุปสรรคต่อการประกอบกิจการโรงงานสมควร
เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การควบคุมการประกอบกิจการโรงงานใหม่เพื่อให้การควบคุมการประกอบ
กิจการโรงงานเป็นไปเพียงเท่าที่จ าเป็น เกิดความรวดเร็ว ประหยัด และลดภาระแก่ผู้ประกอบกิจการ
โรงงานโดยเฉพาะผู้ประกอบกิจการโรงงานขนาดเล็ก โดยการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการ
พิจารณาของผู้อนุญาตและพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายให้มีความชัดเจน ลดการใช้ดุลพินิจ ยกเลิก
การก าหนดให้มีการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และแก้ไขเพิ่มเติมบทก าหนดโทษ 
รวมทั้งปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียม เพ่ือให้เหมาะสมยิ่งขึ้นและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม
ปัจจุบันจึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

การบังคับใช้พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที ่ 2) พ.ศ.  2562 ได้มีการแก้ไขเพิ ่มเติมใน
สาระส าคัญ 3 ประเด็นดังนี้ 1) มาตรา 5 ได้มีการนิยามค าว่า “โรงงาน” หมายความว่า อาคาร 
สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใช้เครื่องจักรมีก าลังรวม ตั้งแต่ห้าสิบแรงม้า หรือก าลังเทียบเท่าตั้งแต่ห้าสิบ
แรงม้าขึ้นไป หรือใช้คนงานตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไป โดยใช้เครื่องจักรหรือไม่ก็ตามเพื่อประกอบกิจการ
โรงงาน ทั้งนี้ตามประเภทหรือชนิดของโรงงาน ที่ก าหนดในกฎกระทรวง ซึ่งพระราชบัญญัติโรงงาน  
พ.ศ. 2535 (เดิม) บัญญัติไว้ก าลังเครื่องจักรตั้งแต่ห้าแรงม้า และคนงานตั้งแต่เจ็ดคน นั้นหมายความ
ว่าผู้ประกอบการที่มีก าลังเครื่องจักรไม่ถึงห้าสิบแรงม้า และคนงานไม่ถึงห้าสิบคนไม่ต้องปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และในมาตรา 5 ได้ก าหนดให้มี”ผู้ตรวจสอบเอกชน”
(Third Party) ท าการตรวจสอบโรงงานหรือเครื่องจักรแทนพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ โดยผู้ตรวจสอบ
เอกชนนั้นจะต้องได้รับใบอนุญาตตรวจสอบรับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมก่อน และคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ต่างๆ ของผู้ตรวจสอบเอกชน พร้อมการก าหนดโทษทางอาญา 2) มาตรา 9 ก าหนดให้ผู้
ประกอบกิจการโรงงานจะต้องมีการรับรองตนเอง (Self-declared) ว่าได้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย
อย่างถูกต้องตามระยะเวลาที่ก าหนด 3) มาตรา 10 ให้ยกเลิกมาตรา 14 และ 15 ยกเลิกวันสิ้นอายุ
ใบอนุญาต แต่เดิมก าหนดอายุใบอนุญาตเป็นเวลา 5 ปีปฏิทิน และยกเลิกการต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงาน ไม่ต้องด าเนินการขอต่ออายุใบอนุญาตแต่อย่างใด โดยกฎหมายดังกล่าวจะมี
ผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2562 
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ผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษาผลกระทบจากการน ากฎหมายโรงงานใหม่มาบังคับใช้แล้ว  หากผู้
ประกอบกิจการโรงงานไม่ทราบหรือรับรู้ข้อมูลอย่างถ่องแท้ในประเด็นข้อกฎหมายส าคัญทั้ง 3 ข้อดัง
กล่าอาจสร้างผลกระทบจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 แก่ผู้ประกอบ
กิจการโรงงาน ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ได้มีการบัญญัติขึ้นมา 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1) เพื่อศึกษาถึงการรับรู้ถึงผลกระทบที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน ในจังหวัด
พิษณุโลก 

2) เพื่อศึกษาถึงปัจจัยการด าเนินกิจการขององค์การ และการรับรู้พระราชบัญญัติโรงงาน 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ทีม่ีผลต่อการประกอบกิจการโรงงาน ในจังหวัดพิษณุโลก 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิัยที่เกี่ยวข้อง 
 

1) พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 
 

พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
(ฉบับเดิม) 

พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2562 
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) 

มาตรา 5 "โรงงาน" ที่ใช้เครื่องจักรมีก าลังรวม
ตั้งแต่ 5 แรงม้าขึ้นไป หรือใช้คนงานตั้งแต่ 7 
คนข้ึนไป  

มาตรา 5 "โรงงาน" ที่ใช้เครื่องจักรมีก าลังรวม
ตั้งแต่ 50 แรงม้าข้ึนไป หรือใช้คนงานตั้งแต่ 50คน
ขึ้นไป  

-ไม่ได้ก าหนด- มาตรา 5 ให้มี “ผู้ตรวจสอบเอกชน”  
มาตรา 9 การตรวจสอบโรงงานหรือ
เครื่องจักร อาจมีการก าหนดให้เอกชนเป็น
ผู้ด าเนินการและจัดท ารายงานผลการ
ตรวจสอบแทนพนักงานเจ้าหน้าที่ 

มาตรา 9 ผู้ประกอบกิจการโรงงานมีหน้าที่ต้อง
เสนอรายงานผลการปฏิบัติการที่ได้ ด าเนินการ
และได้รับการรับรองจากผู้ตรวจสอบเอกชนต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ  

มาตรา 14 ก าหนดอายุใบอนุญาต 5 ปี   มาตรา 10 -ยกเลิกมาตรา 14 และ 15-   
มาตรา 15 ให้ต่ออายุใบอนุญาต 
(เดิมมีจ านวนทั้งหมด 457 ราย) 

(ปัจจุบัน ยังคงเข้าข่ายเป็นโรงงาน 384 โรง และ
ไม่เข้าข่าย 73 โรง) 
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2)  แนวคิดเกี่ยวกับผลกระทบท่ีมีต่อองค์การ 
เสถียร เหลืองอร่าม (2527, อ้างถึงใน ปาริชาติ สังขทิพย์, 2546, น. 16-17) ได้ให้ ความหมาย

ของผลกระทบ หมายถึง ผลประโยชน์หรือผลเสียหายอันเกิดขึ้นจากการกระท าเรื ่องใดเรื่องหนึ่ง
โดยตรง  

พลอย สืบวิเศษ (2561, น. 30-33) ผลกระทบที่มีต่อองค์การอันได้แก่ ปัจจัยทางเศรษฐกิจ 
สภาพทางการเมือง ลักษณะของสังคม ข้อก าหนดกฎหมาย ระบบนิเวศวิทยาและวัฒนธรรม รวม
เรียกว่า สภาพแวดล้อมทั่วไป (General Environment) และส่วนของสภาพแวดล้อมทั่วไปที ่มี
ผลกระทบต่อการท างานขององค์การอย่างมากและเป็นสภาพแวดล้อมที่ผู้บริหารต้องให้ความสนใจ
เป็นพิเศษ เรียกว่า สภาพแวดล้อมเฉพาะขององค์การ (Specific Environment) 

สภาพแวดล้อมทั ่วไปขององค์การ (General Environment) คือ สภาพทั ่วไปที ่อาจมี
ผลกระทบต่อองค์การ (โดยทั่วไปใช้ PEST Model ในการวิเคราะห์) เช่น 

1)  ทางการเมือง (Political) ที่มีผลต่อนโยบายของรัฐเกี่ยวกับองค์การและผู้ถือหุ้น 
ได้แก่ กฎหมายส่งเสริมกิจการบางประเภท (BOI) หรือกีดกันสินค้าบางประเภท (การตั้งก าแพง
การค้า), แรงกดดันจากนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (การจ ากัดปริมาณของเสียจากโรงงาน, การก าจัดกาก
สารพิษจากอุตสาหกรรม) 

2)  ทางเศรษฐกิจ (Economic) ได้แก่ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 
สภาพเศรษฐกิจ สภาพการจ้างงาน ที่มีผลต่อความต้องการสินค้า และราคาขายของสินค้านั้น 

3)  ทางลักษณะประชากร วัฒนธรรมและสังคม (Social & Culture) ได้แก่ อายุ 
การศึกษา รูปแบบการใช้ชีวิต บรรทัดฐาน ค่านิยม วัฒนธรรมของคนในสังคม ที่ส่งผลต่อความ
ต้องการผลิตภัณฑ์หรือการด าเนินการ 

4)  ทางเทคโนโลยี (Technology) ได้แก่ การพัฒนาเทคนิคการผลิตใหม่ ๆ และ
เทคนิคในการประมวลผลข้อมูลใหม่ ๆ การใช้หุ่นยนต์ หรือแขนกลในการผลิต การลงทุนและ การ
ค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ ๆ 

3)  ปัจจัยการด าเนินกิจการขององค์การ 
(1)  แนวคิดเก่ียวกับปัจจัยการผลิต 4M   
ปัจจัยการผลิต หมายถึง ทรัพยากรต่าง ๆ ที่ใช้เพื่อการผลิตสินค้าหรือบริการ ครอบคลุม 

ทั้งสิ่งที่สามารถจับต้องได้ เช่น วัตถุดิบ เป็นต้น และสิ่งที่ไม่สามารถจับต้องได้ เช่น แสงสว่าง ความร้อน 
เป็นต้น ในเรื่องนี้ จันทนา จันทโร (2537) กล่าวว่า องค์ประกอบพื้นฐานของปัจจัยการผลิตสามารถ  
แบ่งออกเป็น 4 ส่วน (4M) ดังนี้  
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(1.1)  คนงาน (man) หมายถึง คนงานที่มีความสามารถตามท่ีต้องการในการท างาน 
กล่าวคือ คนงานที่มีความรู้ มีทักษะทางด้านเทคนิค ซึ่งจะมีผลต่อประสิทธิภาพการผลิต เช่น พนักงาน 
ที่มีความช านาญย่อมสามารถท าการผลิตได้เร็ว และมีคุณภาพดีกว่าพนักงานที่ไม่มีความช านาญ 
จ านวนพนักงานที่เหมาะสมสามารถจัดสรรงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอัตราการมาท างานของ 
พนักงานก็อาจจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการผลิตด้วยเช่นกัน  

(1.2)  เครื่องจักร อุปกรณ์ (Machine/equipment) ไม่ได้หมายถึงเครื่องจักรเท่านั้น 
แต่ยังรวมอุปกรณ์และเครื ่องมือต่าง ๆ ที ่ใช้ในการท างาน กล่าวคือ เครื ่องมือทั ้งหมดที่ใช้ใน
กระบวนการผลิต ตลอดจนงานอ่ืน ๆ เช่น งานตรวจสอบ งานขนส่ง และงานคงคลัง การมีเครื่องจักร
และอุปกรณ์ท่ีพร้อม มีสมรรถนะท่ีดี จะช่วยให้การผลิตสามารถด าเนินไปได้โดยไม่ติดขัด  

(1.3)  วัตถุดิบ (Material) หมายถึง วัตถุดิบและชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิตสินค้า
จะผลิตออกมามีคุณภาพดีได้นั้น วัตถุดิบที่จะป้อนเข้าสู่กระบวนการผลิตก็ต้องมีคุณภาพดีด้วย  

(1.4)  วิธีการ (Method) หมายถึง มาตรฐานวิธีการท างาน วิธีการท างานที่ดีจะช่วย
ลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตได้ เช่น วิธีการติดตั้งเครื่องจักรที่ดีจะช่วยลด set up time 
นอกจากนี้ยังช่วยให้พนักงานสามารถท างานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ส่งผลให้การผลิตมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น  

รวมทั้งได้ศึกษางานวิจัยที่เกี ่ยวข้องในด้านผลกระทบที่เกิดจากการประกอบกิจการ ด้าน
ปัจจัยที่มีผลต่อการประกอบกิจการ ด้านผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยโรงงาน อีกทั้งได้
ท าการศึกษาเพิ่มเติมผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโควิท -19 ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่
ส าคัญที่สร้างผลกระทบในทุกภาคส่วนทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย โดยเฉพาะผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ในภาคอุตสาหกรรม 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 
1)  ประชากรส าหรับการศึกษา คือโรงงานตามกฎหมายโรงงาน ในจังหวัดพิษณุโลก 

หลังจากน าพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่2) พ.ศ. 2562 มาบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2562 มี
ผลท าให้จ านวนโรงงานลดลง 73 โรง เหลือจ านวนโรงงาน 384 ราย ดังนั้นประชากรส าคัญส าหรับ
การศึกษาครั้งนี้คือโรงงานที่ยังคงเข้าข่ายเป็นโรงงานจ านวน 384 ราย โดยผู้ประกอบกิจการโรงงาน
เป็นผู้ให้ข้อมูลในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 

2)  การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้สูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ที่มีระดับความเชื่อมั่น 95 
และให้มีค่าความคลาดเคลื ่อนได้ไม่เกิน 5 และใช้วิธีการสุ ่มตัวอย่างแบบมีระบบ (Systematic 
Sampling) โดยขอรายชื่อโรงงานที่ยังเข้าข่ายเป็นโรงงานทั้งหมดจากส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
พิษณุโลกจากสูตรทาโร ยามาเน ค านวณสุ่มตัวอย่างได้จ านวน 196 ราย 
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3)  ผู้วิจัยใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลโดยส่งแบบสอบถามให้ผู้ประกอบการในจังหวัดพิษณุโลก
โดยการแจกแบบสอบถามด้วยตนเองทั้งหมดให้ผู้ประกอบการเพื่อตอบแบบสอบถามตามข้อเท็จจริง 
และน าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบความความถูกต้องสมบูรณ์ในการตอบแบบสอบถาม 
จากนั้นน าข้อมูลไปประมวลผลผ่านโปรแกรมส าเร็จผู้วิจัยได้จัดส่งแบบสอบถามให้ผู้ประกอบการกลุ่ม
ตัวอย่างทั ้งหมดวันที ่ 2 กันยายน 2563 ทางไปรษณีย์ และผู ้ประกอบการโรงงานได้น าส ่งคืน
แบบสอบถามให้ผู้วิจัยฉบับสุดท้ายวันที่ 6 ตุลาคม 2563 ทั้งทางไปรษณีย์และทางแอพพลิเคชั่นไลน์ 
เป็นการอ านวยความสะดวก รวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่าย รวมจ านวน 196 ราย ทั้งนี้ผู้วิจัยได้รับ
ความร่วมมือจากผู้ประกอบกิจการเป็นอย่างดี เนื่องจากผู้วิจัยมีความคุ้นเคยกับผู้ประกอบกิจการ
ภายในจังหวัดพิษณุโลก เป็นเวลานับ 10 ปี จึงได้รับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี 

การศึกษาในครั ้งนี ้ ผ่านการประเมินความแม่นตรงตามเนื ้อหาของแบบสอบถาม โดย
อุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลกเป็นผู้พิจารณาเนื้อหาและปรับให้เหมาะสมครอบคลุมทุกประเด็นที่จะ
ท าการวิจัย 

ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมแบบสอบถามที่ได้รับคืนจากผู้ประกอบการเพ่ือตรวจสอบความความถูก
ต้องสมบูรณ์ในการตอบแบบสอบถาม จากนั้นน าข้อมูลจากแบบสอบถามป้อนเข้าโปรแกรมเอ็กเซล
แล้ว วิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ (SPSS) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ 
การแจกแจงความถี่ (Frequency)  ค่าร้อยละ (Percentage) 

   

ผลการวิจัย 
 
ผลการศึกษา พบว่าข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบกิจการโรงงาน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีการตั้ง

โรงงานอยู่ในเขตอ าเภอเมืองพิษณุโลก กิจการโรงงานส่วนใหญ่เป็นประเภทลานตากพืชไร่ เช่น 
ข้าวเปลือก ข้าวโพด มันส าปะหลัง ก าลังเครื่องจักรที่ใช้อยู่ระหว่าง 201-500 แรงม้า คนงานไม่เกิน 
10 คน พื้นที่อาคารโรงงานอยู ่ระหว่าง 2,001-5,000 ตารางเมตร ระยะเวลาประกอบกิจการอยู่
ระหว่าง 5-10 ปี และเงินลงทุน 10-50 ล้านบาท 

ผลกระทบที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบ
ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ ด้านนโยบายการเมืองหรือข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้รับผลกระทบเรื่องกฎหมาย
ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดการสารพิษ หรือกากอุตสาหกรรม ด้านเศรษฐกิจได้รับผลกระทบจาก
สภาวะเศรษฐกิจที่ตกต ่า ด้านลักษณะประชากร วัฒนธรรม สังคม ได้รับผลกระทบจากรูปแบบการใช้
ชีวิตของคนในสังคมที่เปลี่ยนแปลง ด้านเทคโนโลยีได้รับผลกระทบจากการพัฒนาเทคนิคการผลิต
ใหม่ๆ  



8 
 

ผลกระทบช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิท-19 ท าให้ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบใน
ส่วนของรายได้ท่ีลดลง โดยด้านการเงินของผู้ประกอบการกลุ่มตัวอย่าง ได้รับผลกระทบจากการที่ต้อง
จ่ายค่าจ้าง, เงินประกันสังคมให้แก่ลูกจ้าง ในช่วงการแพร่ระบาดโควิท-19 

ปัจจัยการประกอบกิจการโรงงาน ช่วงรอบปีที่ผ่านมา (ส.ค.62-ส.ค.63) พบว่าส่วนใหญ่มี
ความคิดเห็นประเด็นที่มีผลต่อการประกอบกิจการโรงงานดังนี้ ปัจจัยด้านแรงงานประเด็นที่ส าคัญ
ของผู้ประกอบกิจการโรงงานคือความขยัน อดทนของแรงาน ปัจจัยด้ านเครื่องจักร อุปกรณ์ที่ใช้ใน
การประกอบกิจการคือการใช้งานง่ายและใช้ผู้ควบคุมน้อย ปัจจัยด้านวัตถุดิบโดยผู้ประกอบการให้
ความส าคัญเรื่องต้นทุนวัตถุดิบที ่ไม่สูง และปัจจัยด้านวิธีการท างานหรือกระบวนการท างานให้
ความส าคัญในเรื่องการลดต้นทุนการผลิต 

 

อภิปรายผล 
 
จากการศึกษาวิจัยแสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบกิจการโรงงานในจังหวัดพิษณุโลกพบว่า ผู้

ประกอบกิจการโรงงานส่วนใหญ่ในจังหวัดพิษณุโลก ตั ้งโรงงานอยู ่ในเขตอ าเภอเมืองพิษณุโลก 
ประเภทอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมบริการ เช่น ลานตากพืชไร่ 
โรงสี อบข้าวปลือก ข้าวโพด มันส าปะหลัง คอนกรีตผสมเสร็จ ซ่อมบ ารุงรถยนต์ เครื่องจักรกล
การเกษตร มีการก าลังเครื่องจักรในโรงงานส่วนใหญ่ไม่เกิน 500 แรงม้าซึ่งถือว่าไม่สูงมาก ใช้คนงาน
ในโรงงานส่วนใหญ่ไม่เกิน 10 คน ใช้พื้นที่อาคารโรงงานส่วนใหญ่ไม่เกิน 5,000 ตารางเมตร ซึ่งก็จัดว่า
ใช้พื้นที่อาคารไม่มาก เงินลงทุนส่วนใหญ่10-50 ล้านบาท และระยะเวลาประกอบกิจการส่วนใหญ่ไม่
เกิน 10 ปี แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการโรงงานส่วนใหญ่ ทั่วไปในจังหวัดพิษณุโลกมีลักษณะเป็น” ผู้
ประกอกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม”หรือ SME 

 
1)  ผลกระทบที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน  
พบว่าโรงงานได้รับผลกระทบในด้านต่าง ๆ ดังนี้ ด้านนโยบายการเมืองหรือข้อกฎหมายที่

เกี่ยวข้องได้รับผลกระทบเรื่องกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดการสารพิษ หรือกากอุตสาหกรรม 
ด้านเศรษฐกิจได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต ่า ด้านลักษณะประชากร วัฒนธรรม สังคม 
ได้รับผลกระทบจากรูปแบบการใช้ชีวิตของคนในสังคมที่เปลี่ยนแปลง ด้านเทคโนโลยีได้รับผลกระทบ
จากการพัฒนาเทคนิคการผลิตใหม่ ๆ โดยผู้ประกอบการจ านวนมากให้ความคิดเห็นว่าผลกระทบมาก
ที่สุดคือ ด้านเศรษฐกิจที่เกิดจากสภาวะะเศรษฐกิจที่ตกต ่า  
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ช่วงปีที่ผ่านมาเกิดวิกฎติทางเศรษฐกิจโลกหลายเหตุการณ์ที่ส าคัญ ทั้งที่เป็นปัจจัยภายนอก
และปัจจัยภายในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน ส่งผลมายังผู้
ส่งออกและน าเข้าของไทย เนื่องจากไทยต้องพึ่งพาการส่งออกกว่าร้อยละ 72 ท าให้ภาคการส่งออก
ของไทยลดลงและจะขยายตัวส่งผลกระทบต่อรายได้และการจ้างงานในประเทศอย่างต่อเนื่อง  ปัญหา
ความล่าช้าในการประกาศใช้ พ.ร.บ.งบประมาณ ส่งผลให้การลงทุนของภาครัฐที่เป็นการลงทุนใหม่
ต้องเลื่อนออกไปและท าให้ความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจลดลงจนท าให้ภาคเอกชนบางส่วนชะลอการ
ลงทุนออกไป ปัญหาภัยแล้งส่งผลต่อผลผลิตทางการเกษตรโดยตรง  และผลกระทบที ่ซ ้าเติม
ผู้ประกอบการที่ส าคัญและรุนแรงคือผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิท -19 ท าให้
ผู้ประกอบการทุกภาคส่วนได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ อ้างอิงจากรายงานรายงานนโยบายการเงิน 
เด ือนกันยายน 2563 ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซ ึ ่งม ีการประเมินภาวะเศรษฐกิจของ
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ถึงการด าเนินนโยบายการเงินในช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2563 สรุป
ได้ว่า เศรษฐกิจไทยในระยะข้างหน้ายังมีความไม่แน่นอนสูงและ มีความเสี่ยงที่จะต ่ากว่ากรณีฐ าน 
ขึ้นกับผลกระทบของ COVID-19 เป็นส าคัญ โดยโอกาสที่เศรษฐกิจไทยจะต ่ากว่ากรณีฐานมาจาก   
(1) เศรษฐกิจโลกอาจเข้าสู่ภาวะถดถอยรุนแรง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังการส่งออกสินค้าของ
ไทย (2) การระบาดระลอกใหม่อาจเกิดขึ้นในไทยและอาจน าไปสู่มาตรการปิดเมืองอีกครั้งในบางพ้ืนที่ 
(3) ภาคการท่องเที่ยวอาจฟื้นตัวล่าช้า (4) มาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบของภาครัฐที่อาจล่าช้า
และน้อยกว่าคาด (5) ฐานะทางการเงิน (balance sheet) ของภาคธุรกิจอาจแย่ลงจนต้องปิดกิจการ
จ านวนมาก และ (6) อัตราการผิดนัดช าระหนี้ของธุรกิจและครัวเรือนอาจเพิ่มสูงขึ้นมาก อย่างไรก็ดี
โอกาสที่เศรษฐกิจไทยอาจสูงกว่ากรณีฐานมาจาก (1) การพัฒนาวัคซีนและยารักษา COVID-19 ที่
อาจเร็วกว่าคาด (2) ภาครัฐอาจออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม รวมถึงมาตรการช่วย เหลือ
ลูกหนี้อาจได้ผลดีกว่าคาด (3) อุปสงค์ในประเทศอาจขยายตัวมากกว่าคาด จากการลงทุนโครงสร้าง
พื้นฐานและโครงการ PPP ซึ่งอาจจูงใจให้ภาคเอกชนลงทุนมากขึ้น และ (4) อาจมีการย้ายฐานการ
ลงทุนของธุรกิจข้ามชาติมาที่ไทยมากขึ้น เนื่องจากไทยสามารถควบคุมโรคระบาดได้ดี 

2)  ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิท-19 
ช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิท-19 ท าให้ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบในส่วนของ

รายได้ที่ลดลง โดยด้านการเงินของผู้ประกอบการได้รับผลกระทบจากการที่ต้องจ่ายค่าจ้าง,  เงิน
ประกันสังคมให้แก่ลูกจ้าง ในช่วงการแพร่ระบาดโควิท-19 ก่อนที่จะเกิดโควิท ประเทศไทยได้เผชิญ
กับปัญหาด้านสภาวะเศรษฐกิจที่ก าลังตกต ่าอันเนื่องมาจากปัจจัยภายนอกและภายใน รัฐบาลก็ได้มี
มาตราการทางการเงินต่างๆ ออกมาเพื่อช่วยเยี่ยวยา ฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจทุกภาคส่วน รวมถึง
มาตราการกระตุ้นการใช้จ่ายเงินในภาคครัวเรือนต่าง ๆ เช่น โครงการ ชิม ช๊อบ ใช้ หรือ คนละครึ่ง ผู้
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ประกอบกิจการโรงงานในจังหวัดพิษณุโลก ถือได้ว่าเป็นผู ้ประกอบการ SME ซึ ่งเมื ่อเผชิญกับ
สถานการณ์โรคระบาดโควิทเช่นนี้ ท าให้ส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจนมี
หลายรายต้องเลิกกิจการเพราะแบกรับค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนการประกอบการไม่ได้โดยเฉพาะ
ค่าแรงงาน การด าเนินนโยบายทางการเงินของภาครัฐเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ที่ผ่านมาจะ
ไม่เห็นผลในการฟื้นฟูอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นเงินกู้ดอกเบี้ยต ่า ระยะยาว แต่มีเง่ือนไขที่เข้มงวด หาก
พิจารณาแล้วเงินกู้ในอัตราดอกเบี้ยที่ต ่า อาจไม่ได้เป็นวิธีการแก้ไขปัญหาในระยะยาวโดยเฉพาะ
ผู้ประกอบการ SME สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปริญดา สุลีสถิร (2551) ได้ท าการศึกษาผลกระทบ
ของนโยบายการเงินต่ออุตสาหกรรมในประเทศไทย ศึกษาสาเหตุที่ท าให้ผลของนโยบายการเงินแต่ละ
อุตสาหกรรมแตกต่างกัน ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูลรายเดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2543 ถึง
กุมภาพันธ์ 2551 ซึ่งเป็นช่วงหลังธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดนโยบายการเงินภายใต้กรอบ
เป้าหมายอัตราเงินเฟ้อ ผลการศึกษาพบว่านโยบายการเงินกระทบผลผลิตในแต่ละอุตสาหกรรม
แตกต่างกัน ทั้งกรณีของขนาดผลกระทบและช่วงเวลาที่นโยบายมีผล ซึ่งสาเหตุของความแตกต่างมา
จากขนาด และการพึ่งพาเงินลงทุนจากต่างประเทศของแต่ละอุตสาหกรรมเป็นสาระส าคัญโดย
อุตสาหกรรมขนาดเล็กมีผลกระทบมากและยาวนานกว่าอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และอุตสาหกรรมที่
เน้นการใช้เงินลงทุนจากภายในประเทศ มีผลกระทบมากและยาวนานกว่าอุตสาหกรรมที่มีการลงทุน
ทางตรงจากต่างประเทศ 

3)  ปัจจัยการประกอบกิจการโรงงาน 
โรงงานในจังหวัดพิษณุโลก โดยส่วนใหญ่ผู้ประกอบการโรงงานให้ความส าคัญกับความขยัน 

อดทนของแรงงาน เป็นอันดับแรก รองลงมาจะเป็นเรื่องความรู้ ความสามารถ เครื่องจักร อุปกรณ์ที่
ใช้งานก็ต้องใช้งานง่ายและมีผู้ควบคุมน้อย ค่าซ่อมบ ารุงไม่สูง และให้ความส าคัญเรื่องต้นทุนวัตถุดิบ 
และคุณภาพของวัตถุดิบ รวมถึงการลดต้นทุนการผลิตและการควบคุมคุณภาพของสินค้า ผู้วิจัยเห็นว่า
ปัจจัยดังกล่าวที่ผู้ประกอบการให้ความส าคัญเป็นปัจจัยและเป็นความท้าทายโดยทั่วไปของผู้ประกอบ
กิจการโรงงาน ประเด็นด้านแรงงาน เกี่ยวกับความขยัน อดทนของแรงงาน ปัจจุบันอุตสาหกรรมภาค
บริการก าลังเป็นงานที่ได้รับความสนใจจากแรงงานมากขึ้น เช่น พนักงานร้านสะดวกซื้อ ห้างสรร
สินค้าโมเดิร์นเทรดต่าง ๆ ขับรถส่งอาหาร ท าให้เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม
สอดคล้องกับงานของ ชญานี ชวะโนทย์ (2559) ศึกษาปัญหาขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม
ไทย : ผลจากปัจจัยทางด้านอุปสงค์หรือปัจจัยทางด้านอุปทาน  ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย
ก าลังเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง อาจจะมีสาเหตุมา
จากปัจจัยด้านอุปสงค์ นั่นคือกลุ่มผู้มีอุปสงค์แรงงาน (กลุ่มนายจ้าง) ไม่สามารถหรือไม่ต้องการที่จะ
เพ่ิมค่าแรงให้สูงขึ้น ท าให้ไม่สามารถดึงดูดแรงงานให้เข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมได้ อีกปัจจัยหนึ่งคือปัจจัย
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ด้านอุปทาน(กลุ่มแรงงาน) ผลการวิจัยพบว่าการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นใน
ปัจจุบันนั้น เป็นผลมาจากปัจจัยด้านอุปทานหรือเหตุผลส่วนบุคคลของแรงงานมากกว่าปัจจัยทาง 
ด้านอุปสงค์เรื่องดังกล่าวชัดเจนมากส าหรับแรงงานรุ่นใหม่ๆ ที่ยังมีอายุไม่มาก ที่ส่วนใหญ่แสดงความ
พึงพอใจในการ ท างานในภาคบริการมากกว่าการท างานในภาคอุตสาหกรรม ในขณะที่แรงงานเหล่านี้
ไม่ได้มีอุปสรรคมากนักในการย้ายงาน และอัตราค่าตอบแทนในภาคบริการและอุตสาหกรรมก็มิได้
ต่างกัน ทั้งนี้ผู้ประกอบการต้องให้ความส าคัญในกระบวนการคัดเลือกบุคลากร รวมถึงการจูงใจหรือ
สวัสดิการในด้านต่าง ๆ มองแรงงานว่าเป็นทรัพยากร หรือทุนมนุษย์ เพ่ือให้กิจการมีความสามารถใน
การแข่งขันสอดคล้องกับงานของ โรจลักษณ์ จักรไพวงศ์ และบรรพต วิรุณราช (2563) ศึกษาปัจจัย
แห่งความส าเร็จของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางธุรกิจแปรรูปการเกษตรไทยในยุคไทยแลนด์ 
4.0 กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางที่ประสบความส าเร็จในการ
ประกอบการในกลุ่มธุรกิจแปรรูปเกษตรที่ผ่านช่วงวิกฤตและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ด าเนิน
ธุรกิจมากกว่า 10 ปี ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
ธุรกิจแปรรูปเกษตร มี 6 ด้าน ด้านที่จัดอันดับแรกคือ ด้านส่วนบุคคลและทุนมนุษย์ ประกอบไปด้วย 
การลงทุนด้านทุนมนุษย์ ทักษะ ความสามารถเฉพาะตัว ประสบการณ์จากการท างาน การเรียนรู้จาก
ผู้รู้ ทุนมนุษย์ด้านความสัมพันธ์  

 เครื่องจักร อุปกรณ์ ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาของเทคโนโลยีด้านเครื่องจักรอย่างต่อเนื่อง
ผู้ประกอบการเอง ก็ต้องปรับเปลี่ยนการใช้เครื่องจักรให้ทันสมัยเพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน 
รวมถึงการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการวางแผนการซ่อมบ ารุงเครื่องจักร เช่น โปรแกรมการ
วางแผนการซ่อมบ ารุงเชิงป้องกัน ที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลายและราคาไม่สูง ก็จะช่วยในการ
ควบคุมค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงเครื่องจักร สอดคล้องกับงานของ ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์ และรุ่งนภา 
โอภาสปัญญาสาร (2562) ศึกษาเรื่องการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและการเพิ่มผลิตภาพของเศรษฐกิจ
ไทย พบว่าเศรษฐกิจไทยในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2541-2559 มีอัตราการเติบโตผลิตภาพเฉลี่ยร้อยละ 
1.5 ต่อปี การเติบโตผลิตภาพถูกขับเคลื่อนด้วยการเปลี ่ยนแปลงเทคโนโลยีที ่มีการเติบโตอย่าง
ก้าวหน้า เฉลี่ยร้อยละ 4.2 ต่อปี แต่ถูกฉุดรั้งด้วยการเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพเชิงเทคนิคที่มีการ
เติบโตอย่างถดถอยเฉลี่ยร้อยละ 2.6 ต่อปี สาขาอุตสาหกรรมเป็นสาขาหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของประเทศในช่วงเวลาดังกล่าว การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศท่ีผ่านมาเกิดปัญหาการไล่ให้ทันขึ้น 
หรือกล่าวได้ว่ามีการใช้ทรัพยากรการผลิต เช่น แรงงานและทุน อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึง
นโยบายการแทรกแซงของภาครัฐส่งผลให้การผลิตในสาขาเกษตรกรรมเกิดความไม่มีประสิทธิภาพ 
ถึงแม้ว่าการพัฒนาเศรษฐกิจจะปรากฏการน าเอาเทคโนโลยีมาใช้เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศที่ผ่านมาแต่การลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศยังอยู่ในเกณฑ์ต ่า ดังนั้นเพื่อให้
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเป็นไปอย่างยั่งยืน งานวิจัยนี้มีข้อเสนอให้ลดปัญหาการไล่ให้ทันที่
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เกิดข้ึน ด้วยการเพ่ิมทักษะแรงงานในสาขาต่าง ๆ ลดการใช้พื้นท่ีเกินความจ าเป็น รวมถึงไม่ใช้นโยบาย
การแทรกแซงราคาสินค้าเกษตร เนื่องจากการ พัฒนาเศรษฐกิจในอนาคตจ าเป็นต้องก้าวให้ทันการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในฐานะผู้รับเทคโนโลยีมาใช้จ าเป็นต้องเพ่ิมทักษะทางด้านเทคโนโลยี
ให้แก่แรงงานเพ่ือป้องกันการเกิดปัญหาไล่ให้ทันเทคโนโลยีขึ้น  

ด้านต้นทุนของวัตถุดิบ หรือคุณภาพของวุตถุดิบ ผู้วิจัยเห็นว่าผลผลิตทางการเกษตร เช่น 
ข้าวเปลือก ข้าวโพด มันส าปะหลัง นั้นควบคุมคุณภาพและต้นทุนค่อนข้างยาก เนื่องจากปัจจัยหลาย
ประการที ่ควบคุมยาก เช่น ภัยแล้ง น ้าท่วม โรคระบาดในพืช รวมถึงนโยบายของภาครัฐ ทั ้งนี้
ผู้ประกอบการ SME อาจใช้วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นหรือการรวมกลุ่มเพื่อสร้างอ านาจต่อรองเพื่อให้ได้
ราคาที่ถูกสอดคล้องกับงานของ ดลพร เชื่อมกลาง และ ปณัทพร เรื่องเชิงชุม (2560) ศึกษาแนวทาง
การเสริมสร้างศักยภาพทางการแข่งขันด้านผลิตภาพของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปจากข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : กรณีศึกษากลุ่มจังหวัดร้อย
แก่นสารสินธุ์ ได้ท าการศึกษาวิจัยแนวทางการเสริมสร้างศักยภาพทางการแข่งขันด้านผลิตภาพเป็นสิ่ง
ส าคัญที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) กลุ่มอาหารแปรรูปจาก
ข้าวพัฒนาธุรกิจของตนเองได้ ผลการวิจัยพบว่าการประเมินศักยภาพทางการแข่งขันประเมินโดยผ่าน
องค์ประกอบด้านต่าง ๆ ที่มีความส าคัญในการด าเนินธุรกิจ ส่วนองค์ประกอบตัวชี้วั ดการประเมิน
ศักยภาพทางการแข่งขันด้านผลิตภาพ ได้แก่ คุณภาพ ความคิดสร้างสรรค์ ตอบสนองความต้องการ
ลูกค้า และนวัตกรรม โดยกลุ่มผู้ประกอบการ SME ที่มีมูลค่าเครื่องจักรตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป 
ควรเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต รวมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และพัฒนานวัตกรรม ส่วน
กลุ่มผู้ประกอบการ SME ที่มีมูลค่าเครื่องจักรตั้งแต่ 100,000 บาทแต่ไม่ถึง 1,000,000 บาท ควรใช้
เครื่องจักรในการผลิตให้เต็มก าลังเพื ่อให้ใช้แรงงานคนได้อย่างคุ ้มค่าใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น และ
ฝึกอบรมแรงงานเพื่อให้ของเสียลดลง แลกเปลี่ยนความรู้ด้านนวัตกรรม ในขณะที่กลุ่มผู้ประกอบการ 
SME ที่มีมูลค่าเครื่องจักรต ่ากว่า 100,000 บาท ควรใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นหรือการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม
เพื่อซื้อวัตถุดิบในปริมาณมากเพื่อให้ได้ราคาที่ถูกลง รวมทั้งควรมีการศึกษานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเป็น
องค์ความรู้ในการด าเนินธุรกิจและเพ่ิมโอกาสหากต้องการขยายธุรกิจ  

สุดท้ายเร ื ่องการลดต้นทุนการผลิตและการควบคุมคุณภาพของสินค้า เป็นปัจจัยที่
ผู้ประกอบการเองก็สามารถควบคุมเองได้โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการบริหารจัดการ 
เช่น โปรแกรมการบริหารค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน เพื่อลดต้นทุนการผลิต หรื อการน าโปรแกรมการ
ควบคุมคุณภาพสินค้า มาช่วยในการควบคุมคุณภาพของสินค้าหรือบริการต่าง ๆ เช่น SPC, Six-
Sigma ทั้งนี้ผู้ประกอบกิจการควรหาวิธีการเพิ่มประสิทิภาพกระบวนการผลิต หรือการใช้เครื่องจักร
ให้ผลิตเต็มก าลัง รวมถึงการน านวัตกรรมใหม่มาใช้ในการประกอบกิจการดังงานของ ดลพร เชื่อมกลาง 
และ ปณัทพร เรื่องเชิงชุม (2560) กล่าวไว้ข้างต้น 
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4)  ผลกระทบที่เกิดจากการบังคับใช้ พ.ร.บ.โรงงาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562  
เนื่องจากกฎหมายดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2562 ยังมีข้อกฎหมายบาง

มาตราที่จะต้องประกาศบังคับใช้ในราชกิจจานุเบกษาในส่วนของรายละเอียดในทางปฏิบัติ ซึ่งปัจจุบัน
ยังไม่ได้ประกาศออกมาบังคับใช้ อาทิเช่น มาตรา 5 การก าหนดให้มี”ผู้ตรวจสอบเอกชน”และมาตรา 9 
เรื ่องการให้ผู ้ประกอบการรับรองตนเอง นั่นยังไม่มีรายละเอียดในทางปฏิบัติที ่ชัดเจนและมีการ
ก าหนดเงื่อนไขคุณสมบัติของบุคคลผู้ตรวจสอบไว้อย่างค่อนข้างยาก สอดคล้องกับงานของ อ านาจ 
วงศ์บัณฑิต และคณะสถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2557) โครงการ
ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโรงงานเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน บทที่ 3 ส่วนที่ 3 การตรวจสอบการ
ประกอบกิจการโรงงานหรือการจัดท ารายงานโดยเอกชน ข้อ 3 บางส่วนกล่าวว่าหากพิจารณาอย่าง
ละเอียดแล้วก็จะพบว่าตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 มาตรา 9 ได้เปิดช่องให้สามารถท าได้
อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตว่าในทางปฏิบัติที่ผ่านมาปรากฏว่าไม่ได้มีการออกระเบียบโดยตรงเพื่อให้
เป็นไปตามมาตรา 9 พบแต่เพียงว่ามีการให้เอกชนตรวจสอบโรงงานและเครื่องจักรในบางเรื่องเท่านั้น 
เช่น กฎกระทรวงก าหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อน ้า หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อน า
ความร้อน และภาชนะรับความดันในโรงงาน ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2549…ทั้งนี้ผู้ศึกษามีข้อสังเกต
ที่ว่าคุณสมบัติในข้อ ที่ (9) และ (10) ในข้อ 5 นั้น เป็นคุณสมบัติที ่ก าหนดบุคคลที่เข้าคุณสมบัติ
ดังกล่าวค่อนข้างยากล าบาก เพราะมีเงื่อนไขคุณสมบัติที่ก าหนดไว้เป็นพิเศษ โดยเฉพาะข้อ (10) มี
การก าหนดเงื ่อนไขของ ระยะเวลาที ่บุคคลดังกล่าวต้องเคยประกอบวิชาชีพ ในภาครัฐหรือใน
ภาคเอกชนถึงสิบห้าปี ท าให้บุคคลที่จะเข้าเงื่อนไขดังกล่าว มีจ านวนน้อยมากอาจท า ให้บุคคลที่
สามารถจะมาขึ้นทะเบียนนั้นแทบจะไม่มี ทั้งนี้ ยังไม่รวมถึงกรณีที่บุคคลดังกล่าวจะต้องสอบผ่าน
เกณฑ์ตามข้อ 6 ด้วย ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติที่จะได้บุคคลผ่านการการเป็นผู้ตรวจสอบ พิจารณา
เอกสารและข้อเท็จจริงและจัดท ารายงานรับรอง ยิ่งมีความเป็นไปได้น้อยลงไปอีกอัน ท าให้ กระทบ
ต่อคุณสมบัติของเอกชนผู้ตรวจสอบพิจารณาเอกสารและข้อเท็จจริงและจัดท ารายงานรับรอง แทน
การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามหมวด 2 ข้อ 10 (4) 18 ไปด้วย 

อนึ่ง ประเด็นของการให้ภาคเอกชนท าการตรวจสอบโรงงานหรือเครื่องจักรแทนพนักงาน
เจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ก็จะไม่ท าให้เอกชนเหล่านั้นกลายไปเป็น
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 35 ไปได้ การด าเนินการตามมาตรา 35 จะต้องได้รับความยินยอมจาก
ผู้ประกอบกิจการโรงงานก่อน ซึ่งเป็นไปตาม หมวด 4 ข้อ 15 

โดยในแบบสอบถามเป็นการถามความเห็นในข้อกฎหมายแม่บทที่เป็นพระราชบัญญัติ โดย
ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการมีความเห็นว่าจะได้รับผลกระทบจากการก าหนดให้มี”ผู้ตรวจสอบเอกชน”
ตามมาตรา 5 โดยเห็นว่าจะมีค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้น รวมถึงการแก้ไขต่าง ๆ เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายที่
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เกี่ยวข้อง ส่วนมาตรา 9 การให้ผู้ประกอบการรับรองตนเองให้เป็นไปตามกฎหมายโรงงานนั้นส่วนใหญ่
เห็นว่าจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ และเห็นว่าจะได้รับประโยชน์จากการยกเลิกการต่ออายุใบอนุญาต
ตามมาตรา 10 ผู้วิจัยเห็นว่าโดยทางปฏิบัติแล้วมาตรา 5 และ 9 ผู้ประกอบการต้องด าเนินการจ้าง
ผู้ตรวจสอบเอกชน และน าผลการตรวจด้านต่าง ๆ มารายงานต่อส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ถือว่า
เป็นการรับรองตนเองให้เป็นไปตามกฎหมายโรงงาน และผู้ประกอบการต้องรับภาระค่าใช้จ่ายให้แก่
ผู้ตรวจสอบเอกชน ตามระเบียบข้อกฎหมาย โดยปกติผู้ประกอบการก็ด าเนินการอยู่ก่อนหน้านี้แล้ว 
เช่น การตรวจความปลอดภัยของหม้อไอน ้า ตรวจระบบไฟฟ้าโรงงาน ตรวจระบบเครื่องท าความเย็น 
แล้วส่งผลการตรวจให้หน่วยงาน แต่ครั้งนี้เป็นการก าหนดผู้ตรวจสอบเอกชน ที่ท าหน้าที่แทนพนักงาน
เจ้าหน้าที ่ของส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด เฉพาะการตรวจภายในโรงงานเท่านั ้น เป็นที่
ผ ู ้ประกอบการเป็นกังวลคือค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ โดยปัจจุบันยังไม่ได้ประกาศก าหนด
ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบเอกชน และค่าใช้จ่ายเพื่อแก้ไขให้เป็นไปตามระเบียบข้อ
กฎหมาย 

  

สรุปผล 
 

1)  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของโรงงาน  
พอสรุปไดว้่าผู้ประกอบกิจการโรงงาน พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีการตั้งโรงงานอยู่ในเขต

อ าเภอเมืองพิษณุโลก กิจการโรงงานส่วนใหญ่เป็นประเภทลานตากพืชไร่ เช่น ข้าวเปลือก ข้าวโพด 
มันส าปะหลัง ก าลังเครื่องจักรที่ใช้อยู่ระหว่าง 201-500 แรงม้า คนงานไม่เกิน 10 คน พื้นที่อาคาร
โรงงานอยู่ระหว่าง 2,001-5,000 ตารางเมตร ระยะเวลาประกอบกิจการอยู่ระหว่าง 5-10 ปี และ   
เงินลงทุน 10-50 ล้านบาท 

2)  ผลการวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน  
พอสรุปไดว้่าผลการศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน จากกลุ่มตัวอย่าง

ในจังหวัดพิษณุโลก พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบในด้านต่าง ๆ ดังนี้ ด้านนโยบาย
การเมืองหรือข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้รับผลกระทบเรื่องกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดการ
สารพิษ หรือกากอุตสาหกรรม ด้านเศรษฐกิจนั้นได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต ่า ด้าน
ลักษณะประชากร วัฒนธรรม สังคม ได้รับผลกระทบจากรูปแบบการใช้ชีวิตของคนในสังคมที่
เปลี่ยนแปลง ด้านเทคโนโลยีได้รับผลกระทบจากการพัฒนาเทคนิคการผลิตใหม่ ๆ  

3)  ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิท-19 
พอสรุปไดว้่าผลกระทบที่เกิดจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิท-19 พบว่าผู้ประกอบการ

ส่วนใหญ่เกือบทุกรายได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิท -19 จากภาครัฐ 
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ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีรายได้ลดลง ปริมาณการผลิตลดลง และผู้ปะกอบการได้รับผลกระทบโดยตรง
ทางด้านการเงิน จากการที่ยังคงต้องจ่ายค่าจ้าง,เงินประกันสังคมให้แก่ลูกจ้าง ในช่วงการแพร่ระบาด 
โควิท-19 รวมถึงยังคงต้องช าระเงินกู้ท่ีได้ท าการกู้ยืมมาจากสถาบันทางการเงินต่าง ๆ อีกด้วย 

4)  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยการประกอบกิจการโรงงาน  
พอสรุปได้ว่าปัจจัยการประกอบกิจการโรงงาน ช่วงรอบปีที่ผ่านมา (ส.ค.62-ส.ค.63) จาก

กลุ่มตัวอย่าง พบว่าส่วนใหญ่มีความคิดเห็นประเด็นที่มีผลต่อการประกอบกิจการโรงงานดังนี้ ปัจจัย
ด้านแรงงานประเด็นที่ส าคัญของผู้ประกอบกิจการโรงงานคือความขยัน อดทนของแรงาน ปัจจัยดา้น
เครื่องจักร อุปกรณ์ท่ีใช้ในการประกอบกิจการประเด็นที่ส าคัญคือการใช้งานง่ายและใช้ผู้ควบคุมน้อย 
ปัจจัยด้านวัตถุดิบโดยผู้ประกอบการให้ความส าคัญเรื่องต้นทุนวัตถุดิบที่ไม่สู ง และปัจจัยด้านวิธีการ
ท างานหรือกระบวนการท างานให้ความส าคัญในเรื่องการลดต้นทุนการผลิต 

5)  ผลการวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่  2) 
พ.ศ.2562  

พอสรุปได้ดังนี้ ผลการศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2562 จากกลุ่มตัวอย่าง พบว่ามีท้ังในส่วนที่ได้รับผลกระทบและไม่ได้รับผลกระทบจากการบังคับ
ใช้พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 โดยผู้ประกอบกิจการส่วนใหญ่ได้ให้ความเห็นว่าจะ
ได้รับผลกระทบจากการก าหนดให้มี”ผู้ตรวจสอบเอกชน”ตามมาตรา 5 โดยเห็นว่าจะมีค่าใช้จ่ายที่
เพิ่มขึ้น รวมถึงการแก้ไขต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในส่วนมาตรา 9 เรื่องการให้
ผู้ประกอบการรับรองตนเองให้เป็นไปตามกฎหมายโรงงานนั้นส่วนใหญ่เห็นว่าจะไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ 
และเห็นว่าจะได้รับประโยชน์จากการยกเลิกการต่ออายุใบอนุญาตตามมาตรา 10 ทั้งเรื ่องการ
ประหยัดค่าใช้จ่าย สะดวกและลดภาระขั้นตอนการด าเนินการ และไม่ต้องกังวลเรื่องการต่ออายุ
ใบอนุญาตอีกต่อไป 

 

ข้อแนะน า 
 
1)  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายว่า ภาครัฐควรก าหนดนโยบายที่มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนผู้

ประกอบกิจการโรงงาน SME โดยให้ผู้ประกอบการมีความสามารถที่จะวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่
เกิดจากการประกอบกิจการโรงงานได้ด้วยตนเอง เพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน โดยขอ
เสนอแนะแนวทางดังนี้ 1) ส่งเสริมผู้ประกอบการ SME โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เพ่ือให้
มีความสามารถในการแข่งขันในตลาด รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกับการประกอบกิจการ 
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สาระส าคัญคือ ก าหนดหน่วยงานและโครงสร้างองค์การที่ด าเนินการเฉพาะ โดยก าหนดให้หน่วยงาน
ที่ให้บริการอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว รวมถึงการมีกองทุนกู้ยืม โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและมุ่งให้ความ
ช่วยเหลือหรือส่งเสริมผู้ประกอบการอย่าแท้จริง 2) การก าหนดหลักเกณฑ์ ระเบียบปฏิบัติที่ออกตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงานที่มีความชัดเจน ในการน าไปสู่การปฏิบัติ เพื่อเป็นการลดการใช้ดุลยพินิจ 
ป้องกันการทุจริต รวมถึงการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ร่วมกับการก ากับดูแลโรงงาน เช่น 
Online monitoring ด้านสิ่งแวดล้อม (น ้าเสีย อากาศเสีย กากอุตสาหกรรม) หรือด้านความปลอดภัย 
3) อบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการด้านการบริหารจัดการโรงงานและเทคโนโลยี รวมถึงกฎหมาย
โรงงาน หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง และ 4). การจัดสรรงบประมาณ ตามที่ข้างต้นอย่าง
เพียงพอ 

2)  ข้อเสนอแนะส าหรับท าวิจัยครั้งต่อไป 
เพื่อให้สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ ้น ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะใน

การศึกษาเพ่ิมเติมหรือต่อยอดการศึกษาในครั้งต่อไป ดังนี้ 
(1) ควรมีการศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่  2) 

พ.ศ. 2562 ประเด็นผลกระทบจากการก าหนดให้มี” ผู้ตรวจสอบเอกชน” ตามมาตรา 5 และมาตรา 9 
เรื่องการให้ผู้ประกอบการรับรองตนเอง ภายหลังจากมีการออกระเบียบแนวทางปฏิบัติแล้ว 

(2) ควรมีการศึกษาวิจ ัยเช ิงคุณภาพเกี ่ยวกับผลกระทบที ่เก ิดจากการบังค ับใช้
พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ในส่วนของมาตรา 5 และ 9 ดังกล่าว เพื่อจะได้ทราบ
ถึงปัญหาและข้อเสนอแนะเพิ ่มเติม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับรูปแบบการปฏิบัติงานของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ของส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดต่อไป 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

ส านักงานส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร 
 

จุฑามาศ ต่อพันธ์* 
 

บทคัดย่อ 
 
การศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานส่งเสริม 

การปกครองท้องถิ ่นจังหวัดพิจิตร มีวัตถุประสงค์เพื ่อ 1) เพื ่อศึกษาปัจจัยที ่มีผลต่อประสิทธิภาพ              
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร และ 2) เพ่ือศึกษา
ระดับประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร  
ผู ้ว ิจ ัยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลจากข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที ่ ส านักงานส่งเสริม               
การปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร จ านวน 38 คน สถิติที ่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ อัตราส่วนร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างตัวแปร 2 กลุ่ม โดยใช้              
t – test การวิเคราะห์ค่าเฉลี ่ยระหว่างตัวแปรมากกว่า 2 กลุ ่มขึ ้นไป โดยใช้ One way ANOVA                
และใช้สถิติ Pearson Correlation การหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว ที่นัยส าคัญทางสถิติ             
ที่ระดับ 0.05 

ผลการศึกษา พบว่า เพศ อายุ ต าแหน่ง มีผลต่อระดับประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่นจังหวัดพิจิตร อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที ่ 0.05                  
ส่วนสถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ไม่มีผลต่อ
ระดับประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร                 
โดยความเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านความผูกพันกับหน่วยงาน อยู่ในระดับดีที่สุด ปัจจัยด้านบุคคล                
และด้านการท างานเป็นทีม อยู่ในระดับดีมาก และมีความเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม             
และด้านความก้าวหน้า อยู ่ในระดับปานกลาง มีระดับประสิทธิภาพในการท างานด้านความขยัน                  
หมั ่นเพียร ความรับผิดชอบและความเอาใจใส่ในงาน และความซื ่อสัตย์และภักดีต่อองค์กร                  
อยู่ในระดับสูง 

 
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ปัจจัยในด้านการปฏิบัติงานด้านบุคคล ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านการท างาน                         
เป็นทีม และด้านความก้าวหน้าในการท างานของบุคลากรของส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดพิจิตร มีความสัมพันธ์ ต่อระดับประสิทธิภาพในการท างาน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
ปัจจัยในการปฏิบัติงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ของบุคลากรของส านักงานส่งเสริม             
การปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร ไม่มีความสัมพันธ์ต่อระดับประสิทธิภาพในการท างาน ซึ่งไม่สอดคล้อง 
กับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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บทน า 
  

ปัจจุบันหน่วยงานราชการเป็นองค์กรหลักที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาประเทศและดูแล
ความเป็นอยู่ของประชาชน ภายใต้นโยบายและแนวทางการบริหารงานของรัฐบาล มีเป้าหมายที่ส าคัญ
ที่สุด คือ คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ทั้งนี้  ภารกิจหน้าที่และความรับผิดชอบ                    
ของแต่ละหน่วยงานราชการนั้นได้ถูกก าหนดไว้อย่างชัดเจน เพื่อการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และก่อให้เกิดความคุ้มค่า 

 ข้าราชการ คือ บุคลากรหลักของหน่วยงานราชการ ที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุซึ่งเป้าหมาย
ของแต่ละหน่วยงานราชการ ข้าราชการเป็นฝ่ายปฏิบัติงาน และผลของการปฏิบัติหน้าที่ก็ส่งผล
โดยตรงต่อประชาชน รัฐบาลจะประสบความส าเร็จในการน าพาประเทศไปสู ่ความเจริญก้าวหน้า  
ย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ส าคัญประการหนึ่ง คือ การได้รับการสนับสนุนจากประชาชนและประชาชน           
จะให้การสนับสนุนรัฐบาลนั้น ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่และผลการด าเนินงาน             
ของหน่วยงานราชการ ดังนั้น จึงถือได้ว่าข้าราชการเป็นตัวแทนของรัฐบาลที่เข้าไปติดต่อสื่อสาร
โดยตรงกับประชาชนและมีบทบาทที่ส าคัญอย่างยิ่งต่อความส าเร็จในการพัฒนาประเทศ  

การบริหารจัดการเป็นสิ่งที่ส าคัญส าหรับทุกหน่วยงาน ปัจจัยการบริหารซึ่งประกอบด้วย              
คน เงิน วัสดุสิ่งของ และวิธีการนั้น คนหรือทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างสรรค์งาน            
ให้ประสบความส าเร็จ เจริญก้าวหน้า ในการท างานและการบริหารนั้น ส่วนส าคัญที่ส่งผลต่อการ
ท างาน คือ ความพึงพอใจในการท างาน และความสามารถท างานให้บรรลุเป้าหมาย และส่งผลต่อ
ความต้องการในการท างาน ทั้งนี้ เป็นเพราะปัจจัยที่ส าคัญจะสามารถกระตุ้นและผลักดันให้บุคลากร
ท างานดว้ยความสมัครใจและกระตือรือร้น ท าให้หน่วยงานบรรลุเป้าหมายและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
คุณภาพของบุคลากรจึงถือเป็นองค์ประกอบส าคัญที ่ส ุดที ่จะท าให้หน่วยงานบรรลุเป้าหมาย             
ที่ก าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว              
จึงจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่มีความส าคัญ เพื่อให้เกิดความพร้อม
รับมือต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น  
 ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เป็นหน่วยงานสังกัดกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ ่น กระทรวงมหาดไทย มีหน้าที ่ความรับผิดชอบเป็นราชการส่วนภูมิภาค มีภารกิจในการ
ช่วยเหลือผู้ว่าราชการจังหวัด เกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการ
พัฒนาและให้ค าปรึกษาแนะน าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น              
การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง และการบริหารจัดการเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะในเขตพื้นที่ และอ านวยการ ประสาน 
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ปฏิบัติงาน สนับสนุนงานอันเป็นอ านาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอ ด้านการก ากับ
ดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืน               
ที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

จะเห็นได้ว่าส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด จะมีการด าเนินง านที่เกี่ยวกับ              
การส่งเสริม สนับสนุน ให้ค าปรึกษา แนะน าและติดตามประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง  
และการบริหารจัดการ เพื่อให้องค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพ               
ในการให้บริการสาธารณะ โดยจะประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื ้นที่                 
ซึ่งบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแตกต่างกันไปตามพระราชบัญญัติขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ เช่น พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540, พระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496, พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 โดยอ านาจ
หน้าที ่ส ่วนใหญ่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นจะเกี ่ยวกับการจัดบริการบริการสาธารณะ                     
เพ่ือตอบสนองความต้องการของคนในท้องถิ่น โดยจะมีลักษณะเป็นกิจกรรมที่ตอบสนองคนในท้องถิ่น 
ซึ่งอาจจะมีความแตกต่างกันออกไป โดยส่วนใหญ่จะสอดคล้องกับชีวิตประจ าวัน  ทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับ
สภาพแวดล้อม การอ านวยความสะดวก รวมไปถึงการจัดสวัสดิการให้คนในท้องถิ่นโดยตรง  
 ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร มีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด   
ประกอบด้วย ท้องถิ่นจังหวัด ผู้อ านวยการกลุ่มงานต่างๆ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ และท้องถิ่นอ าเภอ  
ที่ปฎิบัติหน้าที่ ณ ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ าเภอภายในเขตพื้นที่จังหวัดพิจิตร จ านวน   
12 อ าเภอ รวมบุคลากรทั ้งหมดจ านวน 38 คน ซึ ่งปัจจุบันยังขาดอัตราก าลังของข้าราชการ                
อีกเป็นจ านวนมาก ซึ ่งเป็นผลมาจากการย้าย โอน หรือลาออก การขาดอัตราก าลังส่งผลต่อ                      
การท างานของบุคลากร ด้วยปริมาณงานที่มีมาก แต่จ านวนบุคลากรมีน้อย ท าให้ปริมาณงานล้นมือ             
มีงานในหน้าที ่ที ่ร ับผิดชอบเกินหน้าที ่ของตน ซึ ่งมีผลท าให้บุคลากรเกิดความเครียด กดดัน              
และความเบื ่อหน่ายในการท างาน ที ่จ  าเป็นจะต้องปฏิบัต ิให้บรรลุเป้าหมายตามที ่ก  าหนด 
ประสิทธิภาพการท างานบุคลากรของส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร จึงเป็นสิ่งส าคัญ 
เนื่องจากการที่องค์การจะบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น ส่วนหนึ่ง
ต้องมากจากบุคลากร มีความพึงใจในการปฏิบัติงาน มีขวัญก าลังใจ และมีสภาพแวดล้อมการท างานที่ดี  
 ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน           
ของบุคลากรส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร เพื่อน าข้อมูลไปเป็นปรับใช้เป็น
แนวทางในการปรับปรุงและเสนอแนะ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
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ค าถามการวิจัย 
  

1)  ปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร 

2)  ระดับประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดพิจิตรอยู่ในระดับใด 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1)  เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร 

2)  เพื่อศึกษาระดับประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิัยที่เกี่ยวข้อง 
  

1)  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 ทิพาวดี เมฆสวรรค์ (2539) ได้ให้ความหมายว่า ประสิทธิภาพในระบบราชการมีความหมาย
รวมถึงผลิตภาพและประสิทธิภาพ โดยประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่วัดได้หลายมิติตามแต่วัตถุประสงค์                  
ที่ต้องการพิจารณา คือ 

(1)  ประสิทธิภาพในมิติขิงค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนการผลิต ได้แก่ การใช้ทรัพยากรการ
บริหาร  คือ คน เงิน วัสดุ เทคโนโลยีที่มีอยู่อย่างประหยัดคุ้มค่า และเกิดการสูญเสียน้อยที่สุด 

(2)  ประสิทธิภาพในมิติของกระบวนการบริหาร ได้แก่ การท างานที่ถูกต้องได้มาตรฐาน 
รวดเร็วและใช้เทคโนโลยีที่สะดวกกว่าเดิม 

(3)  ประสิทธิภาพในมิติของผลผลิตและผลลัพธ์ ได้แก่ การท างานที ่คุณภาพเกิด
ประโยชน์ต่อสังคม เกิดผลก าไร ทันเวลา ผู้ปฏิบัติงานมีจิตส านึกที่ดีต่อการท างานและบริการ เป็นที่
พอใจของลูกค้าหรือผู้มารับบริการ 
 ติน ปรัชญพฤทธิ์ (2555) ให้ความหมายว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง การสนับสนุนให้มีวิธีการ
บริหารที่จะได้รับผลดีมากที่สุด โดยสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด นั้นคือการลดค่าใช้จ่ายทางด้าน
วัตถุประสงค์และบุคลากรลง ในขณะที่พยายามเพิ่มความแม่นตรงและความเร็วของการบริหาร               
ให้มากขึ้น 
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2)  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการท างาน 
 พรนพ พุกกะพันธ์ (2544) ได้กล่าวถึง สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน คือ สภาพที่มีอิทธิพล
ต่อร่างกายและจิตใจของบุคคลเป็นอันมากมีส่วนเสริมสร้างขวัญและก าลังใจเป็นอย่างยิ่ง การจัด
สภาพการปฏิบัติงานที่ดีถูกหลักอนามัย เช่น สถานที่สะอาดเรียบร้อย เป็นต้น จะท าให้พนักงานบังเกิด
ความสบายใจ ไม่ร ู ้ส ึกร าคาญหรืออารมณ์ขุ ่นมัว ขวัญก าลังใจก็จะดี ถ้ าสภาพการปฏิบัติงาน             
ไร้ระเบียบ ขาดสิ่งจูงใจ ขาดความสะอาดสวยงาม พนักงานจะขาดความตั้งใจในการปฏิบัติงาน                    
และเป็นการท าลายขวัญและก าลังใจให้หมดสิ้นไปด้วย 

3)  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความผูกพันต่อหน่วยงาน 
 วิเชียร วิทยอุดม (2547) ได้ให้ค าจ ากัดความ ความผูกพันต่อองค์กรว่า สถานะซึ่งพนักงาน
ต้องการที่จะเห็นองค์กรบรรลุเป้าหมายในฐานะที่เขาเป็นสมาชิกขององค์กร พนักงานจะเกิดทัศนคติ     
ที่ดีต่อองค์กร ถึงขนาดมีความผูกพันและจงรักภักดีต่อองค์กร ต้องการเห็นความก้าวหน้าขององค์กร
ตราบเท่าที่องค์กรยังสร้างความพอใจให้กับพนักงานอยู่ 
 อิทธินันท์ สันทัด (2552) ได้ให้ค าจ ากัดความว่า ความผูกพันต่อองค์กรเป็นทัศนคติ                   
ซึ่งแสดงความรู้สึกร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับองค์กร เป็นความสัมพันธ์ที่บุคลากรรับรู้ถึงความเกื้อกูล
สนับสนุนขององค์กรกับผลที่ตามมา คือ ความอุตสาหะของสมาชิกและความเต็มใจที่จะทุ่มเทท างาน
เพ่ือองค์กร 

4)  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการท างานเป็นทีม 
พนิดา รัตนไพโรจน์ (2542:27) กล่าวว่า การท างานเป็นทีมมีบทบาทส าคัญยิ่งต่อหน่วยงาน

หรือองค์กรต่าง ๆ เพราะลักษณะการท างานในหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ นั้น เป็นลักษณะการ
ท างานรวมกันเป็นทีม มิใช่การท างานโดยตนเอง โดยเฉพาะในปัจจุบันระบบการบริหารงานภายใน
หน่วยงานมีสภาพยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้น ในสภาพเช่นนั้นการปฏิบัติงานแต่เพียงผู้เดียวย่อมไม่สามารถ
ปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ที่อยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบให้ปรากฏผลดีเท่าท่ีควร งานส่วนใหญ่จ าเป็นต้อง
อาศัยสติปัญญา ความรู้ ความเชี่ยวชาญจากหลาย ๆ คน หลาย ๆ ฝ่าย และหลาย ๆ ระดับ มาช่วยกันท า              
จึงจ าเป็นต้องมีการร่วมมือกัน “การท างานเป็นทีม” การท างานเป็นทีมเป็นแนวทางปฏิบัติที่ได้รับ  
ความสนใจน ามาใช้กันอย่างแพร่หลาย ทั้งในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน เนื่องจากงานส่วนใหญ่             
ในองค์การไม่สามารถส าเร็จได้ด้วยคนเพียงคนเดียว ต้องอาศัยความร่วมมือและการมีสัมพันธภาพที่ดี
ของผู้ปฏิบัติงานในทีม 

5)  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความก้าวหน้าในการท างาน 
ปานทิพย์ บุรยะสุต (2540) ได้ให้ความหมายของความก้าวหน้าว่า ความเปลี่ยนแปลงไป

ในทางที่ดี ในที่นี่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการปกระสบความส าเร็จในการท างาน ท าให้เกิด
ความก้าหน้าในการเลื่อนขึ้น เลื่อนต าแหน่ง และเลื่อนเงินเดือน อ านาจหน้าที่และสถานภาพในการ
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ท างาน การยกระดับต าแหน่งให้สูงขึ้น บุคลากรทุกคนในแต่ละองค์กรย่อมมีความต้องการให้การ
ปฏิบัติงานของตน น าความสู่ความส าเร็จมาสู่วิชาชีพและงานที่มีคุณภาพ ที่ส าคัญคือ คือต่างมีความ
ต้องการสิ่งตอบแทนจากผลส าเร็จของงาน เช่น ความภาคภูมิใจต่อความส าเร็จของงาน ความพึงพอใจ 
การได้รับความก้าวหน้า ทั้งด้านวิชาชีพและต่อตนเอง ซึ่งอยู่ในรูปของการเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง 
เลื่อนเงินเดือน ดังนั้น การปฏิบัติงานที่ให้ผลส าเร็จทั้งด้านวิชาชีพและต่อตนเอง จึงเป็นส่วนหนึ่งที่เป็น
โอกาสสร้างความก้าวหน้าให้กับแต่ละบุคลากรแต่ละคนในที่สุด 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
  

1)  กรอบแนวคิด 

                      (ตัวแปรต้น)           (ตัวแปรตาม) 
    

                                                                                                

                  

     

 

 

 
 

 
 
 
 
  

 

2)  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ท าการศึกษาในครั้งนี้ คือ บุคลากรของส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดพิจิตร จ านวน 38 คน  

ข้อมูลส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพ 
4. ระดับการศึกษา 
5. ต าแหน่ง 
6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
7. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  

ระดับประสิทธิภาพในการท างาน 

ของบุคลากรส านักงานส่งเสริม 

การปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร 

ปัจจัยในการท างานด้านต่างๆ 
1. ปัจจยัด้านบุคคล 
2. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน 
3. ปัจจัยด้านความผูกพันต่อหน่วยงาน 
4. ปัจจัยด้านการท างานเป็นทีม 
5. ปัจจัยด้านความก้าวหน้าในการท างาน 
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3)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและเก็บข้อมูลครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ลักษณะค าถามปลายปิด 
ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้  
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบุคคล มีลักษณะค าถามปลายปิด ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยในการปฏิบัติงาน โดยแบ่งเป็นค าถามในด้าน
ต่างๆ ได้แก่ ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ปัจจัยด้านความผูกพันกับ
หน่วยงาน ปัจจัยด้านการท างานเป็นทีม และปัจจัยด้านความก้าวหน้าในการท างาน 
 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็น เพ่ือวัดระดับประสิทธิภาพในการท างาน โดยแบ่งค าถาม
เป็นด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านความขยันหมั่นเพียร ด้านความรับผิดชอบและความเอาใจใส่งาน และด้าน
ความซื่อสัตย์และภักดีต่อองค์กร 

4)  การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป
ส าหรับการวิจัย เพ่ือประมวลผลข้อมูลและจัดท าการวิเคราะห์ทางสถิติ โดยวิเคราะห์ออกมา ดังนี้ 

(1)  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage)   

(2)  สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เป็นการใช้ค่าสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล
ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม เพื่อทดสอบสมมติฐานที่ก าหนดไว้ ได้แก่ วิเคราะห์ความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ยระหว่างตัวแปร 2 กลุ่ม โดยใช้ t – test การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยระหว่างตัวแปรมากกว่า               
2 กลุ่มขึ้นไป โดยใช้ One way ANOVA และใช้สถิติ Pearson Correlation การหาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร 2 ตัว ที ่อยู ่ในมาตรการวัดระดับ Interval หรือ Ratio Scale ค่าที ่ได้ เรียกว่า 
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และก าหนดนัยส าคัญเท่ากับ 0.05 
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สรุปผลการทดสอบสมมตฐิานการวิจัย 
 
รายละเอียดตามนี้  

 
ตารางท่ี 1  ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยปัจจัยส่วนบุคคล 
 

 
หมายเหตุ: * คือ มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

จากตารางที ่ 4.23 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อระดับ
ประสิทธิภาพการท างานท างานของบุคลากรส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร 
พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้าน เพศ (Sig. 0.042) อายุ (Sig. 0.011) ต าแหน่ง (Sig. 0.006) มีค่า Sig น้อย
กว่า 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก และสรุปได้ว่า เพศ อายุ และต าแหน่ง มีผลต่อระดับประสิทธิภาพ
การท างานท างานของบุคลากรส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตรที่แตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลด้าน สถานภาพ (Sig. 0.993) ระดับการศึกษา 
(Sig. 0.688) รายได้ (ต่อเดือน) (Sig. 0.469) และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน (Sig. 0.059)  มีค่า Sig 
มากกว่า 0.05 จึงสรุปว่า สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน มีผลต่อระดับประสิทธิภาพการท างานท างานของบุคลากรส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิน่จังหวัดพิจิตรทีไ่มแ่ตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 

 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สถิติที่ใช้ Sig สมมติฐานหลัก 

1. เพศ T-Test 0.042 ยอมรับ 
2. อายุ One Way Anova/LSD 0.011 ยอมรับ 

3. สถานภาพ One Way Anova/LSD 0.993 ปฏิเสธ 

4. ระดับการศึกษา One Way Anova/LSD 0.688 ปฏิเสธ 
5. ต าแหน่ง One Way Anova/LSD 0.006 ยอมรับ 

6. รายได้ (ต่อเดือน) One Way Anova/LSD 0.469 ปฏิเสธ 

7. ระยะในการปฏิบัติงาน One Way Anova/LSD 0.059 ปฏิเสธ 



28 
 

ตารางท่ี 2  ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยปัจจัยในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ 
 

 
หมายเหตุ: * คือ มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.24 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ปัจจัยในการปฏิบัติงานด้านต่าง  ๆ              
มีผลต่อระดับประสิทธิภาพการท างานท างานของบุคลากรส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดพิจิตร พบว่า ปัจจัยด้านบุคคล (Sig. 0.000) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม (Sig. 0.014) ปัจจัยด้าน
การท างานเป็นทีม (Sig. 0.000) และปัจจัยด้านก้าวหน้าในการท างาน (Sig. 0.027) มีค่า Sig น้อยกว่า 
0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก และสรุปได้ว่า ปัจจัยด้านบุคคล ด้านสภาพแวดล้อม ด้านการท างาน
เป็นทีม และด้านความก้าวหน้าในการท างานของบุคลากรของส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดพิจิตร มีความสัมพันธ์ต่อระดับประสิทธิภาพในการท างานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ส่วนปัจจัยด้านความผูกพันกับหน่วยงาน (Sig. 0.433) ในการท างานของบุคลากรของส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร ไม่มีความสัมพันธ์ต่อระดับประสิทธิภาพในการท างานอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

สรุปผลและอภิปรายผลการศึกษา 
  

ผู้วิจัยขอน าเสนอการสรุปผลการศึกษาข้อมูล ดังนี้ 
1)  การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรส านักงานส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร 

ปัจจัยในการปฏิบัติงาน
ด้านต่างๆ 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สถิติที่ใช้ Sig สมมติฐานหลัก 

1 ด้านบุคคล Pearson Correlation 0.000 ยอมรับ 

2 ด้านสภาพแวดล้อม Pearson Correlation 0.014 ยอมรับ 
3 ด้านความผูกพันกับ
หน่วยงาน 

Pearson Correlation 0.433 ปฏิเสธ 

4 ด้านการท างานเป็นทีม Pearson Correlation 0.000 ยอมรับ 

5 ด้านก้าวหน้าในการท างาน Pearson Correlation 0.027 ยอมรับ 
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 ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรส านักงานส่งเริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร ส่วนใหญ่            
เป็นเพศหญิง จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 68.4 อายุระหว่าง 31 – 40 ปี จ านวน 16 คน คิดเป็น
ร้อยละ 42.1 มีสถานภาพโสด จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 47.4  จบการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี 
จ านวน 32 คน  คิดเป็นร้อยละ 84.2 ต าแหน่งพนักงาน/เจ้าหน้าที่ จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 31.6  
ได้รับเงินเดือน ไม่เกิน 20,000 บาท จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0 และมีระยะเวลาในการปฏิบตังิาน 
10 ปี ขึ้นไป จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 44.7 

2)  การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยต่างๆในการท างานมีผลต่อระดับประสิทธิภาพของบุคลากร
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร 
 ผลการศึกษาพบว่า บ ุคลากรส  าน ักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่นจ ังหวัดพิจ ิตร                       
ส่วนใหญ่เห็นด้วยเกี่ยวกับปัจจัยในการปฏิบัติงานด้านบุคคล อยู่ในระดับดีมาก ที่ค่าเฉลี่ยรวมปัจจัย
ด้านบุคคล คิดเป็น 3.71 โดยพิจารณารายข้อพบว่า มีความรู้ตรงกับงานที่รับผิดชอบ มีความพึงพอใจ              
ต่อสวัสดิการที่ได้รับ มีความคิดเห็นในเรื่องความขัดแย้งระหว่างเพื่อนร่วมงาน และมีความคิดริเริ่ม               
ใหม่ๆ ในการท างาน ในระดับดีมาก 
 ปัจจัยในการปฏิบัติงานด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน อยู่ในระดับปานกลาง ที่ค่าเฉลี่ย
รวมปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน คิดเป็น 3.31 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีการระบุ
ขอบเขตหน้าที่ในการท างานไว้ชัดเจน มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมต่อการท างาน หน่วยงานมีอุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ พร้อมในการท างาน ในระดับดีมาก และจ านวนบุคลากรเมื่อเปรียบเทียบกับงาน 
มีความเหมาะสม ในระดับไม่ดี  
 ปัจจัยในการปฏิบัติงานด้านความผูกพันกับหน่วยงาน อยู่ในระดับดีที่สุด ที่ค่าเฉลี่ยรวม 
ปัจจัยด้านความผูกพันกับหน่วยงาน คิดเป็น 4.44 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีความภูมิใจที่ได้
ท างานที่ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่นจังหวัดพิจิตร  มีความพร้อมจะปกป้องชื ่อเสียง
หน่วยงาน มีความพร้อมจะทุ่มเทการท างานให้หน่วยงานเจริญ ก้าวหน้า ในระดับดีที่สุด และมีความ
ตั้งใจที่จะท างานในหน่วยงานจนกว่าจะเกษียณอายุ ในระดับดีมาก  
 ปัจจัยในการปฏิบัติงานด้านการท างานเป็นทีม อยู ่ในระดับดีมาก ที ่ค่าเฉลี่ยรวมปัจจัย                
ด้านการท างานเป็นทีม คิดเป็น 3.84 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น              
กับเพื่อนร่วมงาน บุคลากรในหน่วยงานเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีความสามารถในการแก้ไข
ข้อขัดแย้ง และมีความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งในหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ ในระดับดีมาก  
 ปัจจัยในการปฏิบัติงานด้านความก้าวหน้าในการท างาน อยู่ในระดับปานกลาง ที่ค่าเฉลี่ยรวม
ปัจจัยด้านความก้าวหน้าในการท างาน คิดเป็น 3.40 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีโอกาสได้เข้าร่วม 
ในการฝึกอบรมเพื ่อเพิ ่มพูนความรู ้ ความช านาญ และรู ้สึกมีก าลังใจในการท างานให้ก้าวหน้า               
อยู่ในระดับดีมาก หน่วยงานให้การสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ ้น  และมีความพึงพอใจ             
ในความก้าวหน้าของต าแหน่งการงาน อยู่ในระดับปานกลาง  
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3)  การวิเคราะห์ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ส านักงานส่งเสริม                
การปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร 
 ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร มี ระดับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.14 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ระดับประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงานด้านความขยันหมั่นเพียร อยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.05 ระดับประสิทธิภาพ             
ในการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบและเอาใจใส่ในงานอยู ่ในระดับสูง มีค่าเฉลี ่ยอยู ่ที ่ 4.06                
และระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ และเอาใจใส่ในงาน อยู่ในระดับสูง              
มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.32 

4) การวิเคราะห์ข้อมูลเพื ่อการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้น               
และตัวแปรตาม 

ผลการศึกษาพบว่า เพศ อายุ ต าแหน่ง มีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 สรุปว่า เพศ อายุ ต าแหน่ง 
ที่แตกต่างกัน มีผลต่อระดับประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ ่นจังหวัดพิจิตร อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที ่ 0.05 ส่วนสถานภาพ ระดับการศึกษา                 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน มีค่า Sig. มากกว่า 0.05 สรุปว่า สถานภาพ                
ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ไม่มีผลต่อระดับประสิทธิภาพ
การท างานของบุคลากรส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร  

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยในการปฏิบัต ิงานด้านต่างๆ ที ่ม ีความสัมพันธ์ต ่อระดั บ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร พบว่า 
ปัจจัยในการปฏิบัติงานด้านบุคคล ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้านการท างานเป็นทีม และด้าน
ความก้าวหน้าในการท างานของบุคลากรของส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร            
มีค่า Sig. (2- tailed) น้อยกว่า 0.05 สรุปว่า ปัจจัยในการปฏิบัติงานด้านบุคคลด้านสภาพแวดล้อม           
ในการท างาน ด้านการท างานเป็นทีม และด้านความก้าวหน้าในการท างานของบุคลากรของส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร มีความสัมพันธ์ ต่อระดับประสิทธิภาพในการท างาน            
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนปัจจัยด้านความผูกพันกับหน่วยงานของบุคลากรของส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร มีค่า Sig. (2- tailed) มากว่า 0.05 สรุปว่า ปัจจัยในการ
ปฏิบัติงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการท างานของบุคลากรของส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดพิจิตร ไม่มีความสัมพันธ์ ต่อระดับประสิทธิภาพในการท างาน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้  
 ซึ ่งจากผลการศึกษามีความสอดคล้องกับทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ (Maslow) 
(Abraham Maslow อ้างถึงใน สุชาติ สุขอยู่, 2547) ได้ก าหนดทฤษฎีแรงจูงใจที่มองความต้องการ
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ของมนุษย์เป็นล าดับขั ้น จากระดับต ่าสุดไปยังสูงสุด ประกอบด้วยความต้องการของร่างกาย                
ความต้องการทางกายภาพ (Physiological Need) ความต้องการด้านปลอดภัย (Safety Need) 
ความต้องการทางสังคม (Social Need) ความต้องการการยกย่อง ชื่อเสียง เกียรติยศ (Esteem 
Need) และความต้องการสูงสุด ที ่จะมาเติมเต็มความสมบูรณ์แบบในชีวิต (Self-Actualization 
Need) เป็นต้น สอดคล้องกับที่คูเปอร์ (cooper, 1958) กล่าวว่า ความพึงพอใจใจการปฏิบัติงาน 
หมายถึง การท างานที่สนใจมีอุปกรณ์ที่ดีในการปฏิบัติงาน มีการได้รับค่าจ้างเงินเดือนที่ยุติธรรม               
มีโอกาสเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน รวมทั้งสถานที่ในการปฏิบัติงานที่เหมาะสม ได้รับความ
สะดวกสบาย ได้ท างานร่วมกับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานที่ดีที่พอใจ และที่เดสซี (Deci, 1972) 
ได้เสนอแนะว่า เมื่อบุคคลมีความต้องการก็จะตั้งเป้าหมายที่เชื่อว่าจะท าให้เกิดความพึงพอใจในความ
ต้องการ ดังนั้น คนที่แสดงพฤติกรรมเพราะต้องการให้เป้าหมายมีความส าเร็จ เป้าหมายทั้ง ในระยะ
สั้น และระยะยาวล้วนมีผลต่อพฤติกรรมปัจจุบัน กล่าวคือ บุคคลจะตั้งเป้าหมายในระยะสั้นเป้า
น าไปสู่เป้าหมายในระยะยาว และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ประมินทร์ เนาวกาญจน์ (2553) 
ศึกษาความผูกพันต่อองค์การของเทศบาลนครยะลา พบว่า ความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
โดยรวมอยู่ในระดับสูง ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ 1) ความผูกพันต่อองค์กร 2) ความคิดเห็นต่อลักษณะงาน 
และ3) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงาน เทศบาลนคร
ยะลา ได้แก่ ตัวแปรอายุ ความมีอิสระในการท างาน ความก้าวหน้าและความส าเร็จในการท างาน  
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการท างาน มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บังคับบัญชา และการได้พัฒนา
ความรู้ความสามารถ เงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ สภาพแวดล้อมในการท างาน ความมั่นคงในการท างาน
ในองค์กร ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร 
 

ข้อเสนอแนะ 
  

ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร ควรที่ด าเนินการในเรื่องของบุคลากร   
โดยขออัตราจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้บุคลากรมีเพียงพอต่อปริมาณงาน เพ่ือให้บุคลากร
สามารถท างานได้อย่างมีความสุข ไม่เคร่งเครียด ส่งผลให้การท างานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น  และ
ควรสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ ้น เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรในหน่วยงานให้สูงขึ้น รวมถึงความพอใจในความก้าวหน้าของต าแหน่งงาน ควรมีเส้นทางแผน
ความก้าวหน้าในอาชีพ หรือต าแหน่งงานที่ชัดเจน เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถวางแผน
ความก้าวหน้าในการท างานของตนเองได้อย่างเหมาะสม และมีก าลังในการท างานให้ก้าวหน้า 



32 
 

 ส าหรับการวิจัยในครั้งต่อไป ผู้วิจัยเห็นว่า ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพประกอบเพื่อให้ได้              
ข้อมูลเชิงลึกมากขึ้น หรือหาวิธีการวิจัยในลักษณะอื่นๆ นอกเหนือจากการวิจัยแบบส ารวจเพื่อให้ได้
ข้อมูลที ่หลากหลาย รวมถึงวิธีการเก็บข้อมูลในโอกาสต่อไปต้องใช้วิธีการเก็บข้อมูลในลักษณะ
สัมภาษณ์ควบคู่กับแบบสอบถาม เพื่อให้การแปลความหมายและการวิเคราะห์ข้อมูลมีความถูกต้อง
และครอบคลุมมากที่สุด 
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แนวทางในการยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ผ่านทางการยกระดับ
วัฒนธรรมองค์การ พฤติกรรม และคุณภาพชีวิตของเจ้าพนักงานปกครอง 

(ปลัดอ าเภอ) ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก 
 

ชญาณิศา เล็กเมือง* 
 

 

บทคัดย่อ 
 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวัฒนธรรมองค์การ พฤติกรรมการท างาน และ

คุณภาพชีวิตของเจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอ าเภอ) ในพ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลก ที่ส่งผลต่อระดับประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน และเพื่อศึกษาแนวทางในการยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน
ปกครอง (ปลัดอ าเภอ) ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ประชากร คือ เจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอ าเภอ) ในพื้นที่
จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 83 คน เครื่องมือวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) การวิเคราะห์ข้อมูล 
ใช้สถิติพรรณนา (ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน 
(Pearson Product-Moment Correlation Coefficient)  

ผลการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การ ของเจ้าพนักงานปกครอง 
(ปลัดอ าเภอ) ในพื้นที ่จังหวัดพิษณุโลก คิดเป็นระดับมากที่สุด ส่วนระดับความคิดเห็นเกี ่ยวกับ
พฤติกรรมการท างาน และคุณภาพชีวิต คิดเป็นระดับ มาก และระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
คิดเป็นระดับ มาก 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า วัฒนธรรมองค์การ และพฤติกรรมการท างาน มีความสัมพันธ์ใน
ระดับมากกับระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนคุณภาพชีวิต มีความสัมพันธ์ในระดับน้อยกับระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

แนวทางในการยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน คือ การให้ความส าคัญกับวัฒนธรรม
องค์การ พฤติกรรมการท างาน และคุณภาพชีวิตการท างาน เช่น โอกาสความก้าวหน้า การบริหารเวลา
ระหว่างการท างานและชีวิตส่วนตัว เป็นต้น 

 

ค าส าคัญ: ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน วัฒนธรรมองค์การ พฤติกรรม คุณภาพชีวิต ปลัดอ าเภอ
จังหวัดพิษณุโลก

 
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ที่มาและความส าคัญ 
 

ปัจจุบันองค์การต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน ต่างต้องการให้องค์การท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ  ผลจากท่ีสถานการณ์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  การเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
เศรษฐกิจของโลกมีพลวัตสูง  ท าให้ทุกองค์การต้องปรับตัวเพื่อเพิ่มศักยภาพในการท างาน ทั้งนี้
หน่วยงานต่างๆ ต่างก็ตระหนักถึงการปรับเปลี่ยนกระบวนการหรือวิธีการท างานเพื่อให้การท างาน    
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้ทันสถานการณ์ของโลกเปลี่ยนแปลง โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
ด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ ทั้งนี้บุคลากรที่มีคุณภาพถือเป็นทรัพยากรส าคัญสามารถสร้าง
ความได้เปรียบแก่องค์การ  

ในขณะเดียวกันมีความจ าเป็นต้องเชื่อมโยงบุคลากรเข้ากับองค์การด้วยค่านิยมขององค์การ 
(Corporate Values) ซึ ่งค่านิยมนี ้แสดงออกมาในรูปของวัฒนธรรมองค์การ (Organizational 
Culture หรือ Corporate Culture) ซึ่งเป็นความเชื่อ ค่านิยมและแบบแผนของพฤติกรรมที่พนักงาน
มีและปฏิบัติร่วมกันในรูปค าพูด ความคิด การเรียนรู้ การกระท าหรือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในองค์การ 
สามารถท าให้องค์การประสบความส าเร็จหรือความล้มเหลวได้หรือกล่าวได้ว่า วัฒนธรรมองค์การ    
ท าให้พนักงานแสดงพฤติกรรมการท างานให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ มีการศึกษาในทศวรรษที่ 90 
Dension (1990: 2) พบว่า วัฒนธรรมองค์การมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผล (Effectiveness) 
นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่สนับสนุนว่าวัฒนธรรมองค์การมีผลต่อผลการปฏิบัติงาน เช่น งานวิจัยของ 
Kotter & Heskett  (1992) ที ่พบว่า วัฒนธรรมองค์การมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อผลการ
ด าเนินงานทางด้านการเงิน (Economic Performance) ในระยะยาว  

นอกจากนี้ ยังมีองค์ประกอบส าคัญอีกประการหนึ่ง ที่จะท าให้องค์การจะประสบความส าเร็จ
ได้ ผู้บริหารองค์การจะต้องค านึงถึงความส าคัญของบุคลากร กล่าวคือ ต้องดูแลเอาใจใส่กระบวนการ
ท างานและสิ่งอ านวยความสะดวก ตลอดจนสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างชีวิตการท างานของ
พนักงาน เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจในงาน หรือที่กล่าวกันว่าคือคุณภาพชีวิตในการท างาน ซึ่งทั้งหมดนี้ 
คือวัฒนธรรมองค์การ พฤติกรรมการท างานของคนในองค์การ และ คุณภาพชีวิตในการท างาน จะมี
ผลต่อประสิทธิภาพการท างาน  

โดยที่ทราบกันดีว่า ประสิทธิภาพการท างาน มีความส าคัญ เนื่องจากเป็นกุญแจส าคัญของ
การพัฒนาองค์การ เพื่อให้สามารถรองรับกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที ่เกิดขึ้น และสร้าง
ความส าเร็จในการท างาน รวมถึงสะท้อนให้เห็นการเปรียบเทียบระหว่างการปฏิบัติงานหนึ่งหน่วย       
ต่อค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไป (พิทยา บวรวัฒนา, 2552, น. 181) โดยที่ประสิทธิภาพการท างานเป็นความ
ต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ เพราะการมีประสิทธิภาพการท างานนั้น ย่อมหมายถึง ศักยภาพของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีคุณภาพสามารถท างานให้เกิดผลผลิตได้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ทั้งในเชิง
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ธุรกิจจะท าให้เพิ่มผลผลิตได้อย่างดี และในภาคราชการที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2560)  

ทั้งนี้ประเทศไทยภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัตน์จ าเป็นที่จะต้องมี
การพัฒนาระบบราชการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ซึ่ งในส่วนภูมิภาค จะมีจังหวัดเป็นหน่วยราชการ    
ที ่ปกครองส่วนภูมิภาคที่ใหญ่ที ่สุด ประกอบด้วยอ าเภอหลายอ าเภอหลายอ าเภอ ซึ ่งอ าเภอมี
นายอ าเภอเป็นผู ้ปกครองบังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบ โดยมีส ่วนราชการต่าง ๆ              
ซึ่งกระทรวง ทบวง กรมได้ตั้งขึ้นในอ าเภอนั้น มีหน้าที่เก่ียวกับราชการของกระทรวง ทบวงกรมนั้น ๆ 
และปลัดอ าเภอ เป็นผู้ช่วยนายอ าเภอในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ปลัดอ าเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง)     
มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย รวมถึงงานของนายอ าเภอตามที่นายอ าเภอมอบหมาย โดยมีงานของ    
ทุกกระทรวง ในราชการส่วนภูมิภาค  ซึ่งนายอ าเภอมักจะแต่งตั้งปลัดอ าเภอเป็นผู้รักษาราชการแทน
นายอ าเภอเป็นล าดับแรก  ซ่ึงการปฏิบัติงานของปลัดอ าเภอจะต้องรอบคอบและระมัดระวัง ประกอบ
กับมีกฎหมาย และระเบียบราชการผูกมัดการท างานอีกมากมายที่ต้องปฏิบัติมิให้เกิดความผิดพลาด 
ซึ่งจะต้องรับโทษทั้งทางวินัย อาญา และทางแพ่ง แต่ถึงกระนั้นยังต้องปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ให้มี
ประสิทธิภาพด้วย 

จากเหตุผลดังกล่าว ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวัฒนธรรมองค์การ พฤติกรรมและ
คุณภาพชีวิตของเจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอ าเภอ) ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ที่ส่งผลต่อ ระดับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สามารถประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการยกระดับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานปกครอง(ปลัดอ าเภอ) ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก 
ตลอดจนได้แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการบริการประชาชน สามารถแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน โดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ได้รับการยอมรับจากประชาชนในพื้นที่และ
พร้อมจะขับเคลื ่อนการด าเนินงานอย่างต่อเนื ่อง เพื ่อความสงบเรียบร้อยและความมั ่นคงของ
ประเทศชาติอย่างยั่งยืน ซึ่งจะส่งผลยังประโยชน์ให้แก่ประชาชน และประเทศชาติโดยรวมต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

1) เพื่อศึกษาวัฒนธรรมองค์การ พฤติกรรม และคุณภาพชีวิตของเจ้าพนักงานปกครอง 
(ปลัดอ าเภอ) ในพ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลก ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

2) เพ่ือศึกษาแนวทางในการยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จากวัฒนธรรมองค์การ 
พฤติกรรมการท างาน และคุณภาพชีวิตของเจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอ าเภอ) ในพื้นที่จังหวัด
พิษณุโลก  
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การทบทวนวรรณกรรม และกรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

1) การทบทวนวรรณกรรม  

(1)  ลักษณะของวัฒนธรรมองค์การ 
นักวิชาการด้านจิตวิทยา คือ Abraham H. Maslow (1954) ได้กล่าวไว้ว่าในส่วนของ

วัฒนธรรมองค์การ ศึกษาได้ 4 ปัจจัย คือ ด้านการดูและเอาใจใส่ (Caring) หมายถึง องค์การตระหนัก
ว่าพนักงานคือทรัพย์สินที ่มีค่าส ุดขององค์การ การท างานร่วมกันเพื ่อสิ่งที ่ถ ูกต้องแก่ล ูกค้า          
เพื่อนร่วมงาน และพันธมิตรทางธุรกิจยินดีในความส าเร็จของเพ่ือนร่วมงาน และให้ความส าคัญกับ
การสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที ่ยาวนานกับคู ่ค้า  ด้านความน่าเชื ่อถือ หมายถึงการเคารพ           
ซึ่งกันและกัน การร่วมกันท างานเพ่ือความส าเร็จ การมีจรรยาบรรณ การรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
และรับผิดชอบต่อการกระท า ด้านความคิดสร้างสรรค์ (Constructive) หมายถึง การแสวงหาแนวคิด
ใหม่ ๆ เพ่ือน าเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นภายในทีมงานเพ่ือสร้างความเข้มแข็งในการท างานร่วมกัน และด้านความกล้าตัดสินใจ 
(Courageous) หมายถึง ความปรารถนาที่จะเป็นผู้น าในตลาด การตัดสินใจและลงมือท าจากการ
เรียนรู้และประสบการณ์ ตระหนักว่าเมื่อมีโอกาส เมื่อนั้นมีความรับผิดชอบ โดยความรับผิดชอบต้อง
มาพร้อมกับความรู้สึกเป็นเจ้าของในงานนั้น 

(2)  แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการท างาน 
Organ (1991) ระบุว่า พฤติกรรมการท างาน คือ พฤติกรรมที่บุคลากรเต็มใจปฏิบัติ        

เพื่อองค์การโดยไม่ใช่หน้าที่ที่องค์การก าหนดให้ต้องปฏิบัติ ตามแนวคิดของ ประกอบด้วยพฤติกรรม 
5 ด้าน ดังนี้ พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้อื่น (Altruism) หมายถึง การให้ความช่วยเหลือผู้อ่ืน 
เช่น การให้ค าแนะน าเรื่องกฎระเบียบข้อบังคับและสวัสดิการขององค์การ พฤติกรรมการเอื้อเฟ้ือ   
ต่อผู้อื่น (Courtesy) หมายถึง ความเห็นใจหรือค านึงถึงสิทธิของผู้อื ่น เนื่องจากการปฏิบัติงานใน
องค์การเดียวกันต้องอาศัยพึ่งพากัน พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น (Sportsmanship) หมายถึง    
การมีความอดทน อดกลั้นต่อสิ่งที่ท าให้เกิดความคับข้องใจ อุปสรรค ความเครียด พฤติกรรมความ
รับผิดชอบและการให้ความร่วมมือ (Civic virtue) หมายถึง ความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมกับ
กิจกรรมต่าง ๆ ในองค์การ เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมขององค์การในการประชุมประจ า เดือน         
และพฤติกรรมการตระหนักในหน้าที่ (Conscientiousness) หมายถึง การเคารพในกฎระเบียบและ
นโยบายขององค์การ การตรงต่อเวลา การปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์การ เป็นต้น 

(3)  แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างาน  
Walton (1973, pp. 12-16) ศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด อธิบายถึง 

องค์ประกอบของคุณภาพชีวิตในการท างาน ดังนี้ ค่าตอบแทนที่เพียงพอและเป็นธรรม สภาพแวดล้อม
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การท างานที่ดีมีความปลอดภัย โอกาสก้าวหน้าและการพัฒนา การบูรณาการทางสังคม ความสมดุล
ระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว  

(4)  แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพการท างาน  
สมพิศ สุขแสน (2556) กล่าวว่า การที ่จะเกิดประสิทธิภาพการท างานนั ้นต้องมี

องค์ประกอบ 2 ส่วนหลักคือ ผู้ที่ท างานกับโครงสร้างการท างาน ส าหรับในเรื่องของคนท างานจะต้อง
มีแนวคิดการปฏิบัติตัวในการท างานและการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ดังนั้น คนท างานที่มีประสิทธิภาพ
ควรมีลักษณะดังนี ้ ความฉับไว หมายถึง การใช้เวลาได้อย่างดีที ่สุด รวดเร็ว ไม่ท างานล่าช้า         
ความถูกต้องแม่นย า หมายถึง การผิดพลาดในงานน้อย มีความแม่นย าในกฎระเบียบ ข้อมูล ตัวเลข 
หรือสถิติต่าง ๆ ไม่เลินเล่อจนท าให้เกิดความเสียหายแก่องค์การ ความรู้ หมายถึง การมีองค์ความรู้   
ในงานดี รู ้จักศึกษาหาความรู ้ในเรื ่องงานที่ท าอยู่ตลอดเวลา ประสบการณ์ หมายถึง การรอบรู้      
หรือรู ้รอบด้าน จากการได้เห็น ได้สัมผัส ได้ลงมือปฏิบัติบ่อย ๆ ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง        
การคิดริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ มาใช้ในองค์การ  

2)  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
สนธยา เกรียงไกร ณ พัทลุง (2557, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวัฒนธรรมองค์การในทัศนะของ

พนักงานบริษัทในต าบลนิคมพัฒนา อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ผลการวิจัยพบว่า ระดับ
วัฒนธรรมองค์การในทัศนะของพนักงานบริษัทในต าบลนิคมพัฒนา โดยรวมพบว่าอยู ่ในระดับ      
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความน่าเชื่อถือ และด้านความกล้าตัดสินใจอยู่ใน
ระดับมาก ส่วนด้านการดูแลเอาใจใส่ และด้านความคิดสร้างสรรค์อยู่ ในระดับปานกลาง เมื่อ
เปรียบเทียบวัฒนธรรมองค์การ จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ โดยภาพรวม  ไม่
แตกต่างกัน ส่วนการเปรียบเทียบความจงรักภักดีต่อองค์การกับวัฒนธรรมองค์การโดยรวมไม่แตกต่าง
กัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการดูแลเอาใจใส่ ด้านความน่าเชื่อถือแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศองค์การกับ
วัฒนธรรมองค์การ โดยภาพรวมแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ด้านการดูแลเอาใจใส่ และความน่าเชื่อถือแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05  

นิรมล ตันติศิริอนุสรณ (2558, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาพฤติกรรมในการท างานให้มีประสิทธิภาพ
ของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัท อินโนเฟรช อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ผลการวิจัยพบว่า ระดับ
ปัจจัยที ่ส ่งผลต่อพฤติกรรมในการท างานให้มีประสิทธิภาพ ได้แก่ ค่าตอบแทนที ่เหมาะสม 
สภาพแวดล้อมในการท างาน สัมพันธภาพกับบุคคลอื่น และโอกาสก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพ 
อยู่ในระดับมาก ผู้บริหารและพนักงาน ที่เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ท างานต่างกัน       
มีระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมในการท างานให้มีประสิทธิภาพ ไม่แตกต่างกัน ส าหรับผู้บริหาร   
และพนักงาน ที ่อายุและต าแหน่งต่างกัน มีระดับปัจจัยที ่ส่งผลต่อพฤติกรรมในการท างานให้มี
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ประสิทธิภาพ แตกต่างกันในภาพรวม ด้านค่าตอบแทนที ่เหมาะสม และโอกาสก้าวหน้าและ       
ความมั่นคงในอาชีพ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

มัทณี บุญประเสริฐ (2558 , บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวัฒนธรรมขององค์การ พฤติกรรมและ
คุณภาพชีวิตการท างาน ที่ส่งผลต่อระดับความส าเร็จในการท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการ
บริษัทเอกชน เขตห้วยขวาง ผลการวิจัย พบว่า ระดับความคิดเห็นของพนักงาน  ที่มีปัจจัยด้าน
วัฒนธรรมองค์การ พฤติกรรม และคุณภาพชีวิต ที่ส่งผลต่อระดับความส าเร็จในการท างานส าหรับ
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับที่เห็นด้วยมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อพบว่า 
ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การ มีระดับความคิดเห็นด้วยมากที่สุดอยู่ในหัวข้อลักษณะความเป็นปัจเจก
บุคคล โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 ด้านพฤติกรรมการท างานมีระดับความคิดเห็นด้วยมากที่สุดอยู่ใน
ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์การโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 ด้านระดับคุณภาพชีวิตมีระดับ
ความคิดเห็นด้วยมากที่สุด อยู่ที่ด้านความพึงพอใจในตัวเองโดยมีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.54 ด้านระดับ
ความส าเร็จในการท างานมีระดับความคิดเห็นด้วยมากที่สุด อยู่ที่การปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย โดย
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55  

รุจิรา เชาว์สุโข (2560, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างาน 
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที ่ด ีขององค์การ และความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในบริษัท        
ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ กรณีศึกษา บริษัทแห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ผลการศึกษาพบว่า 
ด้านคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง ด้านพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของ
องค์การโดยรวม อยู่ในระดับสูง และด้านความผูกพันต่อองค์การ โดยรวมอยู่ ในระดับปานกลาง     
และเมื่อทดสอบสมมุติฐาน พบว่า คุณภาพชีวิตการท างานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรม     
การเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ โดยมีความสัมพันธ์ อยู่ในระดับที่ต ่า (r =0.255**) อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที ่ระดับ 0.01 พบว่า คุณภาพชีวิตการท างานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพัน         
ต่อองค์การ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที ่ด ีขององค์การกับความผูกพันต่อองค์การโดยมี
ความสัมพันธ์อยู่ในระดับที่ต ่า (r = 0.124*) และ (r = 0.243**) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 และ 0.01 
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3) กรอบแนวคิดในการศึกษา 
          
 ตัวแปรต้น             ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

วัฒนธรรมองค์การ  
- ด้านการดูและเอาใจใส่ (Caring)  
- ด้านความน่าเชื่อถือ (Credible)  
- ด้านความคิดสร้างสรรค์ (Constructive)  
- ด้านความกล้าตัดสินใจ (Courageous)  

ระดับของประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงานของ 
เจ้าพนักงานปกครอง 

(ปลัดอ าเภอ)  
ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก 

 

พฤติกรรมการท างาน  
- พฤติกรรมการให้ความช่วยเหลือผู ้อ่ืน 

(Altruism)  
- พฤต ิ ก ร รมกา ร เ อ ื ้ อ เ ฟ ื ้ อ ต ่ อ ผ ู ้ อ่ื น 

(Courtesy)  
- พ ฤ ต ิ ก ร ร ม ค ว า ม อ ด ท น อ ด ก ลั้ น 

(Sportsmanship)  
- พฤติกรรมความรับผิดชอบและการให้

ความร่วมมือ (Civic virtue)  
- พฤต ิ กรรมการตระหน ั ก ในหน ้ าที่  

(Conscientiousness)  

 

 คุณภาพชีวิตการท างาน 
- ค่าตอบแทนที่เพียงพอและเป็นธรรม  
- สภาพแวดล้อมการท างานที ่ด ีมีความ

ปลอดภัย  
- โ อ ก า ส ก า ว ห น ้ า แ ล ะ ก า ร พ ั ฒ น า

ความสามารถ  
- การบูรณาการทางสังคม  
- ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว  
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วิธีการศึกษาและเก็บข้อมูล 
 

เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
1)  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรส าหรับการศึกษา คือ  เจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอ าเภอ) ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่

จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 89 คน (ที่ท าการปกครองจังหวัดพิษณุโลก, 2563) 
ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง  ใช้ประชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 89 คน 
2)  เครื่องมือในการวิจัย  
ใช้แบบสอบถามซึ่งสร้างขึ้นเพ่ือรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วยประเด็นค าถาม 

คือ แบบสอบถามส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check- List)  แบบสอบถามตอนที ่2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การ แบบสอบถาม
ตอนที่ 3 พฤติกรรมการท างาน แบบสอบถามตอนที่ 4 คุณภาพชีวิต และแบบสอบถามตอนที่ 5 ระดับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอ าเภอ) ในพื้นที ่จังหวัดพิษณุโลก 
ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน ประมาณค่า (Rating Scale)  

การเก็บข้อมูล โดยการใช้แบบสอบถาม เพื ่อรวบรวมข้อมูลกับ เจ้าพนักงานปกครอง 
(ปลัดอ าเภอ) ที ่ปฏิบัติงานในพื ้นที ่จ ังหวัดพิษณุโลก 89  คน โดยแจกแบบสอบถามออนไลน์         
ได้รับแบบสอบถามคืน 83 ชุด คิดเป็นร้อยละ 93.26  

3)  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์  
แบบสอบถามส่วนที่ 1 ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check- List) ใช้สถิติ

เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) น ามาแจกแจงความถี่และสรุปเป็นค่าร้อยละ (Percentage)  
แบบสอบถามส่วนที่ 2 3 4 และ 5 ใช้การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) การทดสอบสมมติฐาน ใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson Product-Moment 
Correlation Coefficient)  

   

ผลการศึกษา 

  
น าเสนอการสรุปผลการวิจัยที่ส าคัญตามล าดับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 

 ข้อมูลทั่วไปของเจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอ าเภอ) ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถาม เป็นเพศชาย ร้อยละ 62.65 โดยมีอายุอยู ่ในช่วงอายุ 31-40 ปี ร้อยละ 42.17            
มีระดับการศึกษาขั้นสูงสุด ปริญญาโท ร้อยละ 54.22 มีอัตราเงินเดือน ต ่ากว่า หรือเท่ากับ 20,000 บาท 
ร้อยละ 30.12 และมีอายุราชการ มากกว่า 15 ปี มีจ านวนมากที่สุด ร้อยละ 38.55  
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ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การของเจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอ าเภอ) ในพื้นที่
จังหวัดพิษณุโลก ผู้ตอบแบบสอบถาม  มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 4.21 คิดเป็นระดับ มากที่สุด โดยเรื่องที่
ค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ ให้ความส าคัญกับการสร้าง และรักษาความสัมพันธ์ที่ยาวนานกับ
ประชาชน มีค่าคะแนนเฉลี ่ย 4.54 คิดเป็นระดับ มากที่สุด รองลงมา คือ มีการท างานร่วมกัน       
เพื่อสิ่งที่ถูกต้อง และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน และประเทศชาติ  มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.46 คิดเป็น
ระดับ มากที่สุด และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในทีมงานเพ่ือสร้างความเข้มแข็งในการท างาน
ร่วมกัน มีค่าคะแนนเฉลี่ย น้อยที่สุด คือ 3.89 คิดเป็นระดับ มาก 

ระดับความคิดเห็นเกี ่ยวกับพฤติกรรมการท างานของเจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอ าเภอ)        
ในพ้ืนที่จงัหวัดพิษณุโลก ผู้ตอบแบบสอบถาม มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 4.14 คิดเป็นระดับ มาก โดยเรื่อง
ที่ค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ ความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่าง ๆ ในหน่วยงาน เช่น 
การเข้าร่วมกิจกรรม การประชุมประจ าเดือน เป็นต้น มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.41 คิดเป็นระดับ มากที่สุด 
รองลงมา คือ การเคารพในกฎระเบียบและนโยบายของทางราชการ เช่น การตรงต่อเวลา การปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบของทางราชการ เป็นต้น มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.23 คิดเป็นระดับ มากที่สุด และเรื่องมี
ความเห็นใจหรือค านึงถึงสิทธิของผู้อื ่น เนื่องจากการปฏิบัติงานในหน่วยงานเดียวกัน ต้องอาศัย   
พ่ึงพากัน มีค่าคะแนนเฉลี่ย น้อยที่สุด คือ 3.96 คิดเป็นระดับ มาก 

ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของเจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอ าเภอ) ในพ้ืนที่จังหวัด
พิษณุโลก ผู้ตอบแบบสอบถาม มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 3.54 คิดเป็นระดับ มาก โดยเรื่องที่ค่าคะแนน
เฉลี่ยมากที่สุด คือ การท างานร่วมกันในหน่วยงานเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบที่เป็นทางการและ     
ไม่เป็นทางการ มีค่าคะแนนเฉลี ่ย 3.89 คิดเป็นระดับ มากที่สุด รองลงมา คือ ได้รับเงินเดือน        
หรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ ที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน เป็นสิ่งตอบแทนในการท างาน มีค่าคะแนนเฉลี่ย 
3.54 คิดเป็นระดับ มาก และเรื่องการพัฒนาความก้าวหน้าและความสามารถที่พนักงานมีสิทธิที่จะ
ได้รับจากองค์การอย่างเท่าเทียมกัน กับเรื ่องการบริหารเวลาระหว่างการท างานและชีวิตส่วนตัว 
ระหว่างช่วงเวลาปฏิบัติงานกับช่วงเวลาอิสระจากงาน มีช่วงเวลาที่ได้คลายเครียดจากภาระหน้าที่      
ที่รับผิดชอบ มีค่าคะแนนเฉลี่ย น้อยที่สุด คือ 3.24 เท่ากัน คิดเป็นระดับ ปานกลาง  

ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานปกครอง 
(ปลัดอ าเภอ) ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ผู้ตอบแบบสอบถาม มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 3.87 คิดเป็นระดับ 
มาก โดยเรื่องที่ค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ มีความช านาญจากการที่ได้ลงมือปฏิบัติบ่อย ๆ มีค่า
คะแนนเฉลี่ย 4.14 คิดเป็นระดับ มาก รองลงมา คือ สามารถท างานเสร็จตามก าหนดเวลา มีค่า
คะแนนเฉลี่ย 4.02 คิดเป็นระดับ มาก และเรื่องมีการคิดริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ มีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 
3.63 คิดเป็นระดับ มาก 
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ผลการทดสอบสมมุติฐาน 
 พบว่า วัฒนธรรมองค์การ มีความสัมพันธ์ในระดับมากกับระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอ าเภอ) ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 พฤติกรรมการท างาน มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลางกับระดับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอ าเภอ) ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ    
ที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 คุณภาพชีวิต มีความสัมพันธ์ในระดับน้อยกับระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้า
พนักงานปกครอง (ปลัดอ าเภอ) ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 จากค าถามปลายเปิด ผู้ตอบแบบสอบถาม มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการยกระดับประสิทธิภาพ
การท างาน ที่หลากหลาย  เช่น ด้านสวัสดิการ โดยการดูแลสวัสดิการให้มากขึ้นกว่ าที่เป็นอยู่ การ
ปรับปรุงงบประมาณ การปรับทัศนคติเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การ เช่น ระบบบังคับบัญชา การฟัง
ความคิดเห็นจากผู ้ใต้บังคับบัญชา ความเป็นธรรมในการพิจารณาขั ้นเงินเดือน การส่งเสริม
ความก้าวหน้า การพัฒนาบุคลากร การส ่งเสร ิมความสัมพันธ ์ระหว ่างผ ู ้บ ังค ับบัญชากับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นต้น 

 

บทวิพากษ์และข้อถกเถียง 
 

1)  ผลการศึกษา พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี ่ยวกับวัฒนธรรมองค์การของเจ้าพนักงาน
ปกครอง (ปลัดอ าเภอ) ในพ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลก ผู้ตอบแบบสอบถาม คิดเป็นระดับ มากที่สุด โดยเรื่อง
ที่ค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ ให้ความส าคัญกับการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ยาวนานกับ
ประชาชน รองลงมา คือ มีการท างานร่วมกันเพื ่อสิ ่งที ่ถูกต้อง และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน     
แสดงว่า เจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอ าเภอ) ในพ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลก มีวัฒนธรรมองค์การที่มุ่งประโยชน์
ต่อส่วนรวม ทั้งนี้เห็นได้จาก การให้ความส าคัญกับการสร้าง และรักษาความสัมพันธ์ที่ยาวนานกับ
ประชาชน และการท างานที่สิ่งที่ถูกต้องและเกิดประโยชน์ต่อประชาชน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการสั่ง
สมวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นที่มีมาอย่างยาวนาน ในการท างานเพื่อประชาชน ซึ่งคล้ายคลึงกับงานวิจัย
ของสนธยา เกรียงไกร ณ พัทลุง (2557 , บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาวัฒนธรรมองค์การในทัศนะของ
พนักงานบริษัทในต าบลนิคมพัฒนา อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ผลการวิจัย พบว่า ระดับ
วัฒนธรรมองคก์ารในทัศนะของพนักงานบริษัทในต าบลนิคมพัฒนา อ าเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 
โดยรวมพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความน่าเชื่อถือ อยู่ในระดับ
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มาก ส่วนด้านการดูแลเอาใจใส่ และด้านความคิดสร้างสรรค์ อยู่ในระดับปานกลาง เรียงล าดับตาม
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านความกล้าตัดสินใจ ด้านความคิดสร้างสรรค์ 
ด้านการดูแลเอาใจใส่ ตามล าดับ และ มัทณี บุญประเสริฐ (2558, บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาวัฒนธรรม
ขององค์การ พฤติกรรม และคุณภาพชีวิตการท างาน ที่ส่งผลต่อระดับความส าเร็จในการท างานของ
พนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทเอกชน เขตห้วยขวาง ผลการวิจัย พบว่า ระดับความคิดเห็นของ
พนักงานบริษัทเอกชนในระดับปฏิบัติการที ่มีปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การ ที ่ส ่งผลต่อระดับ
ความส าเร็จในการท างานส าหรับระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับที่เห็นด้วยมาก   

2)  ผลการศึกษา พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของเจ้าพนักงานปกครอง 
(ปลัดอ าเภอ) ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ผู้ตอบแบบสอบถาม  คิดเป็นระดับ มาก ทั้งนี้ อาจเนื่องจาก
คุณภาพชีวิตเป็นคุณลักษณะการท างานที่ตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจทั้งในด้านจิตใจ
ของบุคลากรทุกระดับในองค์การ ดังนั้น บุคคลจึงมีความต้องการคุณภาพชีวิตที่ดี ส าหรับตนและ
บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งใกล้เคียงกับมัทณี บุญประเสริฐ (2558, บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาวัฒนธรรมของ
องค์การ พฤติกรรม และคุณภาพชีวิตการท างาน ที่ส่งผลต่อระดับความส าเร็จในการท างานของ
พนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทเอกชน เขตห้วยขวาง ผลการวิจัย พบว่า ระดับความคิดเห็นของ
พนักงานบริษัทเอกชนในระดับปฏิบัติการ ด้านระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน มีระดับความคิดเห็น
ด้วยมากที่สุด และรุจิรา เชาว์สุโข (2560, บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตใน
การท างาน พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ และความผูกพันต่อองค์การ ของพนักงานใน
บริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ กรณีศึกษา บริษัทแห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ผลการศึกษา
พบว่า ด้านคุณภาพชีวิตการท างานโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง  

3)  ผลการศึกษา พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ของเจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอ าเภอ) ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ผู้ตอบแบบสอบถาม คิดเป็นระดับ 
มาก โดยเรื่องท่ีค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ มีความช านาญจากการที่ได้ลงมือปฏิบัติบ่อย ๆ รองลงมา 
คือ สามารถท างานเสร็จตามก าหนดเวลา อาจมีสาเหตุมาจากประสิทธิภาพการท างาน เป็นกุญแจ
ส าคัญของการท างานในองค์การ ทั้งนี้ เพื่อสามารถรองรับกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
และสร้างความส าเร็จในการท างาน ซึ่งองค์การจะด ารงอยู่ได้ ต้องเนื่องมาจากประสิทธิภาพการท างาน
ของบุคลากรในองค์การ ผลการศึกษาสอดคล้องกับ นิรมล ตันติศิริอนุสรณ (2558, บทคัดย่อ) ที่ได้
ศึกษาพฤติกรรมในการท างานให้มีประสิทธิภาพของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัท อินโนเฟรช 
อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ผลการวิจัยพบว่า ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมในการท างานให้มี
ประสิทธิภาพของ บริษัท อินโนเฟรช อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด พบว่า ภาพรวมและรายได้ ได้แก่ 
ค่าตอบแทนที่เหมาะสม สภาพแวดล้อมในการท างาน สัมพันธภาพกับบุคคลอื่น และโอกาสก้าวหน้า
และความม่ันคงในอาชีพ อยู่ในระดับมาก  
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4)  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า คุณภาพชีวิต มีความสัมพันธ์ในระดับน้อยกับระดับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอ าเภอ) ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ อาจมีสาเหตุมาจาก คุณภาพชีวิต  
การท างาน เป็นองค์ประกอบส าคัญที่ส่งผลให้ประสิทธิภาพการท างานดีขึ ้น ทั ้งนี้  เนื ่องมาจาก 
คุณภาพชีว ิตที ่ด ี ย่อมส่งผลให้มีขวัญก าลังใจในการท างาน ดังนั ้น คุณภาพชีว ิต จึงส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการท างาน เป็นไปตามที่  Shrovan (1989, p. 1) ได้กล่าวว่า คุณภาพชีวิตการท างาน 
หมายถึง กระบวนการด าเนินงานขององค์การที ่จะสามารถท าให้สมาชิกทุกระดับมีการท างาน       
แล้วก่อให้เกิดผลผลิต คือการเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการผลิต ซึ่งสอดคล้องกับรุจิรา เชาว์สุโข    
(2560, บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างาน พฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์การ และความผูกพันต่อองค์การ ของพนักงานในบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 
กรณีศึกษา บริษัทแห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ผลการศึกษาพบว่า  คุณภาพชีวิตการ
ท างานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ โดยมีความสัมพันธ์      
อยู่ในระดับที่ต ่า (r =0.255**) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 

1)  บทสรุป 
จากผลการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ และจากข้อเสนอแนะในค าถามปลายเปิด สามารถสรุปเป็น

แนวทางในการยกระดับประสิทธิภาพการท างาน ผ่านทางการยกระดับวัฒนธรรมองค์การ พฤติกรรม
และคุณภาพชีวิต ของเจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอ าเภอ) ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก คือควรมีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในทีมงานเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการท างานร่วมกันให้มากขึ้นกว่าที่
เป็นอยู่ ให้สอดคล้องกับสมรรถนะหลักของปลัดอ าเภอ  ผู้บังคับบัญชาจึงควรให้ความสนใจในเรื่อง
โอกาสความก้าวหน้าของพนักงานปกครอง (ปลัดอ าเภอ) ให้มีสิทธิเท่าเทียมกัน และในการปฏิบัติงาน   
ในแต่ละวัน ควรมีช่วงเวลาส่วนตัว ที่สามารถคลายเครียดจากภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ ควรปรับปรุง
ระบบสวัสดิการให้ให้มีความเหมาะสมกับคุณภาพชีวิต ควรมีการพิจารณาขั้นเงินเดือนอย่างเป็นธรรม 
และส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคคลากร ควรจัดให้มีโครงการอบรมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพในการท างาน ควรมีการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู ้บังคับบัญชากับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้มากขึ้น ควรมีการปรับปรุงงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ในการท างานให้มีความ
เหมาะสม 
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2)  ข้อเสนอแนะ 
(1)  ข้อเสนอแนะทั่วไป 

(1.1)  จากผลการศึกษา พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การของ     
เจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอ าเภอ) ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก คิดเป็นระดับ มากที่สุด โดยเรื่องที่ค่า
คะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ ให้ความส าคัญกับการสร้าง และรักษาความสัมพันธ์ที่ยาวนานกับประชาชน 
รองลงมา คือ มีการท างานร่วมกันเพื่อสิ่งที่ถูกต้อง และเกิดประโยชน์ต่อประชาชน แต่เรื่องมีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในทีมงานเพ่ือสร้างความเข้มแข็งในการท างานร่วมกัน มีค่าคะแนนเฉลี่ย 
น้อยที่สุด ซึ่งอาจแสดงถึงวัฒนธรรมองค์การที่มุ่งแต่ประโยชน์ประชาชน จนละเลยความสัมพันธ์
ภายในองค์การ ดังนั้น จึงควรมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในทีมงานเพ่ือสร้างความเข้มแข็งใน
การท างานร่วมกันให้มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่  

(1.2)  จากผลการศึกษา พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของเจ้า
พนักงานปกครอง (ปลัดอ าเภอ) ในพื้นที ่จังหวัดพิษณุโลก เรื ่อง การพัฒนาความก้าวหน้าและ
ความสามารถที่พนักงานมีสิทธิที่จะได้รับจากองค์การอย่างเท่าเทียมกัน กับ เรื่องการบริหารเวลา
ระหว่างการท างานและชีวิตส่วนตัว ระหว่างช่วงเวลาปฏิบัติงานกับช่วงเวลาอิสระจากงาน มีช่วงเวลา
ที่ได้คลายเครียดจากภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ มีค่าคะแนนเฉลี่ย น้อยที่สุด เท่ากัน ดังนั้นผู้บังคับบัญชา
จึงควรให้ความสนใจ ในเรื่องโอกาสความก้าวหน้าของพนักงานปกครอง (ปลัดอ าเภอ) ให้มีสิทธิเท่าเทียม
กัน และในการปฏิบัติงานในแต่ละวัน ควรมีช่วงเวลาส่วนตัว ที่สามารถคลายเครียดจากภาระหน้าที่ที่
รับผิดชอบ  

(1.3)  ควรปรับปรุงระบบสวัสดิการให้มีความเหมาะสมกับคุณภาพชีวิตในการ
ท างานให้มากข้ึน 

(1.4)  ควรมีการพิจารณาขั้นเงินเดือนอย่างเป็นธรรม และส่งเสริมความก้าวหน้าของ
บุคลากร 

(1.5)  ควรจัดให้มีโครงการอบรมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงาน เน้นการศึกษาท่ีตรงประเด็น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานให้มากข้ึน  

(1.6)  ควรมีการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาให้
มากขึ้นด้วยการจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในระดับอ าเภอและระดับจังหวัด  

(1.7)  ควรมีการปรับปรุงงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ในการท างานให้มีความ
เหมาะสม และเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในการท างานให้บรรลุผลส าเร็จ 

(2)  ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
(2.1)  ควรมีการศึกษาวิจัยถึงระบบการพิจารณาเรื่องการเลื่อนขั้น การเลื่อนต าแหน่ง

ให้สูงขึ้น ให้มีความเหมาะสมและสร้างความรู้สึกท่ีพึงพอใจแก่บุคลากรในสังกัด 
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(2.2)  ควรมีการศึกษาวิจัยถึงภาวะผู้น าของผู้บังคับบัญชาที่อาจจะสร้างสัมพันธ์      
เพื่อส่งผลถึงระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของเจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอ าเภอ) ในพื้นที่
จังหวัดพิษณุโลกต่อไป 

(2.3)  ควรท าการศึกษาวิจัยเชิงลึก ถึงความพึงพอใจเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพชีวิตของ     
เจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอ าเภอ) เพ่ือส่งผลถึงการยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่อไป 

(2.4)  ควรท าการศึกษาวิจ ัยถึงแนวทางในการยกระดับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ของเจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอ าเภอ)  ในพื้นที่จังหวัดอื่น ๆ เพื่อบูรณาการเป็นภาพรวม
ของกรมการปกครองต่อไป  
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การศึกษาสาเหตุการลาออกของข้าราชการในสังกัด ส านักงานส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก 
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การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสาเหตุของการลาออกของข้าราชการในสังกัด
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก และ เพื่อเสนอแนะแนวทางการบริหารงาน
เพ่ือลดอัตราการลาออกของข้าราชการในสังกัดส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก
ด้วยแนวทางการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ การศึกษาเอกสาร 
(Documentary Study) ที่เกี่ยวข้องกับแนวทางในการบริหารองค์การ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
เป็นต้น การสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล ( In-Depth Interview)  ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง
โดยตรง และการสังเกต (Observation) 
 ผลการศึกษาพบว่า สาเหตุการลาออกของข้าราชการในสังกัดส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก เกิดจาก 1) ปัญหาส่วนตัวของข้าราชการและปรับตัวในการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการ  2) ปัญหาการบริหารงานของท้องถิ ่นจังหวัด 3) แรงจูงใจในการท างาน และ
ข้าราชการที่ลาออกจากการปฏิบัติราชการ และข้าราชการที่ยังคงปฏิบัติราชการอยู่ได้เสนอแนะ
แนวทางในการบริหารงานเพื่อลดอัตราการลาออกของข้าราชการในสังกัดส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก ได้แก่  1) ก าหนดนโยบายที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนองค์การ 2) การ
สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้กับข้าราชการ 3) การประชุมมอบนโยบายประจ าเดือนและ
มอบหมายภารกิจพร้อมทั้งสะท้อนปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  4) การพัฒนาศักยภาพของ
ข้าราชการ 5) การสร้างวัฒนธรรมโดยการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในองค์การ 
 
ค าส าคัญ:  การลาออก ข้าราชการ ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก 
 
 

 
*

 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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บทน า 
 
 ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นหน่วยงานในสังกัด กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีการจัดตั้ง ตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ โดยอาศัยอ านาจ
ตามความใน มาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2538 แก้ไขเพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 4 ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนาและให้ค าปรึกษา แนะน า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้าน
การเงิน การคลัง และการบริหารจัดการ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความเข้มแข็งและมี
ศักยภาพในการให้บริการสาธารณะ โดยให้มีการแบ่งส่วนราชการภายในแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ 
ราชการบริหารส่วนกลางจ านวน 11 ส่วนราชการ และรูปแบบที่ 2 คือ ราชการส่วนภูมิภาค คือ
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด จ านวน 76 จังหวัด ภายใต้การก ากับดูแลของผู้ว่า
ราชการจังหวัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของราชการส่วนภูมิภาคของ
กระทรวง กรม ในเขตพ้ืนที่จังหวัด โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ช่วยในการปฏิบัติราชการ 
 ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจัดตั้งขึ้น ตามกฎกระทรวง เรื่องการแบ่งส่วน
ราชการภายใน พ.ศ. 2551 ข้อ 3 ให้มีการแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยมี
อ านาจหน้าที่ 3 ประการ คือ ประการที่หนึ่ง ท าหน้าที่ในการด าเนินการเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่จังหวัด ประการที่ 2 ท าหน้าที่อ านวยการ ประสาน ปฏิบัติงาน 
และสนับสนุนงานอันเป็นหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอด้านการก ากับดูแลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประการที่ 3 มีหน้าที่ปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย แม้ว่าราชการส่วนภูมิภาคของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ตามกฎกระทรวงแล้วมีเพียงแค่ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด แต่ในทางปฏิบัตินั้น มี
ข้าราชการของส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปฏิบัติราชการในแต่ละอ าเภอ ซึ่งเรียกว่า 
ท้องถิ่นอ าเภอ เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย ข้อสั่งการ ตลอดจนประสานงาน ระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่กับส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 
 ส านักงานส่งเสร ิมการปกครองท้องถิ ่นจังหวัดพิษณุโลก โดยมีท้องถิ ่นจ ังหว ัดเป็น
ผู้บังคับบัญชา โดยการก ากับดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้มีผู้ว่า
ราชการจังหวัดและท้องถิ่นจังหวัดย้ายมาปฏิบัติราชการ พร้อมทั้งมีการปรับเปลี่ยนนโยบายการ
บริหารจังหวัดตามแนวทางที่ผู้ว่าราชการจังหวัดก าหนด ข้าราชการในสังกัดส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นได้มีการลาออกจากการปฏิบัติราชการจ านวน 10 คน เกษียณอายุราชการ จ านวน 2 คน 
และโอนย้ายไปสังกัดส านักงานอื่น จ านวน 2 คน จากจ านวนข้าราชการประมาณ 38 คน และมี
ข้าราชการที่ไปปฏิบัติราชการในต าแหน่งท้องถิ ่นอ าเภออีก จ านวน 12 คน ซึ่งกรมส่งเสริมการ
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ปกครองท้องถิ่นได้จัดสรรอัตราก าลังทดแทนเพียง 2 – 3 อัตราเท่านั้น เนื่องจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นได้มีการเปิดสอบบรรจุราชการตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งครบก าหนดระยะการขึ้นบัญชีผู้
สอบแข่งขันได้ ท าให้ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประสบปัญหาการขาดแคลนอัตราก าลัง 
ประกอบกับข้าราชการที ่ก าลังปฏิบัติหน้าที ่นั ้น มีภาระงานที่เพิ ่มมากขึ ้น ขาดแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนไม่ให้ความร่วมมือหรือมีส่วนร่วมกับองค์การนอกเหนือจากภาระงานที่ได้รับ
มอบหมาย    
 ผู้ศึกษาได้เล็งเห็นถึงปัญหาการขาดแคลนอัตราก าลังเนื ่องจากการลาออก เกษียณอายุ
ราชการและการโอนย้ายของข้าราชการดังกล่าว ของส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
พิษณุโลก ผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษาสาเหตุที่มีผลต่อการตัดสินใจลาออกก่อนการเกษียณอายุราชการ 
และการโอนย้ายไปสังกัดหน่วยงานอื่น พร้อมทั้งศึกษาแนวทางการบริหารงานและเสนอแนวทางการ
บริหารงานที่เหมาะสมเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์การเพื่อลดอัตราการลาออกของข้าราชการในสังกัด
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก   
 

วัตถุประสงค ์
 

1) เพื่อศึกษาสาเหตุของการลาออกของข้าราชการในสังกัดส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก 

2)  เพื่อเสนอแนะแนวทางการบริหารงานเพื่อลดอัตราการลาออกของข้าราชการในสังกัด
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก 

 

วิธีการศึกษา และกรอบแนวคิดในการศึกษา 
  

การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แนวทางการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Study) โดยใช้วิธีการ  
เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ การศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล และการสังเกตการณ์ 
ผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง ที่มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถตอบสนอง  ต่อ
วัตถุประสงค์ของการศึกษาได้เป็นอย่างดี โดยผู้วิจัยได้มีการเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ได้แก่ 1) ข้าราชการ
ที่ลาออก 2) ข้าราชการที่ยังคงปฏิบัติราชการอยู่ 3) ข้าราชการที่โอยย้ายไปสังกัดส่วนราชการอ่ืน 
นอกจากนี้ ผู ้ว ิจัยได้น าข้อมูลที ่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลทั้ง 3 กลุ ่ม เพื ่อวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) และเชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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ผลการศึกษา 
 
1) สาเหตุการลาออกของข้าราชการในสังกัดส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดพิษณุโลก พบว่า 
(1)  ปัญหาส่วนตัวของข้าราชการและปรับตัวในการปฏิบัติราชการของข้าราชการ   
ข้าราชการที่ลาออกเกิดจากปัญหาส่วนตัว ทั้งในเรื่องสุขภาพ เนื่องจากไม่มีเวลาออก

ก าลังกาย หรือดูแลตัวเอง เนื่องจากภาระงานที่ได้รับมอบหมายนั้นเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการที่
อัตราก าลังเกษียณอายุราชการ และลาออก เมื่อมีข้าราชการลาออก ภาระงานของข้าราชการที่
ลาออกจะต้องมอบหมายให้ข้าราชการที่ยังคงอยู ่ จะต้องน าภาระงานของคนที่ ลาออกไปนั้น มา
มอบหมายให้ข้าราชการที่ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ อีกทั ้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่นไม่จัดสรร
อัตราก าลังมาให้ เนื่องจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครบก าหนดระยะเวลาตั้งแต่เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 
2561 และไม่มีการเปิดสอบบรรจุ ส่งผลให้เกิดภาวะงานล้นคน จึงท าให้ท้องถิ่นจังหวัดมีแนวทางใน
การบริหารงานบุคคล มีการแต่งตั ้งโยกย้ายงานของข้าราชการในส านักงาน โดยให้ข้าราชการ
ปฏิบัติงานในลักษณะงานที่ไม่ตรงกับคุณวุฒิและไม่ตรงกับความรู้ความสามารถ ซึ่งก่อนที่จะมีการ
โยกย้ายนั้น ไม่สอบถามความคิดเห็นของข้าราชการที่ถูกโยกย้าย อีกทั้งการโยกย้ายข้าราชการที่
ปฏิบัติหน้าที่ตามอ าเภอต่าง ๆ ในต าแหน่งท้องถิ่นอ าเภอ ที่มีความคุ้นเคยกับพ้ืนที่เป็นอย่างดีแล้ว ไป
ปฏิบัติหน้าที่อ าเภออีกอ าเภอหนึ่งซึ่งท าให้การประสานงาน การขอความร่วมมือต่าง  ๆ เป็นไปด้วย
ความยากล าบาก เมื่อเกิดภาวะงานล้นคนในลักษณะเช่นนี้ ท าให้ข้าราชการที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่นั้น 
รับภาระงานเพิ่มขึ้น อีกทั้งผู้บริหารจังหวัด กล่าวคือ ผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัด 
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบอ านาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดก ากับดูแลส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นในบางเรื่อง รวมทั้งรูปแบบในการจัดท าหนังสือราชการภายนอกและบันทึกข้อความ
จะต้องถูกต้องตามระเบียบงานสาธารบรรณ อีกทั้งยังเรียกพบข้าราชการที่เสนอหนังสือให้รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดพิจารณาลงนามให้อธิบายรายละเอียดของเรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณาลงนามในบางครั้ง
ถูกเชิญให้เข้าพบหลังเวลา 16.30 น. และการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานตามที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องจัดท าขึ้น เช่น ระบบ E-GP การส่งข้อมูลทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ แอพลิเคชัน LINE การพัฒนาและการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ e-learning ท าให้
ข้าราชการต้องปรับตัวให้พร้อมส าหรับแนวนโยบายและวิธีการบริหารของผู ้บริหาร จึงท าให้
ข้าราชการที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ที่ปฏิบัติราชการอยู่นั้น ต้องมาทบทวนการท างานของตนเองว่าจะ
สามารถปฏิบัติงานตามที่ผู้บริหารระดับจังหวัดได้ให้นโยบายไว้หรือไม่ เนื่องจากไม่มีภาระผูกพันกับ
องค์การแล้ว หากลาออกไปเงินบ านาญที่ได้รับเพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ ข้าราชการบางรายตัดสินใจ
ลาออกเนื ่องจากต้องดูแลบุพการี ไม่มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน อีกทั้งการท างานที่ต้องอาศัย
เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น  
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(2)  ปัญหาการบริหารงานของท้องถิ่นจังหวัด  
การบริหารงานของท้องถิ่นจังหวัดคนปัจจุบัน จากเดิมเคยด ารงต าแหน่งนิติกร และ

ปฏิบัติหน้าที่ที ่ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลกก่อนที่จะมาด ารงต าแหน่ง
ท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลกในปัจจุบัน ซึ่งลักษณะงานของนิติกรนั้น ค่อนข้างจะมีความเคร่งครัดตาม
ระเบียบกฎหมาย ไม่มีความยืดหยุ่น ยังไม่มีประสบการณ์ในการบริหารงานเท่าที่ควร ด้วยความที่
ข้าราชการส่วนมากของส านักงานมีอายุมากกว่าท้องถิ่นจังหวัด การบังคับบัญชาข้าราชการที่มีวยัวุฒิ
และอายุราชการสูงกว่าจึงเป็นไปได้ยาก การจะใช้อ านาจในการบริหารใดๆ ยังมีความย าเกรง
ผู้ใต้บังคับบัญชา อีกทั้ง การบริหารทรัพยากรบุคคล การขาดแคลนอัตราก าลังเนื่องจากการลาออก
ของข้าราชการและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไม่ได้จัดสรรอัตราก าลังมาทดแทนต าแหน่งว่าง
เนื่องจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครบก าหนดระยะเวลาตั้งแต่เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561 และไม่มีการ
เปิดสอบบรรจุ ส่งผลให้เกิดภาวะงานล้นคน จึงท าให้ท้องถิ่นจังหวัดมีแนวทางในการบริหารงานบุคคล 
มีการแต่งตั้งโยกย้ายงานของข้าราชการในส านักงาน โดยให้ข้าราชการปฏิบัติงานในลักษณะงานที่ไม่
ตรงกับคุณวุฒิ ซึ่งก่อนที่จะมีการโยกย้ายนั้น ไม่สอบถามความคิดเห็นของข้าราชการที่ถูกโยกย้ าย 
พร้อมด้วยการโยกย้ายข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ตามอ าเภอต่างๆในต าแหน่งท้องถิ่นอ าเภอ ที่มี
ความคุ้นเคยกับพื้นที่เป็นอย่างดีแล้ว ไปปฏิบัติหน้าที่อ าเภออีกอ าเภอหนึ่งซึ่งท าให้การประสานงาน 
การขอความร่วมมือต่างๆ เป็นไปด้วยความยากล าบาก 

(3)  แรงจูงใจในการท างาน  
ด้วยภาระงานที่เพิ่มขึ้นท าให้ข้าราชการมีปฏิสัมพันธ์กันน้อยลง จากที่เคยรับประทาน

อาหารกลางวันร่วมกัน ก็แยกเป็นกลุ ่มงาน การศึกษาดูงานนอกสถานที่ กิจกรรมในการละลาย
พฤติกรรม ที่เคยมีในทุกเทศกาล เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ และวันเกิดของบุคลากร จาก
เดิมที่เคยมี ปัจจุบันไม่มีกิจกรรมลักษณะนี้ ข้าราชการแต่ละคนก็ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
เท่านั้น 

แต่ข้าราชการที่ยังคงปฏิบัติราชการอยู่ให้กล่าวถึงสาเหตุการลาออกของข้าราการที่
ลาออกว่า หากได้ทบทวนวิธีการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดจะ
พบว่าแนวทางในการบริหารงานหรือข้อเสนอแนะต่างๆที่เสนอแนะมานั้นเป็นสิ่งที่ดีและเป็นแนวทางที่
จะท าให้งานมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมหากข้าราชการปรับตัวได้และเรียนรู้จะให้เราเป็นผู้ที่มีทักษะ
การท างานมากขึ้น  

ส าหรับสาเหตุของข้าราชการที่โอนย้ายไปสังกัดส่วนราชการอื่น  คือ การมอบหมายงาน
ไม่ตรงกับคุณวุฒิและความรู้ความสามารถโดยไม่สอบความความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา และ 
การปฏิบัติงานไม่ตรงกับความรู้ความสามารถเนื่องจาก สมัครสอบแข่งขันของกรมโยธาธิการและผัง
เมือง แต่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอให้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้จึงได้มาปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดกรม
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ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งไม่มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของท้องถิ่นเนื่องจาก ความรู้ที่ใช้
สอบแข่งขันเป็นความรู้ที่เก่ียวกับกรมโยธาธิการและผังเมือง  

ส าหรับข้าราชการที่ยังคงปฏิบัติราชการอยู่ในส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดพิษณุโลกสัมภาษณ์ในประเด็นว่าท าไมยังปฏิบัติราชการอยู่ หากจะลาออกในอนาคตเหตุผลใด
ที่จะท าให้ท่านลาออกจากราชการ เนื่องจากยังมีภาระผูกพันกับองค์การตลอดจนยังต้องการแสวงหา
ความก้าวหน้าในอาชีพ และสามารถปรับตัวเพ่ือรองรับนโยบายการบริหารงานของผู้บริหาร  

2)  เสนอแนะแนวทางในการบริหารงานเพื่อลดอัตราการลาออกของข้าราชการในสังกัด
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก  

การก าหนดนโยบายที ่ช ัดเจนในการขับเคลื ่อนองค์การ เมื่อเกิดปัญหาการขาดแคลน
อัตราก าลังที่เกิดจากการลาออกของข้าราชการ ประกอบกับภาระงานที่เพิ่มขึ้น ท้องถิ่นจังหวัดใน
ฐานะผู้บริหารองค์การจะต้องวิเคราะห์สภาพปัญหา และหาวิธีการในการแก้ไขปัญหา ทบทวนภารกิจ
หลักของส านักงาน ภารกิจใดที่ไม่ใช่ภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ไม่ควรไปรับมา และ
ก าหนดนโยบายในการขับเคลื่อนองค์การให้บรรลุเป้าหมายและลดอัตราการลาออกโดยการสอบถาม
ความคิดเห็น และออกแบบแนวทางร่วมกัน 
 การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเป็นสิ่งส าคัญในการปฏิบัติงาน  ซึ่งแรงจูงในระดับแรกที่
ควรจะมีเป็นพื้นฐาน คือ การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน หากการประเมิน
ดังกล่าว ประเมินจากผลส าเร็จของงาน การมาท างานตรงเวลา รวมทั้งการให้ความร่วมมือในกิจกรรม
อื ่นๆที ่นอกเหนือจากการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานที ่มีความยุติธรรมไม่เอา
ความสัมพันธ์ส่วนตัวมาเป็นตัวชี้วัด จะท าให้ข้าราชการมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน      

การประชุมมอบนโยบายประจ าเดือนและมอบหมายภารกิจพร้อมทั้งสะท้อนปัญหาอุปสรรค
ในการปฏิบัติงาน การประชุมประจ าเดือน เพ่ือมอบนโยบาย ติดตามงาน และสะท้อนปัญหาอุปสรรค
ที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถสามารถสะท้อนปัญหา แล้วก าหนดวิธีในการ
แก้ไขปัญหาร่วมกัน ในสภาวะที่คลาดแคลนอัตราก าลังเช่นนี้ หากขอรับการจัดสรอัตราก าลังไปที่กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว แต่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไม่จัดสรรอัตราก าลังมาให้ ควรใช้
วิธี การใช้ทรัพยากรร่วมกัน คือให้ท้องถิ่นจังหวัดขอความอนุเคราะห์จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในการจ้างลูกจา้งมาช่วยราชราชการที่ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการสนับสนุนงานของ
ข้าราชการ  

การพัฒนาศักยภาพของข้าราชการ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเพื่อเป็นการเพ่ิม
ทักษะในการปฏิบัติงานให้ทันต่อโลกและทันต่อระเบียบกฎหมายที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

การสร้างวัฒนธรรมโดยการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในองค์การ การจัดให้มีกิจกรรม
ที่เป็นการสานสัมพันธ์ของบุคลากรภายในองค์การเพื่อลดความตึงเครียดจากการปฏิบัติงานและมี
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สัมพันธ์ท าไมตรีที่ดีต่อกันตลอดจนการให้ความส าคัญกับบุคลากรทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ
ลูกจ้างควรได้รับการดูแลเอาใจใส่จากท้องถิ่นจังหวัดและการปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน 

ผ ู ้บ ังค ับบ ัญชาควรสอนงานให ้ก ับข ้าราชการเพ ื ่อเป ็นการสร ้างความส ัมพ ันธ ์กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาและลดช่องว่างระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชากับผู้บังคับบัญชาหากการงานมีปัญหา
อุปสรรคประการใดผู้ใต้บังคับบัญชาจะได้มีความกล้าในการที่จะขอค าแนะน าหรือค าปรึกษาจาก
ผู้บังคับบัญชาการจัดกิจกรรมกาแฟยามเช้าหรือกิจกรรม SOFA Meeting ซึ่งเป็นการเปิดกิจกรรมที่
เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในองค์การได้มีกิจกรรมร่วมกันควรจัดให้มีอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งหรือ
สองอาทิตย์หนึ่งครั้งหากใครมีเหตุสุดวิสัยหรือติดราชการอ่ืนให้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน 

 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
1)  สรุปผลการศึกษา 

(1) สาเหตุที่การลาออกของข้าราชการในสังกัดส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดพิษณุโลก 

พบว่าสาเหตุที่ท าให้ข้าราชการในสังกัดส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
พิษณุโลกลาออกเป็นผลมาจากการปรับตัวของข้าราชการ ให้สอดคล้องกับการบริหารของผู้ว่าราชการ
จังหวัด และท้องถิ่นจังหวัด ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบนโยบายการบริหารงานและท้องถิ่นจังหวัด
ในฐานะผู้บังคับบัญชาข้าราชการส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดได้รับนโยบายในการสั่ง
การข้าราชการในสังกัดส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดได้พิจารณามอบ
อ านาจบางส่วนให้รองผู ้ว ่าราชการจังหวัดก ากับดูและการปฏิบัติหน้าที ่ของข้าราชการ ซึ่ งการ
บริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดคนปัจจุบันปรับเปลี่ยนรูปแบบและกระบวนการท างานเพื่อให้มี
ผลสัมฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมท าให้ข้าราชการบางคนไม่สามารถปรับตัวได้ เช่น ในกรณี
การร่างหนังสือราชการซึ่งต้องมีความเป็นระเบียบแบบแผนตามที่ระเบียบกฎหมายก าหนด ทั้งหนังสือ
ราชการภายในละบันทึกข้อความ การเรียกข้าราชการเข้าพบเพ่ือชี้แจงรายละเอียดของงานตามแฟ้มที่
เสนอเพื่อพิจารณาลงนาม หลังเวลา 16.30 น. ซึ่งถือว่าเป็นนอกเวลาราชการ และการเพิ่มกระบวนการ
ขั้นตอนในการท างานในเรื่องต่างๆ เพื่อประสิทธิภาพของการท างาน แต่หนังสือสั่งการจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นบางเรื่องมีการก าหนดระยะเวลาและมีเวลาที่กระชั้นชิด ประกอบกับการ
เพิ่มขั้นตอนดังกล่าว ท าให้ข้าราชการต้องปรับตัวและต้องท างานอย่างรวดเร็วเพื่อให้รายงานข้อมูล
และด าเนินการให้แล้วเสร็จตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด ท า ให้ข้าราชการบางส่วน
ปรับตัวไม่ได้ เนื่องจากความคล่องตัวของร่างกาย สภาพร่างกาย ตลอดจนปัญหาสุขภาพและน าไปสู่
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ภาวะเครียดจากงาน ท าให้ต้องทบทวนการท างานของตนเอง เมื่อพิจารณาแล้วว่าไม่มีข้อผูกพันกับ
องค์การ ภาวะหนี้สิน แลภาระทางครอบครัว หากตัดสินใจลาออกไปแล้ว เงินบ านาญที่ได้รับเพียงพอ
ต่อการด ารงชีพ 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปัญหาในการใช้คนไม่ตรงกับคุณวุฒิ ท าให้ข้าราชการต้อง
ปรับตัวและศึกษาทบทวนระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเพ่ิมเติม ท าให้เกิดความล่าช้า
ในการปฏิบัติงาน จึงมีข้าราชการที่ตัดสินใจลาออกเนื่องจากสภาพร่างกายที่ไม่พร้อมรับการปรับตัวให้
เข้ากับงานที่ได้รับมอบหมาย จึงตัดสินใจลาออกและโอนย้ายไปยังส่วนราชการอื่น อีกทั้งภาระงาน
ของข้าราชการที่ลาออกไปถูกมอบหมายให้กับข้าราชการที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ ซึ่งข้าราชการหนึ่งคน
จะรับภาระงานเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยังไม่จัดสรรอัตราก าลังมา
ทดแทนข้าราชการที่ลาออกไปท าให้ภาวะงานล้นคน ข้าราชการเริ่มมีปฏิสัมพันธ์กันน้อยลง เนื่องจาก
ภาระงานที่เพ่ิมมากข้ึน ท้องถิ่นจังหวัดไม่ได้ก าหนดแนวทางในการสร้างแรงจูงใจ และขวัญก าลังใจใน
การปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับ สกาวรัตน์ อินทุสมิต (2543, น. 22-24) การลาออกเป็นพฤติกรรมใน
ระดับองค์กรเมื่อพนักงานมีการลาออกก่อให้เกิดผลกระทบต่อองค์กรหลายๆ ด้านดังนี้ 1) ความ
วุ่นวายยุ่งเหยิงในการปฏิบัติงานการลาออกของพนักงานจะก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายแก่องค์การในรูปของ
ความวุ่นวายยุ่งเหยิงในการปฏิบัติงาน ท าให้ขั้นตอนการท างานเสียระบบขาดความต่อเนื่องและนับถือ
ผลผลิตที่สูญเสียไปจนกว่ามีพนักงานใหม่เข้ามารับหน้าที่แทนหน่วยงานต่างๆพนักงานจะท างาน
ร่วมกันมีการประสานงานเมื ่อพนักงานคนใดคนหนึ่งลาออกย่อมส่งผลกระทบต่องานในความ
รับผิดชอบบุคคลอื่นและท าให้ประสิทธิภาพการท างานโดยรวมลดลง 2) การท าให้สมาชิกคนอื่นๆใน
องค์กรเสียขวัญการลาออกของพนักงานที่เป็นที่รู้จักหรือพนักงานที่มีต าแหน่งสูงมีความส าคัญใน
องค์กรจะส่งผลให้บุคคลอื่นๆ เกิดความไม่แน่ใจที่จะท างานต่อไปเสียขวัญมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อองค์กร
และเริ่มหาหนทางที่จะไปท างานในองค์กรอ่ืน 3) เกิดภาพพจน์ที่ได้ดีกับองค์กร องค์กรที่มีการลาออก
ของพนักงานในอัตราสูงจะท าให้ภาพพจน์ขององค์กรในสายตาของสาธารณะชนเสียไป 

(2)  เพื่อเสนอแนะแนวทางในการบริหารงานเพื่อลดอัตราการลาออกของข้าราชการใน
สังกดัส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก 

การเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติงานของท้องถิ่นจังหวัด ต้องมีการก าหนดนโยบายใน
การขับเคลื่อนองค์การโดยการน าเอาภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นกรอบในการ
ก าหนดนโยบายในการขับเคลื่อนองค์การให้บรรลุเป้าหมาย โดยที่ ให้ข้าราชการต้องร่วมกันเสนอ
แนวทางในการก าหนดนโยบายและหาทางออกร่วมกันในการขับเคลื่อนองค์การไปสู่เป้าหมาย รวมทั้ง
การสร้างขวัญก าลังใจและแรงจูงใจให้กับคนในองค์การในโอกาสพิเศษต่างๆ การบริหารทรัพยากร
มนุษย์หากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยังไม่จัดสรรอัตราก าลังทดแทนอัตราว่างให้ท้องถิ่นจังหวัด
หารือกับองค์กรปกครองท้องถิ่นในพ้ืนที่ เพ่ือการขอรับส่วนสนับสนุนบุคลากรขององค์กรปกครองส่วน



58 
 

ท้องถิ่นมาช่วยสนับสนุนการท างานของส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจนกว่ากรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจะจัดสรรอัตราก าลังมาทดแทน ตลอดจนวัฒนธรรมองค์การเพื่อลดอัตราการลาออก
การให้ความส าคันกับบุคลากรในองค์การในทุกโอกาสมีการแลกของขวัญในวันขึ้นปีใหม่ มีการจัด
กิจกรรมวันสงกรานต์ขององค์การ ให้ของขวัญและเค้กวันเกิดเนื่องในวันคล้ายวันเกิด การจัดให้มีการ
ร่วมรับประทานอาหารหรือกิจกรรมที่ท าร่วมกันนอกเหนือจากการปฏิบัติราชการ รวมทั้งกิจกรรม
กาแฟยามเช้า โดยจัดให้มีอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเพื่อเป็นการสนทนาปรึกษาหารือเกี่ยวกับการ
งานอย่างไม่เป็นทางการเพื่อลดความตึงเครียดก่อนเริ่มท างานโดยให้ข้าราชการต้องเข้าร่วมทุกคน 
และกิจกรรมการการพัฒนาศักยภาพในการท างานทั้งรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
กล่าวคือรูปแบบที่เป็นทางการ โดยการเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ตลอดจนการสร้างแรงบันดาลในการท างาน และรูปแบบที่ไม่เป็นทางการคือ การสันทนาการและ
ละลายพฤติกรรมเพื่อลดช่องว่างของการท างานระหว่างข้าราชการสายปฏิบัติงาน หัวหน้างาน และ
ท้องถิ่นจังหวัด 

2)  อภิปรายผล  
 การศึกษาวิจัย เรื่องสาเหตุการลาออกของข้าราชการในสังกัดส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก  

(1) สาเหตุการลาออกของข้าราชการในสังกัดส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดพิษณุโลก  

สาเหตุดังกล่าวเกิดจากแนวทางในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีความเป็น
ระเบียบแบบแผน ตามที่กฎหมายก าหนด การเพิ่มขั้นตอนในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การท างาน ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้มอบอ านาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน
และก ากับดูแลส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมกับมีการมอบนโยบายในการบริหารงาน 
ซึ่งได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการในการบริหารงานในหลายรูปแบบ นับตั้งแต่รูปแบบในการร่างหนังสือ
ราชการภายนอก การร่างบันทึกข้อความ การตลอดจนเพิ่มกระบวนงานในการท างานเพื่อให้งานมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น และมีการเชิญข้าราชการที่เสนอหนังสือราชการให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด
พิจารณาลงนาม เพื่ออธิบายและชี้แจงความเป็นมาของเรื่องดังกล่าวหลังเวลา 16.30 น. หลังเวลา
ราชการ ซึ่งถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมากหากเปรียบเทียบกับการบริหารงานของผู้ว่าราชการ
จังหวัดในยุคที่ผ่านมา ท าให้ข้าราชการบางคนที่ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับการบริหารงานประกอบ
กับสภาพร่างกายของข้าราชการในวัยใกล้เกษียณที่มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานน้อย จึงท าให้เกิด
ความตึงเครียดในการท างานและส่งผลต่อสุขภาพจิต สุขภาพกาย ข้าราชการเกือบทุกรายที่ลาออกไป
ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าในการลาออกเพ่ือไปดูแลสุขภาพดูแลครอบครัวและหมดภาระผูกพันต่อองค์การ 
บุตรส าเร็จการศึกษาแล้ว ไม่มีหน้าที่อื่นใดรวมทั้งเงินบ านาญหลังจากลาออกเมื่อคิดค านวณแล้วเป็น
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เงินที่สามารถด ารงชีพอยู่ได้อย่างสบาย มีเวลาอยู่กับครอบครัว และดูแลสุขภาพ และขาดแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับ Mowday et al. (1982) กล่าวว่าการที่พนักงานจะมีความตั้งใจที่จะ
คงอยู่หรือลาออกจากองค์การเป็นผลมาจาก 2 ปัจจัยใหญ่ ๆ คือ ความรู้สึกของพนักงานที่มีต่องาน 
(Affective Responses to the Job) สามารถน าไปสู่พฤติกรรมความตั้งใจที่จะลาออกและก่อให้เกิด
พฤติกรรมการลาออกได้ เช่น ความพึงพอใจใน การท างาน ความผูกพันต่อองค์การ ความผูกพันต่อ
งาน เป็นต้น แต่ในขณะเดียวกันความรู้สึกเหล่านี้ ก็สามารถช่วยลดความตั้งใจและปัจจัยที่ไม่เกี่ยวข้อง
กับงาน (Non-work) เช่น การทดลองงาน ความต้องการแรงงาน ความจ าเป็นในชีวิตสมรส ความ
ผูกพันในครอบครัว การฝึกงาน ฯลฯ เป็นสิ่งที่สามารถเพ่ิม หรือลด ความตั้งใจที่จะลาออกด้วยเช่นกัน 

(2)  เสนอแนะแนวทางในการบริหารงานของท้องถิ่นจังหวัดเพ่ือลดอัตราการลาออก 
การก าหนดนโยบายในการขับเคลื่อนองค์การโดยการน าเอาภารกิจหลักของกรมส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่นมาเป็นกรอบในการก าหนดนโยบายก าหนดภารกิจของส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นคือการประสานงานการสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการด าเนินงานหรือ
การจัดบริการสาธารณะตามอ านาจหน้าที่หากภารกิจใดที่ไม่ใช่ภารกิจหลักของส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ ่นควรให้ความส าคัญเป็นล าดับรองจากภารกิจหลักในสภาวการณ์ที ่ขาดแคลน
อัตราก าลังเช่นนี้ รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็นของข้าราชการเพื่อก าหนดนโยบายและเสนอแนะ
แนวทาง ในการลดอัตราการลาออกและการบริหารงานร่วมกัน การบริหารทรัพยากรมนุษย์การใช้คน
ให้ถูกกับงานให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที ่ให้ตรงตามคุณวุฒิ หากมีการปรับเปลี ่ยนหรือโยกย้าย
ข้าราชการที่ปฏิบัติงานไม่ตรงกับคุณวุฒิ ผู้บังคับบัญชาจะต้องก ากับดูแลและให้ค าปรึกษาในการ
ปฏิบัติงาน หากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยังไม่จัดสรรอัตราก าลังมาทดแทนต าแหน่งว่าง ให้
ท้องถิ่นจังหวัดขอความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ เพื่อขอยืมตัวพนักงานส่วน
ท้องถิ่นหรือลูกจ้างมาสนับสนุนหรือช่วยราชการในส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จนกว่ากรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะจัดสรรอัตราก าลังมาทดแทนอัตราว่าง ตลอดจนการจัดกิจกรรมการ
พัฒนาศักยภาพข้าราชการโดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านที่เกี ่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานหรือการสร้างแรงจูงใจในการท างานเพื่อพัฒนาศักยภาพในการท างานของข้าราชการ
รวมทั้งเชิญวิทยากรที่มาจากท าสันทนาการในการละลายพฤติกรรมเพื่อลดความตึงเครียดในการ
ท างานและสร้างสัมพันธ์ท าไมตรีร่วมกันระหว่างข้าราชการด้วยกันเอง การท างานเป็นทีม และการ
สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ท้องถิ่นจังหวัดควรสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเพ่ือ
เป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ โดยท้องถิ ่นจังหวัดควรมีการให้
ค าแนะน าและให้ค าปรึกษาเพื่อเป็นการลดช่องว่างระหว่างท้องถิ่นจังหวัดกับข้าราชการเพื ่อให้
ข้าราชการมีความกล้าที่จะขอค าปรึกษาจากท้องถิ่นจังหวัด รวมทั้งการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ที่มีความยุติธรรมโดยพิจารณาจากการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่ข้าราชการ
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ต้องมีส่วนร่วมที่นอกเหนือจากการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับทฤษฎีแรงจูงใจของ เฮอร์ชเบิร์ก ที่เรียกว่า
ทฤษฎีสองปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยจูงใจ (Motivator Factors)  ปัจจัยค ้าจุน (Hygiene Factor) ซึ่งปัจจัย
ค ้าจุน (Hygiene Factor) มีความสัมพันธ์โดยตรงกับ สิ่งแวดล้อมภายนอกของงาน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ลด
ความไม่พอใจในงานอันจะท าให้คนท างานได้เป็นปกติในองค์การเป็นเวลานาน ปัจจัยเหล่านี้ไม่ถือว่า
เป็นสิ่งจูงใจในคนท างานมากข้ึน แต่มีส่วนช่วยให้คนท างานสุขสบายมากข้ึน ป้องกันไม่ให้คนผละออก
จากงาน ถ้าปัจจัยนี้ไม่มีในงานหรือจัดไว้ ไม่ดี จะท าให้ขวัญของคนท างานไม่ดี ปัจจัยเหล่านี้ได้แก่     
1) เงินเดือน 2) โอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต 3) ความสัมพันธ์กับผู ้บังคับบัญชา           
4) ความสัมพันธ์กับเพื ่อนร่วมงาน 5) ความสัมพันธ์กับผู ้ใต้บังคับบัญชา 6) สถานะของอาชีพ           
7) นโยบายและการบริหารงาน 8) สภาพการท างาน 9) ความเป็นอยู่ส่วนตัว 10) ความมั่นคงในงาน 
และ 11) การปกครองบังคับบัญชา  

อีกทั้งการสร้างวัฒนธรรมองค์การ การจัดกิจกรรมกาแฟยามเช้าหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์เพ่ือ
เป็นการสร้างสัมพันธ์ท าไมตรีระหว่างเพื่อนร่วมงานให้ผ่อนคลายก่อนที่จะเริ่มงานหากมีข้อสงสัยที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานก็สามารถที่จะสอบถามระหว่างกันได้อย่างไม่เป็นทางการโดยให้ข้าราชการ
ที่ไม่ติดภารกิจเข้าร่วมทุกคนโดยไม่มีข้อยกเว้นพร้อมทั้งจัดให้มีการรับประทานอาหารร่วมกันทุกคน
อย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งการเข้าร่วมกิจกรรมที่นอกเหนือจากการปฏิบัติราชการจะต้องมีการลง
ชื่อฝ่ายบริหารทั่วไปจะต้องจัดท ารายงานการเข้าร่วมกิจกรรมของข้าราชการและบุคลากรเสนอ
ท้องถิ่นจังหวัดทุกกิจกรรมและท้องถิ่นจังหวัดต้องน าผลการรายงานดังกล่าวมาประกอบการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนหรือการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ข้าราชการนั้น
อยากเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกกิจกรรมที่นอกเหนือจากการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับ Robbins 
(1997, p. 237) ได้กล่าวถึงลักษณะของวัฒนธรรมองค์การประกอบด้วยลักษณะ 15 ประการคือ 1)  
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และความกล้าเสี่ยง (Innovation and Risk Taking; RiskTo Lerance) เป็น
ระดับของการสนับสนุนให้พนักงานประดิษฐ์คิดค้นหรือริเริ่มสิ่งใหม่ๆ ตลอดจนมีความกล้าเสี่ยงในการ
ปฏิบัต ิงาน หรือตัดสินใจในองค์กรความรับผิดชอบ อิสระ เสรีภาพใน การคิดค้นหรือริเริ่ม 
สิ่งใหม่ๆ ที่องค์กรเปิดโอกาสให้บุคคล 2) การให้ความสนใจในรายละเอียด (Attention to Detail)  
คือ การที่พนักงานให้ ความส าคัญในรายละเอียดการด าเนินการในองค์กรเพียงไรกล่าวคือองค์กร
มุ่งหวังให้พนักงาน ปฏิบัติงานต่างๆ โดยให้ความส าคัญกับความถูกต้องในรายละเอียดต่างๆ 3) การมุ่ง
ผลส าเร็จหรือผลงาน (Outcome Orientation) ระดับของการที่ผู้บริหารใน องค์กรให้ความส าคัญกับ
ผลส าเร็จหรือผลงานขององค์กรมากกว่ากระบวนการหรือวิธีการในการ บรรลุผลดังกล่าวเป็นการ
พิจารณาว่าองค์กรเน้นผลงานหรือวิธีการในการท างาน 4) การให้ความส าคัญกับบุคคล (People 
Orientation) การตัดสินใจหรือด าเนินการต่าง ๆ ในองค์กรพิจารณาถึงผลกระทบที่มีต่อบุคคลใน
องค์กรมากน้อยเพียงไรเป็นการพิจารณาถึงลักษณะ ขององค์กรด้านการให้ความส าคัญของบุคคล 5) 
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การท างานเป็นทีม (Team - Orientation) องค์กรมีการออกแบบงานหรือจัดรูปงาน ที่ให้การท างาน
มีการร่วมกันท างานในรูปทีมงานมากกว่าให้บุคคลแต่ละคนท างานโดยอิสระหรือเน้น การท างาน
รายบุคคล 6) การท างานเชิงรุก (Aggressiveness) องค์กรให้ความส าคัญกับระดับของการแข่งขัน 
และการปฏิบัติงานเชิงรุกของพนักงานในองค์กรมากน้อยเพียงใดองค์กรกระตุ้นหรือเน้นการแข่งขัน 
มากกว่าการปล่อยให้ทุกอย่างด าเนินไปเรื ่อยๆหรือตามยถากรรมมากน้อยเพียงไร  7) ความมี
เสถียรภาพ (Stability) ระดับของการให้ความส าคัญกับการรักษาเสถียรภาพ และสภาพเดิมของ
องค์กรมีมากน้อยเพียงไร 8) ทิศทางขององค์กร (Direction) การปฏิบัติงานขององค์กรมีการก าหนด
เป้าหมายและ ผลการปฏิบัติงานไว้ชัดเจนมากน้อยเพียงไร 9) บูรณาการในองค์กร (Integration) คือ 
ระดับของการปฏิบัต ิงานร่วมกันระหว่าง หน่วยงานย่อยๆ ในองค์กรการสนับสนุนให้มีการ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานย่อยการปฏิบัติการที่ สอดคล้องกลมกลืนกันของหน่วยงานย่อยใน
องค์กร 10) การสนับสนุนจากผู ้บริหาร (Management Support) ได้แก่ ระดับของการให้การ 
ช่วยเหลือและสนับสนุนต่อผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้บริหาร  11) การควบคุม (Control) ได้แก่ การที่
องค์กรมีกฎระเบียบข้อบังคับตลอดจนการบังคับ บัญชาโดยตรงในการควบคุมพฤติกรรมของพนักงาน 
12) การเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร (Identity) คือ ระดับของการที่สมาชิกในองค์กรมีความ เชื่อหรือเห็น
ว่าตนเป็นสมาชิกขององค์กรและมององค์กรทั้งองค์กรในภาพรวมมากกว่าการสนใจ เฉพาะหน่วยงาน
ของตน 13) ระบบการให้รางวัล (Reward System) ได้แก่ การที่องคก์รมีระดับของการให้รางวัล จาก
ผลงานของพนักงานมากกว่าการให้รางวัลจากความสนิทกันระบบอาวุโสหรือความชอบส่วนตัว  14) 
การจัดการกับความขัดแย้ง (Conflict Tolerance) คือ ระดับของการที ่องค์กร สนับสนุนให้
ผู ้ปฏิบ ัติงานสามารถวิพากษ์ว ิจารณ์และจัดการความขัดแย้งอย่างเปิดเผย  15) รูปแบบการ
ติดต่อสื่อสาร (Communication Pattern) ได้แก่ ระดับของความเป็น ทางการในการติดต่อสื่อสาร
ตามสายการบังคับบัญชา 

3)  ข้อเสนอแนะ  
(1)  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
เนื่องจากส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่นจังหวัดพิษณุโลก เป็นราชการส่วน

ภูมิภาคสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายใต้การก ากับดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัด ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน แต่การก าหนดโครงสร้าง อ านาจหน้าที่ พันธกิจ การ
บริหารงานบุคคล งบประมาณในการบริหารจัดการภายใน (งบอ านวยการ) ของส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก ถูกก าหนดโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สาเหตุการลาออก
ของข้าราชการในสังกัดส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก บางส่วนเกิดจากการ
บริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัด ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการ และการปรับตัวของ
ข้าราชการให้พร้อมปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารงานของผู้ว่าราชการ เมื่อมีข้าราชการลาออก
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จากการปฏิบัติงานแต่อ านาจในการ บรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย หรือการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นอ านาจ
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น ท าให้ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่นขาดแคลน
อัตราก าลัง เกิดภาวะงานล้นคน 

ผู้วิจัยเสนอ โครงสร้างองค์การที่กรมส่งเสริมการปกรองท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้ง 5 กลุ่ม
งาน มีความเหมาะสมตามอ านาจหน้าที่ กล่าวคือ ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการ
ตรวจสอบ กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น กลุ่มงาน
มาตรฐานงานบุคคลท้องถิ่น แต่อัตราก าลังยังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เนื่องการข้าราชการที่
ปฏิบัติหน้าที่นั้นไม่ใช่ปฏิบัติตามข้อสั่งการของสรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเท่านั้ น หากแต่ต้อง
ปฏิบัติตามข้อสั่งการที่ผู ้ว่าราชการจังหวัดสั่งการให้ปฏิบัติหน้าที่ จึงมีข้อเสนอแนะให้เพิ่มกรอบ
อัตราก าลังให้เพียงพอต่อการปฏิบัติราชการ และลูกจ้างเพื่อสนับสนุนการท างานของข้าราชการ การ
จัดสอบบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ ทุก 2 ปี เนื่องจาก กรมมีการเปิดสอบเลื่อนระดับจากระดับช านาญการ 
เลื่อนเป็นระดับช านาญการพิเศษ คือเลื่อนจากสายปฏิบัติงาน เป็นสายบริหารงาน หากไม่มีการเปิด
สอบบรรจุแต่งตั้งทุก 2 ปี จะท าให้อัตราก าลังในสายปฏิบัติงานนั้นขาดแคลน และข้าราชการที่ปฏิบัติ
หน ้าที ่ ในต  าแหน่งท้องถ ิ ่นอ  าเภอทุกอ าเภอ ไปปฏิบ ัต ิร าชการที ่ส  านักงานท้องถิ ่นจังหวัด  
แต่มอบหมายให้ข้าราชก ากับและติดตามการรายงานข้อมูลขององค์กรปกครองท้องถิ่น อ าเภอละ 1 คน   

(2)  ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป  
ในการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาเปรียบเทียบสาเหตุการลาออกของข้าราชการที่ปฏิบัติ

ราชการในส่วนราชการระดับภูมิภาคในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก  และส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก ในเขตภาคเหนือตอนล่าง 1 ในช่วงเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง เดือน 
ตุลาคม 2563 
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ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ่การเลือกซือ้โครงการบ้านเอื้ออาทรของผู้ซื้อ  
กรณีศึกษา โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดอตุรดติถ์ 

 
ชยุตม์  ตันติพลานิสงฆ์*

 

บทคัดย่อ 
  

การค้นคว้าอิสระ เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อโครงการบ้านเอื้ออาทรของผู้ซื้อ 
กรณีศึกษา โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดอุตรดิตถ์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื้อโครงการบ้านเอ้ืออาทรของผู้ซื้อ โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาด และปัจจัยการเลือกซื้อที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อโครงการบ้านเอื้ออาทรในเขตพื้นที
จังหวัดอุตรดิตถ์  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ซื้อบ้าน/เจ้าของบ้าน โครงการบ้านเอื้ออาทรในเขตพื้นที่
จังหวัดอุตรดิตถ์ จ านวน 373 คน โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
การวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้คือ สถิติเชิงพรรณา ได่แก่ ค่าความถ่ี และอัตราส่วนร้อยละ ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ สถิติไค-สแควร์ ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05  

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุ
ระหว่าง 31-40 ปี มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ประกอบอาชีพค้าขาย  

พฤติกรรมการเลือกซื้อบ้านในโครงการเอ้ืออาทร ก่อนที่จะอยู่อาศัยในโครงการบ้านเอ้ืออาทร 
จังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ซื้อส่วนใหญ่ เคยพักอาศัยอยู่บ้านบิดามารดา ญาติพี่น้องมาก่อน ในขณะที่การ
ตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจากโครงการบ้านเอ้ืออาทรมีผลมาจากการส่งเสริมนโยบายของภาครัฐที่ต้องการ
พัฒนาที่อยู่อาศัยส าหรับผู้มีรายได้น้อยให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง เหตุผลที่ตัดสินใจซื้อบ้า น คือ 
การต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยจะนิยมซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่ (บ้านมือหนึ่ง) และก่อนการ
ตัดสินใจซื้อ จะมีพฤติกรรมการเปรียบเทียบพื้นที่ตั้งโครงการบ้านเอื้ออาทรในจังหวัดอุตรดิตถ์ ทั้ง 3 
พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ในเขตพิชัย  พื้นที่ในเขตเมืองอุตรดิตถ์ และพ้ืนที่ในเขตลับแล โดยพื้นที่ตั้งโครงการ
เอ้ืออาทรในเขตลับแลได้รับความสนใจมากที่สุด 

 
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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 การทดสอบสมมติฐาน เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับปัจจัยการเลือกซื้อที่
มีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือ พบว่า อาชีพที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับปัจจัยการเลือกซื้อ ในด้านท าเล
ที่ตั้ง ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อโครงการบ้านเอื้ออาทรของผู้ซื้อ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 และเพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพล
ต่อการเลือกซื้อ พบว่า เพศท่ีแตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพล
ต่อการเลือกซื้อโครงการบ้านเอื้ออาทรของผู้ซื้อ กรณีศึกษาโครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ในด้านราคา อาชีพที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดอิทธิพลต่อการ
เลือกซื้อ ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 
 ส าหรับความต้องการของกลุ่มตัวอย่างต่อผลิตภัณฑ์บ้านในอนาคต พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่มีความต้องการบ้านลักษณะแบบบ้านเดี่ยวสองชั้นมากที่สุด โดยมีขนาดพื้นที่บ้านต่อหลัง 31 – 
35 ตารางวา 
 
ค าส าคัญ:  การเลือกซื้อ โครงการบ้านเอื้ออาทร บ้านเอื้ออาทรจังหวัดอุตรดิตถ์ 
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บทน า 
 
 ที่อยู่อาศัยเป็นปัจจัยหนึ่งในปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ ทุกคนเกิดมา
จะต้องมีที่อยู่เป็นพักผ่อนประจ าของตนเองและครอบครัวผู้มีรายได้น้อยมักจะขาดแคลนที่อยู่อาศัย
เป็นของตนเอง การที่จะมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองสักแห่งไม่ใช่เรื่องง่าย ในอดีตการที่จะมีที่อาศัยเป็น
ของตนเองได้นั้นต้องสร้างบนที่ดินของตนเอง แต่เนื่องด้วยในปัจจุบันที่ดินวัสดุก่อสร้างมีราคาค่อนข้าง
สูงเพราะรัฐบาลมุ่งเน้นพัฒนาประเทศในด้านการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นหลักจึงส่งผลให้ราคา
ที่ดินและวัสดุก่อสร้างมีราคาสูง 
 รัฐบาลยุคอดีตนายกรัฐมนตรี พันต ารวจโท ทักษิณ ชินวัตร จึงได้มีนโยบายเพื่อการแก้ปัญหา
ด้านความมั่งคงในที่อยู่อาศัย เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพของชีวิตของประชาชน
กลุ่มผู้มีรายได้น้อย และกลุ่มผู้ด้อยโอกาส หรือกลุ่มคนที่เพ่ิงเริ่มต้นท างานได้มีบ้านเป็นที่อยู่ของตนเอง 
จึงมอบให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับกระทรวงการคลังด าเนินการ
แก้ปัญหาดังกล่าวโดยมอบหมายให้การเคหะแห่งชาติจัดสร้างที่อยู่ให้แก่ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้มีรายได้
น้อยและพนักงานหน่วยงานของรัฐ เพื ่อได้เช่าซื ้อที ่อยู ่อาศัยเป็นของตนเอง โดยมีระดับรายได้
ครัวเรือนละไม่เกิน 17,500 บาท/เดือน (ระดับรายได้ปี พ.ศ. 2549) ได้ซื้อที่อยู่อาศัยของตนเองใน
ราคาที่เหมาะสม 
 การจัดท าโครงการบ้านเอ้ืออาทรของรัฐบาล ที่จัดสร้างข้ึนเพื่อให้การช่วยเหลือแก่ผู้ที่มีรายได้
น้อยที่ไม่มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง ปลอดภัย โดยยึดหลักการ การบรรเทาความเดือดร้อน และยกระดับ
คุณภาพชีวิตให้แก่ผู ้ด้อยโอกาส และผู้ที ่มีรายได้น้อย นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงค์ในการด าเนิน
โครงการบ้านเอื้ออาทรที่ส าคัญคือ เพื่อเสริมสร้างสายสัมพันธ์อันดี ระหว่างภายในครอบครัว ชุมชน 
และสังคม รวมทั้งสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกส่วนในการพัฒนาชุมชนของตน เพ่ือน าไปสู่
ความเป็นชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
 การเคหะแห่งชาติได้ด าเนินการจัดท าโครงการบ้านเอ้ืออาทร ในการแก้ไขปัญหาขาดแคลนที่
อยู่อาศัย จ านวนทั้งสิ้น 601,727 หน่วย ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในการอยู่
อาศัยให้แก่ กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นผู้ด้อยโอกาสผู้มีรายได้รายน้อยถึงปานกลางโดยโครงการบ้านเอ้ือ
อาทรมีทั้งบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และอาคารชุด ราคา 390,000 บาท ทั่วประเทศ (ราคาขาย ณ ปี 
2549) 
 ทั้งนี้โครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดอุตรดิตถ์ มีจ านวนทั้งสิ้น 3 โครงการ ดังนี้ 
  1)  โครงการบ้านเอื้ออาทรอุตรดิตถ์ (ลับแล) ซึ่งตั้งอยู่ติดกับทางหลวงแผ่นดิน สาย
พระแท่น - ลับแล อุตรดิตถ์ (ทล.1041) ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ ขนาดพื้นที่โครงการ 60-1-
30 ไร่  ลักษณะอาคารบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ทีดินแปลงมาตรฐาน 28 ตารางวา จ านวนหน่วยโครงการ 495 
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หน่วย ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2550 ซึ่งปัจจุบันมีผู้อาศัยเต็มจ านวนหน่วยก่อสร้างคือ 
495 หน่วย ทั้งนี้ในปี 2563 ราคาขายอยู่ที่ 417,000 บาท (เป็นบ้านที่ยึดคืนจากลูกค้าแล้วน ากลับมา
ซ่อมแซม และขายใหม่) ในกรณีซื้อเงินสดไม่รวมดอกเบี้ย ราคาที่ดินขาดเกิน 5,500 บาท/ตารางวา  
  2)  โครงการบ้านเอื้ออาทรอุตรดิตถ์ (งิ้วงาม) ตั้งอยู่ที่ถนนอุตรดิตถ์ - เด่นชัย  ม.1 ต.
งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ขนาดพื้นที่โครงการ 49-0-83 ไร่ ลักษณะอาคารบ้านแฝด 2 ชั้น ที่ดิน
แปลงมาตรฐาน 22.75 ตารางวา จ านวนหน่วยโครงการ 304 หน่วย ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 28 
เมษายน 2551 ซึ่งปัจจุบันมีผู้อาศัยเต็มจ านวนหน่วยก่อสร้างคือ 304 หน่วย ทั้งนี้ในปี 2563 ราคา
ขายอยู่ที่ 417,000 บาท (เป็นบ้านที่ยึดคืนจากลูกค้าแล้วน ากลับมาซ่อมแซม และขายใหม่) ในกรณี
ซื้อเงินสดไม่รวมดอกเบี้ย ราคาที่ดินขาดเกิน 7,300 บาท/ตารางวา 
  3)  โครงการบ้านเอื้ออาทรอุตรดิตถ์ (พิชัย) ตั้งอยู่ที่ ถนนบ้านแก่ง - พิชัย ม.1 ต.ใน
เมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ขนาดพ้ืนที่โครงการ 29-2-20 ไร่ ลักษณะอาคารบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ที่ดินแปลง
มาตรฐาน 22.75 ตารางวา จ านวนหน่วยโครงการ 290 หน่วย ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 17 มกราคม 
2551 ซึ่งปัจจุบันมีผู้อาศัยจ านวน 94 หน่วย ทั้งนี้ในปี พ.ศ. 2563 ราคาขายอยู่ท่ี 390,000 บาท (เป็น
บ้านที่ยึดคืนจากลูกค้า และบ้านใหม่ที่ยังไม่มีผู้ซื้อตั้งแต่ก่อสร้างโครงการ แล้วน ากลับมาซ่อมแซม 
และขายใหม่) ในกรณีซื้อเงินสดไม่รวมดอกเบี้ย ราคาที่ดินขาดเกิน 7,300 บาท/ตารางวา 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น การวิจัยในครั้งนี้จึงมุ่งเน้นที่จะศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เลือกซื้อโครงการบ้านเอื้ออาทรของผู้ซื้อ กรณีศึกษาโครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดอุตรดิตถ์ และน า
ผลการวิจัยเป็นแนวทางในการปรับปรุงการด าเนินธุรกิจของโครงการบ้านเอื้ออาทรในพื้นที่ใกล้เคียง
และพ้ืนที่อ่ืน ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคต่อไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 

เพื ่อศึกษาปัจจัยที ่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื ้อโครงการบ้านเอื ้ออาทรของผู ้ซื้อ 
กรณีศึกษาโครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1)  ท าให้ทราบถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อโครงการบ้านเอ้ืออาทรของ
ผู้ซื้อ กรณีศึกษาโครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดอุตรดิตถ์ 

2)   ผลการวิจัยอาจใช้เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงการด าเนินธุรกิจของโครงการบ้านเอ้ือ
อาทรในพ้ืนที่ใกล้เคียงและพ้ืนที่อ่ืน ๆ ต่อไป 
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การทบทวนวรรณกรรม 

 
 ข้อมูลเกี่ยวกับการเคหะแห่งชาติ 
 บริบทของโครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 โครงการบ้านเอ้ืออาทรจังหวัดอุตรดิตถ์ มีจ านวนทั้งสิ้น 3 โครงการ ดังนี้  

1)   โครงการบ้านเอื้ออาทรอุตรดิตถ์ (ลับแล) ซึ่งตั้งอยู่ติดกับทางหลวงแผ่นดิน สาย
พระแท่น - ลับแล อุตรดิตถ์ (ทล.1041) ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ ห่างจากตัวอ าเภอเมือง
อุตรดิตถ์ประมาณ 10 กิโลเมตรขนาดพ้ืนที่โครงการ 60-1-30 ไร่ ลักษณะอาคารบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ทีดิน
แปลงมาตรฐาน 28 ตารางวา จ านวนหน่วยโครงการ 495 หน่วย ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื ่อวันที ่ 6 
ธันวาคม 2550 ซึ่งปัจจุบันมีผู้อาศัยเต็มจ านวนหน่วยก่อสร้างคือ 495 หน่วย ทั้งนี้ในปี 2563 ราคา
ขายอยู่ที่ 417,000 บาท (เป็นบ้านที่ยึดคืนจากลูกค้าแล้วน ากลับมาซ่อมแซม และขายใหม่) ในกรณี
ซื้อเงินสดไม่รวมดอกเบี้ย ราคาที่ดินขาดเกิน 5,500 บาท/ตารางวา ทั้งนี้โครงการบ้านเอื้ออาทร
อุตรดิตถ์ (ลับแล) เป็นโครงการที่ตั้งอยู่ใกล้อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์มากท่ีสุด ใน 3 โครงการของการเคหะ
แห่งชาติในจังหวัดอุตรดิตถ์ 

2)   โครงการบ้านเอื้ออาทรอุตรดิตถ์ (งิ้วงาม) ตั้งอยู่ที่ถนนอุตรดิตถ์ - เด่นชัย  ม.1 
ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ห่างจากตัวอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ประมาณ 12 กิโลเมตร ขนาดพื้นที่
โครงการ 49-0-83 ไร่ ลักษณะอาคารบ้านแฝด 2 ชั้น ที่ดินแปลงมาตรฐาน 22.75 ตารางวา จ านวน
หน่วยโครงการ 304 หน่วย ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2551 ซึ่งปัจจุบันมี ผู้อาศัยเต็ม
จ านวนหน่วยก่อสร้างคือ 304 หน่วย ทั้งนี้ในปี 2563 ราคาขายอยู่ท่ี 417,000 บาท (เป็นบ้านที่ยึดคืน
จากลูกค้าแล้วน ากลับมาซ่อมแซม และขายใหม่) ในกรณีซื้อเงินสดไม่รวมดอกเบี้ย ราคาที่ดินขาดเกิน 
7,300 บาท/ตารางวา 

3)   โครงการบ้านเอื้ออาทรอุตรดิตถ์ (พิชัย) ตั้งอยู่ที่ ถนนบ้านแก่ง - พิชัย  ม.1 ต.ใน
เมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ห่างจากตัวอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ประมาณ 40 กิโลเมตร ขนาดพ้ืนที่โครงการ 
29-2-20 ไร่ ลักษณะอาคารบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ที่ดินแปลงมาตรฐาน 22.75 ตารางวา จ านวนหน่วย
โครงการ 290 หน่วย ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่  17 มกราคม 2551 ซึ่งปัจจุบันมีผู้อาศัยจ านวน 94 
หน่วย (ข้อมูล ณ มิถุนายน 2563)ทั้งนี้ในปี 2563 ราคาขายอยู่ท่ี 390,000 บาท (เป็นบ้านที่ยึดคืนจาก
ลูกค้า และบ้านใหม่ที่ยังไม่มีผู้ซื้อตั้งแต่ก่อสร้างโครงการ แล้วน ากลับมาซ่อมแซม และขายใหม่) ใน
กรณีซ้ือเงินสดไม่รวมดอกเบี้ย ราคาที่ดินขาดเกิน 7,300 บาท/ตารางวา 
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 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความต้องการที่อยู่อาศัย 
 ความหมายของความต้องการที่อยู่อาศัย 
 วรพรรณ ประนอมเชย (2551, หน้า. 2) ได้ให้ความหมายของความต้องการที่อยู่อาศัยว่า สิ่ง
ที่มนุษย์ปรารถนาให้ได้มาเพ่ือตอบสนองความจ าเป็นหรือความต้องการ ดังนั้น มนุษย์จึงต้องการ ที่อยู่
อาศัย เพื่อตอบสนองความพอใจขั้นพื้นฐานด้านที่อยู่อาศัย เพื่อใช้ในการพักผ่อนหลับนอน สรุป
ความหมายของความต้องการที่อยู่อาศัย หมายถึง สิ่งที่มนุษย์ปรารถนาในปัจจัย 4 ที่มีความจาเป็นใน
การดารงชีวิตเพ่ือใช้ในการพักผ่อนและยังช่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจซื้อ 
 Kotler (2000, pp. 176-178) กล่าวว่า การตัดสินใจของผู้บริโภคเกิดจากปัจจัยภายใน คือ 
แรงจูงใจ การรับรู้การเรียนรู้บุคลิกภาพและทัศนคติซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงความต้องการ และ ตระหนัก
ว่ามีสินค้าให้เลือกมากมาย กิจกรรมที่มีผู้บริโภคเข้ามาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับข้อมูลที่มีอยู่ หรือ ข้อมูลที่
ฝ่ายผู้ผลิตให้มาและสุดท้ายคือการประเมินค่าของทางเลือกเหล่านั้น 
 ถวัลย์ วรเทพพุฒิพงศ์ (2540, หน้า. 2) ได้ให้ความหมายของการตัดสินใจ หมายถึง 
กระบวนการเลือกทางปฏิบัติทางใดทางหนึ่งจากทางเลือกต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ต้องการ
โดยใช้หลักเกณฑ์บางประการพิจารณาและตัดสินใจ 
 แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) 
 ริวรรณ เสรีรัตน์, ปริญ ลักษิตานนท์ และศุภรเสรีรัตน์. (2552) ได้กล่าวว่า ส่วนประสมทาง
การตลาด (Marketing Mix: 4Ps) หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได้ ซึ่งนักการตลาดจะใช้
ร่วมกัน เพ่ือสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 
 1)  ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจเพ่ือสนองความต้องการของลูกค้า
ให้พึงพอใจ ผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไม่มีก็ได้ ผลิตภัณฑ์จึงประกอบไปด้วยสินค้า
บริการ ความคิด สถานที่ และองค์กรหรือบุคคล ผลิตภัณฑ์ต้องมีอรรถประโยชน์ (Utility) มีมูลค่า 
(Value) ในสายตาของลูกค้า จึงจะมีผลท าให้ขายผลิตภัณฑ์ได้ 
 2)  ราคา (Price) หมายถึง มูลค่าผลิตภัณฑ์ในรูปของตัวเงิน ราคาเป็นต้นทุน (Cost) ของ
ลูกค้า ผู้บริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างมูลค่า (Value) ผลิตภัณฑ์กับราคา (Price) ผลิตภัณฑ์นั้น ถ้า
มูลค่ามากกว่าราคาเขาจะตัดสินใจซื้อ 
 3)  การจัดจ าหน่าย (Place) หมายถึง โครงสร้างของช่องทาง ซึ่งประกอบด้วยสถาบันและ
กิจกรรมใช้เพื่อเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ และบริการจากองค์การไปยังตลาด และสถาบันที่น าผลิตภัณฑ์
ออกสู่ตลาดเป้าหมาย คือ สถาบันการตลาด ส่วนกิจกรรมเป็นกิจกรรมที่ช่วยในการกระจายสินค้า
ประกอบด้วย การขนส่ง การคลังสินค้า และเก็บรักษาสินค้าคงคลัง 
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 4)  การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การติดต่อสื ่อสารเกี่ยวกับข้อมูล ทาง
การตลาดระหว่างผู้ เพื่อสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ การติดต่อสื่อสารอาจใช้พนักงานท าการ
ขาย (Personal Selling) และการติดต่อสื่อสารโดยใช้สื ่อ (Non Personal Selling) สิ่งที่จะสนอง
ความต้องการของลูกคาได้มีอยู่ 4 ประการ คือผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด 
ทั้ง 4 ประการ จะต้องสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้สนองความต้องการของผู้บริโภคได้
อย่างกลมกลืน 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่อง เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อโครงการบ้านเอ้ืออาทร
ของผู้ซื้อ กรณีศึกษาโครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นการศึกษาด้วยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative research) ด้วยการใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้ซื้อบ้านในโครงการ
บ้านเอื้ออาทรในจังหวัดอุตรดิตถ์  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
โครงการบ้านเอื้ออาทรของผู้ซื้อ กรณีศึกษาโครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดอุตรดิตถ์ และทราบถึง
ปัญหาและอุปสรรคของการเลือกซ้ือบ้านเอ้ืออาทรจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ได้แก่ ผู้ซื้อบ้าน/เจ้าของบ้าน โครงการบ้านเอื้ออาทรในเขตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ดังต่อไปนี้ 

1)  โครงการบ้านเอื้ออาทรอุตรดิตถ์ (ลับแล) จ านวน 495 คน 
2)  โครงการบ้านเอื้ออาทรอุตรดิตถ์ (งิ้วงาม) จ านวน 304 คน 
โครงการบ้านเอ้ืออาทรอุตรดิตถ์ (พิชัย) จ านวน 94 คน (เนื่องด้วยโครงการบ้านเอ้ือ

อาทรอุตรดิตถ์ (พิชัย) เป็นโครงการที่ยังไม่มีผู้ซื้อเต็มจ านวนหน่วยที่ก่อสร้าง) รวมจ านวนทั้งสิ้น 893 
คน 
 กลุ่มตัวอย่าง โดยโครงการบ้านเอื้ออาทรอุตรดิตถ์ (พิชัย) จะท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
เจ้าของบ้านเต็มจ านวนที่ขายได้ คือ 94 คน และโครงการบ้านเอ้ืออาทรอุตรดิตถ์ (ลับแล, งิ้วงาม) จะ
ค านวณหาขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรการค านวณของ Yamane (1973) ก าหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 
95% และ ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 0.05 สามารถค านวณกลุ่มตัวอย่างได้ดังต่อไปนี้  โครงการ
บ้านเอื้ออาทรอุตรดิตถ์ (ลับแล) จ านวน 165 คน โครงการบ้านเอื้ออาทรอุตรดิตถ์ (งิ้วงาม) จ านวน 
102 คน รวมจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 361 คน ตัวอย่าง เมื่อได้กลุ่มตัวอย่าง จึงท าสุ่มตัวอย่างแบบมี
ระบบ (Systematic Sampling) 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

 เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็น แบบสอบถามที่ผู ้วิจัยได้สร้างขึ้นมา โดยศึกษา
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข  ซึ่งแบ่งแบบสอบถาม
ออกเป็น 4 ส่วนดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบ
เลือกตอบ (Check List) หรือตรวจสอบรายการโดยถามเกี่ยวกับ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คือ 1) พื้นที่โครงการ 2) สถานะความเป็นเจ้าของ 3) ระยะเวลาที่อยู่อาศัย 4) ภูมิล าเนา 5) เพศ 6) 
อายุ 7) ระดับการศึกษา 8) อาชีพ  
 ส่วนที่ 2 เป็นข้อมูลปัจจัยในการเลือกซื้อบ้านมีผลต่อการเลือกซื้อบ้าน มีลักษณะเป็นแบบ
เลือกตอบ (Check List) ประกอบด้วยค าถามแบบปลายปิด โดยแต่ละค าถามจะมีระดับต่อการเลือก
ซื้อ 5 ระดับ ได้แก่ มาก ค่อนข้างมาก ปานกลาง ค่อนข้างน้อย น้อย 
 ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
การเลือกซื้อบ้าน มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ (Check List) ประกอบด้วยค าถามแบบปลายปิด โดย
แต่ละค าถามจะมีระดับต่อการเลือกซื้อ 5 ระดับ ได้แก่ มาก ค่อนข้างมาก ปานกลาง ค่อนข้างน้อย 
น้อย  
 ส่วนที่ 4 เป็นลักษณะค าถามปลายเปิด เพื่อให้ผู้ซื้อบ้านในโครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัด
อุตรดิตถ์ ได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของตนเองอย่างอิสระ 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 การวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการวิจัยครั้งนี้ โดยใช้วิธีการประมวลผลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ 
ผู้วิจัยเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์เพ่ือให้สอดคล้องกับลักษณะของข้อมูล และตอบวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1: การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
  สถิติที ่ใช้คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี ่ และอัตราส่วนร้อยละ ในการ
วิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลที่ประกอบด้วย เพศ ช่วงอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
 ส่วนที่ 2: การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านในโครงการบ้าน
เอ้ืออาทร  
  น าเสนอข้อมูลแบบแจกแจงความถี่ (Frequency) และอัตราส่วนร้อยละ (Percentage) 
ได้แก่ ข้อมูลสถานะที่พักอาศัยเดิมของกลุ่มตัวอย่างก่อนตัดสินใจเลือกซื้อโครงบ้านเอื้ออาทร รวมถึง
ข้อมูลการตัดสินใจเลือกซ้ือบ้านจากการส่งเสริมนโยบายภาครัฐที่ต้องการพัฒนาที่อยู่อาศัยส าหรับผู้มี
รายได้น้อยให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
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  นอกจากนี้น าเสนอข้อมูลจากการจ าแนกหรือการแจกแจงความถี่ส าหรับตัวแปรที่มี
ค่าหลายลักษณะ โดยใช้วิธีวิเคราะห์แบบ (Multiple Response) ได้แก่ เหตุผลในการตัดสินใจเลือก
ซื้อโครงการบ้านเอื้ออาทรของกลุ่มตัวอย่าง และพฤติกรรมการของกลุ่มตัวอย่างในการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์จากโครงการบ้านเอื้ออาทรของการเคหะแห่งชาติในแต่ละพ้ืนที่ของจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 ส่วนที่ 3: การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อโครงการ
บ้านเอื้ออาทรในจังหวัดอุตรดิตถ์ของกลุ่มตัวอย่าง  
  น าเสนอผลการทดสอบสมมติฐานของความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้าน
ต่าง ๆ กับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ อโครงการบ้านเอื้ออาทร
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยก าหนดระดับนัยส าคัญที่ยอมรับ 0.05 ซึ่งใช้การทดสอบไค -สแควร์ 
(Chi-Square) เป็นสถิติท่ีใช้ทดสอบความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่าง 
 ส่วนที่ 4: การวิเคราะห์ความต้องการต่อผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับโครงการบ้านในอนาคตของกลุ่ม
ตัวอย่าง 
  น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการจ าแนกตัวแปรที่มีค่าหลายลักษณะ โดยใช้วิธี
ว ิเคราะห์แบบ (Multiple Response) และน าเสนอข้อมูลออกมาในรูปแบบอัตราส่วนร้อยละ 
(Percentage) เพื่อให้มุมมองภาพรวมของความต้องการที่กลุ่มตัวอย่างสนใจต่อผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ
โครงการบ้านในอนาคต 
  

ผลการศึกษา 

  
จากการรวบรวมข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างที่มีการตอบแบบสอบถามครบถ้วนรวม 373 คน มี

รายละเอียดดังนี้ 
 ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 
56.03 ช่วงอายุระหว่าง 31 – 40 ปี จ านวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 38.34 มีระดับการศึกษาอยู่ใน
ระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ านวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 
40.48 และประกอบอาชีพค้าขายมากท่ีสุด จ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 31.61 
 พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านในโครงการบ้านเอื้ออาทร 
 ก่อนที่จะอยู่อาศัยในโครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เคยพัก
อาศัยอยู่บ้านบิดามารดา ญาติพ่ีน้องมาก่อน ในขณะที่การตัดสินใจเลือกซื้อบ้านจากโครงการบ้านเอ้ือ
อาทรมีผลมาจากการส่งเสริมนโยบายของภาครัฐที่ต้องการพัฒนาที่อยู่อาศัยส าหรับผู้มีรายได้น้อยให้มี
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ที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ซึ่งเหตุผลที่ตัดสินใจซื้อบ้าน คือ การต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง 
โดยจะนิยมซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่ (บ้านมือหนึ่ง) และก่อนการตัดสินใจซื้อ จะมีพฤติกรรมการเปรียบเทียบ
พื้นที่ตั้งโครงการบ้านเอื้ออาทรในจังหวัดอุตรดิตถ์ ทั้ง 3 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ในเขตพิชัย พื้นที่ในเขต
เมืองอุตรดิตถ์ และพ้ืนที่ในเขตลับแล โดยพื้นที่ตั้งโครงการเอ้ืออาทรในเขตลับแลได้รับความสนใจมาก
ที่สุด 
 การทดสอบสมมติฐาน 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐาน คือ ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์ต่อปัจจัยการ
เลือกซื้อที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อโครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดอุตรดิตถ์ และปัจจัยส่วนบุคคลที่มี
ความสัมพันธ์ต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อโครงการบ้านเอื้ออาทร 
จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยสามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ดังนี้ 

1)  ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์ต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพล
ต่อการเลือกซื้อโครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า เพศที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อโครงการบ้านเอื้ออาทรของผู้ซื้อ กรณีศึกษา
โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดอุตรดิตถ์ ในด้านราคา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

2)  ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์ต่อปัจจัยการเลือกซื้อที่มีอิทธิพลต่อการเลือก
ซื้อโครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า อาชีพที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับปัจจัยการ
เลือกซื้อ ในด้านท าเลที่ตั้ง ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อโครงการบ้านเอื้ออาทรของผู้ซื้อ กรณีศึกษา
โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดอุตรดิตถ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

3)  ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์ต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพล
ต่อการเลือกซื้อโครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า อาชีพที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดอิทธิพลต่อการเลือกซื้อโครงการบ้านเอื้ออาทรของผู้ซื้อ กรณีศึกษา
โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดอุตรดิตถ์ ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาด 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ความต้องการต่อผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับโครงการบ้านในอนาคต 
 ส าหรับความต้องการของกลุ่มตัวอย่างต่อผลิตภัณฑ์บ้านในอนาคต พบว่า กลุ่มตัวอย่าง 
ส่วนใหญ่มีความต้องการบ้านลักษณะแบบบ้านเดี่ยวสองชั้นมากที่สุด โดยมีขนาดพ้ืนที่บ้านต่อหลัง 31 
– 35 ตารางวา 
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ข้อเสนอแนะ 
 
 จากการศึกษาดังกล่าวผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อให้การเคหะแห่งชาติสามารถน า  
ผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้ต่อเป็นแนวทางการพัฒนาองค์กรหรือผลิตภัณฑ์บ้านในโครงการบ้านเอ้ือ
อาทรเพ่ิมเติม ดังนี้  

1)  ปัจจัยด้านท าเลที่ตั้ง เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อของผู้ซื้อ อยู่
ในระดับมาก ดังนั้น ในการจัดท าโครงการบ้านครั้งต่อไป ควรให้ความส าคัญเรื่องท าเลที่ตั้ง เช่น ความ
สะดวกสบายในการเดินทาง และใกล้สิ่งอ านวยขั้นพื้นฐาน ได้แก่ โรงพยาบาล สถานีต ารวจ ตลาด 
เป็นต้น เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการเลือกซื้อบ้านในโครงการของการเคหะแห่งชาติ 

2)  ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทั่วไป เป็นปัจจัยที่ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
ของผู้ซื้อ แต่เมื่อพิจารณาลงไปในแต่ละประเด็น จะพบว่า การมีระบบสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานทั่วถึง
และพร้อมใช้งาน เป็นสิ่งจ าเป็นต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือ ดังนั้น การเคหะแห่งชาติควรมีการบูรณาการ
กับหน่วยงานในพื้นท่ีที่รับผิดชอบ  เนื่องจากการเคหะแห่งชาติได้มอบโอนสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานใน
โครงการ อาทิเช่น ถนน ระบบประปา ไฟฟ้า สนามเด็กเล่น เป็นต้น ให้กับหน่วยงานปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่เข้ามาดูแลแทน ซึ่งอาจท าให้การจัดการระบบยังไม่มีเสถียรภาพเท่าที่ควร  

3)  ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อของผู้ซื้อ อยู่
ในระดับมาก เนื่องจากผู้ซื้อให้ความส าคัญกับวัสดุและคุณภาพของการก่อสร้าง รวมถึงขนาดของบ้าน
ที่มีความเหมาะสม ดังนั้น การเคหะแห่งชาติควรเน้นย ้าจุดเด่นในส่วนนี้ ด้วยการออกแบบบ้านให้มี
พ้ืนที่ในการใช้สอยได้อย่างคุ้มค่า เหมาะสมกับการพักอาศัย  

4)  ปัจจัยด้านราคา เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อของผู้ซื้อ อยู่ใน
ระดับมาก เนื่องจากบ้านเอ้ืออาทรมีราคาถูกกว่าท้องตลาด จึงเป็นแรงจูงใจให้ผู้ซื้อที่ยังไม่มีที่อยู่อาศัย
เป็นของตนเองได้มีโอกาสในการเป็นเจ้าของบ้าน ดังนั้น การเคหะแห่งชาติควรมีมาตรการการคัด
กรองผู้ซื ้อที่จะท าการสวมสิทธิ์ในการท าสัญญาเช่าซื้อที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ เพ่ือเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐ ในการลดความเหลื่อมล ้าในสังคม    

5)  ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย เป็นปัจจัยที่ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อของ
ผู้ซื้อ แต่เมื่อพิจารณาลงไปในแต่ละประเด็น จะพบว่า การติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียด
ของโครงการยังไม่ครอบคลุมในทุกพื้นที่ ดังนั้น การเคหะแห่งชาติควรมีการจัดช่องทางส าหรับการให้
ข้อมูลรายละเอียดของโครงการอย่างทั่วถึง เพ่ือเป็นการส่งเสริมช่องทางการจัดจ าหน่าย 

6)  ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
ของผู้ซื้อ อยู่ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณาลงไปในแต่ละประเด็น จะพบว่า ยังขาดการประชาสัมพันธ์
ในกลุ ่มลูกค้าใหม่ที ่จะสร้างแรงจูงใจให้เกิดการซื ้อ -ขายในอนาคต ดังนั ้น ควรมีการสร้างสื่อ
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ประชาสัมพันธ์หลากหลายช่องทาง รวมไปถึงการใช้เทคนิคทางการตลาดต่าง ๆ เข้ามากระตุ้นเพ่ือการ
ตัดสินใจซื้อของลูกค้าเพ่ิมขึ้น อาทิเช่น โปรโมชั่นพิเศษส าหรับผู้แนะน าโครงการให้ผู้อ่ืนในการเลือกซื้อ
บ้านของโครงการบ้านเอื้ออาทร การมีของแถม หรือการรับประกันตัวบ้าน เป็นต้น 
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การมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีผลต่อความส าเร็จของโครงการพัฒนา 

แหล่งน ้าในพื้นทีแ่ปลงอพยพ จังหวัดอุตรดติถ์ 
 

ชวลิต สุราราช* 
 

บทคัดย่อ 
 

 การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีผลต่อความส าเร็จ
ของโครงการพัฒนาแหล่งน ้าในพื้นที่แปลงอพยพ จังหวัดอุตรดิตถ์  โดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่แปลงอพยพอ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ประกอบด้วย 5 
ต าบล ดังนี้ ต าบลท่าปลา ต าบลหาดล้า ต าบลจริม ต าบลน ้าหมัน  และต าบลร่วมจิต จ านวน 419 คน 
โดยการส่งแบบสอบถาม (Questionnaire) ให้กลุ่มตัวอย่างด้วยตัวเองและนัดวันรับแบบสอบถาม
กลับคืนมา  จากนั้นจึงท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ส่วนบุคคลที่มีผลต่อความส าเร็จของโครงการพัฒนาแหล่งน ้าในพื้นที่แปลงอพยพ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
โดยใช้การวิเคราะห์หาความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ด้วย t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว  (One-way ANOVA ) เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ความแตกต่างตัวแปรเป็นรายกลุ่ม และเป็นรายคู่
อีกครั้งโดยวิธี LSD (Least –Significant Different) พร้อมทั้งหาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนรว่ม
ของประชาชนที่มีผลต่อความส าเร็จของโครงการพัฒนาแหล่งน ้าในพ้ืนที่แปลงอพยพ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Coefficient Correlations) และการวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อยู่ในช่วงวัยสูงอายุ มีอายุตั้งแต่ 50 
ปีขึ ้นไป จบการศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษา ประกอบอาชีพเกษตรกร และเป็นผู ้ที ่ได ้รับ
ผลประโยชน์จากโครงการ ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่  การมีส่วนร่วมในการวางแผนและตัดสินใจ  
การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์  การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน และการมีส่วนร่วมในการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ตามล าดับ โดยกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นหรือทัศนคติต่อระดับ
ความส าเร็จของโครงการอยู่ในระดับปานกลางเช่นเดียวกัน  เนื่องจากสถานะโครงการพัฒนาแหล่งน ้า

 
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ในพ้ืนที่แปลงอพยพ จังหวัดอุตรดิตถ์ ปัจจุบันอยู่ในระยะที่ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จโครงการเพียง
บางส่วน 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อความส าเร็จของโครงการพัฒนา
แหล่งน ้าในพื ้นที ่แปลงอพยพ จังหวัดอุตรดิตถ์ คือ ปัจจัยด้านอายุ และปัจจัยด้านเป็นผู ้ได้รับ
ผลกระทบจากการด าเนินโครงการ โดยที่การมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีผลต่อความส าเร็จของ
โครงการพัฒนาแหล่งน ้าในพื้นที่แปลงอพยพ จังหวัดอุตรดิตถ์ มีเพียงด้านการมีส่วนร่วมในการรับ

ผลประโยชน์ (β = 0.373) ด้านการมีส่วนร่วมในติดตามตรวจสอบและประเมินผล (β = 0.301) และ

ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผนตัดสินใจ (β = 0.251) ที่มีผลต่อความส าเร็จของโครงการอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 ข้อเสนอแนะ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาแหล่งน ้าควรให้ความส าคัญการมี
ส่วนร่วมในการรับประโยชน์เป็นส าคัญล าดับแรก ทั้งในระยะก่อนและหลังการก่อสร้าง รองลงมาคือ
การมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบและประเมินผล ในระยะระหว่างและหลังการก่อสร้าง และ
ล าดับที่สามคือ การมีส่วนร่วมในการวางแผนตัดสินใจ ในระยะก าหนดโครงการและระยะระหว่างการ
ก่อสร้าง ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องยกระดับการมีส่วนร่วมในด้านต่างๆให้เพิ่มมากขึ้น เช่น การเข้า
พื้นที่ชี้แจงสื่อสารท าความเข้าใจประชาชนให้บ่อยขึ้น การให้ข้อมูลความรู้ และการประชาสัมพันธใ์ห้
ทั่วถึงมากขึ้น 
 
ค าส าคัญ:  การมีส่วนร่วม ความส าเร็จ โครงการพัฒนาแหล่งน ้า 
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บทน า 
 

จากการที่ผู้วิจัยเป็นส่วนหนึ่งในผู้ปฏิบัติงานด้านงานก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน ้า ท าให้
ได้รับทราบถึงปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน ้า 
สรุปได้มี 3 ประการ คือ ประการแรก ในช่วงเสนอเปิดโครงการ พบว่าเกิดปัญหาอุปสรรคตั้งแต่เริ่มต้น
โครงการไม่สามารถด าเนินงานโครงการให้ส าเร็จได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการพัฒนาแหล่งน ้าขนาด
ใหญ่และขนาดกลางที่มีงบประมาณลงทุนค่าก่อสร้างค่อนข้างสูง  เนื่องจากมีประชาชนในพื้นที่บาง
กลุ่มซึ่งเป็นกลุ่มคนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แต่ไม่ได้เข้าไปมีบทบาทและเข้ามีส่วนร่วมในโครงการ จึงได้มี
การออกมาชุมนุมและคัดค้านไม่ให้ความร่วมมือ เช่น โครงการอ่างเก็บน ้าแม่วงก์  และโครงการอ่าง
เก็บน ้าวังหีบ เป็นต้น ประการที่สอง ในช่วงระยะระหว่างการก่อสร้าง ประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ความ
ร่วมมือกับภาครัฐโดยไม่ให้เข้าพื้นที่เพื่อด าเนินการก่อสร้าง ส่งผลให้การด าเนินงานล่าช้าไม่สามารถ
ก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผนระยะเวลาที่ก าหนด  ประการที่สาม  ในช่วงก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ 
พบว่าการพัฒนาด้านชลประทานที่ผ่านมาให้ความส าคัญพัฒนาด้านสิ่งก่อสร้างหรือโครงสร้างด้าน
กายภาพ มากกว่าการพัฒนาด้านองค์กรและการบริหารจัดการระบบชลประทานที่มีอยู่  ประชาชนใน
พื้นที่ขาดความรู้ในด้านการส่งน ้าและการบริหารจัดการน ้าชลประทานอย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้
น ้าอย่างสิ้นเปลือง ท าให้ไม่สามารถส่งน ้าได้ทั่วถึงทุกพ้ืนที่เป้าหมายเกิดความขัดแย้งระหว่างเกษตรกร
ผู้ใช้น ้าเพิ่มสูงขึ้นจากการแย่งน ้าชลประทาน เนื่องจากไม่มีกลไกของกลุ่มในการบริหารจัดการน ้า และ
ที่ส าคัญคือการขาดการร่วมมือกันบ ารุงรักษา ท าให้ระบบชลประทานอยู่ในสภาพทรุดโทรม (Bottrall, 
1981) อีกท้ังในการพัฒนาด้านแหล่งน ้าส่วนใหญ่ที่ผ่านมา ยังเป็นรูปแบบของการพัฒนาที่ก าหนดจาก
บนลงล่าง (Top-Down Development Approach) โดยเฉพาะโครงการชลประทานขนาดใหญ่
รูปแบบของโครงการถูกก าหนดจากหน่วยงานของรัฐ ขาดการปรึกษาหารือร่วมกับเกษตรกรหรือกลุ่ม
ผู้ใช้น ้า ส่งผลให้โครงการพัฒนาแหล่งน ้าไม่ตรงกับความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ รวมถึงในทาง
ปฏิบัติภาครัฐยังไม่มีรูปแบบการส่งเสริมการมีส่วนร่วมที่ชัดเจนในการท าประชาพิจารณ์เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนโดยมีเพียงเฉพาะบางกลุ่มที่ได้เข้าร่วมประชาพิจารณ์เท่านั้น ถือได้ว่ายังไม่
สนับสนุนให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง ท าให้การด าเนินงานพัฒนาแหล่ง
น ้าของภาครัฐที่ผ่านมาไม่ประสบผลส าเร็จ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 
และลดความขัดแย้งของเกษตรกรผู้ใช้น ้า โดยเมื่อมองภาพรวมถือว่าเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน ้าที่ยัง
ไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร  

จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น เพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานด้านการมี
ส่วนร่วมของประชาชน จึงมีความจ าเป็นในการศึกษาถึงประเด็นปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัดของ
การด าเนินการ และศึกษาวิเคราะห์ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการมีส่วนร่วมให้ดียิ ่งขึ ้นในการ
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ด าเนินการโครงการพัฒนาแหล่งน ้าที่ต้องพัฒนาในอนาคต ทั้งนี้ผู้วิจัยได้มีความสนใจศึกษาด้านการมี
ส่วนร่วมโครงการพัฒนาแหล่งน ้าในพื้นที่แปลงอพยพ จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประชาชนมีส่วน
ร่วมในทุกระยะขั้นตอนของการด าเนินการโครงการพัฒนาแหล่งน ้า ตั้งแต่ระยะก าหนดโครงการ  
ระยะก่อนการก่อสร้าง ระยะระหว่างการก่อสร้าง และระยะภายหลังการก่อสร้างโครงการ (กรม
ชลประทาน, 2552, น. 15) ดังนั้นผู้วิจัยจึงศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เหมาะสม ใน
การพัฒนาแหล่งน ้าของท้องถิ่น ซึ่งในกระบวนงานโครงการพัฒนาแหล่งน ้า ควรสนับสนุนให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมใน 4 ขั้นตอนดังนี้ 1) การมีส่วนร่วมในการวางแผนและตัดสินใจ 2) การมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงาน 3) การมีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ 4) การมีส่วนร่วมในการ
รับผลประโยชน์ (Cohen & Uphoff, 1980) ท าให้ส่งผลต่อความส าเร็จโครงการพัฒนาแหล่งน ้า
ทางด้านกายภาพของระบบชลประทาน รวมถึงการพัฒนาทางด้านองค์กรและการบริหารจัดการ ให้
บรรลุเป้าหมายการเสริมสร้างความมั่นคงทางน ้าและอาหารให้แก่ประชาชนต่อไปในอนาคต 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 
1)  เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลในการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีผลต่อความส าเร็จของ

โครงการพัฒนาแหล่งน ้าในพ้ืนที่แปลงอพยพ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
2)  เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนและตัดสินใจ ที่มีผลต่อความส าเร็จ

ของโครงการพัฒนาแหล่งน ้าในพื้นที่แปลงอพยพ จังหวัดอุตรดิตถ ์
3)  เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงาน ที่มีผลต่อความส าเร็จของ

โครงการพัฒนาแหล่งน ้าในพ้ืนที่แปลงอพยพ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
4)  เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับผลประโยชน์ ที่มีผลต่อความส าเร็จของ

โครงการพัฒนาแหล่งน ้าในพ้ืนที่แปลงอพยพ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
5) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบและประเมินผล ที่มีผล

ต่อความส าเร็จของโครงการพัฒนาแหล่งน ้าในพื้นที่แปลงอพยพ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
 
การศึกษา “การมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีผลต่อความส าเร็จของโครงการพัฒนาแหล่งน ้า

ในพื้นที่แปลงอพยพ จังหวัดอุตรดิตถ์” ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเอกสาร แนวคิดทฤษฎี
และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษา ดังต่อไปนี้ 
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1)  แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน 
การมีส่วนร่วมของประชาชนหรือผู้รับประโยชน์ในกระบวนการพัฒนาได้รับความสนใจเพ่ิม

มากขึ้นเป็นผลสืบเนื่องจากความล้มเหลวของการพัฒนาในลักษณะพิมพ์เขียวหรือการพัฒนาที่ก าหนด
จากบนลงล่าง(Top-Down Development Approach) ซึ ่งการพัฒนาตามแนวทางดังกล่าวไม่
สอดคล้องกับความต้องการและวิถีชีวิตของประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของการพัฒนารวมถึงการ
ขาดความรู้สึกความเป็นเจ้าของในโครงการพัฒนาต่างๆ (World Bank, 1986) จากความล้มเหลวของ
การพัฒนาในลักษณะดังกล่าว ท าให้องค์กรพัฒนาต่างๆ ทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศเห็น
ความส าคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการพัฒนาตั้งแต่   การมีส่วนร่วมในการ
วางแผนตัดสินใจ  การด าเนินการ  และการรับผลประโยชน์  จากการพัฒนาซึ่งการเข้ามามีส่วนร่วม
เป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของประชาชนในการพัฒนาตนเอง รวมถึงท าให้ผลการพัฒนามีความ
ยั่งยืน (Garcia-Zamor, 1985; Korten, 1980) 

Cohen and Uphoff (1981) ได้ให้ความหมาย การมีส่วนร่วมไว้ว่า สมาชิกของชุมชนต้อง
เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องใน 4 มิติ ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมการตัดสินใจว่าควรท าอะไรและท าอย่างไร 
เป็นขั้นตอนของการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) 2) การมีส่วนร่วมเสียสละในการ
พัฒนา รวมทั้ง ลงมือปฏิบัติตามที่ได้ตัดสินใจ เป็นขั้นตอนของการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
(Implementation) 3) การมีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ทีเกิดขึ้นจากการด าเนินงาน เป็น
ขั้นตอนของการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Benefits) 4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล
โครงการ เป็นขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation)  

จากการศึกษาข้อมูลจากกรมชลประทาน ระยะการมีส่วนร่วมของประชาชนของกระบวนการ
โครงการพัฒนาแหล่งน ้า ได้แบ่งเป็น 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ก าหนดโครงการ เป็นการให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการวางแผนและตัดสินใจเพื่อก าหนดลักษณะโครงการและการวางแผนลดผลกระทบด้าน
สิ ่งแวดล้อมของโครงการ ระยะที ่ 2 ก่อนการก่อสร้าง เป็นการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน ทั้งด้านการเสียสละที่ดินเพ่ือการก่อสร้าง และการอ านวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่เพ่ือเข้า
ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ ระยะที่ 3 ระหว่างการก่อสร้าง เป็นการให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับทราบ
วางแผนงานก่อสร้างโครงการ หรือร่วมด าเนินงานด้านเกี่ยวกับการก่อสร้าง และเพื่อเป็นการป้องกัน
ปัญหาความขัดแย้งของประชาชนในพื้นที ่ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งมอบ
โครงการ ซึ่งจะเห็นได้ว่าระยะระหว่างการก่อสร้างนี้เป็นการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผน 
การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล ของงานด้านการก่อสร้างเพื่อให้
บรรลุตามประสิทธิผล ระยะที่ 4 หลังการก่อสร้าง เป็นการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลโครงการเพื่อบรรลุเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ของโครงการคือประชาชนในพื้นที่มี
รายได้เพิ่มขึ ้นจากการเกษตร รวมถึงการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ซึ่งต้อง
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ด าเนินการตั้งกลุ่มร่วมกันบริหารจัดการน ้าและการบ ารุงรักษาโครงการ โดยให้เจ้าหน้าที่ชลประทาน
เป็นพี่เลี้ยงในการจัดสรรน ้า  

ดังนั้น ในทุกกระบวนการโครงการพัฒนาแหล่งน ้าควรสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ใน 4 ขั้นตอนดังนี้ 1) การมีส่วนร่วมในการวางแผนและตัดสินใจ ในระยะก าหนดโครงการและระยะ
ระหว่างการก่อสร้าง 2) การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ในระยะก่อนและระยะระหว่างการก่อสร้าง 
3) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ในระยะก่อนและระยะหลังการก่อสร้างและ 4) การมีส่วน
ร่วมในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลในระยะระหว่างและหลังการก่อสร้าง โดยใช้เครื่องมือ 
“ชลประทานท้องถิ่น(ชปท.)” ให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิด วิเคราะห์แก้ไขปัญหาด้านแหล่งน ้าด้วย
ตนเอง ภาครัฐท าหน้าที่ปรึกษาด้านวิชาการ โดยสร้างความตระหนักและเป็นเจ้าของโครงการร่วมกัน 
สามารถให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมกันเพื่อสนับสนุนโครงการ สร้างความส าเร็จของโครงการพัฒนา
แหล่งน ้า 

2)  ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อความส าเร็จของโครงการพัฒนาแหล่งน ้า 
ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและเป็นปัจจัยมีผลต่อระดับการมีส่วน

ร่วมโครงการพัฒนาแหล่งน ้า ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนในการรับรู้ มีความเข้าใจ และสนับสนุนโครงการ
พัฒนาแหล่งน ้าในพื้นที่ ส่งผลให้การด าเนินงานโครงการประสบผลส าเร็จผู้วิจัยได้ปรับตัวแปรให้
สอดคล้องกับแนวคิด Koufman (1949) และนักวิชาการไทยหลายท่านได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และการเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการด าเนินงานโครงการ  (เชิงบวก/เชิงลบ) ซึ่ง
พิจารณาจากปัจจัยพ้ืนที่ถือครอง เป็นต้น ผู้วิจัยตั้งข้อสมมติฐานว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีต่อ
ความส าเร็จของโครงการพัฒนาแหล่งน ้าในพื้นที่แปลงอพยพ จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่แตกต่างกัน 
 3)  ความสัมพันธ์ของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนและตัดสินใจที่มี ผลต่อ
ความส าเร็จของโครงการพัฒนาแหล่งน ้า 

การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจโครงการพัฒนาแหล่งน ้า ในระยะก าหนดโครงการและระยะ
ระหว่างการก่อสร้างเป็น กระบวนการที่ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดโครงการ วางแผน
กิจกรรมโครงการ เพื่อให้ทีมผู้ศึกษาโครงการตัดสินใจเลือกกิจกรรมโครงการ ในขั้นตอนการศึกษา
ความเหมาะสมโครงการพัฒนาแหล่งน ้า ได้พบว่าในขั้นตอนนี้ประชาขนได้มีส่วนร่วมเพียงการน าเสนอ
ระบุปัญหา สาเหตุ ประกอบการวางแผนตัดสินใจในเวทีประชาคม หรือการประชุมชี้แจงรับฟังความ
คิดเห็น เพื่อได้ข้อสรุปความคิดเห็นเป็นแนวทางเดียวกันกับนักวิชาการที่เป็นผู้ศึกษาโครงการ และ
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด รวมถึงประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในช่วง
ระหว่างการก่อสร้างทั้งการรับทราบแผนงานก่อสร้าง การวางแผนส่งน ้าระหว่างการก่อสร้าง และ
วางแผนในการก าหนดแนวทางการส่งเสริมพัฒนาอาชีพในชุมชน เพ่ือได้รับการสนับสนุนโครงการและ
การยอมรับของประชาชนในการด าเนินการโครงการพัฒนาแหล่งน ้า ส่งผลให้โครงการด าเนินการได้
ราบรื่นส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
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4)  ความสัมพันธ์ของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงานที่มีผลต่อความส าเร็จ
ของโครงการพัฒนาแหล่งน ้า 

การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน ้า ในระยะก่อนการก่อสร้างและระยะ
ระหว่างการก่อสร้าง เป็น กระบวนการที่ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ ประกอบไป
ด้วยการอ านวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่เพ่ือเข้าในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ และการประสานงานชุมชน
กับเจ้าหน้าที่ที่ด าเนินงานด้านส ารวจ ออกแบบ และการจัดหาที่ดิน เพื่อให้ทีมนักวิชาการด าเนินงาน
ได้อย่างราบรื่นและสามารถก าหนดแบบก่อสร้างได้สอดคล้องกับสภาพปัญหาปัจจุบัน ในขั้นตอนการ
ส ารวจ ออกแบบ และการจัดหาที่ดิน ถ้าประชาชนในพ้ืนที่มีศักยภาพที่จะช่วยเหลือด้านทรัพยากรใน
การบริจาคเงิน วัสดุ แรงงาน ในก่อสร้างหรือการบ ารุงรักษาอาคารชลประทาน ท าให้มีความรู้สึกถึง
การเป็นส่วนหนึ่งของโครงการได้ ซึ่งในงานก่อสร้างโครงการในพื้นที่ได้มีการจ้างแรงงานท้องถิ่นถือว่า
ประชาชนในพื้นที่ร่วมด าเนินการโครงการ สามารถได้รับการยอมรับของประชาชนในการด าเนินการ
โครงการพัฒนาแหล่งน ้าส่งผลให้ภาครัฐด าเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน ้าต่อไปได้ให้ส าเร็จ 

5)  ความสัมพันธ์ของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับผลประโยชน์ที ่ม ีผลต่อ
ความส าเร็จของโครงการพัฒนาแหล่งน ้า 

การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์โครงการพัฒนาแหล่งน ้า ในระยะก่อนและหลังการ
ก่อสร้างโครงการ เป็นกระบวนการที ่ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ทางด้านต่างๆ 
ประกอบไปด้วย ผลประโยชน์ทางด้านวัตถุ ผลประโยชน์ทางด้านสังคมและผลประโยชน์ส่วนบุคคล 
ในการเสียสละที่ดินเพ่ือการก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน ้า การมีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษาโครงการ 
และการมีส่วนร่วมในการจัดสรรน ้าในพื ้นที่   ซึ ่งประชาชนจะเข้ามีส่วนร่วมหรือไม่ขึ ้นอยู ่กับ
ผลประโยชน์ที่ได้รับหรือการรักษาผลประโยชน์ของตน ถ้ามีความคุ้มค่าก็จะร่วมกันบ ารุงรักษา 
ผลประโยชน์สาธารณะของโครงการพัฒนาแหล่งน ้าให้ดียิ่งขึ้น และบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
ส่งผลต่อความส าเร็จของโครงการด้านผลสัมฤทธิ์  และประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการ 

6)  ความสัมพันธ์ของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบและประเมินผลที่
มีผลต่อความส าเร็จของโครงการพัฒนาแหล่งน ้า 

การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและประเมินผลโครงการพัฒนาแหล่งน ้า ในระยะระหว่างการ
ก่อสร้างและหลังการก่อสร้างโครงการ เป็นกระบวนการที่ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลเกี่ยวกับการควบคุมและการตรวจสอบการด าเนินกิจกรรมทั้งหมด ช่วงระหว่างก่อสร้าง
โครงการ และหลังการก่อสร้างโครงการ  เพ่ือสามารถรักษาผลประโยชน์ของรัฐ ป้องปรามการทุจริตที่
คาดจะเกิดขึ้นในการก่อสร้าง อีกท้ังประชาชนสามารถเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งที่ให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง และ
แสดงความคิดเห็น  เพื ่อเป็นผลสะท้อนในการปรับปรุงในการด าเนินงานหรือโครงการให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ส่งผลต่อความส าเร็จของโครงการพัฒนาแหล่งน ้าด้านประสิทธิภาพโครงการ 
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วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้รวบรวมข้อมูลการมี

ส่วนร่วมของประชาชนที่มีผลต่อความส าเร็จของโครงการพัฒนาแหล่งน ้าในพ้ืนที่แปลงอพยพ จังหวัด
อุตรดิตถ์ โดยก าหนดตัวแปรในการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม โดยตัวแปร
อิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล (เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการ
ด าเนินการโครงการ) กับแนวคิดของ Cohen and Uphoff (1980) ซึ ่งได้แบ่งมิติการมีส่วนร่วม 
ออกเป็น 4 มิติ ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการวางแผนและตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน การ
มีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผล มาเป็น
ตัวแปรอิสระ และความส าเร็จของโครงการพัฒนาแหล่งน ้าในพ้ืนที่โดยประชาชนในพ้ืนที่สนับสนุนการ
ด าเนินการโครงการ และร่วมมือในการบริหารจัดการน ้าของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาเป็น
ตัวแปรตาม สามารถก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังภาพที่ 1 

 

(ตัวแปรอิสระ (Independent))     (ตัวแปรตาม) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการการศึกษา 
 

ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ ประชาชนที่อยู่ใน
ทะเบียนราษฎร์ในเขตพื้นที่แปลงอพยพ อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ประกอบด้วย ต าบลท่าปลา 

ความส าเร็จของ
โครงการพัฒนาแหล่งน ้า
ในพื้นที่ 
โดยประชาชนในพื้นท่ี
สนับสนุนการด าเนินการ
โครงการ และร่วมมือใน
การบริหารจัดการน ้าของ
โครงการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1) เพศ   2) อาย ุ  3) ระดับการศึกษา  4) อาชีพ 
5) เป็นผู้ไดร้ับผลกระทบจากการด าเนินการโครงการ(เชิงบวก/ลบ) 

การมีส่วนร่วมของประชาชน 
1. การมีส่วนร่วมในการวางแผนและตดัสินใจ ในระยะก าหนด

โครงการและระยะระหว่างการก่อสร้าง  
2. การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ในระยะก่อนและระยะระหว่าง

การก่อสร้าง 
3. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ในระยะก่อนและระยะ

หลังการก่อสร้าง 
4. การมีส่วนร่วมในการตดิตาม ตรวจสอบ ประเมินผลในระยะ

ระหว่างและหลังการก่อสร้าง  
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ต าบลจริม ต าบลหาดล้า ต าบลน ้าหมัน และต าบลร่วมจิต จากประชากรจ านวนทั้งสิ้น 24 ,067 คน 
6,902 ครัวเรือน (กรมการปกครอง, 2562) ขนาดกลุ่มตัวอย่างค านวณโดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน 
(1976) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และมีค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5% ได้กลุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่า
จ านวน 379 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยส่งแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างตอบตามข้อเท็จจริง จ านวน 
440 คนใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบลูกโซ่ โดยผู้วิจัยแจกแบบสอบถามด้วยตนเองและรับคืนมาตรวจสอบ
ความถูกต้องสมบูรณ์ในการตอบแบบสอบถาม โดยน ามาวิเคราะห์ จ านวน 419 คน จากนั้นน าข้อมูล
ไปประมวลผลผ่านโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS และเสนอผลการศึกษาโดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การแจกแจงความถี่ (Frequency) การวิเคราะห์
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วย t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 
ในการวิเคราะห์ความแตกต่างตัวแปรเป็นรายกลุ ่ม และเป็นรายคู ่อีกครั ้งโดยวิธ ี LSD และหา
ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีผลต่อความส าเร็จของโครงการพัฒนาแหล่งน ้า
ในพื้นที่แปลงอพยพ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) และใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันระยะเวลาที่ศึกษาครั้งนี้ คือ เดือนมิถุนายน ถึง
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 

 

ผลการศึกษา 
 
จากการวิเคราะห์ผลการศึกษา สามารถสรุปข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ระดับการมีส่วนร่วมด้าน

ต่างๆ ระดับความส าเร็จโครงการ และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน  โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1)  ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างตัวแทนครัวเรือน จ านวน 419 คน โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง จ านวน 218 คน คิดเป็นร้อยละ 52.03 อยู่ในช่วงวัยสูงอายุ มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป 
จ านวน 248 คน คิดเป็นร้อยละ 59.19 จบการศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษา จ านวน 201 คน คิด
เป็นร้อยละ 47.97 ประกอบอาชีพเกษตรกร จ านวน 280 คน คิดเป็นร้อยละ 66.83 และเป็นผู้ที่ได้รับ
ผลประโยชน์จากโครงการ จ านวน 360 คน คิดเป็นร้อยละ 85.92 

2)  การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการโครงการพัฒนาแหล่งน ้า 
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

กระบวนการโครงการพัฒนาแหล่งน ้าพ้ืนที่แปลงอพยพ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
(ค่าเฉลี่ย= 2.98) เมื่อพิจารณาในรายด้านก็พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงล าดับจาก
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มากไปน้อย ไดแ้ก่ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (ค่าเฉลี่ย= 3.11) รองลงมาคือ ด้านการมีส่วนร่วม
ในการรับผลประโยชน์ (ค่าเฉลี่ย= 3.03) ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน (ค่าเฉลี่ย= 3.01) และ
ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล (ค่าเฉลี่ย= 2.77) ตามล าดับ 

จากการจ าแนกตามระยะการด าเนินการโครงการพัฒนาแหล่งน ้า พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการโครงการพัฒนาแหล่งน ้าพ้ืนที่แปลงอพยพ 
จังหวัดอุตรดิตถ์ ระยะต่างๆ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย= 3.04) เมื่อพิจารณาตามระยะ
โครงการพัฒนาแหล่งน ้า พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่
ระยะก าหนดโครงการและระยะก่อนการก่อสร้าง (ค่าเฉลี่ย= 3.10) รองลงมาคือระยะระหว่างการ
ก่อสร้าง(ค่าเฉลี่ย= 2.98) และระยะหลังการก่อสร้าง (ค่าเฉลี่ย= 2.72) ตามล าดับ 

3)  ความส าเร็จโครงการพัฒนาแหล่งน ้าที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ผลการศึกษา พบว่า ผลส าเร็จโครงการพัฒนาแหล่งน ้าพ้ืนที่แปลงอพยพ จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่มี

ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชน ประเมินโดยใช้กลุ่มตัวอย่างโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
(ค่าเฉลี่ย= 3.15)  

4)  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาแหล่งน ้าในพ้ืนที่ 
ผลการศึกษา พบว่า กลุ ่มตัวอย่างประชากรมีข้อเสนอแนะเกี ่ยวกับการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนต่อการพัฒนาแหล่งน ้าในพื้นที่เรียงล าดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้ อันดับที่  1 ควรเพิ่มการ
ประชาสัมพันธ์การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ด้านค่าเวณคืนที่ดิน หรือแผนงานด้านการก่อสร้างในพื้นที่ 
อย่างน้อย 1 ครั้งต่อเดือน เพ่ือสร้างการรับรู้และเข้าใจเพ่ิมมากขึ้น อันดับที่ 2 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการจัดหาแหล่งน ้าในพื้นที่แก้ปัญหาการขาดแคลนน ้า โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน 
อันดับที่ 3 เมื่อได้รับทราบข้อมูลร้องเรียนปัญหาต่างๆ ในการก่อสร้างท าให้ประชาชนเดือดร้อนให้
หนว่ยงานที่รับผิดชอบรีบแก้ไขโดยเร็วอันดับที่ 4 จัดให้เจ้าหน้าที่ชลประทานพบประชาชนเพ่ือร่วมรับ
ฟังความคิดเห็นปัญหา และต้องการของประชาชน อันดับที่ 5 จัดเจ้าหน้าที่ชลประทานให้ข้อมูล 
ค าแนะน าและความรู้ด้านบริหารจัดการน ้า เพื่อลดปัญหาการแย่งน ้ากัน อันดับที่ 6 ให้หน่วยงานที่
เกี ่ยวข้องจัดสรรน ้าอย่างเป็นธรรม ส่งน ้าให้ เพียงพอต่อความต้องการ อันดับที่ 7 ให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น ้า หรือคณะกรรมการบริหารจัดการน ้า 

5)  ผลการทดสอบสมมติฐานการศึกษา สามารถสรุปได้ดังนี้ 
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้าน เพศ ระดับการศึกษา และอาชีพ ที่

แตกต่างกันไม่มีผลต่อความส าเร็จของโครงการพัฒนาแหล่งน ้าในพื้นที่แปลงอพยพ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ และการเป็นผู้ได้รับผลกระทบจาก
การด าเนินโครงการมีผลต่อความส าเร็จของโครงการพัฒนาแหล่งน ้าในพื้นที่แปลงอพยพ จังหวัด
อุตรดิตถ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกันสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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 ผลการทดสอบสมมติฐาน การมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีผลต่อความส าเร็จของโครงการ
พัฒนาแหล่งน ้าในพื้นที่แปลงอพยพ จังหวัดอุตรดิตถ์ ส าคัญที่สุด 3 ด้าน เรียงจากมากไปน้อยคือ ด้าน
การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์รองลงมาคือ ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลและ ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผนและตัดสินใจ ทั้งนี้ ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการ ไม่มีผลต่อความส าเร็จของโครงการพัฒนาแหล่งน ้าในพื้นที่แปลงอพยพ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ได้สรุปการทดสอบ
สมมติฐานดังตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1  สรุปผลทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐาน
ที ่

สมมติฐาน Accept Reject 

1 ปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อความส าเร็จของโครงการพัฒนาแหล่งน ้า
ในพื้นที่แปลงอพยพ จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
 

1.1 เพศที่แตกต่างกันน่าจะมีผลต่อความส าเร็จของโครงการพัฒนา
แหล่งน ้าในพื้นที่แปลงอพยพ จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่แตกต่างกัน 

  

1.2 อายุมีที่แตกต่างกันน่าจะมีผลต่อความส าเร็จของโครงการพัฒนา
แหล่งน ้าในพื้นที่แปลงอพยพ จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่แตกต่างกัน 

  

1.3 ระดับการศึกษาที ่แตกต่างกันน่าจะมีผลต่อความส าเร็จของ
โครงการพัฒนาแหล่งน ้าในพื้นที่แปลงอพยพ จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่
แตกต่างกัน 

  

1.4 อาชีพที่แตกต่างกันน่าจะมีผลต่อความส าเร็จของโครงการพัฒนา
แหล่งน ้าในพื้นที่แปลงอพยพ จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่แตกต่างกัน 

  

1.5 การเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการด าเนินการโครงการที่แตกต่าง
กันน่าจะมีผลต่อความส าเร็จของโครงการพัฒนาแหล่งน ้าในพื้นที่
แปลงอพยพ จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่แตกต่างกัน 

  

2 การม ีส ่วนร ่วมของประชาชนม ีความส ัมพ ันธ ์ เช ิงบวกต่อ
ความส าเร็จของโครงการพัฒนาแหล่งน ้าในพื้นที ่แปลงอพยพ 
จังหวัดอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์  

  

2.1 การมีส่วนร่วมในการวางแผนและตัดสินใจมีผลเชิงบวกต่อ
ความส าเร็จของโครงการพัฒนาแหล่งน ้าในพื้นที ่แปลงอพยพ 
จังหวัดอุตรดิตถ์ 
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ตารางท่ี 1  (ต่อ) 
 

สมมติฐาน
ที ่

สมมติฐาน Accept Reject 

2.2 การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานมีผลเชิงบวกต่อความส าเร็จของ
โครงการพัฒนาแหล่งน ้าในพื้นที่แปลงอพยพ จังหวัดอุตรดิตถ์ 

  

2.3 การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์มีผลเชิงบวกต่อความส าเร็จ
ของโครงการพัฒนาแหล่งน ้าในพื้นที่แปลงอพยพ จังหวัดอุตรดิตถ์ 

  

2.4 การมีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลมีผลเชิง
บวกต่อความส าเร็จของโครงการพัฒนาแหล่งน ้าในพื้นที่แปลง
อพยพ จังหวัดอุตรดิตถ์ 

  

 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
  

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีผลต่อความส าเร็จของโครงการพัฒนา
แหล่งน ้าในพ้ืนที่แปลงอพยพ จังหวัดอุตรดิตถ์” ผู้วิจัย สรุป อภิปรายผลดังนี้  
 1) การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่แปลงอพยพ จังหวัดอุตรดิตถ์อยู่ระดับปานกลาง 
เมื่อพิจารณาในรายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนเรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ การมีส่วนร่วมใน
การวางแผนและตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน และ
การมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบและประเมินผล ตามล าดับ 

จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ประชาชนในพื้นที่แปลงอพยพ จังหวัดอุตรดิตถ์ มีส่วนร่วมใน
โครงการพัฒนาแหล่งน ้า ในภาพรวมอยู่ระดับปานกลาง ถึงแม้ภาครัฐได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามี
ส่วนร่วมในโครงการพัฒนาแหล่งน ้าในด้านต่างๆ แต่เนื่องจากการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐ ส่วน
ใหญ่ประสานผ่านผู ้น าชุมชน แต่การสื ่อสารผู ้น าชุมชนส่งให้ประชาชนในพื้นยังไม่ทั่วถึง ท าให้
ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารไม่ทั่วถึงกัน ส่งผลให้ประชาชนไม่ได้เข้ามีส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆ ใน
โครงการพัฒนาแหล่งน ้าในจ านวนมากเพียงพอ นอกจากนั้น เจ้าหน้าที่ชลประทานเข้าไปในพื้นที่พบ
ประชาชนเพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนและร่วมฟังความคิดเห็นของประชาชน ยังอยู่
ในระดับน้อย สอดคล้องกับ กุสุมา เขียวเพกา (2560) ที่ศึกษาการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของ
ประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบลร่อนทอง  อ าเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  พบว่า
ประชาชนในพื้นท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นค่อนข้างน้อย อีกท้ังมีศูนย์รวมการตัดสินใจอยู่ที่ผู้น า
ท้องถิ่นท าให้ประชาชนมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมได้ไม่มากเท่าที่ควร ซึ่งหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องต้อง
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ยกระดับการมีส่วนร่วมในด้านต่างๆ ให้เพิ่มมากขึ้น เช่น เข้าพื้นที่ชี้แจงประชาชนให้มากขึ้น และการ
ประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น  

ส่วนในด้านความคิดเห็นหรือทัศนคติเกี่ยวกับระดับความส าเร็จโครงการพัฒนาแหล่งน ้า อยู่
ในระดับปานกลาง เนื่องจากสถานะโครงการพัฒนาแหล่งน ้าในพื้นที่แปลงอพยพ จังหวัดอุตรดิตถ์ ใน
ปัจจุบันอยู่ในระยะที่ก าลังด าเนินการก่อสร้างมีแล้วเสร็จเพียงบางส่วน ท าให้ไม่สามารถส่งน ้าเข้า ได้
ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่ประชาชนต้องการ ซึ่งคาดว่าถ้ามีการก่อสร้างระบบส่งน ้าแล้วเสร็จ แล้วมีการ
บริหารจัดการน ้าแบบมีส่วนร่วม ให้ประชาชนได้ร่วมรับประโยชน์จากโครงการ จะสามารถส่งผลต่อ
ระดับความส าเร็จของโครงการให้มากขึ้น 

2)  ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อความส าเร็จของโครงการพัฒนาแหล่งน ้าในพื้นที่แปลงอพยพ 
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อความส าเร็จของโครงการพัฒนาแหล่งน ้า คือ ปัจจัยด้านอายุ และ
ปัจจัยด้านเป็นผู้ได้รับผลกระทบ ซึ่งควรให้ความส าคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้มากขึ้น เพ่ือ
เพ่ิมระดับความส าเร็จโครงการ กับกลุ่มคนที่ให้ความคิดเห็นระดับน้อย เช่น กลุ่มคนช่วงอายุ 20-30 ปี 
กับอายุ 31-40 ปี และกลุ่มคนที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบจากการด าเนินโครงการ 

3)  การมีส่วนร่วมของประชาชนมีผลต่อความส าเร็จโครงการพัฒนาแหล่งน ้าในพื้นที่แปลง
อพยพ จังหวัดอุตรดิตถ์ 

การมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีผลต่อความส าเร็จของโครงการพัฒนาแหล่งน ้าในพื้นที่แปลง
อพยพ จังหวัดอุตรดิตถ์ มีความส าคัญ 3 ด้าน เรียงล าดับจากมากไปน้อย คือ ด้านการมีส่วนร่วมใน
การรับผลประโยชน์ รองลงมาคือ ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบและประเมินผล และ 
ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผนและตัดสินใจ ในการด าเนินการโครงการพัฒนาแหล่งน ้าให้ประสบ
ผลส าเร็จ  สิ่งส าคัญที่สุดต้องให้ประชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์จากกิจกรรมโครงการ
พัฒนาพัฒนาแหล่งน ้า ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับ ธนิศร ยืนยง (2561)  ศึกษาการมีส่วนร่วม
ของประชาชนที่ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดนครนายก พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การรับผลประโยชน์ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นเป็นอันดับแรก จากการที่ประชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วม
รับผลประโยชน์จากกิจกรรมโครงการพัฒนาต่างๆที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น ทั้งนี้ ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการที่ไม่มีผลต่อความส าเร็จของโครงการพัฒนาแหล่งน ้าในพื้นที่แปลงอพยพ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโครงการพัฒนาแหล่งน ้าควรให้ความส าคัญหรือยกระดับการมีส่วนร่วมกับ
ประชาชนให้มากข้ึนเป็นส าคัญล าดับแรก คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์ในระยะก่อนและ
หลังการก่อสร้าง รองลงมาคือ ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบและประเมินผล ในระยะ
ระหว่างและหลังการก่อสร้าง และล าดับที่สามคือ ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผนตัดสินใจในระยะ
ก าหนดโครงการและระยะระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งผู้วิจัยได้อภิปรายเพิ่มเติมในแต่ละด้านดังนี้ 
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(3.1)  ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนและตัดสินใจ 
ผลศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนและตัดสินใจที่มีผลต่อความส าเร็จ

ของโครงการพัฒนาแหล่งน ้าในพ้ืนที่แปลงอพยพจังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
ถึงแม้ว่าหน่วยงานรัฐเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนงานและร่วมตัดสินใจ
โครงการพัฒนาแหล่งน ้า แต่ยังไม่เพียงพอกับความคาดหวังของประชาชน โดยเสนอแนะให้เจ้าหน้าที่
ชลประทานพบประชาชน เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนและร่วมฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนอย่างจริงจัง สามารถตอบสนองตรงความต้องการของประชาชนให้ได้มากท่ีสุดซึ่งสอดคล้อง
กับ ธนิศร ยืนยง (2561)  ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัด
นครนายก พบว่า การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจอยู่ในระดับปานกลาง จากการที่ประชาชนเข้ามีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจบางประการกับเจ้าหน้าที่เพื่อตอบสนองความต้องการให้ได้มากท่ีสุด 

(3.2)  ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงาน 
ผลศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงาน พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับปาน

กลาง เนื่องจากประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการด าเนินงานโดยเพียงการประสานงานและอ านวย
ความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ การสนับสนุนปัจจัยทุนทรัพย์เพื่อการด าเนินงาน รวมถึงการเป็นแรงงาน
รับจ้างในงานก่อสร้างในพื้นที่ ถึงแม้ว่าหน่วยงานรัฐเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน ้าการมีส่วนร่วมของประชาชนบางกิจกรรมยังมีระดับดับน้อย
เนื่องจากลักษณะงานเป็นเชิงเทคนิค เช่น การมีส่วนร่วมในการวางต าแหน่งจุดก่อสร้างอาคารในช่วง
ระหว่างการก่อสร้าง และการมีส่วนร่วมโดยเป็นแรงงานรับจ้างในการก่อสร้างโครงการ เป็นต้น ซึ่ง
ประชาชนไม่สามารถร่วมบริจาคเง ินหรือสิ ่งของในการก่อสร้างได้  เนื ่องจากใช้งบประมาณ
ค่อนข้างมาก สอดคล้องกับผลศึกษาของ สมเกียรติ ผาสุกวงค์ (2543) การด าเนินการต่างๆของ
โครงการนั้นจะใช้งบประมาณภาครัฐเป็นส่วนใหญ่ เช่นนี้อาจท าไห้การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ด าเนินงาน ไม่มีผลต่อความส าเร็จของโครงการโดยตรง โดยมีข้อเสนอแนะที่เก่ียวข้องคือ ให้หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมกับชุมชนในการด าเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน ้าทุกข้ันตอน  

(3.3)  ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับผลประโยชน์ 
ผลศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับผลประโยชน์ที่มีผลต่อความส าเร็จของ

โครงการพัฒนาแหล่งน ้าในพื้นที่แปลงอพยพจังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
ถึงแม้ว่าหน่วยงานรัฐเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์  จากการเกิด
โครงการพัฒนาแหล่งน ้าในพื้นที่ ยังไม่เพียงพอกับความพึงพอใจที่ประชาชนต้องการ  เนื่องจากใน
ปัจจุบันอยู่ในระยะที่ก าลังด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเพียงบางส่วน ท าให้ไม่สามารถส่งน ้าเ ข้าได้
ครอบคลุมทุกพื ้นที ่ที ่ได้รับประโยชน์จากการจัดสรรน ้า โดยที ่ยังไม่ได้จัดตั ้งกลุ ่มผู ้ใช้น ้า หรือ
คณะกรรมการบริหารจัดการน ้าอย่างเป็นทางการ  ประชาชนมีความรู้ด้านบริหารจัดการน ้ายังมีน้อย
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จึงมีข้อเสนอแนะให้เจ้าหน้าที่แนะน า ให้ข้อมูล และความรู้ด้านบริหารจัดการน ้า  เพื่อลดปัญหาการ
แย่งน ้า รวมถึงการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน ้า และกลุ่มผู้ใช้น ้าในพื้นที่ โดยให้เจ้าหน้าที่
ชลประทานเป็นพ่ีเลี้ยงในการบริหารจัดการน ้า เพ่ือการจัดสรรน ้าอย่างเป็นธรรม ส่งน ้าให้เพียงพอต่อ
ความต้องการของประชาชนครอบคลุมพ้ืนที่ชลประทาน ส่งผลให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

(3.4)  ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบและประเมินผล 
ผลศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบและประเมินผลที่มีผลต่อ

ความส าเร็จของโครงการพัฒนาแหล่งน ้าในพื้นที่แปลงอพยพ จังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง  ถึงแม้หน่วยงานรัฐเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวิพากษ์วิจารณ์
และตรวจสอบการด าเนินงานของภาครัฐ แต่ก็ยังไม่เพียงพอกับความพึงพอใจที่ประชาชนต้ องการ 
พบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนบางกิจกรรมยังมีระดับดับน้อย เช่น การมีส่วนร่วมเข้าไป
สังเกตการณ์การท างานของผู้รับจ้างหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปก่อสร้างแหล่งน ้าในท้องถิ่น การมี
ส่วนร่วมในตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งานของอาคารต่างๆ เนื่องจากอาคารบางแห่งซึ่งก่อสร้างเพ่ิงแล้ว
เสร็จยังไม่มีการใช้งาน ไม่สามารถประเมินการตรวจสอบการใช้งานได้บางอาคารชลประทาน ขณะที่
ในช่วงระหว่างการก่อสร้างประชาชนในพื้นที่ต้องการให้แก้ไขปัญหาต่างๆ ในการก่อสร้างอย่าง
ทันท่วงทีกับความเดือดร้อนของประชาชน เมื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลจากประชาชน 
ปัจจุบันมีช่องทางในสื่อออนไลน์ สามารถเป็นสื่อกลางเพ่ือสามารถตรวจสอบการท างานของภาครัฐได้
อีกทาง หรือช่องทางสายด่วนข้อร้องเรียนต่างๆ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการด าเนินงานของภาครัฐ
ซึ่งสอดคล้องกับ ธนิศร ยืนยง (2561)  ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อการพัฒนา
ท้องถิ่นในจังหวัดนครนายกพบว่าการมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบและประเมินผลอยู่ในระดับ
ปานกลาง จากการที่ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในในการเสวนาและแสดงความคิดเห็นของประชาชนใน
ชุมชนเพื ่อเป็นข้อมูลในการประเมินผล อีกทั ้งประชาชนได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งใ นการให้ข้อมูล 
ข้อเท็จจริง และแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นผลย้อนกลับต่อการด าเนินการโครงการต่างๆ ที่หน่วยงาน
ของภาครัฐ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดท าขึ้น 

4)  ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
(4.1)  ในระยะก่อนการก่อสร้าง ระยะระหว่างการก่อสร้างโครงการ และระยะหลังการ

ก่อสร้างโครงการ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ด้านงานชลประทาน การ
รับรู้ข้อมูลข่าวสาร ด้านค่าเวณคืนที่ดิน แผนการจัดสรรน ้า แผนงานและผลงานด้านการก่อสร้างใน
พ้ืนที่ อย่างน้อย 1 ครั้งต่อเดือน รวมทั้งปิดประกาศข่าวสาร หรือแจ้งความก้าวหน้าในการด าเนินงาน
ด้านต่างๆ ของโครงการ ให้ทราบโดยทั่วถึงทุกหมู่บ้านในพื้นที ่ เพื่อประชาชนในพื้นที่ได้เห็นถึง
ประโยชน์หรือผลกระทบที่ตนเองได้รับและเพ่ือการติดตามงานของโครงการ 
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(4.2)  ในระยะก าหนดโครงการ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการศึกษาวางโครงการ
เพื่อจัดหาแหล่งน ้าในบางพื้นที่ที่ยังขาดแคลนน ้า โดยมีการปรึกษาหารือร่วมกันกับทุกชุมชนในการ
วางแผนตัดสินใจเพื่อวางโครงการ   

(4.3)  ในระยะระหว่างการก่อสร้างและหลังการก่อสร้างโครงการ ให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากการก่อสร้างที่ส่งผลให้ประชาชนเดือดร้อน โดยให้
ท าอย่างเร่งด่วนเมื่อที่ได้รับทราบข้อมูล ผ่านช่องทางร้องเรียนต่าง ๆ จากการที่ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การติดตามตรวจสอบ และประเมินผล  

(4.4)  ทุกขั ้นตอนของการด าเนินการโครงการพัฒนาแหล่งน ้า ควรให้เจ ้าหน้าที่
ชลประทานออกพื้นที่พบปะประชาชนเพื่อร่วมรับฟังปัญหาความต้องการ และร่วมฟังความคิดเห็น
ของประชาชน ทุกหมู่บ้านในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ หรือพื้นที่ประสบปัญหาด้านขาดแคลนน ้า โดยมี
ส่วนร่วมกับชุมชนในการด าเนินงานทุกข้ันตอน มีการปรึกษาหารือร่วมกันกับชุมชน  

(4.5)  ในระยะหลังการก่อสร้างโครงการ ควรให้เจ้าหน้าที ่ชลประทานให้ความรู้ 
ข้อแนะน า และข้อมูลด้านบริหารจัดการน ้า เพื่อลดปัญหาการแย่งน ้าในพื้นที่ รวมถึงให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน ้า และจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น ้า โดยให้เจ้าหน้าที่ชลประทาน
เป็นพี่เลี้ยงในการบริหารจัดการน ้า เพื่อการจัดสรรน ้าอย่างเป็นธรรม และส่งน ้าให้เพียงพอต่อความ
ต้องการ 
 สิ่งส าคัญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโครงการพัฒนาแหล่งน ้าควรให้ความส าคัญหรือยกระดับการมี
ส่วนร่วมกับประชาชนให้มากขึ้นเป็นส าคัญล าดับแรก คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์ 
รองลงมาคือ ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบและประเมินผล และล าดับที่สามคือ ด้านการ
มีส่วนร่วมในการวางแผนตัดสินใจในทุกกระบวนงานโครงการพัฒนาแหล่งน ้า ภาครัฐควรควร
สนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยใช้เครื่องมือ “ชลประทานท้องถิ่น (ชปท.)” ให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมคิด วิเคราะห์แก้ไขปัญหาด้านแหล่งน ้าด้วยตนเอง ภาครัฐท าหน้าที่ปรึกษาด้านวิชาการ โดย
สร้างความตระหนักและเป็นเจ้าของโครงการร่วมกัน สามารถให้ประชาชนในพื้นที ่ร่วมกันเพ่ือ
สนับสนุนโครงการ สร้างความส าเร็จของโครงการพัฒนาแหล่งน ้าในพ้ืนที่ได้อย่างยั่งยืน 

5)  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
(5.1)  ควรศึกษาการมีส่วนร่วมหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จและได้มีการบริหารจัดการน ้า

ในพ้ืนที่ หรือศึกษาการมีส่วนร่วมในเรื่องเดียวกันนี้กับพ้ืนที่อ่ืนๆ ด้วยเพื่อการศึกษาเปรียบเทียบ ท าให้
วิเคราะห์ปัญหาด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อน าไปส่งเสริมพัฒนาให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
งานชลประทานมากยิ่งขึ้น ส่งผลต่อความส าเร็จของงานพัฒนาแหล่งน ้าเพื่อความยั่งยืนในอนาคต 

(5.2)  ควรศึกษาปัจจัยที ่สามารถจูงใจ ในการมีส่วนร่วมของประชาชนที ่มีผลต่อ
ความส าเร็จของโครงการพัฒนาแหล่งน ้าในพื้นที่แปลงอพยพ จังหวัดอุตรดิตถ์  
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ผลการศึกษาและข้อเสนอแนะทั้งหมด สามารถสรุปได้ตามภาพที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2  สรุปผลศึกษาและข้อเสนอแนะ 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

เพื่อศึกษาปัจจัยสว่นบุคคลในการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนที่มีผลต่อความส าเร็จของโครงการ

พัฒนาแหล่งน ้าในพื้นที่แปลงอพยพ จังหวัด

อุตรดิตถ์(เพศ อาย ุระดับการศึกษา อาชีพ และ

เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการด าเนินการโครงการ) 

ผลการศึกษา 

ความส าเร็จโครงการ ระดบัปานกลาง 

เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน ที่มีผลต่อความส าเร็จ

ของโครงการพัฒนาแหล่งน ้าในพื้นที่แปลงอพยพ จังหวัด

อุตรดิตถ์ 1)การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนตัดสินใจ 

2) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินงาน 

3) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับผลประโยชน ์

4) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

 

 

ปัจจัยสว่นบุคคลที่มีผลต่อ

ความส าเร็จโครงการ คือ 

ปัจจัยดา้นอายุ และปัจจยั

ด้านเป็นผู้ได้รับผลกระทบใน

การด าเนินโครงการ 

ระดับการมีส่วนร่วมประชาชน อยู่ใน

ระดับปานกลางทั้ง 4 ดา้น 

1) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

วางแผนตัดสินใจ 

2) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

ด าเนินงาน 

3) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับ

ผลประโยชน ์

4) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผล 

การมีส่วนร่วม อยู่ในระดับ

ปานกลาง ทั้ง 4 ระยะ 

1)ระยะก าหนดโครงการ  

2)ระยะก่อนการก่อสร้าง  

3)ระยะระหว่างการก่อสร้าง  

4)ระยะหลังการก่อสร้าง  

 

ระดับการมีส่วนร่วมประชาชนที่มีผลต่อ

ความส าเร็จโครงการเรียงตามล าดับ

ความส าคัญ ดังนี ้

1) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับผลประโยชน์ 

2) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผล 

3) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนตัดสินใจ  

ข้อเสนอแนะด้านการมีส่วนรว่ม 
จากกลุ่มตวัอย่างประชากร 

1) ควรศึกษาการมีส่วนร่วมหลังการก่อสร้าง
แล้วเสร็จและได้มีการบริหารจัดการน า้ใน
พื้นที่ หรือศึกษาการมีส่วนร่วมในเรื่อง
เดียวกันนี้กบัพื้นที่อื่นๆ ด้วย 
2) ควรศึกษาปัจจัยที่สามารถจูงใจ ในการมี
ส่วนร่วมของประชาชนที่มีผลต่อความส าเร็จ
ของโครงการพัฒนาแหล่งน ้าในพื้นที ่

ข้อเสนอแนะ 

1) ยกระดับการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ด้านงานชลประทานให้มากข้ึน 
2) ปรึกษาหารือกับชุมชน ร่วมวางโครงการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน ้า 
3) จากข้อร้องเรียนต่างๆในพื้นที่ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาเร่งด่วน 
4).ให้เจ้าหน้าที่ร่วมปรึกษาหารือรับฟังปัญหา โดยให้มีส่วนร่วมทุกข้ันตอน 
5) เจ้าหน้าที่ควรให้ความรู้เรื่องน ้าและการจัดสรรน ้า และจัดต้ังกลุ่มผู้ใช้น ้า และคณะกรรมการ
บริหารจัดการน ้า 
6) ให้ความส าคัญหรือยกระดับการมีส่วนร่วมกับประชาชนให้มากข้ึนเป็นส าคัญล าดับแรก คือ 
ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ภาครฐัควรควรสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
โดยใช้เครื่องมือ “ชลประทานท้องถ่ิน (ชปท.)” ให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิด วิเคราะห์แก้ไขปัญหา
ด้านแหล่งน ้าด้วยตนเอง ภาครัฐท าหน้าที่ปรึกษาด้านวิชาการ 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยต่อไป ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของเกษตรกรในการเข้าร่วมโครงการจดัรูปที่ดิน 

เพื่อเกษตรกรรมของโครงการจัดรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก กรณีศึกษา 
การจัดรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม โครงการส่งน ำ้และบ ำรุงรักษา  

แควน้อยบ ำรุงแดน พื้นที่ต ำบลท่างาม ต ำบลท้อแท้  
ต ำบลวัดโบสถ ์อ ำเภอวัดโบสถ ์จังหวัดพิษณโุลก 

 
ธนะพัฒน์  วิสิทธิ์จิรโชค* 

 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของเกษตรกร  และ 
เพื่อเสนอแนะแนวทางในการจัดท ำโครงการ การออกแบบและก่อสร้าง ให้เป็นไปตามความ ต้องการ 
ของเกษตรกร ในการเข้าร่วมโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โครงการส่งน ้ำและบ ำรุงรักษำ
แควน้อยบ ำรุงแดน ประชากร คือ เกษตรกรที่อยู่ในบัญชีรายชื่อเจ้าของแปลงมีชื่อ กรรมสิทธิ์ที่ดิน 

จ ำนวน 351 คน เครื ่องมือวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) การวิเคราะห์ข้อมูล 
ใช้ค่าสถิติการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าสถิติ t – 
test ค่าสถิติ One Way ANOVA วิธ ีการ scheffe และค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
(Pearson‘s Correlation Coefficient) 

ผลการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยทางจิตวิทยาที่สั่งผลต่อการตัดสินใจ 
ของเกษตรกร ด้านแรงจูงใจ (Motivation) ด้านการรับรู้ (Perception) ด้านการเรียนรู้ (Learning) 
และด้านความเชื่อและทัศนคติ (Belief and Attitude) คิดเป็นระดับ มากทุกด้าน ส่วนระดับความ 

คิดเห็นเกีย่วกับการตัดสินใจเข้ารว่มโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ คิดเป็นระดับ มาก 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศ อายุและขนาดที่ดินที่เข้าร่วมโครงการฯ ของเกษตรกร 

ที่แตกต่างกัน มีระดับการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการฯ แตกต่างกันอย่างมีระดับนัยส ำคัญทางสถิติที่ 
0.05 ส่วนปัจจัยด้านแรงจูงใจ ด้านการรับรู ้ ด้านการเรียนรู ้และด้านความเชื ่อและทัศนคติมี  

 
* นักศึกษำหลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต ภำคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก คณะรัฐประศำสนศำสตร์ สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ 
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ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจของเกษตรกรในการเข้าร่วมโครงการฯ อย่างมีนัยส ำคัญทางสถิติที่ระดับ 
01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัั้งไว้ 

 
ค ำส ำคัญ:  ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ โครงการส่งน ้ำและบ ำรุงรักษาแควน้อยบ ำรุงแดน  

              จังหวัดพิษณุโลก 
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ที่มาและความส ำคัญ 
 

ประเทศไทยมีพื้นที่ประมาณ 321 ล้านไร่หรือประมาณ 513,000 ตารางกิโลเมตร โดยมี 
พื้นที่ส ำหรับการเกษตรประมาณ ร้อยละ 43 หรือประมาณ 138 ล้านไร่ ทั้งนี้ปัจจุบันประเทศไทยมี 
พ้ืนที่ชลประทานทั้งสิ้น 33.79 ล้านไร่ รวมถึงมีการพัฒนาระบบชลประทานในแปลงนา 12.84 ล้านไร่ 
แยกเป็นรูปแบบจัดระบบน ้ำเพ่ือเกษตรกรรม 10.85 ล้านไร่ และแบบจัดรูปที่ดิน 1.99 ล้านไร่ (ข้อมูล 
ณ สิ้นปี 2558) ซึ่งยังเหลือพื้นที่เกษตรชลประทานอีกมากที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาในระดับ แปลงนา 
ซึ่งในการพัฒนาพ้ืนที่เกษตรในระดับแปลงนาให้มีศักยภาพสูงสุดนั้น ส ำนักงำนจัดรูปที่ดินกลางจะเป็น 
ผู้จัดท ำแผนแม่บทการจัดรูปที่ดิน รวมทั้งก ำหนดหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ตามแผนแนวทาง 
การประสานความร่วมมือของหน่วยงานที่ เก่ ียวข้องกับการจัดระบบชลประทานการบริหารและ 
พัฒนาที ่ด ิน และการอื ่นที ่ เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการท ำเกษตรกรรม ซึ่งและจากการที่ 
ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศมีอาชีพทางการเกษตร โดยสืบทอดจากบรรพบุรุษมานานนับ 
ศตวรรษแล้ว การท ำอาชีพเกษตรกรรมของคนไทยในสมัยก่อน ๆ นั้น ต้องอาศัยน ้ำฝน ซึ่งเป็นปัจจัย 
ที่ส ำคัญอย่างหนึ่งของการเพาะปลูก ในระยะต่อมาประชากรได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การแสวงหา 
พื้นที่ท ำกินก็ได้ขยายขอบเขตเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวไปด้วย กลุ่มคนที่ไม่มีพื้นที่ท ำกินเป็นของตนเอง 
บางกลุ่ม ได้บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนหรือพื้นที่สาธารณะอื่นๆ ซึ่งท ำให้ทรัพยากรธรรมชาติต้องเปลี่ยน 
แปรสภาพไปฝนที่เคยตกต้องตามฤดูกาล และเพียงพอสาหรับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ก็ไม่ 
ตกต้องตามฤดูกาล และไม่เพียงพอ ต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ดังนั้น การจัดหาน ้ำโดยการ 
สร้างระบบชลประทานมาเพิ ่มเติมจึงมีควำมจ ำเป็นอย่างมาก เพื ่อที ่จะช่วยในกำรท ำอำชีพ 
เกษตรกรรมได้ผลดียิ่งขึ้นทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ 

โครงการชลประทานในประเทศไทย ได้ท ำกันมานานหลายทศวรรษแล้ว ซึ่งในปัจจุบัน  
รัฐบาลได้ก่อสร้างระบบชลประทานเป็นโครงการขนาดใหญ่ขนาดกลาง และขนาดเล็ก หลายโครงการ
ทั ่วประเทศ ส ำหร ับจัดหาน ้ำเพื ่อใช ้ในการเกษตร ครอบคลุม พื ้นที ่ประมาณ 27 ล ้านไร่ 
และได้ริเริ่มจัดท ำโครงการจัดรูปที่ดินขึ้น เมื่อประมาณต้นปี พ.ศ. 2509 ซึ่งในปัจจุบัน โครงการจัด 
รูปที ่ดินได้ด ำเนินการไปแล้วในท้องที ่จังหวัดต่างๆ รวม 27 จังหวัด คือ พิจิตร ล ำปาง ราชบุรี 
ส ุพรรณบุร ี ช ัยนาท ส ิงห ์บ ุร ี  กาญจนบุร ี  อ ่างทอง เพชรบ ุร ี  นครสวรรค์  ลพบุร ี  สระบุรี  
พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นครปฐม สกลนคร ขอนแก่น เลย บุรีรัมย์ สุรินทร์ มหาสารคาม 
อุบลราชธานี หนองคาย อุดรธานี นครศรีธรรมราช ปัตตานีและพิษณุโลก  ซึ ่งรวมถึงพื ้นที่ 
ชลประทานของเขื่อนแควน้อยบ ำรุงแดน 
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พื ้นที ่ชลประทานของเขื ่อนแควน้อยบ ำรุงแดน อันเนื ่องมาจากพระรำชด ำริ ในเขต 
โครงการส่งน ้ำและบ ำรุงรักษาแควน้อยบ ำรุงแดน หมู่4 บ้านเขาหินลาด ต ำบลคันโช้ง อ ำเภอวัดโบสถ์ 
จังหว ัดพิษณุโลก จ ัดอยู ่ ในแผนแม่บทในการจ ัดร ูปที ่ด ินระยะ 20 ปี ท ั ้งน ี ้ โครงสร้างภาค 
การเกษตรของเกษตรในพื้นที่เขื่อนแควน้อยบ ำรุงแดน อันเนื่องมาจากพระรำชด ำริ มีลักษณะเป็น 
แบบครัวเรือนเกษตรมีลักษณะเป็นแบบรายยอยที่มีพื ่นที่การเพาะปลูกทางการเกษตรขนาดเล็ก 
ต่างคนต่างด ำเนินงานของตนเอง ส่งผลให้เกษตรกรต้องเผชิญกับปัญหาและข้อจ ำกัดต่ำงๆ เช่น มี 
รายได้ที่ไม่เพียงพอต่อควำมอยู่รอด ปัญหาด้านต้นทุนการผลิต รวมถึงปัญหาในด้านการขำดอ ำนำจ 
ต่อรองของเกษตรกรตลอดจนกระบวนการผลิต การจัดการห่วงโซ่อุปทาน ปัญหาด้านการถ่ายทอด 
องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ยังไม่เข้าถึงเกษตรกรเท่าที่ควร รวมถึงปัญหาทางด้านการเชื่อมโยง 
ตลาดระหว่างเกษตรกร ผู้ประกอบการและสหกรณ์การเกษตรเพ่ือให้เกษตรกรได้รับราคาที่เป็นธรรม 
ซึ ่งการจัดรูปที ่ดินอาจช่วยเหลือแก้ปัญหาบางส่วนให้เกษตรกรได้ ทั้งนี ้เนื ่องจากน ้ำเป็นปัจจัย 
หลักของเกษตรกรรม เมื่อมีการพัฒนาเกษตรกรรมความต้องการน ้ำ ก็ย่อมจะต้องเพิ่มขึ้นด้วย การ 
จัดรูปที่ดินจึงเป็นค ำตอบ 

ทั ้งนี ้จากประสบการณ์ที ่ผ ่านมา ในการจัดรูปที ่ด ินมักประสบปัญหาการไม่เข้าร ่วม 
โครงการฯของเกษตรกร ทั้งๆ ที่ได้มีการพูดคุยท ำประชาคม ก่อนท ำโครงการฯแล้ว เกษตรกรมี 
ความยินดีเข้าร่วมโครงการฯ แต่เมื่อได้รับอนุมัติให้ด ำเนินการ จะมีเกษตรกรบางส่วนไม่ยอมเข้า 
ร่วมโครงการฯ โดยมีเหตุผลต่าง ๆ เช่น อายุมากไม่อยากท ำแล้ว ที่ดินไม่ได้ท ำเอง ให้ผู้อื่นเชา ที่ดิน 
ถือครองร่วมหลายคนต้องตกลงกันก่อน ทายาทไม่ท ำเกษตร รอคอยโครงการนานเลยเปลี่ยนใจ 
เห็นที่อื่นท ำแล้วไม่ดีต้องการค่าชดเชยระหว่างก่่อสร้าง เสียที่ดินบางส่วนเพื่อท ำระบบเสียค่าใช้จ่าย 
ในการก่อสร้างระบบ เพิ่มขั้นตอนในการท ำธุรกรรมในที่ดิน (ซื้อ ขาย โอน ฯ) หรือเสียประโยชน์ 
ในการใช้ที่ดินช่วงก่อสร้าง เป็นต้น ซึ่งท ำให้เกิดปัญหาการดาเนินงานตามโครงการฯ ท ำให้อาจต้อง 
เปลี่ยนแปลง สถานที่ด ำเนินการ หรือ ต้องพยายามชี้แจงและเกลี้ยกล่อมเกษตรกรให้กลับเข้าร่วม 
โครงการฯ ซึ่งส่งผลต่อความล่าช้า ในการพัฒนาประเทศ 

จากเหตุผลดังล ่าวข้างต้น ผู ้ศึกษาซึ ่งเป็นบุคลากรของกรมชลประทานและมีหน้าที่ 
โดยตรงในเรื่องดังกล่าว จึงมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของเกษตรกร ใน 
การเข้าร่วมโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โครงการส่งน ้ำและบ ำรุงรักษาแควน้อยบ ำรุงแดน 
พื้นที่ต ำบลท่างาม ต ำบลท้อแท้ ต ำบลวัดโบสถ์ อ ำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้เพ่ือค้นหา 
ปัจจัยทมีผลต่่อการตัดสินใจของเกษตรกร ซึ่งข้อมูลของการศึกษาวิจัยนี้จะเป็นแนวทางในการจัดท ำ
โครงการ การออกแบบและก่อสร้าง ให้เป็นไปตามความต้องการของเกษตรกร ในการเข้าร่วม 
โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โครงการส่งน ้ำและบ ำรุงรักษาแควน้อยบ ำรุงแดน ส่งผลดีต่อ 
การแก้ปัญหาของเกษตรกรในการใช้น ้ำ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการจัดรูปที่ดินในประเทศไทย 
แก้ปัญหาบางส่วนให้เกษตรกร และส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของเกษตรกร ในการเข้าร่วมโครงการจัดรูป 
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโคงการส่งน ้ำและบ ำรุงรักษาแควน้อยบ ำรุงแดน พื้นที่ต ำบลท่างาม ต ำบล 
ท้อแท้ ต ำบลวัดโบสถ์ อ ำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก 

2) เพื ่อเสนอแนะแนวทางในการจัดท ำโครงการ การออกแบบและก่อสร้าง ให้เป็นไป 
ตามความต้องการของเกษตรกร ในการเข้าร่วมโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โครงการส่งน ้ำ 
และบ ำรุงรักษาแควน้อยบ ำรุงแดน 
 

การทบทวนวรรณกรรม และกรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

1)  การทบทวนวรรณกรรม 
(1)  แนวคิดทฤษฎีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ 
มีนักคิด นักวิชากร ได้กล่าวถึง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ ไว้หลายประเด็น กล่าวคือ 

Belch and Belch (1993, p. 125) กล่าวว่า การตัดสินใจ มาจากการรับรู้ (Perception) หมายถึง 
กระบวนการที่บุคคลเลือกรับ จัดระเบียบ และแปลความหมายข้อมูลข่าวสารที่ได้รับออกมาเป็นภาพ 
ท่ีมีควำมหมำยอย่ำงใดอย่างหนึ่ง นักวิชากรอีกท่านหนึ่ง คือ Mowen (1995, p. 191) กล่าวว่ำสิ่งจูงใจ 
ที่จะเป็นจุดเริ ่มต้น ผลักดันให้แสดงพฤติกรรมตามลาดับขั้นตอน ประกอบด้วย แรงขับ (Drive) 
แรงกระตุ้น (Urge) ความปรารถนา หรือความต้องการ (Wish or Desire) การจูงใจจะเกิดขึ้นจากการ 
เกิดสิ่งเร้าเข้ามากระทบต่อบุคคล สิ่งเร้าอาจเกิดจากภายในตัวบุคคลเอง เช่นการได้ยินและได้เห็น  
ผลิตภัณฑ์ส่วน Baron (Baron quoted in Solomon, 1996, p. 89) กล่าวว่ำ การเรียนรู้ (Learning) 
เป็นผล เนื ่องมาจากการได้ร ับประสบการณ์และประสบการณ์  ที่ได้รับนี ้ไม่จ ำเป็นจะต้องเป็น 
ประสบการณ์ที ่ เก ิดจากผลกระทบต่อบุคคลนั ้นโดยตรง แต่การเรียนรู ้อาจจะเกิดขึ ้นได้จาก  
การสังเกตเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อผู้อ่ืนอีกด้วย ในขณะท่ี McCarthy และ Perreault (1993, p. 209) 
กลา่วถึง ความเชื่อและทัศนคติ (Belief and Attiude) ความเชื่ออาจเป็นส่วนประกอบช่วยเสริมสร้าง 
ทัศนคติของบุคคล แต่ไม่จ ำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับการชอบหรือไม่ชอบ ความเชื่อของบุคคลหรือ 
ผู้บริโภคขึ้นอยู่กับประสบการณ์การโฆษณาและการได้พูดคุยกับบุคคลอื่นๆ ส่วนทัศนคติหรือเจตคติ  
หมายถึง แนวความคิดเป็น (หรือท่าที) ของบุคคลที่มีต่อบางสิ่งบางอย่ำงเช่น ผลิตภัณฑ์ สิ่งโฆษณา 
พนักงาน ขาย บริษัทหรือความคิด 

สรุป การตัดสินใจจะมาปัจจัยทางจิตวิทยา 4 ประการ แรงจูงใจ คือ การรับรู้ การเรียนรู้ 
ทัศนคต ิและความเชื่อ 
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(2)  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
อิทธิพงศ์ ตันมณี (2556) วิจัยเรื่องรปูแบบการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ในประเทศไทย 

ผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ท ำให้ได้รูปแบบการจัดรูปที่ดินในประเทศไทยที่มีความชัดเจน เพื่อใช้เป็น  
กรอบแนวทางส ำหรับการพัฒนาวิธีการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ของประเทศไทยต่อไป  โดยวิธีการ 
จัดรูปที่ดินจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสมบูรณ์ในการพัฒนาพื้นที่ทั้งในระดับสังคม ส่วนร่วมภาครัฐ 
และเอกชนจนถึงในระดับบุคคลเจ้าของที่ดิน แม้ว่ำการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื่นที่จะมีกระบวนการ 
ในการด ำเนินโครงการที ่ซ ับซ้อนทั้งในเชิงกว้างและในเชิงลึกแต่จะเป็นการสร้างแนวคิดใหม่  
ในสังคมไทยให้ตระหนักถึงการพัฒนาในพื้นที่ของตนโดยไม่จาเป็นต้องรอการพัฒนา จากภาครัฐ  
แต่เพียงฝ่ายเดียว 

มลจิรา ทองเทพ ชวเลข วณิชเวทิน และ พิพัฒน์ สอนวงษ์ (2556) วิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อ 
การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการบ ำรุงรักษำระบบชลประทาน: กรณีศึกษาโครงการส่งน ้ำ และ
บ ำร ุงรักษาเขื ่อนป่าสักชลสิทธิ ผลจากการวิจ ัยพบว่ากลุ ่มผู ้ใช้น ้ำชลประทานมีการบริหาร 
จัดการภายในกลุ่มร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยมีปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรในการ 
บ ำรุงรักษำระบบชลประทาน ได้แก่ อายุ ที่ตั้งแหล่งเพาะปลูก ชนิดพืชที่ปลูก รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
การได้รับข่าวสาร และปัจจัยที ่ม ีผลต่อการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการบ ำร ุงรักษาระบบ 
ชลประทาน 3 ล ำดับแรก ได้แก่ 1) กลุ ่มผู ้ใช้น ้ำชลประทานมีส่วนร่วมในการจัดตั้งกลุ่มผู ้ใช้น ้ำ 
ชลประทานในเขตพื้นที่ 2) กลุ่มผู้ใช้น ้ำชลประทานให้ความร่วมมือปฏิบัติตามกฎระเบียบของการใช้
น ้ำ และข้อตกลงอย่างสม ่ำเสมอ 3) กลุ ่มผู ้ใช้น ้ำชลประทานได้ร ับประโยชน์จากการจัดการ 
ระบบชลประทาน ซึ่งมีการจัดสรรน ้ำตามรอบเวรการใช้น ้ำ 

พงศ์ศิรภพ ทองดีรวิสุรเกตุ (2562, บทคัดย่อ) วิจัยเรื่อง ปัจจัยการเข้าร่วมโครงการส่งเสริม 
ระบบเกษตรนาแปลงใหญ่ของเกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรีผลการวิจัยพบว่า เกษตรกรมีความรู้ 
ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของโครงการส่งเสริมระบบเกษตรนาแปลงใหญ่ในจังหวัดกาญจนบุรี 
มากที่สุด โดยเฉพาะเรื่องหลักเกณฑ์ในการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมระบบเกษตรนาแปลงใหญ่ ส ำหรับ
ปัจจัยในการเข้าร ่วมโครงการส่งเสริมระบบเกษตรนาแปลงใหญ่เกษตรกรให้ ความ ส ำคัญ
ทางปัจจัยด้านการตลาดมากที่สุด โดยเฉพาะในเรื่องการจัดหาสถานที่และตลาดในการจัดจ ำหน่าย 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านการตลาด ปัจจัยด้านกระบวนการบริหาร จัดการ 
และปัจจัยด้านการสนับสนุนโครงการส่งผลต่อการตัดสินใจในการเข้าร่วมโครงการส่งเสริม 
ระบบเกษตรนาแปลงใหญ่ในจังหวัดกาญจนบุรีอย่างมีนัยส ำคัญทางสถิติที่ 0.05 ส ำหรับปัญหาและ 
อุปสรรคที่พบ คือ การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้โครงการที่ไม่ชัดเจน มีเงื่อนไขในการสมัครเข้าร่วม 
โครงการที่ยุ่งยาก และมีข้อจ ำกดัในเรื่องพ่ืนที่ที่เข้าร่วมโครงการ ตามล ำดับ 
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2)  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)                         ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการศึกษาและเก็บข้อมูล 
 

เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
1)  ประชากรและกล่มตัวอย่าง 
ประชากร คือเกษตรกร ในพื้นที่โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โครงการส่งน ้ำและ

บ ำรุงรักษาแควน้อยบ ำรุงแดน พื ้นที่ต ำบลท่างาม ต ำบลท้อแท้ ต ำบลวัดโบสถ์ อ ำเภอวัดโบสถ์ 
จังหวัดพิษณุโลก (ส ำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก จ ำนวน 6,076 คน (ส ำนักงานจัดรูปที่ 
พิษณุโลก, 2563) 

กลุ่มตัวอย่าง ก ำหนดกลุ่มตัวอย่างจาก กำรค ำนวณโดยสูตรของ Taro Yamane ก ำหนดค่า 
ความคลาดเคลื่อนที่ 0.05 หรือ ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 คือ 375 คน 

2)  เครื่องมือในการวิจัย 
ใช้แบบสอบถามซึ่งสร้างขึ้นเพ่ือรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วยประเด็นค ำถำม 

คือ แบบสอบถามส่วนที่ 1 ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง ลักษณะแบบสอบถามเป็น 
แบบตรวจสอบรายการ (Check- List) แบบสอบถามตอนที่ 2 ความคิดเห็น เกี่ยวกับปัจจัยทาง 

ปัจจัยทางประชากรศาสตร์  
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. สถานภาพการสมรส 
5. ขนาดที่ดินท่ีเข้าร่วม 

 

ปัจจัยทางจิตวิทยา  
1. แรงจูงใจ 
2. การรับรู้ 
3. การเรียนรู้ 
4. ทัศนคติและความเชื่อ 

 

การตัดสินใจเข้าร่วม 
โครงการจัดรูปท่ีดิน 
เพื่อเกษตรกรรม 

ของโครงการส่งน ้ำ 
และบ ำรุงรักษำ 

แควน้อยบ ำรุงแดน 
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จิตวิทยาของเกษตรกร ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการจัดรูปที ่ดินเพื ่อ เกษตรกรรมฯ 
และแบบสอบถามตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดส ินใจเข ้าร่วมโครงการจัดรูปที ่ดิน 
เพื ่อเกษตรกรรมของโครงการส่งน ้ำและบ ำรุงรักษาแควน้อยบ ำรุงแดน ลักษณะแบบสอบถาม 
เป็นแบบมาตราส่วน ประมาณค่า (Rating Scale) 

การเก็บข้อมูล โดยการใช้แบบสอบถาม เพ่ือรวบรวมข้อมูลกับเกษตรกร กลุ่มตัวอย่าง จ ำนวน
375 คน โดยแจกแบบสอบถาม ได้รับแบบสอบถามคืน 351 ชุด คิดเป็นร้อยละ 93.60 

3)  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
แบบสอบถามส่วนที่ 1 ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-List) 

ใช ้สถ ิต ิ เช ิงพรรณนา  (Descriptive Statistics) น ำมาแจกแจงความถี ่และสร ุปเป็นค่าร ้อยละ 
(Percentage) แบบสอบถามส่วนที่ 2 และ 3 ใช้การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ซึ่งได้สร้างแบบสอบถามจัดระดับความคิดเห็น จ ำแนกตามระดับมากน้อย 
จากระดับน้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุดรวม 5 ระดับ ส่วนการทดสอบสมมติฐาน 
ใช้ค่าสถิติ t – test ค่าสถิติ One Way ANOVA กับการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการ 
scheffe และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน Pearson‘s (Correlation Coefficient) 

 

ผลการศึกษา 
 

น ำเสนอการสรุปผลการวิจัยที่ส ำคัญตามล ำดับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 
1)  ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ของเกษตรกร ผู้ตอบแบบสอบถาม 
พบว่ำ ผู ้ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศชาย จ ำนวน 210 คน คิดเป็น ร้อยละ 59.83 และ 

เป็นเพศหญิง จ ำนวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 40.17 ของผู ้ตอบแบบสอบถามทั ้งหมด ผู ้ตอบ 
แบบสอบถามจะมีอายุอยูในช่่วงอายุ 36-45 ปี คิดเป็นร้อยละ 29.91 มีระดับการศึกษาขั้นสูงสุด 
ประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 48.72 มีสถานภาพการสมรส คิดเป็นร้อยละ 56.41 มีขนาดที่ดิน 
ที่เข้าร่วมโครงการ 11-15 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 8.318 

2)  ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยทางจิตวิทยำที่มีผลต่อการตัดสินใจของเกษตรกรในการ 
เข้าร่วมโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โครงการส่งน ้ำและบ ำรุงรักษาแควน้อยบ ำรุงแดน 
พื้นที่ต ำบลท่างาม ต ำบลท้อแท ้ต ำบลวัดโบสถ ์อ ำเภอวัดโบสถ ์จังหวัดพิษณุโลก 

(1)  ด้านแรงจูงใจ (Motivation) 
พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยทางจิตวิทยาที ่สั ่งผลต่อการตัดสินใจของ  เกษตรกร 
ในการเข้าร่วมโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโครงการส่งน ้ำและบ ำรุงรักษาแควน้อยบ ำรุงแดน 
ผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านแรงจูงใจ (Motivation) มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 4.08 คิดเป็นระดับ มาก โดย 
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เรื่องที่ค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด ลดต้นทุน ประหยัดเวลาในการเข้าออกแปลงนามีค่าคะแนน เฉลี่ย  
4.20 คิดเป็นระดับ มาก รองลงมา คือได้ผลผลิตที่สูงขึ้น มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.09 คิดเป็นระดับ มาก 

(2)  ด้านการรับรู้ (Perception) 
พบว่า ระดับความคิดเห ็นเกี่ยวกับปัจจัยทางจิตว ิทยาที ่ส ั ่งผลต่อการตัดสินใจ 

ของเกษตรกร ในการเข้าร่วมโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โครงการส่งน ้ำและบ ำรุงรักษา 
แควน้อยบ ำรุงแดน ผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านการรับรู้ (Perception) ค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 4.14 คิดเป็น 
ระดับ มาก โดยเรื่องที่ค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด มีเงื่อนไข 5 ปี ในการโอนกรรมสิทธ์ค่ำคะแนนเฉลี่ย 
4.42 คิดเป็นระดับมากที่สุดรองลงมา คือสูญเสียที่ดิน 3-7 % ของที่ดินในการเข้ำร่วมโครงการ มีค่า 
คะแนนเฉลี่ย 4.29 คิดเป็นระดับมากท่ีสุด 

(3)  ด้านการเรียนรู้ (Learning) 
พบว่า ระดับความคิดเห ็นเกี่ยวกับปัจจัยทางจิตว ิทยาที ่ส ั ่งผลต่อการตัดสินใจ 

ของเกษตรกร ในการเข ้าร ่วมโครงการจ ัดร ูปท ี ่ด ินเพ ื ่อเกษตรกรรม โครงการส ่ง น ้ำและ
บ ำรุงรักษาแควน้อยบ ำรุงแดน ผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านการเรียนรู้ (Learning) มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 
4.15 คิดเป็นระดับ มาก โดยเรื่องที่ค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ ท่านเสียประโยชน์ในการใช้ ที่ดินช่วง 
ด ำเนินกำรก่อสร้ำง มีค่าคะแนนเฉลี ่ย 4.23 คิดเป็นระดับมากที ่ส ุดรองลงมา ท่านอาจต้อง 
เสียค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ระบบบางส่วน มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.22 คิดเป็นระดับมากท่ีสุด 

(4)  ด้านความเชื่อและทัศนคติ (Belief and Attitude) 
พบว่า ระดับความคิดเห ็นเกี่ยวกับปัจจัยทางจิตว ิทยาที ่ส ั ่งผลต่อการตัดสินใจ 

ของเกษตรกร ในการเข ้าร ่วมโครงการจ ัดร ูปท ี ่ด ินเพ ื ่อเกษตรกรรม โครงการส ่ง น ้ำและ
บ ำรุงรักษาแควน้อยบ ำรุงแดน ผู ้ตอบแบบสอบถาม ด้านความเชื ่อและทัศนคติ  (Belief and 
Attitude) มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 4.08 คิดเป็นระดับมาก โดยเรื่องที่ค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด ท่ำน
อยู่ติดถนน และน ้ำแล้วจึงไม่มีความจ ำเป็นเข้าร่วมโครงการฯ มีค่าคะแนนเฉลี ่ย 4.25 คิดเป็น 
ระดับมากที่สุดรองลงมา คือทายาท ของท่านไม่ทาการเกษตร จึงไม่มีประโยชน์ในการเช้าร่วม  
โครงการ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.11 คิดเป็นระดับมาก 

3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับกำรตัดสินใจเข้าร่วมโครงการจัดรูปที ่ดินเพื ่อ เกษตรกรรม 
โครงการส่งน ้ำและบ ำรุงรักษาแควน้อยบ ำรุงแดน 

พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
โครงการส่งน ้ำและบ ำรุงรักษาแควน้อยบ ำรุงแดน ผู้ตอบแบบสอบถาม มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 4.08 
คิดเป็นระดับมาก โดยเรื ่องที ่ค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ คาดว่าจะมีความพึงพอใจ  หลังจาก 
ได้เข้าร่วมโครงการฯ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.13 คิดเป็นระดับมาก รองลงมา คือ เรื ่อง ได้รับทราบ  

ข้อมูลต่างๆ ท้ังทางบวกและทางลบของการเข้าร่วมโครงการฯ มีค่าคะแนนเฉล่ีย 4.11 คิดเป็น ระดับมาก 
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4)  การทดสอบสมมุติฐาน 
สมมุติฐานที่ 1 ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ของเกษตรกรมีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วม 

โครงการจัดรูปที ่ด ินเพื ่อเกษตรกรรมของ โครงการส่งน ้ำและบ ำรุงรักษาแควน้อยบ ำรุงแดน 
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ของเกษตรกร ผู ้ตอบแบบสอบถาม 
ท ี ่ม ี เพศอาย ุและขนาดที ่ด ินท ี ่ เข ้าร ่วมโครงการฯ แตกต ่าง กัน มีผลต ่อการต ัดส ินใจเข้า 
ร่วมโครงการจัดรูปที ่ดินเพื่อเกษตรกรรมของโครงการส่งน ้ำและบ ำรุงรักษาแควน้อยบ ำรุงแดน 
แตกต่างกัน อย่ำงมีนัยส ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

โดยเกษตรกร ที่มีอายุแตกต่างกัน มีระดับการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือ 
เกษตรกรรมของ โครงการส่งน ้ำและบ ำรุงรักษาแควน้อยบ ำรุงแดน แตกต่างกัน แตกต่างกัน 1 คู่ คือ 
เกษตรกร ที่มีอายุน้อยกว่า/เท่ากับ 35 ปี จะมีระดับการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือ 
เกษตรกรรมของ โครงการส่งน ้ำและบ ำรุงรักษาแควน้อยบ ำรุงแดน แตกต่างจากเกษตรกรที่มีอายุ  
46-55 ปี อย่ำงมีระดับนัยส ำคัญทางสถิต ิที่ 0.05 ส ่วนกลุ ่มอายุอื ่นๆ ไม่ม ีความแตกต่างกัน 
ส ำหรับเกษตรกร ที่มีขนาดที่ดินที่เข้าร่วมโครงการแตกต่างกัน มีระดับการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ 
จัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมของ โครงการส่งน้าและบารุงรักษาแควน้อยบารุงแดน แตกต่างกัน 2 คู่คือ 
เกษตรกรท ี ่ม ีขนาดท ี ่ด ินท ี ่ เข ้าร ่วมโครงการ 6 -  10 ไร ่จะม ีระด ับการต ัดส ินใจเข ้าร ่วม 
โครงการจัดรูปที ่ด ินเพื ่อเกษตรกรรมของโครงการส่งน ้ำและบ ำร ุงรักษาแควน้อยบ ำรุงแดน 
แตกต่างจาก เกษตรกร ที่มีขนาดที่ดินที่เข้าร่วมโครงการ 11 - 15 ไร่ อย่ำงมีระดับนัยส ำคัญทางสถิติที่ 
0.05 และเกษตรกร ที่มีขนาดที่ดินที่เข้าร่วมโครงการ 11 - 15 ไร่ จะมีระดับการตัดสินใจเข้าร่วม 
โครงการจัดรูปที ่ด ินเพื ่อเกษตรกรรมของโครงการส่งน ้ำและบ ำร ุงรักษาแควน้อยบ ำรุงแดน 
แตกต่างจากเกษตรกร ที่มีขนาดที่ดินที่เข้าร่วมโครงการ มากกว่ำ 15 ไร่ อย่ำงมีระดับนัยส ำคัญทาง 
สถิติที ่0.05 ส่วนกลุ่มขนาดท่ีดินที่เข้าร่วมโครงการอื่น ๆ ไม่มีความแตกต่างกัน 

ทั้งนี ้เกษตรกร ที ่มีระดับการศึกษาและสถานภาพการสมรส ที ่แตกต่างกัน มีระดับการ 
ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมของ โครงการส่งน ้ำและบ ำรุงรักษาแควน้อยบ ำรุง
แดนไม่แตกต่างกัน อย่ำงไม่มี่นัยส ำคัญทางสถิติจึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

สมมุติฐานที่ 2 ปัจจัยทางจิตวิทยามีควำมสัมพันธ์กับการตัดสินใจของเกษตรกร ในการเข้า 
ร่วมโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมของ โครงการส่งน ้ำและบ ำรุงรักษาแควน้อยบ ำรุงแดน 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่พบว่ำ ปัจจัยทางจิตวิทยาด้านแรงจูงใจด้านการรับรู ้ด ้าน 
การเรียนรู ้และด้านความเชื ่อและทัศนคติมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลางกับการตัดสินใจ 
ของเกษตรกร ในการเข้าร่วมโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมของ โครงการส่งน ้ำและบ ำรุงรักษา 
แควน้อยบ ำรุงแดนอย่ำงมีนัยส ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัั้งไว้ 
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บทวิพากษ์และข้อถกเถียง 
 

1) ผลการศึกษา พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยทางจิตวิทยาที ่ส่งผลต่อการ 
ตัดสินใจของเกษตรกร ในการเข้าร่วมโครงการจัดรูปที่ดินเพื ่อเกษตรกรรม โครงการส่งน ้ำและ
บ ำรุงรักษาแควน้อยบ ำรุงแดนผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านแรงจูงใจ (Motivation) คิดเป็นระดับ มาก 
โดยเรื่องที่ค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดลดต้นทุน ประหยัดเวลาในการเข้าออกแปลงนา  รองลงมา คือ 
ได้ผลผลิตที่สูงขึ้น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้รับผลประโยชน์จากโครงการ จึงเป็น 
แรงจูงใจให้เกิดการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ คล้ายคลึงกับพงศ์ศิรภพ ทองดีรวิสุรเกตุ (2562 , 
บทคัดย่อ) ที ่ว ิจ ัยเรื ่องการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมระบบเกษตรนาแปลงใหญ่ของเกษตรกร  
ในจังหวัดกาญจนบุรี ผลการวิจัยพบว่ำ ปัจจัยในการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมระบบเกษตรนา 
แปลงใหญ่คือปัจจัยด้านการลดต้นทุนและการเพ่ิมผลผลิตในการส่งเสริมเครื่องจักรกลการเกษตร และ 
มลจิรา ทองเทพ ชวเลข วณิชเวทิน และ พิพัฒน์ สอนวงษ (2556) ที่วิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการมี 
ส ่วนร่วมของเกษตรกรในการบ ำร ุงรักษาระบบชลประทาน: กรณีศึกษาโครงการส่งน ้ำ และ 
บ ำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ ผลจากการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของเกษตรกร ใน
กำรบ ำรุงรักษาระบบชลประทาน 3 ล ำดับแรก ได้แก่ 1) กลุ ่มผู ้ใช้น ้ำ ชลประทานมีส่วนร่วมใน 
การจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น ้ำ ชลประทานในเขตพื้นที่ 2) กลุ่มผู้ใช้น ้ำ ชลประทานให้ความร่วมมือปฏิบัติ 
ตามกฎระเบียบของการใช้น ้ำ และข้อตกลงอย่างสม่าเสมอ 3) กลุ ่มผู ้ใช้น ้ำ ชลประทานได้รับ 
ประโยชน์จากการจัดการระบบชลปะทาน ซึ่งมีการจัดสรรน ้ำตามรอบเวรการใช้น ้ำ 

2) ผลการศึกษา พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยทางจิตวิทยาที ่ส่งผลต่อการ 
ตัดสินใจของเกษตรกร ในการเข้าร่วมโครงการจัดรูปที่ดินเพื ่อเกษตรกรรม โครงการส่งน ้ำและ
บ ำรุงรักษาแควน้อยบ ำรุงแดน ผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านการเรียนรู้ (Learning) มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 
คิดเป็นระดับ มาก โดยเรื ่องที่ค่าคะแนนเฉลี ่ยมากที่สุด คือ เสียประโยชน์ในการใช้ที ่ดินช่วง 
ด ำเนินกำรก่อสร้ำง รองลงมา ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างระบบบางส่วน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ 
เกษตรกรส่วนใหญ่ฐานะยากจน จึงไม่ต้องการเสียผลประโยชน์  ซึ ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
พงศ์ศิรภพ ทองดีรวิสุรเกตุ (2562, บทคัดย่อ) ที่วิจัยเรื่อง ปัจจัยการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมระบบ 
เกษตรนาแปลงใหญ่ของเกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรี ผลการวิจัยพบว่ำ ปัญหาและอุปสรรคที่พบ 
คือ มีข้อจ ำกัดในเรื่องพ้ัืนที่ที่เข้าร่วมโครงการ ตามล ำดับ 

3) ผลการศึกษา พบว่ำ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่ำ เพศ อายุและขนาดที่ดินที่เข้ารว่ม 
โครงการฯของเกษตรกร ที่แตกต่างกัน มีระดับการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการฯ แตกต่างกัน อยางมี 
ระดับนัยส ำคัญทางสถิติท่ี 0.05 ซ่ึงใกล้เคียงกับ มลจิรา ทองเทพ ชวเลข วณิชเวทิน และ พิพัฒน์ สอนวงษ์ 
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(2556) วิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการบ ำรุงรักษาระบบชลประทาน: 
กรณีศึกษาโครงการส่งน ้ำ และบ ำรุงรักษาเขื ่อนป่าสักชลสิทธิ ผลจากการวิจัยพบว่า ปัจจัย 
ทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรในกำรบ ำร ุงร ักษำระบบชลประทาน ได้แก่อายุท ี ่ตั้ง 
แหล่งเพาะปลูก ชนิดพืชที่ปลูก รายได้เฉลี่ยต่อเดือน การได้รับข่าวสาร และพิศชนก สุนทรพฤกษ์ 
(2559, บทคัดย่อ) วิจัยเรื ่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกพักอาศัยในหอพักของผู้บริโภคใน 
เขตสวนอุตสาหกรรมโรจนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ผลการวิจัยพบว่ำ ปัจจัยส่วนบุคคล คือเพศ 
อายุ และระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นต่อการตัดสินใจเลือกพักอาศัยในหอพัก 
โดยรวมทุกด้านแตกต่างกัน ส่วนผู้บริโภคที่มีสถานภาพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มี 
ระดับความคิดเห็นต่อการตัดสินใจเลือกพักอาศัยในหอพักโดยรวมทุกด้านไม่แตกต่างกัน 

4) ผลการศึกษา พบว่า ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านแรงจูงใจด้านการรับรู้ 
ด้านการเรียนรู้ ด้านความเชื่อและทัศนคติและมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจของเกษตรกร ในการ 
เข้าร่วมโครงการฯ อย่ำงมีนัยส ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ ตรงกับ
มลจิรา ทองเทพ ชวเลข วณิชเวทิน และ พิพัฒน์ สอนวงษ์ (2556) วิจัยเรื ่องปัจจัยที ่มีผลต่อ
การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในกำรบ ำรุงรักษาระบบชลประทาน: กรณีศึกษาโครงการส่งน ้ำ และ 
บ ำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ ผลจากการวิจัยพบว่า ปัจจัยสังคมของเกษตรกรในกำรบ ำรุงรักษา 
ระบบชลประทาน ได้แก่การได้รับข่าวสาร 

 

บทสรุป และข้อเสนอแนะ 
 

1)  บทสรุป 
ในเรื ่องความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยทางจิตวิทยามีผลต่อการตัดสินใจของเกษตรกร ใน 

การเข้าร่วมโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โครงการส่งน ้ำและบ ำรุงรักษาแควน้อยบ ำรุงแดน 
พื้นที่ต ำบลท่างาม ต ำบลท้อแท้ ต ำบลวัดโบสถ์ อ ำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก แยกเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านแรงจูงใจ (Motivation)  มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 4.08 คิดเป็นระดับมาก โดย เรื่องที่ค่า 
คะแนนเฉลี่ยมากที่สุดลดต้นทุน ประหยัดเวลาในการเข้าออกแปลงนามีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.20 คิดเป็น 
ระดับมาก รองลงมา คือได้ผลผลิตที ่ส ูงขึ ้น มีค่าคะแนนเฉลี ่ย 4.09 คิดเป็นระดับ มากส่วน 
ด้านการรับรู้ (Perception)  ค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 4.14 คิดเป็นระดับมาก  โดย เรื่องที่ค่าคะแนน  
เฉลี่ยมากที่สุดมีเงื ่อนไข 5 ปี ในการโอนกรรมสิทธิค่ำคะแนนเฉลี่ย 4.42 คิดเป็นระดับมากที่สุด 
รองลงมา คือสูญเสียที่ดิน 3-7 % ของที่ดินในการเข้ำร่วมโครงการ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.29 คิดเป็น 
ระดับมากที่สุด ทั้งนี้ด้านการเรียนรู้ (Learning)  มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 4.15 คิดเป็นระดับมาก โดย 
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เรื ่องที่ค่า คะแนนเฉลี ่ยมากที่สุด คือ ท่ำนเสียประโยชน์ในการใช้ที่ดินช่วง ด ำเนินกำรก่อสร้ำง 
มีค่าคะแนนเฉลี ่ย 4.23 คิดเป็นระดับมากที ่ส ุดรองลงมา ท่านอาจต้องเสียค่าใช ้จ ่ายในการ 
ก่อสร้างระบบบางส่วน มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.22 คิดเป็นระดับมากที่สุดและด้านความเชื่อ และทัศนคติ 
(Belief and Attitude) มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 4.08 คิดเป็นระดับมาก โดย เรื่องที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 
มากที่สุด ท่ำนอยู่ติดถนน และน ้ำแล้ว จึงไม่มีความจ ำเป็นเข้าร่วมโครงการฯ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.25 
คิดเป็นระดับมากที่สุด รองลงมา คือทายาทของท่านไม่ท ำการเกษตร จึงไม่มีประโยชน์ในการเช้ารว่ม 
โครงการ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.11 คิดเป็นระดับมาก ส ำหรับระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจ 
เข้ารว่มโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม โครงการส่งน ้ำและบ ำรุงรักษาแควน้อยบ ำรุงแดน ผู้ตอบ 
แบบสอบถาม มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวม 4.08 คิดเป็นระดับมาก โดย เรื่องที่ค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด 
คือคาดว่าจะมีความพึงพอใจหลังจากได้เข้าร่วมโครงการฯ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.13 คิดเป็นระดับมาก 
รองลงมา คือ เรื ่องได้รับทราบข้อมูลต่าง ๆ ทั ้งทางบวกและทางลบของการเข้าร่วมโครงการฯ 
มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.11 คิดเป็นระดับมาก 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ป ัจจ ัยทางประชากรศาสตร ์ของเกษตรกร ผ ู ้ตอบ 
แบบสอบถาม ที่มีเพศอายุและขนาดที่ดินที่เข้าร่วมโครงการฯ แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจเข้า 
ร่วมโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมของ โครงการส่งน้าและบารุงรักษาแควน้อยบารุงแดน 
แตกต่างกัน อย่ำงมีนัยส ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ทั้งนี้เกษตรกร ที่ 
มีระดับการศึกษาและสถานภาพการสมรสที่แตกต่างกัน มีระดับการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการจัด 
รูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมของ โครงการส่งน ้ำและบ ำรุงรักษาแควน้อยบ ำรุงแดน ไม่แตกต่างกัน อย่ำง
ไม่มีนัยส ำคัญทางสถิติจึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ในการทดสอบสมมติฐานที่ปัจจัยทางจิตวิทยามีควำมสัมพันธ์กับการตัดสินใจของ เกษตรกร 
ในการเข้าร่วมโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมของ โครงการส่งน ้ำและบ ำรุงรักษา แควน้อยบ ำรุง
แดน พบว่า ปัจจัยทางจิตวิทยาด้านแรงจูงใจ ด้านการรับรู ้ด้านการเรียนรู ้ และด้านความเชื่อ  
และทัศนคต ิม ีความสัมพ ันธ ์ในระด ับปานกลางกับการต ัดส ินใจของเกษตรกร ในการเข้า 
ร่วมโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมของ โครงการส่งน ้ำและบ ำรุงรักษาแควน้อยบ ำรุงแดน อย่ำง
มีนัยส ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัั้งไว้ 

2)  ข้อเสนอแนะ 
(1)  ข้อเสนอแนะทั่วไป 

(1.1) จากผลการศึกษา พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยทางจิตวิทยา 
ที่สั่งผลต่อการตัดสินใจของเกษตรกร ในการเข้าร่วมโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โครงการส่ง
น ้ำและบ ำรุงรักษาแควน้อยบ ำรุงแดน ผู ้ตอบแบบสอบถาม ด้านการเรียนรู้  (Learning) มีค่า 
คะแนนเฉลี ่ย รวมคิดเป็นระดับมาก โดยเรื ่องที ่ค่าคะแนนเฉลี ่ยมากที ่ส ุด คือ เสียประโยชน์  
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ในการใช้ที่ดินช่วง ด ำเนินกำรก่อสร้ำง รองลงมา ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ระบบบางส่วน 
ดังนั้นจึงควรให้ความส ำคัญกับการชดเชยค่ำเสียผลประโยชน์ระหว่ำงการก่่อสร้าง และลดค่าใช้จ่ายที่
เก็บจากเกษตรให้ น้อยลงกวาเดิม 

(1.2) จากผลการศึกษา พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยทางจิตวิทยา 
ที่สั่งผลต่อการตัดสินใจของเกษตรกร ในการเข้าร่วมโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โครงการส่ง
น ้ำและบ ำรุงรักษาแควน้อยบ ำรุงแดน ผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านการรับรู้ (Perception) เรื่องที่ค่าคะแนน 
เฉลี่ยมากที่สุดมีเงื ่อนไข 5 ปี ในการโอนกรรมสิทธิรองลงมา คือสูญเสียที่ดิน 3-7 % ของที่ดินใน 
การเข้าร่วมโครงการ ดังนั้นจึงควรปรับการลดเงื่อนไขในการโอนกรรมสิทธิ์ให้น้อยลง 

(1.3) ผลการศึกษา พบว ่า ระดับความคิดเห ็นเกี่ยวกับปัจจ ัยทางจ ิตว ิทยา 
ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของเกษตรกร ในการเข้าร่วมโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โครงการส่ง
น ้ำและบ ำรุงรักษาแควน้อยบ ำรุงแดน ผู้ตอบแบบสอบถาม ด้านแรงจูงใจ (Motivation) คิดเป็นระดับ 
มาก โดยเรื่องที่ค่าคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดลดต้นทุน ประหยัดเวลาในการเข้าออกแปลงนา  รองลงมา 
คือ ได้ผลผลิตที่สูงขึ้น แสดงว่ำเกษตรกรเล็งเห็นผลประโยชน์จึงเข้าร่วมโครงการฯ ดังนั้นจึงควรมกีาร 
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงประโยชน์ที ่เกษตรกรจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ ในทุกด้าน 
เพ่ือให้เกษตรกรได้ทราบ 

(1.4)  ผลการศึกษา พบว่า ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศ อายุ และ 
ขนาดที่ดินที่เข้า ร่วมโครงการฯของเกษตรกร ที่แตกต่างกนั มีระดับการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการฯ 
แตกต่างกัน อย่างมีระดับนัยส ำคัญทางสถิติที่ 0.05 จึงควรให้ควำมส ำคัญกับปัจจัยประชากรศาสตร์ 
ดังกล่าว โดยเฉพาะขนาดที่ดิี ่เข้าร่วมโครงการฯซึ่งมีผลมาจากการได้ประโยชน์และเสียประโยชน์ 
ซึ่งต้องคน้หารายละเอียดต่อไป 

(1.5) ผลการศึกษา พบว่ำ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่ำ ปัจจัยด้านแรงจูงใจ 
ด้านการรับรู้ ด้านการเรียนรู้ ด้านความเชื่อและทัศนคติ  และมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจของ 
เกษตรกร ในการเข้าร่วมโครงการฯ อย่ำงมีนัยส ำคัญทางสถิติที ่ระดับ .01 ซึ ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตัั้งไว้  

(1.6) ควรจัดสรรงบประมาณให้มีค ่าชดเชยในเรื ่องการสูญเสียที ่ด ินในการ
ด ำเนินกำรตามโครงการฯ ให้เกษตรกรที่ที่ดินลดลง 

(1.7) ควรประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบถึงผลที่ได้จำกกำรด ำเนินกำรโครงการฯ 
อย่างละเอียดทั้งด้านบวกและด้านลบ เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่เกษตรกร 

(1.8) ควรท ำประชาคมทุกคร ั ้งก ่อนด ำเน ินการตามโครงการฯ เพื ่อร ับฟัง 
ความคิดเห็นของเกษตรกรฯ  
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(2)  ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
(2.1) ควรมีการศึกษาวิจัยถึงจ ำนวนเงินในการชดเชยค่าเสียผลประโยชน์ระหว่าง

กำรก่อสร้าง และลดค่าใช้จ่ายที่เก็บจากเกษตรให้เหมาะสม 
(2.2) ควรม ีการศ ึกษาผลกระทบหรือป ัจจ ัยด ้านอ ื ่นๆ  ส ่งต ่อการต ัดส ินใจ 

ของเกษตรกรในการเข ้าร ่วมโครงการจ ัดร ูปท ี ่ด ินเพ ื ่อเกษตรกรรม โครงการส ่ง น ้ ำและ
บ ำรุงรักษาแควน้อยบ ำรุงแดน เพื่อสามารถนข้อมูลจากการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในกำรจัดท ำโครงการ 
การออกแบบและก่อสร้าง ให้เป็นไปตามความต้องการของเกษตรอย่ำงมีประสิทธิภาพ 

(2.3) ควรมีการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับการตัดสินใจ 
ของเกษตรกร ในการเข้าร ่วมโครงการจัดรูปที ่ด ินเพื ่อเกษตรกรรม เพื ่อว ิเคราะห์หาสาเหตุ  
และแก้ไขได้ตรง ประเด็นทีใ่ห้สามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคได้อย่ำงมีประสิทธิภาพ 

(2.4) ควรมีการศึกษาวิจัยถึงความต้องการของเกษตรกรในกำรเข้าร่วมโครงการ
จดัรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพ่ือทราบความต้องการที่แท้จริงของเกษตรกร 
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ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน : กรณีศึกษา
ผู้น าท้องที่ในเขตพ้ืนที่อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 

 
        นภมณฑ์  ฝีปากเพราะ* 

 

บทคัดย่อ 
 
การค้นคว้าอิสระ เรื ่อง ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน 

กรณีศึกษาผู้น าท้องที่ในเขตพื้นที่อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัย    
ส่วนบุคคล ปัจจัยด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมคติหรืออุดมการณ์  ปัจจัยด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 
ปัจจัยด้านการกระตุ้นทางปัญญา และปัจจัยด้านความเป็นปัจเจกบุคคล ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ท างาน ในเขตพ้ืนที่อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร โดยเป็นการวิจัยในเชิงปริมาณ ประชากรที่ใช้ส าหรับ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย ประชากรผู้ด ารงต าแหน่ง ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล 
สารวัตรก านัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองและฝ่ายรักษาความสงบ ทุกหมู่บ้าน ทุกต าบลในเขตพื้นที่
อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร จ านวน 12 ต าบล 91 หมู่บ้าน รวมทั้งหมดเป็นจ านวน  321 คน เก็บ
ข้อมลูด้วยแบบสอบถาม  

ผลจากการศึกษาวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมคติหรือ
อุดมการณ์ อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ อยู่ในระดับมากที่สุด  ด้านการกระตุ้น
ทางปัญญาอยู ่ในระดับมากที่สุด ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล อยู่ในระดับมากที่สุด       
และด้านประสิทธิภาพการท างาน อยู่ในระดับมากที่สุด  ส่วนด้านความสัมพันธ์พบว่า ตัวแปรอิสระ   
1) ด้านการมีอิทธิพลการมีอุดมคติ/อุดมการณ์ 2) ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 3) ด้านการกระตุ้นทาง
ปัญญา และ 4) ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ทุกตัวแปรมีความสัมพันธ์ เชิงบวกกับ
ประสิทธิภาพการท างาน ทั้ง 4 ตัวแปร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดังนั้น ผู้น าควรแก้
จุดอ่อน พัฒนาจุดแข็ง และเน้นพัฒนาและส่งเสริมในทุก ๆ ด้าน รวมทั้งกระตุ้นการสร้างความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ กระตุ้นให้เกิดการคิดมีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบหรือก าลังเผชิญ รวมถึงท าให้      
ผู้ตามมีความชื่นชม มีความภูมิใจ จงรักภักดี และเชื่อถือในตัวผู้น า สร้างแรงจูงใจให้เกิดขวัญและ
ก าลังใจ ทัศนคติที่ดี เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
และสามารถปรับตัวกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม ที่เปลี่ยนแปลงได้ 

 

ค าส าคัญ:  ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง  ประสิทธิภาพการท างาน 

 
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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บทน า 

 
การบริหารงานในองค์การหรือหน่วยงานให้ประสบความส าเร็จมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลหรือบริหารล้มเหลวในการด าเนินงานนั้น ปัจจัยส าคัญที่สุดก็คือ ตัวผู้น า ซึ่งผู้น าถือเป็น
องค์ประกอบที่ส าคัญ เนื่องจากผู้น าเป็นบุคคลที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งโดยมองตั้งแต่รากฐานขึ้นไป
คือในการเป็นผู ้น าในครอบครัว ชุมชน สังคม หรือประเทศชาติ ก็ต้องมีผู ้น าหรือผู ้ปกครองที่มี
ความสามารถในการพัฒนาแก้ไขปัญหาและน าไปสู่จุดหมายที่ดีนั ้นได้ และในการบริหารงานของ
องค์การนั้นผู้น าเป็นปัจจัยที่ส าคัญยิ่งประการหนึ่ง ต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้  

ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ถือเป็นสถาบันที่ท าหน้าที่ปกครองและบริหารปกครอง “ท้องที่” กับ
สังคมไทย เป็นผู้ช่วยเหลือทางราชการด้านการปกครองในชุมชนหรือท้องที่ในต าบล ตามบทบาทของ
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งหน่วยปกครองระดับต าบล หมู่บ้าน ซึ่งถือเป็นการปกครองขั้นพ้ืนฐานภายใต้การ
ก ากับดูแลของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ที่ปฏิบัติงานอยู่ในระดับล่าง ที่มีความผูกพัน
โดยตรงกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่มากที่สุด เป็นผู้น าชุมชนที่คอย
ช่วยเหลือราษฎร ซึ่งบทบาทและหน้าที่ที่คอยช่วยเหลือดูแลทุกข์บ ารุงสุขของประชาชนในพื้นที่ หรือ 
เรียกว่า “ลูกบ้าน” จึงมีความใกล้ชิดช่วยเหลือลูกบ้าน โดยก านัน และผู้ใหญ่บ้าน ยังเป็นผู้น าให้กับ
สารวัตรก านัน แพทย์ประจ าต าบล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ 
ซึ่งเป็นช่วยเหลือผู้ใหญ่บ้าน ปฏิบัติกิจการตามอ านาจหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านเท่าที่ได้รับมอบหมายจาก
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน มีบทบาทส าคัญในการประสานกับประชาชนในพื้นที่  น าแนวนโยบาย แผนงาน 
โครงการต่าง ๆ ของรัฐ กระทรวง กรมต่าง ๆ ลงไปปฏิบัติหน้าที่ในต าบล ในหมู่บ้าน เพ่ือให้งานส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การพัฒนาเอกชนหรือภาค
ธุรกิจเอกชนร่วมกันพัฒนาเพ่ือท าให้ประชาชนในต าบล หมู่บ้าน มีความสุขอยู่ดีกินดีอย่างเป็นรูปธรรม  
  อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมาพฤติกรรมของก านัน ผู้ใหญ่บ้านเริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลง ในทางบทบาท
อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายเกิดการเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก แต่ในฐานะการเป็นผู้น า วัตถุประสงค์ของ
การเป็นก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ของผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าว เปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจาก
สถานการณ์จากสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งในด้านการใช้
อ านาจอย่างเป็นทางการ  มีการพึ่งพิงนักการเมืองตั้งแต่ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ  เป็นสาเหตุ       
ให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้านมีความคิด ความตั้งใจที่จะท างานเพื่อชุมชนตนเองน้อยลง และไม่ได้มีเป้าหมาย
หรือมุ ่งท าเพื ่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก แต่อาจหวังผลประโยชน์ส่วนตัว โดยหวังที ่จะเป็น
นักการเมืองท้องถิ ่น เป็นฐานเสียงของนักการเมืองระดับประเทศ พฤติกรรมที่มุ ่งท างานเพ่ือ
ผลประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง ขาดปฏิสัมพันธ์ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ท าให้
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ไม่ค่อยเป็นที่ยอมรับของประชาชนในพื้นที่ ไม่มีความสนิทสนมคุ้นเคยกับประชาชนเหมือนในอดีต    
ซึ่งอาจส่งผลให้การปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายไม่ประสบผลส าเร็จและไม่มีประสิทธิภาพ   
 ดังนั ้น การมีภาวะผู้น าถือเป็นสิ ่งส าคัญของก านัน ผู ้ใหญ่บ้านฯลฯ ที ่จะบริหารหรือ
เปลี่ยนแปลงเพื่อน าไปสู่การบรรลุเป้าหมาย ซึ่งในปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง 
เนื่องจากผลการเปลี่ยนแปลงหลายประการ มีความสลับซับซ้อนเป็นอย่างยิ่ง บทบาทของก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ก็เช่นกัน ในแต่ละยุคสมัยย่อมข้ึนอยู่กับภารกิจและความรับผิดชอบ ดังนั้น ภาวะผู้น า
ของก านันผู้ใหญ่บ้าน จึงต้องได้รับการพัฒนาให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมในอนาคต โดยทฤษฎีภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะเป็นแบบผู้น าที่สร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ ่งใหญ่และท าให้เกิดการจูงใจ   
อย่างมากต่อตัวผู้ตาม ซึ่งภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะเป็นตัวแปรส าคัญที่จะส่งผลให้การปฏิบัติงาน  
ในด้านต่าง ๆ มีประสิทธิภาพการท างาน งานประสบความส าเร็จบรรลุเป้าหมายได้ และภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงจะเป็นแรงผลักดัน เป็นแรงบันดาลใจที่ท าให้ผู้ตามได้พัฒนาศักยภาพในความเป็นผู้น า
ของผู้ตาม ด้วยเหตุนี้จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องศึกษาวิจัย “ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการท างาน กรณีศึกษาผู้น าท้องที่ในเขตพื้นที่อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร” ว่าก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ มีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง และน าหลักการบริหารที่ดี ไปใช้ในการบริหารปกครอง
ท้องที่ได้จริงมากน้อยเพียงใด ลักษณะใด ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีทิศทางและแนวโน้มความเป็นไป
ในลักษณะใด ผู้น าควรมีการปรับตัวเช่นไร และก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ควรจะต้องปรับตัวแก้ไขหรือ
พัฒนาปรับเปลี่ยนไปในทิศทางใด ท่ามกลางสภาพที่เปลี่ยนแปลงด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ 
เทคโนโลยี และการปรับเปลี่ยนการปฏิรูปทางการเมือง การบริหารในปัจจุบัน เพื่อให้เกิดองค์ความรู้
และน าไปสู่การพัฒนาในด้านต่าง ๆ ซึ่งประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษาวิจัยนั้น จะเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยพัฒนาชุมชน การปกครองท้องที่ในต าบล หมู่บ้าน 
ชุมชนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป  
       

วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
  

1)  เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน ในเขตพ้ืนที่อ าเภอตะพานหิน 
จังหวัดพิจิตร 

2)  เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมคติหรืออุดมการณ์ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การท างาน ในเขตพ้ืนที่อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 

3)  เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการสร้างแรงบันดาลใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน ในเขต
พ้ืนที่อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 
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4)  เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการกระตุ้นทางปัญญาที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน ในเขต
พ้ืนที่อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 

5)  เพื่อศึกษาปัจจัยด้านความเป็นปัจเจกบุคคลที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน ในเขต
พ้ืนที่อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
 
การศึกษาเรื่อง “ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน กรณีศึกษา 

ผู้น าท้องที่ในเขตพื้นที่อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร” ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าเอกสารแนวคิด  
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยได้ท าการรวบรวม น าเสนอแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ตามประเด็นต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้  

1)  ทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership Theory) 
Burn (1978)  ได้วิเคราะห์หลักภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเอาไว้ดังนี้ 
ส าหรับความสัมพันธ์ระหว่างผู ้น าและผู้ตามในมุมมองของ Burn ได้กล่าวไว้ ว่ามีความ

แตกต่างกันในด้านอ านาจระดับแรงจูงใจ และทักษะเพื่อการก้าวไปสู่จุดมุ่งหมายร่วมกัน เกิดขึ้นได้         
มี 3 ลักษณะ คือ 1) ภาวะผู ้น าแบบแลกเปลี ่ยน (Transactional Leadership) 2) ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) 3) ภาวะผู้น าแบบจริยธรรม (Moral Leadership)  

Bass & Avolio (แบสและอโวลิโอ) กล่าวว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง มีองค์ประกอบ
เฉพาะทั้ง 4 ประการ  ซึ่งมีความสัมพันธ์กัน (Intercorrelated) และมีการแบ่งแยกแต่ละองค์ประกอบ 
เนื่องจากต่างก็มีความเฉพาะเจาะจง และมีความส าคัญที่แตกต่างกัน ซึ่งมีรายละเอียด  ดังนี้ 

(1)  การมีอิทธิพลอย่างมีอุคมคติ/อุดมการณ์ โดยผู้น าแสดงพฤติกรรมตามบทบาท ท าให้
ผู้ตามมีความชื่นชม มีความภูมิใจ จงรักภักดี และเชื่อถือในตัวผู้น าผู้น าประพฤติตัวเป็นแบบอย่างหรือ
เป็นโมเดลส าหรับผู้ตาม และผู้น าได้วางแผน ก าหนดแนวทางให้ผู้ตามแสดงตามโดยการสร้างวิสัยทัศน์
ร่วมกัน โดยผู้น าซึ่งเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ และรู้ถึงพันธกิจขององค์การสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ   
ในภารกิจโดยรวม เป็นผู้น าในลักษณะที่มีพฤติกรรม เจตคติ และค่านิยมของความเป็นผู้น า แสดงให้    
ผู้ตามเห็นว่าสามารถปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ในสิ่งที่ผู้ตามรู้สึกว่าเป็นไปได้ สร้างวิสัยทัศน์และ
วัตถุประสงค์ในอนาคต 

(2)  การสร้างแรงบันดาลใจ  โดยเป็นกระบวนการที่ผู้น าท าให้ผู้ตามเกิดอารมณ์กระตุ้น 
จูงใจให้ไม่เห็นประโยชน์ส่วนตน แต่อุทิศตนเพ่ือทีมงาน เห็นคุณค่าของผลการปฏิบัติงานเป็นผลท าให้
ผู้ตามเกิดความพยายามในการปฏิบัติงานเป็นพิเศษ โดยผู้น าใช้วิธีการง่ายๆ ชักชวน สร้างอารมณ์ให้ผู้
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ตามเข้าใจวิสัยทัศน์และความหมาย มีความรู้สึกตระหนักว่าพันธกิจที่ต้องท าเป็นสิ่งส าคัญ เช่น  ผู้น า
ใช้ค าพูดหรือสัญลักษณ์สร้างจินตนาการ ภาวะผู้น าการสร้างแรงบันดาลใจ จะปรากฏเมื่อผู้น ากระตุ้น
เร้าใจผู้ตามให้เกิดแรงจูงใจให้ปฏิบัติงาน และสร้างความมั่นใจว่าผู้ตาม มีความสามารถกระท าให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์โดยผู้น าสร้างความมั่นใจ ความเชื่อใจ  

(3)  การกระตุ้นทางปัญญา โดยเป็นกระบวนการที่ผู้น ากระตุ้นผู้ตามให้เห็นวิธีการ หรือ
แนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาโดยการกระท าให้ผู ้ตามมีความพอใจและมีความตั ้งใจด้วยการใช้
สัญลักษณ์ จินตนาการและภาษาที่เข้าใจง่าย ส่งเสริมให้ผู้ตามเข้าใจในบทบาทและยอมรับในบทบาท 
สร้างความมั่นใจและส่งเสริมคุณค่าของผลลัพธ์ที่ต้องการเป็นผลให้บุคลากรเกิดความพยายามในการ
ปฏิบัติงาน  มากขึ้น และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานมากขึ้น รวมถึงแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานด้วย
ความเรียบร้อย  

(4)  การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล โดยเป็นกระบวนการที่ผู้น าประพฤติตนเป็นผู้
มุ่งเน้นการพัฒนา วินิจฉัย และยกระดับความต้องการของ ผู้ตาม ผู้น าจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับ
บุคคลในฐานะเป็นผู้น าในการดูแลเอาใจใส่ผู้ตามเป็นรายบุคคล และท าให้ผู้ตามรู้สึกมีคุณค่าและ มี
ความส าคัญ ผู้น าจะเป็นโค้ช และเป็นที่ปรึกษาของผู้ตามแต่ละคน เพื่อการพัฒนาผู้ตาม ผู้น าจะเอาใจใส่
เป็นพิเศษในความต้องการของปัจเจกบุคคล เพื่อความสัมฤทธิ์ และเติบโตของแต่ละคน  มีการเอาใจใส่
ความต้องการตามความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้ตาม กระจายอ านาจความรับผิดชอบ ส่งเสริมให้   
ผู้ตามเกิดจินตภาพด้วยตนเอง มีความรับผิดชอบและควบคุมตัวเองได้  

2)  ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน  
 ธนธรณ์ บ ูรณารมย์ (2553 , น . 7) กล ่าวว ่า ประสิทธ ิภาพการปฏิบัต ิงาน หมายถึง 
ความสามารถในการใช้ทรัพยากรทางการบริหารที่มีอยู่ เช่น คน เงิน เวลา และทรัพยากรต่าง ๆ ให้
เกิดประโยชน์  ต่อการด าเนินงานขององค์กรได้มากที่สุด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของงานที่ตั้งไว้ ซึ่ง
ครอบคลุมถึงการ   มีความคิดริเริ ่มสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน อาทิ ปริมาณงาน คุณภาพงาน ความ
รับผิดชอบต่อความส าเร็จของงาน ความกระตือรือร้น และการพัฒนาตนเอง การวิเคราะห์ และการ
แก้ปัญหางาน การประสานและการร่วมมือกับผู้อ่ืนในองค์กร  

3)  ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมคติหรืออุดมการณ์ที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพ 
 ฐิติวดี เนียมสุวรรณ (2554) รูปแบบภาวะผู้น าจูงใจภายในที่มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์
ของพนักงานกรณีศึกษาธนาคารกรุงไทยจ ากัดมหาชน พบว่าพนักงานมีการรับรู้รูปแบบภาวะผู้น า
แบบแลกเปลี่ยนมากกว่ารูปแบบภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนแปลง พนักงาน มีแรงจูงใจภายในความคิด
สร้างสรรค์อยู่ในระดับสูง เพศ และการศึกษาแตกต่างกัน มีแรงจูงใจภายในและความคิดสร้างสรรค์
แตกต่างกัน ความคิดสร้างสรรค์มีความสัมพันธ์กับรูปแบบภาวะผู้น าและแรงจูงใจภายใน การให้
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ความส าคัญกับความคิดริเริ ่มสร้างสรรค์เพื ่อน ามาดัดแปลงให้เกิดสิ ่งใหม่ช่วยแก้ปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์มาก กล่าวคือ มหาวิทยาลัยควรก าหนดแนวทาง ในการปฏิบัติงานให้
บุคลากรสายสนับสนุนการสอนการ ให้ความส าคัญกับความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อน ามาดัดแปลงให้
เกิดสิ่งใหม่หรือช่วยแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น 

4)  ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านการสร้างแรงบันดาลใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ท างาน 
 ภาณุพงศ์ ศิริ  (วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2560, น. 172) 
พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของก านันผู้ใหญ่บ้าน ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ของก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตพื้นที่อ าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ โดยที่ก านันผู้ใหญ่บ้านแสดงออกมา 3 อันดับแรก คือ ก านันผู้ใหญ่บ้าน
สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในหมู่สมาชิกของกลุ่มหรือชุมชน ก านันผู้ใหญ่บ้านมีการสร้างเจตคติที่ดี
ต่อประชาชน และ ก านันผู้ใหญ่บ้านส่งเสริมและพัฒนาประชาชนอย่างสม ่าเสมอเพื่อให้ประชาชน     
มีประสิทธิภาพในการพัฒนาชุมชนส่วนภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ก านันผู้ใหญ่บ้าน แสดงออกมา 3 
อันดับสุดท้าย คือ ก านันผู้ใหญ่บ้านออกไปแสวงหาโอกาส ใหม่ๆให้กลุ่มหรือชุมชน ก านันผู้ใหญ่บ้าน
สามารถท าให้คนอื่นผูกพันกับสิ่งที่วาดฝันก านันผู้ใหญ่บ้านดลใจผู้อื่น ด้วยแผนงานเพื่ออนาคตของ
กลุ่มหรือชุมชน และก านันผู้ใหญ่บ้านน าผู้อ่ืนด้วย “การกระท า” มากกว่า “การพูดให้ฟัง”   

5)  ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านการกระตุ้นทางปัญญาที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน  
 ภาณุพงศ์ ศิริ (วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2560, น. 172) ได้
กล่าวว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของก านันผู้ใหญ่บ้าน ด้านการกระตุ้นทางปัญญา พบว่าก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตพื้นที่อ าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ด้านการกระตุ้นทางปัญญา โดยภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ก านันผู้ใหญ่บ้านแสดงออกมาก 3 อันดับ
แรก คือ ก านันผู้ใหญ่บ้านให้การยอมรับเป็นพิเศษ เมื่องานที่ผู้อื่นท ามีผลดีมาก ก านันผู้ใหญ่บ้ าน 
ชมเชยส่วนตัวเมื่อผู้อื่นท างานดีเด่น และก านันผู้ใหญ่บ้านส่งเสริมการเรียนรู้ ภายในชุมชน ส่วนภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ก านันผู้ใหญ่บ้าน แสดงออกมาก 3 อันดับสุดท้าย คือ ก านันและผู้ใหญ่บ้าน
กระตุ้นผู้อื ่นให้คิดทบทวนวิธีการที ่เคยใช้ท างาน ก านันผู้ใหญ่บ้านพัฒนาทักษะของบุคคลอย่าง
ต่อเนื่อง และก านันผู้ใหญ่บ้านเอาใจใส่แก้ปัญหาขั้นตอน กฎระเบียบต่าง ๆ ที่ท าให้งานล่าช้า และเป็น
อุปสรรคอยู่ตลอดเวลา  

6)  ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านความเป็นปัจเจกบุคคลที ่ส ่งผลต่อประสิทธิภาพ        
การท างาน 
 ผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลงจะต้องเป็นทั้งผู้ฝึกสอน และพ่ีเลี้ยงให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาที่ต้องการ
เติบโต และประสบความส าเร็จ ซึ่งอาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ (2548 , น. 24-25) มีความเห็นว่านอกจาก
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บทบาทพี่เลี้ยงในการเป็นแม่แบบหรือตัวอย่างพฤติกรรม หรือเป็น Role Model แล้วพี่เลี้ยงยังต้องมี
บทบาทในการเป็นผู้สอนงานเพ่ือสร้างความเข้าใจกับผู้ถูกสอนงานถึงความเชื่อหรือวัฒนธรรมองค์การ 
รวมไปถึงการมีบทบาทในฐานะที่เป็นผู้สนับสนุนที่ท าหน้าที่คอยให้ก าลังใจ  และให้ความช่วยเหลือ           
แก่ผู้ถูกสอนงานไม่มีโอกาสเติบโตหรือได้รับความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน โดยการให้โอกาสหรือเวที        
ที่จัดแสดงผลงาน แสดงฝีมือและความสามารถในการท างาน 
  

กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
ผู ้ศึกษาวิจัยได้รวบรวมภาวะผู ้น าการเปลี่ยนแปลงที ่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน 

กรณีศึกษาผู้น าท้องที่ในเขตพื้นที่อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร โดยก าหนดตัวแปรในการศึกษา         
ซึ่งประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม โดยตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล (เพศ อายุ อาชีพ 
รายได้ และระดับการศึกษา) และลักษณะภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการมีอิทธิพล
อย่างมีอุคมคติ/อุดมการณ์  ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และด้านความ
เป็นปัจเจกบุคคล เป็นตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม ได้แก่ ประสิทธิภาพการท างาน  
 จากตัวแปรอิสระและตัวแปรตามที่ได้จากการศึกษา  สามารถก าหนดเป็นกรอบแนวคิด      
ในการศึกษาได้ ดังภาพต่อไปนี้ 
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วิธีการวิจัย 
 
ประชากรที่ใช้ส าหรับการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย ประชากรผู้ด ารงต าแหน่ง ก านัน 

ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองและฝ่ายรักษาความสงบ 
ทุกหมู่บ้าน ทุกต าบลในเขตพื้นที่อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร จ านวน 12 ต าบล 91 หมู่บ้าน  รวม
ทั้งหมดเป็นจ านวน 321 คน โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยโดยวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ทางสถิต ิSPSS ประกอบด้วย สถิติเชิงพรรณนา (ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) วิเคราะห์
ความแตกต่างของค่าเฉลี ่ยด้วย T-test F-test และวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way 
Anova) ของตัวแปรเป็นรายกลุ่ม และเป็นรายคู่ Scheff analysis วิธี LSD (Least – Significant Different) 
หาความสัมพันธ์โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient)  และ
วิเคราะห์ปัจจัยที ่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานโดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) ผ่านโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 
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สมมติฐานการวิจัย 
 
ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานวิจัยไว้ ดังนี้ 
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน ประกอบด้วย 

1.1 เพศท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานที่แตกต่างกัน 
1.2 อายุที่แตกต่างกัน มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานที่แตกต่างกัน 
1.3 อาชีพแตกต่างกัน มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานที่แตกต่างกัน 
1.4 รายได้แตกต่างกัน มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานที่แตกต่างกัน 
1.5  ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานที่แตกต่างกัน 

 สมมติฐานที่ 2 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน ประกอบด้วย 
2.1 ปัจจัยด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมคติหรืออุดมการณ์ มีผลเชิงบวกที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการท างาน 
2.2 ปัจจัยด้านการสร้างแรงบันดาลใจมีผลเชิงบวกที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน 
2.3 ปัจจัยด้านการกระตุ้นทางปัญญามีผลเชิงบวกที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน 
2.4 ปัจจัยด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลมีผลเชิงบวกที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ 

การท างาน 
 

ผลการศึกษา 
 
การศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน กรณีศึกษาผู้น าท้องที่

ในเขตพื้นที ่อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร จากการแจกแบบสอบถามและวิเคราะห์ข้อมูลใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ได้ดังนี ้

1)  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล (คุณลักษณะท่ัวไป)  สรุปผลได้ดังนี้   
ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยส่วนบุคคล ดังนี้ 

เพศ จ าแนกเพศของกลุ่มตัวอย่าง  เพศชาย จ านวน 210 คน  เพศหญิง จ านวน 111 คน 
อายุ อยู่ในช่วงอายุ 46-55 ปี มากที่สุด จ านวน 126 คน รองลงมาอยู่ในช่วงอายุ 56 ปีขึ้นไป 

จ านวน 89 คน ช่วงอายุ 36-45 ปี มีจ านวน 74 คน ช่วงอายุ 25-35 ปี น้อยที่สุด จ านวน 32 คน 
อาชีพ ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม มากที่สุดจ านวน 254 คน รองลงมา อาชีพธุรกิจส่วนตัว 

จ านวน 27 คน อาชีพค้าขาย จ านวน 24 คน อาชีพรับจ้าง น้อยที่สุด จ านวน 16 คน 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน รายได้ 5,000-10,000 บาท/เดือน มากที่สุด จ านวน 255 คน รองลงมา 

รายได้ 10,001-15,000 บาท/เดือน จ านวน 49 คน รายได้ 15,001 บาทขึ้นไปน้อยที่สุด จ านวน 17 คน 
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ระดับการศึกษา มีการศึกษาในระดับ ปริญญาตรี มากท่ีสุด จ านวน 125 คน รองลงมา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 111 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 67 คน ระดับประถมศึกษา 
จ านวน 9 คน ระดับอื่น ๆ จ านวน 5 คน ระดับสูงกว่าปริญญาตรี น้อยที่สุด จ านวน 4 คน 

2)  ผลการวิเคราะห์ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน  
สรุปผลภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงแต่ละด้านได้ดังนี้ 

ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมคติหรืออุดมการณ์ ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมคติหรืออุดมการณ์ อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 
4.3981) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ระดับการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมคติหรืออุดมการณ์ ที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ มีความสามารถในการประเมินสถานการณ์ได้อย่างถูกต้อง ไวต่อความต้องการและ
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม (ค่าเฉลี่ย = 4.75)  

ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.4159) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า 
ระดับการการสร้างแรงบันดาลใจอยู ่ในระดับมากที่สุด คือ สามารถน าผู ้อื ่นด้วย “การกระท า” 
มากกว่า “การพูดให้ฟัง” (ค่าเฉลี่ย = 4.77) 

ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง  
ด้านการกระตุ้นทางปัญญาอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.3595) เมื่ อพิจารณารายด้านพบว่า
ระดับการกระตุ้นทางปัญญาที่อยู่ในระดับมากที่สุด คือ มีการชี้แจงและแจ้งให้ผู้ร่วมงานได้ทราบถึง
ปัญหางานที่ก าลังต้องเผชิญ (ค่าเฉลี่ย = 4.61) 

ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  ผลการศึกษาพบว่าโดยภาพรวม ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.3290) เมื่อ
พิจารณา รายด้านพบว่าระดับการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลที่อยู่ในระดับมากที่สุด คือ มีการพัฒนา
และส่งเสริมความสามารถของผู้ร่วมงานด้วยการสนับสนุนการศึกษาและการอบรมเพ่ิมเติม (ค่าเฉลี่ย = 4.55) 

3)  ผลการวิเคราะห์ด้านประสิทธิภาพการท างาน  สรุปผลได้ดังนี้ 
ประสิทธิภาพการท างานของกลุ่มตัวอย่างพบว่า โดยภาพรวมพบว่า ด้านประสิทธิภาพการ

ท างาน อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.4019) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าระดับด้านประสิทธิภาพ
การท างานที่อยู่ในระดับมากที่สุด คือ สามารถน าทรัพยากรที่มีอยู่หรือที่ใช้แล้วมาพัฒนาปรับปรุงให้
เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน (ค่าเฉลี่ย = 4.68) 

 
 
 



122 

สรปุผลการทดสอบสมมตฐิาน 
  

โดยใช้การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วย T-Test และการวิเคราะห์ความแปรปรวน       
ทางเดียว (One-way ANOVA) และการวิเคราะห์ความแตกต่างของตัวแปรรายคู ่อีกครั ้งโดย ใช้ 
Scheffee Analysis ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 และหาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
กับประสิทธิภาพการท างาน โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Correlation 
Coefficient) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.01 และวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานโดยการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผ่านโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS สรุปดังนี้ 

 
ตารางที่ 1  แสดงการสรุปผลการทดสอบสมมติฐานข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล (คุณลักษณะทั่วไป) 
 

ตัวแปร สถิติ ผลการทดสอบ 

เพศ t-Test ไม่สอดคล้อง 
อายุ F-Test ไม่สอดคล้อง 
อาชีพ F-Test สอดคล้อง √ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน F-Test ไมส่อดคล้อง 
ระดับการศึกษา F-Test ไม่สอดคล้อง 

 

ตารางที่ 2  แสดงการสรุปผลการทดสอบสมมติฐานภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
 

ตัวแปร สถิติ ผลการทดสอบ 

ด้านการมีอิทธิพลการมีอุดมคติ/อุดมการณ์ MRA ไม่สอดคล้อง 
ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ MRA สอดคล้อง √ 
ด้านการกระตุ้นทางปัญญา  MRA ไม่สอดคล้อง 
ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล MRA สอดคล้อง √ 

 

หมายเหตุ:  * MRA คือ Multiple Regression Analysis 
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จากตารางดังกล่าวสามารถสรุปได้ดังนี้  
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน ประกอบด้วย 

1)  ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศทีแ่ตกต่างกัน ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน 
2)  ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุทีแ่ตกต่างกัน ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน 
3)  ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพทีแ่ตกต่างกัน มีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน 
4)  ปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อประสิทธิภาพ

การท างาน 
5)  ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพการ

ท างาน 
สมมติฐานที่ 2 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน ประกอบด้วย 

1)  ปัจจัยด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมคติหรืออุดมการณ์ ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การท างาน 

2)  ปัจจัยด้านการสร้างแรงบันดาลใจ มีผลเชิงบวกที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ท างาน 

3)  ปัจจัยด้านการกระตุ้นทางปัญญา ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน 
4)  ปัจจัยด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล มีผลเชิงบวกที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ

การท างาน 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 
ผู้วิจัยอภิปรายผลตามสมตติฐาน ดังนี้            
1)  สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน ผลการวิจัยพบว่ากลุ่ม

ตัวอย่าง ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพแตกต่างกัน มีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน ซึ่งอภิปรายผลได้
ดังนี้ 

อาชีพแตกต่างกัน มีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน อาจเป็นเพราะ บุคคลแต่ละอาชีพย่อม     
มีความเครียด ความกดดัน ในการท างานที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ คฑาวุธ 
พรหมายน, 2545, น. 16) ที่กล่าวว่า การปฏิบัติงานของแต่ละคนจะถูกก าหนด โดย 3 ส่วน ดังนี้ (1) 
คุณลักษณะเฉพาะส่วนบุคคล แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 1) Demographic Characteristic เป็นลักษณะ
ที่เกี่ยวกับ เพศ อายุ เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ 2) Competence Characteristic เป็นลักษณะที่เกี่ยวความรู้ 
ความสามารถ ความถนัดและความช านาญของบุคคลซึ่งคุณลักษะเหล่านี้จะได้มาจากการศึกษา อบรม 
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และสั่งสมประสบการณ์ 3) Psychological Characteristics เป็นคุณลักษณะทางด้านจิตวิทยา ซึ่งได้แก่ 
ทัศนคติ ค่านิยม การรับในเรื่องต่าง ๆ รวมทั้งบุคลิกภาพของแต่ละบุคคลด้วย (2) ระดับความพยายาม
ในการท างาน จะเกิดขึ้นจากการมีแรงจูงใจในการท างาน ได้แก่ ความต้องการ แรงผลักดันอารมณ์
ความรู้สึก ความสนใจ ความตั้งใจ เพราะว่าที่มีแรงจูงในการท างานสูงจะมีความพยายามที่จะอุทิศ
ก าลังกายและก าลังใจให้แก่การท างานมากกว่าผู้ที่มีแรงจูงใจในการท างานต ่า (3) แรงสนับสนับสนุน
จากองค์การหรือหน่วยงาน ซึ่งได้แก่ ค่าตอบแทน ความยุติธรรม การติดต่อสื่อสาร และวิธีการที่จะ
มอบหมายงานซึ่งมีผลต่อก าลังใจผู้ปฏิบัติงาน  

2)  สมมติฐานที่ 2 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีผลเชิงบวกที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ท างาน ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานคือ ด้านการ
สร้างแรงบันดาลใจ และด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล มีผลเชิงบวกท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การท างาน  ซึ่งอภิปรายผลได้ดังนี้ 

(1)  ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน อาจเป็นเพราะการ    
ที่ผู้น าประพฤติไปในทางที่ให้ผู้ตามเกิดแรงบันดาลใจ โดยการท้าทายในเรื่องการงาน ผู้น าจะกระตุ้น
ให้ผู้ตามให้มีชีวิตชีวา เกิดการกระตือรือร้น การมองโลกในแง่ดี และการแสดงความชัดเจนของผู้น า 
ความต้องการและการอุทิศตนเพ่ือที่จะสามารถบรรลุเป้าหมายได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพิชาญสิทธิ์ 
วงศ์กระจ่าง (2557) ศึกษาอิทธิพลของภาวะผู้น าแบบการเปลี่ยนแปลงต่อประสิทธิภาพการท างาน : 
กรณีศึกษา บริษัท เอ็มพีเอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าแบบการ
เปลี่ยนแปลง ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ มีความสัมพันธ์กับ ประสิทธิภาพการท างาน 

(2) ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน อาจเป็น
เพราะการที่ผู้น าดูแลเอาใจใส่ผู้ตามเป็นรายบุคคล ท าให้ผู้ตามรู้สึกมีคุณค่าและมีความส าคัญ มีผู้น า
คอยเป็นที่ปรึกษาเพ่ือความสัมฤทธิ์ การเติบโตของแต่ละบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิชาญสิทธิ์ 
วงศ์กระจ่าง (2557) ศึกษา อิทธิพลของภาวะผู้น าแบบการเปลี่ยนแปลงต่อประสิทธิภาพการท างาน : 
กรณีศึกษา บริษัท เอ็มพีเอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากัด ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าแบบการ
เปลี่ยนแปลง การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล มีความสัมพันธ์กับ ประสิทธิภาพการท างาน 
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ข้อเสนอแนะ 
 

1) ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ 
(1)  ผลวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงในแต่ละด้าน ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

ทุกด้าน และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการสร้างแรงบันดาลใจและด้านการค านึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน แต่ปัจจัยด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมคติหรือ
อุดมการณ์ และปัจจัยด้านการกระตุ้นทางปัญญา ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน ดังนั้น ควรมี
การส่งเสริมในเรื่องดังกล่าว โดยท าให้ผู้ตามมีความชื่นชม มีความภูมิใจ จงรักภักดี และเชื่อถือ ในตัว
ผู้น า ผู้น าประพฤติตัวเป็นแบบอย่างหรือเป็นโมเดลส าหรับผู้ตาม และท าให้ผู้ตามมีความสามารถใน
การประเมินสถานการณ์การเปลี ่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นได้ และสามารถปรับตัวกับสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงได้ รวมถึง พัฒนาและส่งเสริมกระตุ้นการสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กระตุ้นให้มี  การ
ตั้งข้อสมมติฐาน เปลี่ยนกรอบการมองปัญญาและมีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบหรือก าลังเผชิญ
เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(2)  กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง รวมถึงที่ท าการปกครองจังหวัด ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ ควรพัฒนาและส่งเสริมกระบวนการสร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลงในทุก  ๆ ด้าน ตามที่
กล่าวข้างต้น และทุกรูปแบบ เพื่อพัฒนาและต่อยอดให้ผู ้น าเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะด้านการ         
มีสติปัญญา ภูมิปัญญา มีวิสัยทัศน์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าคิดกล้าท าในสิ่งใหม่ กล้าตัดสินใจ   
มีความรับผิดชอบ การท างานเป็นทีม การร่วมมือร่วมใจแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น รวมถึงการให้บริการ
ด้านต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน หากผู้น าได้รับการพัฒนาบทบาทการใช้ภาวะ
ผู้น าในลักษณะต่าง ๆ จะเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้น าเพื่อสร้างกระบวนการพัฒนาภาวะผู้น าและ      
จะส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล สอดคล้องกับเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์  
ที่องค์การได้ก าหนดไว้ 

(3)  ภาวะผู ้น าการเปลี่ยนแปลงเป็นการที ่ผู ้น าตระหนักถึงความต้องการของผู ้ตาม 
พยายามให้ผู้ตามได้รับการตอบสนองสูงกว่าความต้องการของผู้ตาม กระตุ้นและยกย่องซึ่งกันและกัน
จนเปลี่ยนผู้ตามเป็นผู้น าและมีการเปลี่ยนต่อ ๆกันไป ดังนั้นผลการวิจัยภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง        
จึงเหมาะส าหรับผู้ที่เป็นผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นด้วย 

(4)  ผู้ตามหรือผู้ใต้บังคับบัญชา เช่น ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฯ สามารถก้าวขึ้นเป็นผู้บังคับบัญชา 
(เช่น ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน หรืออื่น ๆ) ได้ในวันหนึ่ง ดังนั้น ผู้ตามจึงควรฝึกฝนและเรียนรู้การสร้างภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงจากผลการวิจัยนี้หรืองานวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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2)  ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยในครั้งต่อไป 
(2.1)  ควรศึกษาคุณลักษณะของภาวะผู้น า ในด้านอื่น ๆ หลาย ๆ ด้าน จากหลาย ๆ

ทฤษฎี เช่น (1) ภาวะผู้น าเชิงคุณลักษณะ ซึ่งต้องประกอบด้วย ความเฉลียวฉลาด มีทัศนคติทางบวก
หรือทางที่ดีอยู่เสมอมีความเชื่อมั่นในตนเอง ทั้งเป็นผู้ที่ชักน า จูงใจกระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้น  
ในการด าเนินกิจกรรม (2) ภาวะผู้น าเชิงพฤติกรรม ที่ให้ความส าคัญเกี่ยวกับ “สิ่งที่ผู้น าพูดและสิ่งที่
ผู้น าท า” จ าแนกได้ 2 แบบ คือพฤติกรรมผู้น าแบบมุ่งงาน และพฤติกรรมผู้น าแบบมุ่งคน (3) ภาวะ
ผู้น า ตามสถานการณ์โดยผู้น าต้องมีการชี้น าเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน มีการสนับสนุน
สร้างขวัญก าลังใจ เพื่อจูงใจให้เกิดแรงบันดาลใจกับผู้ตาม และ (4) ความเป็นผู้น าเชิงปฏิรู ป คือ      
การมุ่งให้มีการเปลี่ยนแปลงจากสภาพเดิมที่เป็นอยู่ โดยกระตุ้นให้ผู้ตามตระหนักถึงโอกาสหรือปัญหา 
และร่วมก าหนดวิสัยทัศน์ให้เกิดสิ่งใหม่ ๆ เป็นผู้มีศีลธรรมจริยธรรมสูง และควรยึดจริยธรรมสูงสุด 

(2.2)  ควรมีการขยายการศึกษาวิจัยในด้านผู้ให้ข้อมูลส าคัญจากส่วนราชการอื่น ๆ ที่ไม่
จ ากัดอยู ่แต่ก านัน ผู ้ใหญ่บ้าน ซึ ่งสังกัดที ่ท าการปกครองอ าเภอตะพานหิน กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดมุมมองความคิดเห็นที่หลากหลายในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาจาก
ส่วนราชการอ่ืน ๆ ที่ท างานเก่ียวข้องกัน 
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การประเมินผลการด าเนินนโยบายการบูรณาการหน่วยงานในสังกัด 

กระทรวงพาณิชย์ในส่วนภูมิภาคให้เป็นหน่วยงานเดียวกัน 
กรณีศึกษาส านักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
นวพงษ์  คุ้มพงษ์* 

 

บทคัดย่อ 
 
การค้นคว้าอิสระนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินผลการด าเนินนโยบายการบูรณาการ

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ในส่วนภูมิภาคให้เป็นหน่วยงานเดียวกันใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน
สภาวะแวดล้อม (Context) ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) ด้านกระบวนการด าเนินงาน (Process) ด้าน
ผลผลิต (Product) รวมทั้ง ด้านผลกระทบ (Impact) และ 2) เพื่อแสวงหาข้อเสนอหรือแนวทางเพ่ือ
พัฒนาการด าเนินการของส านักงานพาณิชย์จังหวัดต่อการน าเอานโยบายมาปฏิบัติ โดยใช้การเก็บ
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับพนักงานของส านักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ทุกคน รวม 27 การ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) โดยสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) 
จ านวน 2 ราย และข้อมูลที่ได้จากการศึกษาและรวบรวมจากเอกสาร โดยน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ 
หาค่าสถิติ และใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ซึ่งมีผลการศึกษา  ดังนี้ 

ด้านสภาวะแวดล้อม (Context) พบว่า นโยบายฯ ดังกล่าว มีความเหมาะสม สอดคล้อง  
กับงานที่ต้องด าเนินการและสภาพแวดล้อมของการปฏิบัติงาน ได้มีการเตรียมความพร้อมที่เพียงพอ
โดยมีการวางแผน การปรับปรุงแผน และการเตรียมการเป็นระยะ รวมถึงมีการขับเคลื ่อน  
ที ่เป ็นรูปธรรม อาทิ การแต่งตั ้งคณะกรรมการ/ คณะท างาน เพื ่อท าหน้าที ่ในการผลักดัน 
และขับเคลื่อนการด าเนินนโยบายเป็นการเฉพาะ  

ด้านปัจจัยเบื ้องต้น ( Input Evaluation) พบว่า ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์  
มีปัจจัยเบื้องต้นที่เพียงพอส าหรับการด าเนินงานตามภาระงานและตัวชี้วัดที่ก าหนด มีการจัดสรร
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ ระบบเทคโนโลยีสนับสนุนการปฏิบัติงาน และครุภัณฑ์ ที ่เหมาะสม  
มีการมอบอ านาจและปรับปรุงกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จนสามารถมอบอ านาจในการตัดสินใจ  

 
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ในการอนุมัติ การอนุญาต เกี่ยวกับการบริหารงาน การบริหารทรัพยากรบุคคล และการบริหาร
งบประมาณอย่างเบ็ดเสร็จและเป็นเอกภาพได้ตามที่แผนก าหนดไว้ 

ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) พบว ่า ได ้ม ีการวางแผน โดยก าหนดแผน 
ส าหรับการด าเนินการในแต่ละระยะที่ชัดเจน มีการจัดท าแนวทาง กฎระเบียบ คู ่มือการปฏิบัติงาน  
หรือช่องทางที่เหมาะสมส าหรับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้นโยบาย รวมถึง ได้มีการจัดให้มี
การติดตามผลกระทบ หรือการประเมินผลการใช้นโยบายฯ เพื ่อน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง  
การด าเนินนโยบายอย่างสม ่าเสมอและเพียงพอ 

ส่วนด้านผลผลิต (Product Evaluation) พบว่า หน่วยงานสามารถด าเนินงานตามภาระงาน
และตัวชี้วัดที่ก าหนดได้ นโยบายดังกล่าวฯ ช่วยเพิ่มเอกภาพในการท างาน และสร้างกระบวนการ
ท างานที่เป็นระบบ การประสานงานและด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนท าได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นเนื่องจากการสร้างเอกภาพท่ีเกิดข้ึน 

ด้านผลกระทบ ( Impact Evaluation) พบว่า บรรลุว ัตถุประสงค์ตามเป้าประสงค์ของ 
การใช้นโยบายโดยเฉพาะวัตถุประสงค์เกี ่ยวกับการสร้างเอกภาพในการท างาน  โดยหน่วยงาน 
ต้นสังกัดได้มีการจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าทางอาชีพ จัดให้มีระบบการหมุนเวียน (Rotation)  
โดยการใช้ Job Rotation เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ในการปฏิบัติงานที่หลายหลาย เพื่อบรรเทาผลกระทบ 
และรองรับการก้าวสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นให้กับบุคคลากร รวมถึงการจัดท าระบบการแต่งตั้งเข้าสู่ต าแหน่ง
และกระบวนการคัดเลือกและสรรหา ให้มีความเป็นธรรม โปร่งใส เสมอภาค โดยมีการรับฟัง
ความเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสีย 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 
กระทรวงพาณิชย์ได้เริ่มด าเนินนโยบายปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์  

ในภูมิภาค จากเดิมที่แต่ละจังหวัดมีหน่วยงานราชการระดับจังหวัดที่ขึ้นตรงต่อหน่วยงานระดับกรม  
ภายใต ้ส ังก ัดกระทรวงพาณิชย ์  ไม ่น ้อยกว ่า 3 หน่วยงาน ค ือ ส  าน ักงานพาณิชย ์จ ังหวัด  
สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ส านักงานการค้าภายในจังหวัด สังกัดกรมการค้าภายใน  
และส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด สังกัดกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้อยู่ภายใต้หน่วยงาน
เดียวกัน (One Roof) เมื่อ อ.ก.พ. กระทรวงพาณิชย์ได้มีมติ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/ 2557 ในวันที่  
7 กรกฎาคม 2557 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงโครงการหน่วยงานกระทรวงพาณิชย์ในภูมิภาค  
ขึ้นเป็นคณะกรรมการหลักในการขับเคลื่อนการด าเนินการดังกล่าว โดยให้มีอ านาจหน้าที่ครอบคลุม
ในทุกเรื ่องที่จ าเป็น อาทิ การศึกษา วิเคราะห์ และด าเนินการที่เกี ่ยวข้องการรวบรวมหน่วยงาน 
ของกระทรวงพาณิชย์ในส่วนภูมิภาคให้เป็นเอกภาพ ด าเนินการเกี่ยวกับการตัดโอนต าแหน่งและ  
อัตราเง ินเดือน พิจารณาจัดโครงสร้างภายในส านักงานพาณิชย์จ ังหวัด ด าเนินการเกี ่ยวกับ 
การตัดโอนทรัพย์สิน พัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงการศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมประเด็นปัญหา 
หรือผลกระทบกับการด าเนินการ เป็นต้น โดยการปรับปรุงหน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์ในภูมิภาค
ได้มีการด าเนินการอย่างต่อเนื ่อง จนสามารถปรับปรุงโครงสร้างน าร่องในส านักงานพาณิชย์  
จ านวน 16 จังหวัด เมื ่อวันที ่ 1 พฤษภาคม 2558 และด าเนินการขยายผลจนสามารถปรับปรุง
โครงสร้างในส านักงานพาณิชย์อีก 60 จังหวัด จนครบทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558  
และด าเนินการจนเสร็จสมบูรณ์โดยตัดโอนอัตราก าลังของกรมต่าง  ๆ ในภูมิภาค มาสังกัด 
ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ทั้งหมด ในวันที่ 2 ตุลาคม 2559  

ส าหรับส านักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ร ับและเริ ่มด าเนินการตามนโยบาย  
ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน เมื ่อวันที ่ 16 กรกฎาคม 2558 โดยด าเนินการตามกรอบระยะ 
เวลาที ่ก  าหนดจากส่วนกลาง เช ่น การจัดโครงสร้างบุคลากรใหม่ การจัดให้ม ีค  าส ั ่งแต่งตั้ง 
ผู้อ านวยการกลุ่มงานและค าสั่งมอบหมายบุคคลากรเข้าท างานตามโครงสร้างใหม่ การก าหนดงาน
ตามกรอบภารกิจของกลุ่มงานที่ได้รับการก าหนดใหม่ตามนโยบายปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน  
การปรับปรุงส านักงาน การด าเนินการเกี่ยวกับการถ่ายโอนพัสดุ ครุภัณฑ์ เป็ นต้น และด าเนินการ 
จนเสร็จสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2559 

การปรับปรุงโครงสร้างองค์การ (Re Engineering) ถือเป็นแนวทางการจัดการสมัยใหม่ 
แนวทางหนึ ่งท ี ่ ได ้ร ับความนิยมในการน ามาใช ้ในการเพิ ่มประสิทธ ิภาพและประส ิทธ ิผล  
ในการด าเนินการให้กับองค์การ โดยหมายถึงการพิจารณาถึงหลักการพื ้นฐานขององค์การเดิม  
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และการสร้างหลักการขึ้นใหม่ เพ่ือให้บรรลุถึงประสิทธิภาพขององค์การใน 4 ด้าน คือ ต้นทุน คุณภาพ 
การบร ิการและความรวดเร ็ว แต ่การการปร ับปร ุงโครงสร ้างองค ์การ ( Re Engineering)  
ซึ่งจ าเป็นที่จะต้องมีผลกระทบกับโครงสร้างที่ส าคัญขององค์การก็อาจจะท าให้เกิดผลกระทบทั้ง 
ด้านดีและเสียด้วยได้ การที ่กระทรวงพาณิชย์ด าเนินนโยบายปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน  
ยุบรวมหน่วยงานซึ่งเดิมมีทรัพยากร งบประมาณ และหัวหน้าส านักงานระดับจังหวัดที่ขึ ้นตรง 
กับส่วนราชการระดับกรมต้นสังกัด มาอยู ่ภายใต้ส านักงานพาณิชย์จั งหวัด สังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ จ ึงถือเป็นการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์  
ในภูมิภาคครั้งใหญ่ที่สุด มีผลกระทบต่อทั้งองค์การ บุคลากร ลักษณะงาน ขอบเขตอ านาจหน้าที่  
ในการท  างาน ระบบสนับสน ุนการท  างาน ว ัฒนธรรมในองค ์การ ว ัฒนธรรมการท  างาน  
ไปจนถึงความก้าวหน้าในอาชีพและการสืบทอดต าแหน่ง 

จากเหตุผลดังกล่าว เมื ่อได้มีการด าเนินการตามนโยบายปรับปรุงโครงสร้า งองค์การ 
มาเป็นระยะมากกว ่าสองปีงบประมาณ ผู ้ศ ึกษาจึงมีความสนใจที ่จะศึกษาการประเมินผล 
การด าเนินงานตามนโยบายดังกล่าวฯ ว่าเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสวงหาข้อเสนอหรือแนวทางเพื่อพัฒนาที่จะเป็นประโยชน์ในการวางแผน
ปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานในระยะต่อไปของส านักงานพาณิชย์จังหวัดและหน่วยงานต้นสังกัด 
รวมทั้งต่อหน่วยงานรัฐอ่ืน ๆ ในการน าเอานโยบายการบูรณาการหน่วยงานมาปฏิบัติ 

 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 
1)  เพื่อประเมินผลการด าเนินนโยบายการบูรณาการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์  

ในส่วนภูมิภาคให้เป็นหน่วยงานเดียวกันของส านักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ 
2)   เพื่อแสวงหาข้อเสนอหรือแนวทางเพื่อพัฒนาการด าเนินงานของส านักงานพาณิชย์

จังหวัดต่อการน าเอานโยบายการบูรณาการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ในส่วนภูมิภาค  
ให้เป็นหน่วยงานเดียวกันมาปฏิบัติ 
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การทบทวนวรรณกรรม และกรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

1)  การทบทวนวรรณกรรม 
(1)  แนวคิดเกี่ยวกับโครงสร้างองค์การและองค์การภาครัฐ 
ศิริวรรณ เสรีร ัตน์ และคณะ (2550) ได้กล่าวว่า โครงสร้างองค์การ (Organizational 

Structure) เป็นกระบวนการของการก าหนดความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการระหว่างบุคคล  
และทรัพยากร เพื่อให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ หรือ หมายถึง ลักษณะการแบ่งงานอย่างเป็น
ทางการเป ็นกล ุ ่มหร ือความร ่วมม ือ ส  าหร ับโครงสร ้างแบบระบบราชการ ( Bureaucracy)  
ได้ให้ความหมายว่า โครงสร้างแบบระบบราชการหมายถึงระบบการบริหารแบบองค์การที ่มี  
เครือข่ายโครงสร้างที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างต าแหน่งอย่างเป็นทางการ มีสายการบังคับบัญชา
ที่มีความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นส่วนตัว ( Impersonal) มีกระบวนการท างานที่ยึดตามค าสั่ง ข้อก าหนด 
อ านาจหน้าที ่ นโยบาย ล าดับขั ้นของอ านาจซึ ่งเป็นทางการ ไม่ยืดหยุ ่น ออกแบบให้บุคลากร 
ต้องปฏิบัติตาม มีลักษณะเป็นโครงสร้างองค์การในแนวดิ ่ง ตามล าดับขั ้นบังคับบัญชาแบบสูง  
(Tall Hierarchical Structure) บุคลากรมีส่วนร่วมน้อย ใช้การควบคุมจากระดับบนลงสู่ระดับล่าง 
(Top - Down Controls) มีการท างานเป็นกลุ ่มโดยแยกตามแผนก และมีล าดับการตัดสินใจ 
ตามสายบังคับบัญชา 

(2)  แนวคิดเกี่ยวกับการควบรวมกิจการ 
 กานจุลี ปัญญาอินทร์ (2562) ได้ให้ความหมายว่า การควบรวมกิจการ (Merger) คือ 

การรวมกิจการวิธีหนึ่ง ซึ่งกิจการหนึ่งจะกลืนอีกกิจการหนึ่ง (Merged Corporation) โดยมิได้มี
องค์การ หน่วยงาน หรือบริษัทใหม่เกิดขึ้น กิจการที่คงอยู่ (Surviving Corporation) นั้น โดยมาก
มักจะเป็นกิจการที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจมากกว่า โดยมีองค์ประกอบที่ส่งผลต่อการควบรวม
กิจการ ประกอบด้วย 1) ทรัพยากรบุคคล (Human Resource) การบริหารคนซึ่งมาจากวัฒนธรรมที่
แตกต่างกันมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากอาจส่งผลให้เกิด “การแตกแยก” ภายในองค์การ ควร
ก าหนดแนวทางในการรักษาบุคคลากรที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะในต าแหน่งที่มีความส าคัญ 2) การ
สื่อสาร (Communication) องค์การจ าเป็นต้องสื่อสารสิ่งที่บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจ าเป็นต้องรู้
อย่างเปิดเผยและจริงใจ พร้อมให้เหตุผลประกอบอย่างเพียงพอ เพื่อให้บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียไม่รู้สึกสั่นคลอนและทราบทิศทางของการเปลี่ยนแปลง  

(3)  แนวคิดเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างองค์การ 
จิตติ รัศมีธรรมโชติ (2558) ได้ให้ความหมายว่า การปรับสร้างองค์การเป็นกิจกรรมที่มุ่ง

เปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์การเพื่อสร้างความมีประสิทธิภาพของระบบงานต่าง  ๆ ภายในองค์การ 
เพื ่อให้องค์การสามารถรับมือกับการเปลี ่ยนแปลงที ่รวดเร็วของสิ่ งแวดล้อมด้านการแข่งขัน  
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ท าให้โครงสร้างองค์การต้องมีความยืดหยุ ่นและการประสานงานใกล้ชิดมากกว่ าโครงสร้าง 
องค์การแบบดั้งเดิม (Traditional Structures) โดยต้องค านึงถึงความสอดคล้องระหว่างสิ่งแวดล้อม
ขององค์การกับองค์ประกอบขององค์การ รวมถึงด้องออกแบบโครงสร้างให้เกิดการรวมศูนย์ 
และกระจายอ านาจในหน่วยงานอย่างเหมาะสม 

(4)  แนวคิดการประเมินแบบ CIPP Model 
เยาวดี วิบูลย์ศรี (2551) กล่าวว่า การประเมินผลโครงการ คือ การหาแนวทางตัดสิน 

(decision making) โดยมุ่งค้นหาสิ่งที่โครงการได้ด าเนินการไปแล้วว่ามีสิ่งใดควรจะด าเนินการต่อไป 
หรือมีสิ่งใดบ้างที่จะต้องปรับปรุงเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมีรูปแบบการประเมินที่
ได้รับความนิยมสูงสุด คือ ซิปโมเดล (CIPP Model) ประกอบด้วยการประเมิน 4 ประเภท อันเป็น
โครงสร้างของการศึกษาทั่วไป ประกอบด้วย 1) Context Evaluation เป็นการประเมินผลพื้นฐาน 
อันจะน าไปสู่การพัฒนาเป้าหมายของโครงการ เกี่ยวกับสิ่งที่มีผลต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลว
ของโครงการ 2) Input Evaluation เป็นการประเมินผลเพื ่อค้นหาตัวประกอบหรือแนวทาง 
ที่เหมาะสม หรือมีประสิทธิภาพ ที่จะท าให้โครงการเป็นไปตามประสงค์ที่ต้องการ และช่วยในการ 
วางแผนการจัดกิจกรรมของโครงการได้อย่างเหมาะสม เช่น ก าลังคนหรือจ านวนบุคคลที่ต้องใช้ 
งบประมาณและแหล่งเง ินสนับสนุน ว ัสดุอุปกรณ์ต่างๆ อาคารสถานที ่ เครื ่องมือ ครุภ ัณฑ์   
3) Process Evaluation เป็นการประเมินเพื่อค้นหาแนวทางหรือวิธีการปฏิบัติที ่จะท าให้สามารถ
ด าเนินการให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ หรือเพ่ือหาข้อดีและข้อบกพร่องของการด าเนินงานตามขั้นตอน
ต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับแก่ผู ้รับผิดชอบและผู้ด าเนินการ อันจะน าไปสู่การแก้ไขปรับปรุง  
การด าเนินงานโครงการให้สอดคล้องกับข้อบกพร่องนั้น 4)Product Evaluation เป็นการประเมิน
เกี่ยวกับผลที่ได้รับทั้งหมดจากการด าเนินโครงการว่าได้ผลมากน้อยเพียงไร วัตถุประสงค์ของการ
ประเมินนี้คือ การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์จากโครงการกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ว่าเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ก าหนดไว้หรือไม่  

2)  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง   
ชาตรี อันประเสริฐ (2551) ได้ศึกษาเกี ่ยวกับ ปัจจัยที ่มีผลต่อการปรับตัวของพนักงาน

ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ภายหลังการควบรวมกิจการ พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคัญต่อปัจจัยค ้าจุนที่ป้องกันไม่ให้เกิดความไม่พอใจในการปฏิบัติงาน
อยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยย่อยด้านนโยบายและการบริหารในเรื่องการเปลี่ยนระบบการท างานใหม่
ภายหลังการควบรวม มีค่าเฉลี่ยมากเป็นอันดับสูงสุด และผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญต่อปัจจัย
จูงใจที่สร้างแรงจูงใจในการท างานอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยย่อยด้านความรับผิดชอบในเรื่องการ
ก าหนดให้พนักงานต้องปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณของพนักงานที่ดีภายหลังการควบรวมกิจการมี
ค่าเฉลี่ยมากเป็นอันดับสูงสุด ส าหรับปัญหาที่มีผลต่อการปรับตัวผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญ
ระดับมาก  
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ธนิกธนศิรโชติ (2554) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการประเมินนโยบายกองทุนหลักประกันสุขภาพ  
องค์การบร ิหารส่วนต าบล ในเขตอ าเภอแม่ออน จ ังหว ัดเช ียงใหม่ พบว ่า ด ้านบร ิบทหรือ 
สภาวะแวดล้อม (Context) ด้านปัจจัยเบื ้องต้น ( Input) ด้านกระบวนการ (Process) เป็นไป 
อย่างเหมาะสม ในขณะที่ด้านผลผลิต (Product) พบว่า การด าเนินงานของกองทุนฯ ทุกแห่ง 
สามารถด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ส าหรับด้านผลกระทบ ( Impact) พบว่า 
การด าเนินงานของกองทุนฯ ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท าให้มีงบประมาณ
ในการด าเนินงานด้านสาธารณสุขเพิ ่มขึ ้น ท าให้การด าเนินงานด้านสาธารณสุขมีความชัดเจน  
เกิดการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน กลุ่ม องค์กรต่างๆ มากขึ้น ขณะที่ผลกระทบ
เชิงลบ พบว่า บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรับผิดชอบภาระงานเพ่ิมข้ึน  

วชิรวัชร งามละม่อม และจิดาภา ถิรศิริกุล (2561) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพ
ของการด าเนินนโยบายช่วยเหลือชาวนาของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ตามโครงการ
จ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ในจังหวัดสุรินทร์ พบว่า 1) ด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม
ของนโยบาย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ของชาวนาที่ตอบแบบสอบถามโดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก โดยเฉพาะประเด็นรัฐบาลมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการจ่ายเงินให้กับชาวนาที่ปลูกข้าวนาปี 
2) ด้านปัจจัยเบื้องต้นของนโยบาย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 3) ด้าน
กระบวนการด าเนินการตามนโยบายกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และ 4) 
ด้านผลผลิตของนโยบาย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะหัวข้อนโยบาย
การช่วยเหลือชาวนาท าให้ชาวนาสามารถน าเงินที่ได้รับไปใช้ในการช าระหนี้สินภาคการเกษตรได้อย่าง
เหมาะสมมคี่าสูงที่สุด 

3)  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
การศึกษานี้ก าหนดกรอบแนวคิดการประเมินผลด าเนินนโยบายการบูรณาการหน่วยงาน  

ในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ในส่วนภูมิภาคให้เป็นหน่วยงานเดียวกัน โดยประยุกต์หลักการส าคัญ  
ของการประเมินโดยใช้ตัวแบบ CIPP ซึ่งประกอบไปด้วย 4 องค์ประกอบ คือ 1) บริบท (Context)  
2) ปัจจัยน าเข้า (Input) 3) กระบวนการ (Process) 4) ผลผลิต (Product)และ 5) ด้านผลกระทบ 
( Impact) โดยใช ้การผสมผสานว ิธ ีการศึกษาเช ิงปริมาณและเช ิงค ุณภาพเพื ่อให ้ครอบคลุม 
องค์ประกอบต่าง ๆ ภายใต้สมมุติฐานที ่ว ่าจะพบข้อด้อยหรือจุดอ่อนภายใต้องค์ประกอบใด
องค์ประกอบหนึ ่งของการน านโยบายดังกล ่าวมาปฏิบ ัต ิ ท ี ่จะสามารถน าไปเป็นข้อเสนอ  
หรือแนวทางเพ่ือพัฒนาได ้
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วิธีการศึกษาและเก็บข้อมูล 
 
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณ โดยเชิงคุณภาพใช้การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  

อาทิ รายงานผลการปฏิบัติงาน อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณ และการสัมภาษณ์เชิงลึก ส าหรับ  
เชิงปริมาณใช้การเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามส ารวจบุคลากรของหน่วยงาน 

1)  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
การวิจัยเชิงปริมาณใช้การเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับพนักงานประจ าทุกคนของ

องค์การ รวม 27 ราย ส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ ก าหนดผู ้ถูกสัมภาษณ์หรือผู ้ให้ข้อมูลหลัก  
(Key Informants) แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จากผ ู ้บร ิหารระด ับกอง และ 
ระดับผู้อ านวยการกลุ่ม จ านวน 2 ราย ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการด าเนินนโยบายของส านักงาน
พาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ และข้อมูลที่ได้จากการศึกษาและรวบรวมจากเอกสาร 

2)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ดังนี้  

(1)  การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) เป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวมรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) โดยสัมภาษณ์แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 
Sampling) ผู ้บริหารระดับกองและระดับผู ้อ านวยการกลุ ่ม จ านวน 2 ราย แบ่งแบบสัมภาษณ์
ออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้การสัมภาษณ์ ประกอบด้วย ต าแหน่ง 
หรือความเกี่ยวข้องกับการด าเนินนโยบายฯ ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินการด าเนินนโยบาย  
5 ด้าน ส่วนที่ 3 ข้อมูลปัญหา อุปสรรคในการด าเนินนโยบาย  

(2)  แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล จากกลุ่มพนักงานประจ าของ
องค์การ แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
ประกอบด้วย หน่วยงาน ต าแหน่ง หรือความเกี่ยวข้องกับการด าเนินนโยบายฯ  ส่วนที่ 2 ข้อมูล
เกี่ยวกับการประเมินการด าเนินนโยบาย 5 ด้าน ส่วนที่ 3 ข้อมูลปัญหา อุปสรรคในการด าเนินนโยบาย  
โดยแจกแบบสอบถามจ านวน 27 ชุด ได้รับแบบสอบถามคืน 27 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 

3)  การวิเคราะห์ข้อมูล  
(1)  ข้อมูลเชิงคุณภาพ ที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) และ

ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาและรวบรวมจากเอกสาร ผู้ศึกษาเลือกใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis) เพ่ือท าความเข้าใจในประเด็นต่าง ๆ น าไปสู่การสรุปและเขียนผลการศึกษาในเชิงพรรณนา  

(2)  ข้อมูลเช ิงปริมาณ ที ่ได ้จากการแบบสอบถาม น ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้  
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยมีโครงสร้างแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน  
ก าหนดระดับไว้ 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด  
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ผลการศึกษา 
  

1)  ผลการศึกษาเชิงปริมาณ 
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างของผู้ตอบแบบสอบถาม รวม 27 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม 

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 66.7 ส่วนใหญ่มีอายุ 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 44.4 ส่วนใหญ่ 
มีประเภทของการด ารงต าแหน่งในหน่วยงาน เป็นข้าราชการ คิดเป็นร้อยละ 29.6 มีระยะเวลา
ปฏิบัติงานมากกว่า 4 ปี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 51.9 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เคยปฏิบัติงาน 
ในหน่วยงานฯ สังกัดกระทรวงพาณิชย์ในส่วนภูมิภาค ก่อนการใช้นโยบายฯ คิดเป็นร้อยละ 40.7 

ผลการศึกษาเกี่ยวกับการประเมินทั้ง 5 ด้าน พบว่า  
การประเมินด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อมของนโยบาย ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 

มีความเห็นต่อการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ที่ค่าเฉลี่ย 2.82 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าหัวข้อ องค์การได้มีการเตรียมการหรือเตรียมความพร้อมที่เพียงพอ ในการด าเนินนโยบายฯ  
มีค่าสูงสุด ตามด้วยนโยบายฯ มีความเหมาะสม สอดคล้อง กับงานที่ต้องด าเนินการและสภาพการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน โดยมีค่าเฉลี่ย 2.96 และ 2.67 ตามล าดับ 

การประเมินด้านปัจจัยเบื ้องต้น (Input Evaluation) ผ ู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่  
มีความเห็นต่อการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 2.62 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่าหัวข้อ จ านวนบุคลากรมีความเหมาะสมกับภาระงาน/ การด าเนินงานภายใต้นโยบายฯ มี
ค่าสูงสุด ด้วยค่าเฉลี่ย 2.96 ตามด้วยหัวข้อ จ านวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และวัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์มีความเหมาะสมกับภาระงานการด าเนินงานและตัวชี้วัดที่ก าหนด ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากันที่ 2.44 

การประเมินด ้านกระบวนการ (Process Evaluation) ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 
มีความเห็นต่อการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 2.82 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าหัวข้อ หน่วยงานได้จัดให้มีแนวทาง กฎระเบียบ หรือช่องทาง ที่เหมาะสมส าหรับแก้ไขปัญหา  
ที่เกิดจากการใช้นโยบายฯ มีค่าสูงสุด ด้วยค่าเฉลี่ย 2.89 ตามด้วยหัวข้อ หน่วยงานได้ก าหนดแผน
ส าหรับการด าเนินการในแต่ละระยะที่ชัดเจนส าหรับการด าเนินนโยบายฯ และหน่วยงานได้จัดให้มี
การติดตามผลกระทบ หรือการประเมินผลการใช้นโยบายฯ ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.85 และ 2.74 ตามล าดับ  

การประเม ินด ้ านผลผล ิต (Product Evaluation)  ผ ู ้ ตอบแบบสอบถามส ่วนใหญ่   
มีความเห็นต่อการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับน้อย โดยมีค่าเฉลี่ย 2.42 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าหัวข้อ นโยบายฯ ท าให้หน่วยงานมีต้นทุนในการด าเนินงานที่ลดลงมีค่าสูงสุด ด้วยค่าเฉลี่ย 2.59
ตามด ้วยนโยบายฯ ท  าให ้สามารถด  าเน ินงานตามภาระงานและต ัวช ี ้ว ัดท ี ่ก  าหนดได้ง ่าย 
และม ีประส ิทธ ิภาพมากข ึ ้น  และนโยบายฯ ท  าให ้สามารถประสานงานและด  าเน ินงาน 
ร่วมกับหน่วยงานอื่นได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.48 และ 2.26 ตามล าดับ 
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การประเม ินด ้านผลกระทบ ( Impact Evaluation) ผ ู ้ตอบแบบสอบถามส ่วนใหญ่   
มีความเห็นต่อการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 2.92 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่าหัวข้อ นโยบายฯ จะส่งกระทบทางลบต่อเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) 
ของท่าน มีค่าสูงสุด ด้วยค่าเฉลี่ย 3.22 ตามด้วยหัวข้อ นโยบายฯ ท าให้ท่านหรือหน่วยงานได้รับ
อ ุปสรรค ป ัญหา หร ือข ้อข ัดข ้องในการด  าเน ินงานส ูงกว ่าการด  าเน ินงานในร ูปแบบเดิม  
และหัวข้อ การด าเนินงานภายใต้นโยบายฯ ที่ผ่านมาบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าประสงค์ของการใช้
นโยบายฯ ดังกล่าว ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.00 และ 2.55 ตามล าดับ 

ส าหรับส่วนที ่ 3 ของแบบสอบถาม เกี ่ยวกับข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหา 
ได้มีผู ้ตอบแบบสอบถามให้ข้อเสนอแนะเกี ่ยวกับ การจัดให้มีการแบ่งหน้าที ่และงานที่ชัดเจน 
ในแต่ละกลุ ่มงานและต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกันในทุกจังหวัด การจัดให้ม ีบุคลากรที ่มี 
ความเหมาะสมตามภารกิจของแต่ละกลุ ่มงาน และการลดต าแหน่งการจ้างบุคลากรในรูปแบบ 
จ้างเหมาบริการและทดแทนด้วยการจ้างในรูปแบบการจ้างแบบพนักงานราชการ เพื่อเพิ่มแรงจูงใจ
และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้กับพนักงานในองค์การ 

 2)  ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ 

ด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม (Context) ภายใต้บริบท สภาพการท างานและภารกิจ 
ของหน่วยงานที่เปลี ่ยนแปลงไป โดยกระทรวงพาณิชย์ได้ก าหนดให้ส านักงานพาณิชย์จังหวัด  
มีบทบาทเป็นตัวแทนของกระทรวงพาณิชย์ รับผิดชอบภารกิจที ่หลากหลายเบ็ดเสร็จในพื ้นที่  
รวมทั้งเป็นหน่วยยุทธศาสตร์กระทรวงในระดับจังหวัด รับผิดชอบการบูรณาการแผนงาน/ โครงการ 
และประสานงานการท างานระหว่างกระทรวง จังหวัด และส่วนราชการต่าง ๆ ให้เกิดความ  
เป็นเอกภาพ และพัฒนารูปแบบการให้บริการประชาชนในลักษณะ Single window กระทรวง 
จึงพัฒนารูปแบบการบริหารของส านักงานพาณิชย์จังหวัดโดยการยุบรวมหน่วยงานและมอบอ านาจ 
ในการตัดสินใจในการอนุมัติ การอนุญาต ทั้งในด้านการบริหารงาน บริหารทรัพยากรบุคคล และ  
การบริหารงบประมาณอย่างเบ็ดเสร็จและเป็นเอกภาพ การใช้นโยบายจึงมีความเหมาะสม  
โดยหน่วยงานต้นสังกัด ได้มีการเตรียมการและเตรียมความพร้อมในการด าเนิ นการอย่างต่อเนื่อง  
อาทิ การแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเป็นคณะกรรมการหลักในการขับเคลื่อนการด าเนินการดังกล่าว 
รวมถึง การแต่งตั้งคณะท างานย่อยอีกจ านวน 3 คณะ เกี่ยวกับ คือ คณะท างานด้านการมอบอ านาจ
และปรับปรุงกฎหมาย คณะท างานด้านการโอนทรัพย ์ส ิน พัสดุ ครุภ ัณฑ์และงบประม าณ  
และคณะท างานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) หน่วยงานต้นสังกัดได้มีการจัดสรรงบประมาณ รวมถึงวัสดุ 
อุปกรณ์ ระบบเทคโนโลยีสนับสนุนการปฏิบัติงาน และครุภัณฑ์ ต่างๆ ตามความเหมาะสม  
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เพื ่อรองรับการท างานภายใต้นโยบายตามปีงบประมาณอย่างสม ่าเสมอ รวมถึงในหลายครั้ง 
หน่วยงานระดับกรมสังกัดกระทรวงพาณิชย์ย ังได้สนับสนุนปัจจัยดังกล ่าวฯ เพิ ่มเติมด ้วย  
ส่วนปัจจัยด้านบุคลากร เนื ่องจากมีข้อจ ากัดเกี ่ยวกับกรอบอัตราก าลังคนเป็นข้อก าหนดท าให้  
การขอเพิ่มท าได้ค่อนข้างยาก ส าหรับการสร้างเอกภาพในอ านาจการบริหาร ได้มีการปรับปรุง
เกี่ยวกับการมอบอ านาจและปรับปรุงกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้อง จนสามารถมอบอ านาจในการ
ตัดสินใจในการอนุมัติ การอนุญาต เกี่ยวกับการบริหารงาน การบริหารทรัพยากรบุคคล และการ
บริหารงบประมาณอย่างเบ็ดเสร็จและเป็นเอกภาพ ได้ตามท่ีแผนก าหนดไว้  

ด้านกระบวนการ (Process) มีการก าหนดแผนการด าเนินการที ่ช ัดเจน มีการเตรียม 
ความพร้อม การจัดท าระบบสนับสนุนที่จ าเป็น มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานและมีการปรับปรุง 
ตามความเหมาะสมอยู ่เสมอ มีการติดตามผลการด าเนินการ โดยจัดให้มีการติดตามผ่านระบบ  
video conference และการปรับปรุงอยู ่ เป ็นระยะ โดยเฉพาะเกี ่ยวกับภารกิจของกลุ ่มงาน  
รวมถึงโครงสร้างของกลุ่มงาน มีการจัดอบรมเพื่อให้ความรู้ให้กับบุคลากร การวางระบบถ่ายทอด
ความรู ้ (KM) และวิทยากรเครือข่าย กรณีการเกิดปัญหา หน่วยงานสามารถใช้ช่องทางในการ
แก้ปัญหาทั้งจากหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานระดับกรมที่สังกัดกระทรวงพาณิชย์ในส่วนกลางได้   

ด้านผลผลิต (Product) หน่วยงานสามารถด าเนินงานตามภาระงานและตัวชี้วัดที่ก าหนดได้ 
นโยบายดังกล่าวฯ ช่วยเพิ ่มเอกภาพในการท างาน และสร้างกระบวนการท างานที่เป็นระบบ  
การประสานงานและด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานอื่นได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ด้านผลกระทบ (Impact) การด าเนินนโยบายถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าประสงค์ 
ของการใช้นโยบาย โดยเฉพาะวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการสร้างเอกภาพในการท างานเพื่อให้สามารถ
ตอบสนองการท างานภายใต้บริบท สภาพการท างานและภารกิจของหน่วยงานที่เปลี่ยนแปลงไปได้ 
ส าหรับเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ได้มีการจัดท าเส้นทางความก้าวหน้า 
ของข้าราชการ เพื่อเป็นแรงจูงใจในการท างานที่มีแนวทางชัดเจน มีระบบการหมุนเวียน (Rotation) 
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงานที่หลายหลาย เพื่อรองรับการก้าวสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น  
รวมถึงการจัดท าระบบการแต่งตั ้งเข้าส ู ่ต  าแหน่งและกระบวนการคัดเลือกและสรรหา ให้มี  
ความเป็นธรรม โปร่งใส และเสมอภาค โดยมีการรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสีย 
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อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
1)  อภิปรายผล  
การด าเนินนโยบายการบูรณาการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ในส่วนภูมิภาค  

ให้เป็นหน่วยงานเดียวกัน กระทรวงพาณิชย์ได้ด  าเนินนโยบายโดยมีว ัตถุประสงค์เพื ่อเ พ่ิม  
ประสิทธ ิภาพและประสิทธ ิผลในการด าเน ินงาน เพื ่อให ้สอดร ับกับภารกิจของหน่วยงาน  
ที่เปลี่ยนแปลงไป จากการที่ได้มีการก าหนดบทบาทของส านักงานพาณิชย์จังหวัด ในการเป็นตัวแทน
ของกระทรวงพาณิชย์ ให้รับผิดชอบภารกิจที่หลากหลายเบ็ดเสร็จในพื้นที่ ที่จะต้องสามารถปฏิบัติ
และขับเคลื ่อนการด าเนินงานรวมถึงนโยบายต่าง  ๆ ทั ้งจากส่วนกลาง และหน่วยงานอื ่น  ๆ  
ภายใต ้ส ังก ัดกระทรวงพาณิชย ์  รวมทั ้ งเ ป ็นหน ่วยย ุทธศาสตร ์กระทรวงในระด ับจ ังหวัด  
รับผิดชอบการบูรณาการแผนงาน/ โครงการ และประสานงานการท างานระหว่างกระทรวง  
จังหวัด และส่วนราชการต่าง ๆ ให้เกิดความเป็นเอกภาพ และพัฒนารูปแบบการให้บร ิการ  
ประชาชนในลักษณะ Single window 

ซึ่งจากผลการศึกษาเพื่อประเมินด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) 
ในการด าเนินนโยบายฯ พบว่า นโยบายฯ ดังกล่าว มีความเหมาะสม สอดคล้อง กับงานที่ต้อง
ด าเนินการและสภาพแวดล้อมของการปฏิบัติงาน ได้มีการเตรียมความพร้อมในการใช้นโยบายฯ  
ที่เพียงพอ โดยมีการวางแผน การปรับปรุงแผน การเตรียมการ ส าหรับการด าเนินการเป็นระยะๆ 
รวมถึงมีการขับเคลื่อนที่เป็นรูปธรรม อาทิ การแต่งตั้งคณะกรรมการ/ คณะท างาน เพื่อท าหน้าที่  
ในการผลักดันและขับเคลื่อนการด าเนินนโยบายเป็นการเฉพาะ  

ในด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) ที่จะน าไปใช้โดยผ่านกระบวนการ (Process)  
ของการด าเนินนโยบายนั้น ผู้ศึกษาให้ความส าคัญกับปัจจัยน าเข้า 4 ประการ คือ การมอบอ านาจ 
จ านวนบุคลากร งบประมาณ และวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ว่ามีความเหมาะสมกับภาระงาน  
และการด าเนินงานภายใต้นโยบายหรือไม่ เนื ่องจากการมอบอ านาจและยุบรวมและถ่ายโอน 
บุคลากร งบประมาณ และวัสดุ อุปกรณ์ ครุภ ัณฑ์ ถือเป็นกระบวนการส าคัญขั ้นตอนหนึ่ง  
ในการด าเนินนโยบายดังกล่าว ซึ ่งพบว่า ส านักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์มีปัจจัยเบื ้องต้น 
ที่เพียงพอส าหรับการด าเนินงานตามภาระงานและตัวชี้วัดที่ก าหนด โดยควรพิจารณาปรับเปลี่ยน
รูปแบบในการจ้างงานจากการจ้างในรูปแบบของการจ้างเหมาบริการ เป็นการจ้างในรูปแบบ 
พน ักงานราชการ เพ ิ ่มข ึ ้น  เพ ื ่อเพ ิ ่มแรงจ ูงใจและประส ิทธ ิภาพในการปฏ ิบ ัต ิงานให ้กับ 
พนักงานในองค์การ รวมถึงการจัด/ การโยกย้ายบุคลากร ที่ต้องคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติ 
ทีเ่หมาะสมตรงตามภารกิจของแต่ละกลุ่มงาน เป็นต้น   
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เมื่อพิจารณาในด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ในการด าเนินนโยบาย ซึ่งเป็น
กระบวนการในการน าปัจจัยเบื้องต้นหรือปัจจัยน าเข้า ( Input) มาสู่กระบวนการของการบริหาร
จัดการ เพื่อให้เกิดผลผลิต (Product) หรือ (Output) ตามวัตถุประสงค์การด าเนินนโยบายนั้น ผู้
ศึกษาให้ความส าคัญกับกระบวนการในการด าเนินงานที่ประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การ
อ านวยการ (Directing) และการควบคุม (Controlling) โดยพบว่า ได้มีการวางแผน โดยก าหนดแผน
ส าหรับการด าเนินการในแต่ละระยะที ่ช ัดเจนในการด าเนินนโยบาย ประเด็นการอ านวยการ 
(Directing) พบว่า ได้จัดให้มีแนวทาง กฎระเบียบ คู่มือการปฏิบัติงานหรือช่องทางที่เหมาะสมส าหรับ
การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และประเด็นการควบคุม (Controlling) พบว่า ได้มีการจัดให้มีการติดตาม
ผลกระทบ หรือการประเมินผลการใช้นโยบาย เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงการด าเนินนโยบาย
อย่างสม ่าเสมอและเพียงพอ  

ส่วนด้านผลผลิต (Product Evaluation) ซึ่งเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการน าปัจจัยน าเข้า (Input)  
เข้ามาสู่กระบวนการ (Process) ของการบริหารจัดการนั้น จากการประเมินพบว่า มีความคิดเห็น 
อยู ่ในระดับน้อย โดยพบว่าผู ้ประเมินมองว่าผลผลิตเกี ่ยวกับการท าให้สามารถด าเนินงาน 
ตามภาระงานและตัวชี ้ว ัดที ่ก าหนดได้ง ่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ ้น และการท าให้สามารถ
ประสานงานและด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานอื่นได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ มีผลส าเร็จในการด าเนิน
นโยบายที่สูงกว่าด้านการลดต้นทุน 

ส่วนการประเมินด ้านผลกระทบ ( Impact Evaluation) ซ ึ ่งพ ิจารณาถึงผลที ่ เก ิดขึ้น 
จากการด าเน ินนโยบายพบว่า ผ ู ้ประเม ินเห ็นว ่าการด าเนินงานภายใต้นโยบายที ่ผ ่ านมา 
บรรลุว ัตถ ุประสงค์ตามเป้าประสงค์ของการใช ้นโยบาย  โดยเฉพาะว ัตถ ุประสงค์เก ี ่ยวกับ 
การสร้างเอกภาพในการท างานเพื่อให้สามารถตอบสนองการท างานภายใต้บริบท สภาพการท างาน
และภารกิจของหน่วยงานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีผู ้ประเมินบางส่วนมองว่าการด าเนินนโยบาย 
อาจส่งกระทบทางลบต่อเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) และ/ หรือ ท าให้ 
เกิดหรือได้ร ับอุปสรรค ปัญหา หรือข้อขัดข ้องในการด าเนินงานได้ ขณะที ่ในเช ิงคุณภาพ  
พบว่า หน่วยงานได้มีการจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าของข้าราชการ มีระบบการหมุนเวียน 
(Rotation) มีการใช้ Job Rotation เพื ่อเพิ ่มพูนความรู ้ ทักษะ ในการปฏิบัติงานที ่หลายหลาย  
เพ่ือรองรับการก้าวสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นให้กับบุคคลากร รวมถึงการจัดท าระบบการแต่งตั้งเข้าสู่ต าแหน่ง
และกระบวนการคัดเลือกและสรรหา ให้มีความเป็นธรรม โปร่งใส เสมอภาค โดยมีการรับฟัง
ความเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสีย  

2)  ข้อเสนอแนะ 
การศึกษาเรื่อง “ประเมินผลการด าเนินนโยบายการบูรณาการหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

พาณิชย์ในส่วนภูมิภาคให้เป็นหน่วยงานเดียวกัน กรณีศึกษาส านักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์”  
ผู้ศึกษามีความเห็นและข้อแสนอแนะ  ดังนี้  
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(1)  ข้อเสนอแนะทั่วไป 
(1.1)  องค์การควรก าหนดให้มีการพัฒนาองค์ความรู้ที ่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน  

เพิ ่มการมีส่วนร่วม รวมถึงการสร้างความเข้าใจที ่ถูกต้องเกี ่ยวกับการด าเนินงานตามนโยบาย 
ให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องระหว่างกันเกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบาย 
โดยอาจด าเนินการผ่านการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การจัดท าระบบการตอบข้อหารือ การ
สร้างเครือข่ายในการท างาน เป็นต้น 

(1.2) องค์การควรจัดท าระบบเสริมสร้างบุคลากรให้มีความเชี ่ยวชาญในการ
ปฏิบัติงานที่หลากหลายครอบคลุมภารกิจของส านักงานพาณิชย์จังหวัดภายใต้การด าเนินงานตาม
นโยบายการบูรณาการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ในส่วนภูมิภาคให้เป็นหน่วยงานเดียวกัน  
โดยจัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่ง ที ่ต ้องก าหนดให้บุคลากรได้เร ียนรู ้งานในทุกกลุ ่มงาน 
ของส านักงานพาณิชย์จังหวัด เนื่องจากในแต่ละกลุ่มงานมีลักษณะรูปแบบของงาน รวมถึงกฎหมาย
และระเบียบต่าง ๆ ที่แตกต่างกันค่อนข้างมาก นอกจากนี้ ควรจัดให้มีการสร้างระบบแรงจูงใจ มีการ
ก าหนด Career Path ที่ชัดเจนส าหรับแต่ละต าแหน่ง รวมถึงมีกระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่
เหมาะสมส าหรับแต่ละต าแหน่งด้วย  

(1.3)  องค์การให้ความส าคัญกับการการสร้างเครือข่ายในการท างานกับให้บุคลากร
ทั ้งหมดของหน่วยงาน โดยเร ิ ่มจากในส านักงาน ขยายไปในระดับกลุ ่มจ ังหว ัด ระดับภาค  
และระดับกรม เพื ่อสร้างความเข้าใจที ่ถูกในการด าเนินงานระหว่างกัน รวมถึงเพื ่อเป็นการ 
สร้างเครือข่าย และความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้กับบุคคลากร  

(2)  ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
 การศึกษาในครั้งนี้ เป็นการประเมินแบบ Formative Evaluation หรือ การประเมิน

เพ่ือการปรับปรุงระหว่างด าเนินงานตามนโยบายการบูรณาการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ใน
ส่วนภูมิภาคให้เป็นหน่วยงานเดียวกันของส านักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ เนื่องจากนโยบาย
ดังกล่าว ได้ด าเนินการในรูปแบบเดียวกันในส านักงานพาณิชย์จังหวัดทั ่วประเทศ การเพ่ิมกลุ่ม
ประชากรที่ศึกษาเป็นระดับกลุ่มจังหวัดหรือระดับภาค อาจช่วยให้สามารถน าผลการประเมินไปใช้เป็น
แนวทางในการขยายผล หรือปรับปรุงการด าเนินงานตามนโยบายฯ ได้มากและกว้างขว้างข้ึน  
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แรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของทหารประจ าการ  

ในหน่วยกองพันทหารสารวัตรที่ 31 
 

ร.อ.นัฐกรณ์  บุญเรือง* 
 

บทคัดย่อ 
 
การศึกษาแรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของทหารประจ าการ ในหน่วย

กองพันทหารสารวัตรที ่ 31 ประชากร คือ ทหารประจ าการ แบ่งเป็น นายทหารสัญญาบัตร  
นายทหารประทวน พลอาสาสมัคร ที่อยู่ในหน่วยกองพันทหารสารวัตรที่ 31 รวมทั้งสิ้น 208 คน  
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) และเมื่อได้รับแบบสอบถามกลัว
คืนจ านวน 208 ชุด จึงได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยสถิติที ่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ 
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยสถิติ  
t-test  และใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวณทางเดียว (One way ANOVA) การหาค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  

ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจในภาพรวยอยู่ระดับมาก โดยแรงจูงใจด้านความสัมพันธ์กับ      
ผู้บังคับบัญชามีระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.96 และด้านสถานภาพวิชาชีพ อยู่ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.93 
และด้านค่าตอบ แทน อยู่ระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.40 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ชั้นยศ ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ใน
การปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ความสัมพันธ์ปัจจัยจูงใจ ที่มีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์สูงที่สุดต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน คือ ด้านความมั่นคงของงาน  ด้านความรับ ผิดชอบ 
ด้านการปก ครองบังคับบัญชา เมื ่อว ิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Mulitiple Regression 
Analysis) พบ 4 ตัวแปรคือ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ด้านความ
มั ่นคงของงาน ด้านการปกครองบังคับบัญชา ซึ ่งตัวแปรทั้งสองสามารถอธิบายการผันแปรของ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ได้ร้อยละ 68.7 (R2= .687) 
 
ค าส าคัญ:  ปัจจัยจูงใจ ปัจจัยค ้าจุน ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

 
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
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บทน า 
 

การน าแรงจูงใจมาใช้ในทุกองค์กรจึงเป็นเรื่องที่มีความท้าทายเป็นอย่างมากถึงแม้ว่ามีทฤษฎี
หรือหลักการเกี่ยวข้องกับแรงจูงใจอยู่มากมายก็ตาม ทฤษฎีหรือหลักการต่าง ๆ เป็นเพียงแนวทาง
กว้าง ๆ ที่ต้องน ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมขององค์กรนั้น ๆ ให้มากที่สุดโดยน ามา
พัฒนาหรือปรับแต่งให้สอดคล้องกับการใช้แรงจูงใจที่มีอยู่เดิมให้เกิดความสมบูรณ์ หน่วยกองพัน
ทหารสารวัตรที่ 31 ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นสารวัตรทหาร ได้มีการก าหนดข้อปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับ
กระทรวงกลาโหม ว่าด้วยสารวัตรทหาร พ.ศ. 2555 กล่าวว่า การปฏิบัติภารกิจหลักด าเนินเกี่ยวกับ
การใช้กฎหมาย ควบคุมการจราจรในกิจการทหารการสืบสวน การสอบคดีอาญาซึ่งอยู่ในอ านาจศาล
ทหาร การรักษาความปอดภัยให้แก่บุคคลส าคัญ อาคารสถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวกทางทหาร 
รวมถึงการสนับสนุนการรบในหน่วยด าเนินกลยุทธ์ของกองทัพภาค และปฏิบัติการเกี่ยวกับกิจการ 
สารวัตรทหารด้านอื่น ๆ ให้กับกองทัพภาคหรือตามที่ได้รับมอบหมาย ฉะนั้นองค์กรมีกลุ่มของก าลัง
พลอยู่หลายกลุ่มมีลักษณะงานที่แตกต่างกัน มีจุดก าเนิดที่ความก้าวหน้าของแต่ละกลุ่มแตกต่าง ซึ่ง
การบริหารงานของหน่วยองค์กรต่าง ๆ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในเรื่องที่เกี่ยวข้ องกับ ความเชี่ยวชาญ 
ความเป็นมืออาชีพ เพ่ือน าไปสู่การสร้างให้องค์กรมีการความทุ่มเทท้ังแรงกายและสติปัญญาให้กับการ
ปฏิบัติงาน ดังนั้นความต้องการขั้นพื ้นฐานของหน่วยกองพันทหารสารวัตรที่ 31 ต้องได้รับการ
ตอบสนองอย่างเต็มที่ มีความมั่นใจในหน้าที่การงานและผูกพันกับองค์กร ที่ได้รับมีค่าตอบแทนและ
สวัสดิการที่แตกต่างกัน การท างานร่วมกัน การปกครองที่มีผู ้บังคับบัญชา และมีนโยบายในการ
บริหารจัดการ ซึ่งมีปัญหาที่พบที่แตกต่างกันออกไป ด้วยความต้องการในการท างาน ความเจริญ  
ก้าวหน้า การยอมรับนับถือจากผู้ปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบหน้าที่ที่ได้รับ และการท างานหน้าที่ตาม
ลักษณะของต าแหน่งงานโดยตรงนั้น มีการพัฒนาการสร้างแรงจูงใจในอนาคตให้มีความส าคัญต่อการ
ขับเคลื่อนเป็นอย่างมาก เพื่อให้เกิดความช านาญจึงต้องทุ่มเทให้กับงานอย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มจึง
จ าเป็นต้องได้รับแรงจูงใจ เช่น ความต้องการขั้นพื้นฐานอย่างเพียงพอหากแต่ละกลุ่มงานได้รับ
ค่าตอบแทนขั้นพื้นฐานแตกต่างกันออกไปเห็นได้อย่างชัดเจนก็จะท าให้แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
น้อยลง  ก็จะไม่มีจิตใจที่จะทุ่มเท ทั้งแรงกายและแรงสติปัญญา จะส่งผลอย่างมากในขับเคลื่อนภายใน
หน่วย อนาคตการท างานจะดูเหมือนเป็นการรองานของคนที่ว่างงานจึงไม่มีการทุ่มเทในการท างาน
กับหน่วยอย่างจริงจัง ฉะนั้นหากความส าเร็จในการท างาน บรรลุเป้าหมายท างานได้เสร็จสิ้นประสบ
ผลส าเร็จอย่างดี สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับงาน และรู้จักป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น ก็มีผลท าให้
แรงจูงใจมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หรือการได้รับการยอมรับนับถือ จากบุคคลในหน่วยงาน
หรือบุคคลอื่น ๆ ที่มาขอค าปรึกษา ซึ่งอาจแสดงออกในรูปการยกย่องชมเชย การให้ก าลังใจ การ
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แสดงความยินดีการแสดงออกที่ท าให้เห็นถึงการยอมรับในความสามารถได้ ซึ่งลักษณะของงานนั้น
น่าสนใจ ต้องอาศัยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ท้าทายให้ลงมือท า หรือเป็นงานที่มีลักษณะท าตั้งแต่ต้น
จนจบโดยล าพัง ต้องมีความรับผิดชอบ เมื่อได้รับมอบหมายให้ดูแลงานใหม่ ๆ และมีอ านาจอย่าง
เต็มที่ ไม่มีการตรวจหรือควบคุมอย่างใกล้ชิด ส่งผลให้มีความก้าวหน้า เช่น การได้รับเลื่อนขั้น การ
เลื่อนต าแหน่งให้สูงขึ้น มีโอกาสได้ศึกษาต่อเพ่ือหาความรู้เพ่ิมเติม ได้รับการฝึกอบรมดูงาน 

จากการที่ผู้วิจัยนั้นเป็นก าลังพลของหน่วยกองพันทหารสารวัตรที่ 31 นั้น ท าให้ได้รับทราบ
ปัญหาข้อขัดข้องหลาย ๆ อย่าง ในหลาย ๆ ปีที่ผ่านมานั้น สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ ้นว่า
หน่วยงานนั้นขาดประสิทธิภาพ เมื่อลองมองดูปัญหาแล้วเจาะลึกลงไปแล้วจะพบว่า ปัญหาส่วนใหญ่
เกิดมาจากตัวบุคคลซึ่งขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานจึงท าให้ผลงานนั้นขาดประสิทธิภาพ โดยจะ
กล่าวถึงสาเหตุการขาดแรงจูงใจโดยแบ่งเป็นประเภทของก าลังพลดังนี้ 1) นายทหารสัญญาบัตรที่จบ
จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยนายทหารประเภทนี้นั้นถือว่าเป็นนายทหารหลัก โดยจะมี
ความคิดว่าตัวเองจบ จากสถาบันหลัก ถึงอย่างไรก็จะมีความเจริญก้าวหน้าตามต าแหน่งอยู่แล้ว จึงท า
ให้ขาดแรงจูงใจ ขาดความกระตือรือร้นในการเพิ่มความสามารถ อีกทั้งโรงเรียนนายร้อยนั้นไม่ได้มี
การสอนในวิชาเหล่าทหารสารวัตรมาโดยตรง จึงท าให้ขาดความรู้เฉพาะทาง 2) นายทหารสัญญาบัตร
ที่บรรจุมากจากคุณวุฒิปริญญาตรี ต าแหน่งของนายทหารประเภทนี้เป็นต าแหน่งที่มีความถนัดทาง
วิชาชีพเฉพาะ เช่น แพทย์ พยาบาล การเงิน เป็นต้น โดยต าแหน่งที่มีในหน่วยกองพันทหารสารวัตรที่ 31 
นั้นมีเพียงต าแหน่งเดียว คือนายทหารการเงิน มีหน้าที่เกี่ยวกับการเงินภายในหน่วย ท าให้ไม่มีความ
เจริญก้าวหน้าภายในหน่วย จึงท าให้ขาดแรงจูงใจในการท างานเนื่องจากเมื่อต้องการยศและต าแหน่ง
ที่สูงขึ้นก็ต้องออกไปหาต าแหน่ง อื่น ๆ ที่อยู่นอกหน่วย 3) นายทหารสัญญาบัตรที่มาจากการสอบ
เลื่อนฐานะจากนายทหารชั้นประทวน โดยประเภทนี้ ต้องการ ที่จะท างานด้านคุมก าลังเช่นต าแหน่ง 
ผู้บังคับหมวดจนถึงผู้บังคับกองร้อย ไม่ถนัดไปท างานด้านฝ่ายอ านวยการซึ่งจะเป็นงานด้านเอกสาร 
เช่น นายทหารธุรการก าลังพล นายทหารส่งก าลังบ ารุง เป็นต้น จึงท าให้นายทหารประเภทนี้ขาด
แรงจูงใจในการท างานเมื่อมาท างานในด้านฝ่ายอ านวยการ และส่วนบุคคลที่มีความพอใจกับต าแหน่ง
ที่ตนเองอยู่ ก็จะอยู่ถึงตอนเกษียณไม่มีความคิดจะหาต าแหน่งอื่นที่มียศสูงขึ้นจึงท าให้คนอื่น ๆ ที่
ต้องการความเจริญก้าวหน้าต้องโยกย้ายไปหาต าแหน่งที่หน่วยอื่นและนายทหารประเภทนี้มาจาก
นายทหารชั้นประทวนมาก่อนจึงอาจมีรุ่นพี่ซึ่งยังเป็นนายทหารชั้นประทวนอยู่ จึงท าให้ล าบากในการ
ปกครองบังคับบัญชา  

ดังนั้นผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงปัญหาของแรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
หน่วยกองพันทหารสารวัตรที่ 31 ผลที่ได้จากการศึกษาจะเป็นข้อมูลเบื้ องต้นส าหรับผู้บังคับหน่วย
น าไปปรับปรุง พัฒนา และเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ผลลัพธ์ที่ต้องการคือหน่วยกองพันทหารสารวัตรที่ 31 มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ มี
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สมรรถนะเหมาะสมกับต าแหน่ง รวมทั้งมีขวัญและก าลังใจที่ดี ดังนี้ เพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการ
ดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
ต่าง ๆ อาทิ การให้สิทธิ และสวัสดิ การต่าง ๆ ความเสมอภาค เพื่อมุ่งให้มีขวัญและก าลังใจใน การ
ปฏิบัติงาน ได้อย่างเต็มขีดความสามารถและ มีประสิทธิภาพ ซึ่งในทางการทหารนั้นถือว่าขวัญและ
ก าลังใจเป็นอ านาจก าลังรบที่ไม่มีตัวตน สามารถชี้วัดได้ถึงความส าเร็จหรือความล้มเหลวของภารกิจได ้
 

วัตถุประสงค์การศึกษา 
 

1) เพื ่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที ่ส ่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของทหาร
ประจ าการในหน่วยกองพันทหารสารวัตรที่ 31 

2)   เพื่อศึกษาปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของทหารประจ าการใน
หน่วยกองพันทหารสารวัตรที่ 31 

3)   เพื่อศึกษาปัจจัยค ้าจุนที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของทหารประจ าการใน
หน่วยกองพันทหารสารวัตรที่ 31 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 

1)  ทฤษฎีแรงจูงใจ Herzberg 
Herzberg, Mausmer, and Snyderman (1959, อ้างถึงใน รณฤทธิ์ สิชฌนังศุ, 2560, น. 

22) ได้คิดค้นทฤษฎีการจูงใจในการท างาน ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางในวงการบริหาร ชื่อ
ทฤษฎีของ Herzberg มีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไป คือ “Motivation-Maintenance Theory” หรือ 
“Dual Factor Theory” หรือ “The Motivation-Hygiene Theory” ในการเริ ่มต้นค้นคว้าเพ่ือ
สร้างทฤษฎี Herzberg ได้ด าเนินการสัมภาษณ์นักวิศวกรและนักบัญชี ซึ่งจุดมุ่งหมายของการค้นคว้า 
เพื ่อศึกษาทัศนคติที ่เกี ่ยวกับงานเพื ่อที ่จะให้มีหนทางเพิ ่มผลผลิต ลดการขาดงาน และสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีในการท างาน และเพื่อประโยชน์ทั่วไปส าหรับทุก ๆ คนก็คือ ความเข้าใจเกี่ ยวกับ
อิทธิพลต่าง ๆ ที่จะมีส่วนช่วยใน การปรับปรุงขวัญ และก าลังใจ ที่จะส่งผลให้ทุกคนมีความสุขกาย
สบายใจและมีความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น ปัจจัยหรือองค์ประกอบ 2 ประการ ที่มีความสัมพันธ์กับความ
พึงพอใจและไม่พอใจในการปฏิบัติงาน ได้แก่ องค์ประกอบจูงใจ (Motivation Factors) และ
องค์ประกอบการค ้าจุน โดยมีรายละเอียดดังนี้  
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องค์ประกอบจูงใจ เป็นองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติโดยตรง และเป็นสิ่งจูงใจให้
บุคลากรเกิดความพึงพอใจในการท างาน ประกอบด้วย  

1)  ความส าเร็จในการท างาน (Achievement) หมายถึง การที ่บุคคลสามารถ
ท างานได้เสร็จสิ้นประสบผลส าเร็จอย่างดี สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับงาน และรู้จักป้องกัน
ปัญหาที่เกิดข้ึน             

2)  การได้รับการยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง การได้รับการยอมรับนับ
ถือจากบุคคลในหน่วยงานหรือบุคคลอื่น ๆ ที่มาขอค าปรึกษา ซึ่งอาจแสดงออกในรูปการยกย่อง
ชมเชย การให้ก าลังใจ การแสดงความยินดีการแสดงออกท่ีท าให้เห็นถึงการยอมรับในความสามารถ  

3)  ลักษณะของงาน (Work itself) หมายถึง งานนั้นน่าสนใจ ต้องอาศัยความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ท้าทายให้ลงมือท า หรือเป็นงานที่มีลักษณะท าตั้งแต่ต้นจนจบโดยล าพัง  

4)  ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง การได้รับมอบหมายให้ดูแลงาน
ใหม่ ๆ และมีอ านาจอย่างเต็มที่ ไม่มีการตรวจหรือควบคุมอย่างใกล้ชิด  

5)  ความก้าวหน้า (Advancement) หมายถึง การได้ร ับเลื ่อนขั ้น การเลื ่อน
ต าแหน่งให้สูงขึ้น มีโอกาสได้ศึกษาต่อเพ่ือหาความรู้เพ่ิมเติม ได้รับการฝึกอบรมดูงาน  

องค์ประกอบค ้าจุน (Maintenance Factors) เป็นองค์ประกอบที่ช่วยป้องกันการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรที่จะเกิดความไม่ชอบงานหรือหย่อนประสิทธิภาพลง ประกอบด้วย  

1)  เงินเดือน (Salary) หมายถึง สิ่งตอบแทนการปฏิบัติงานในรูปเงินรวมถึงการ
เลื่อนขั้นเงินเดือนในหน่วยงานนั้น เป็นที่พอใจของบุคคลที่ท างาน  

2)  โอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต (Possibility of Growth) หมายถึง 
ความน่าจะเป็นที่บุคคลจะได้รับความก้าวหน้าในทักษะวิชาชีพ  

3)  ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน (Interpersonal 
Relation, Subordinate, Peers) หมายถึง ความมีสัมพันธ์อันดีต่อกันสามารถท างานร่วมกัน มีความ
เข้าใจซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี  

4)  สถานะของอาชีพ (Status) หมายถึง อาชีพนั้นเป็นที่ยอมรับและนับถือของ
สังคม มีเกียรติและมีศักดิ์ศรี                  

5)  นโยบายและการบริหาร (Company Policy and Administration) หมายถึง 
การจัดการและการบริหารงานขององค์กร การติดต่อสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ  

6) สภาพการท างาน (Working Condition) หมายถึง สภาพทางกายภาพของาน 
เช่น  แสง เสียง อากาศ รวมทั้งลักษณะสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ เช่น อุปกรณ์หรือเครื่องมือต่าง ๆ  

7)  ชีวิตส่วนตัว (Personal Lift) หมายถึง สภาพความเป็นอยู่ส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับ
งาน เช่น การไม่ถูกย้ายไปท างานในที่แห่งใหม่ซึ่งห่างไกลครอบครัว  
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8)  ความมั่นคงในงาน (Job Security) หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อความ
มั่นคงในการท างาน   

9)  การปกครองบังคับบัญชา (Supervision) หรือการนิเทศงาน หมายถึง ความ 
สามารถหรือความยุติธรรมของผู้บังคับบัญชาหรือผู้นิเทศงานในการด าเนินงานและการบริหารงาน  

2)  ทฤษฎีประสิทธิภาพการท างาน 
ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การปฏิบัติงานที ่มักจะแยกไม่ออกกับประสิทธิผล 

(Effectiveness) ซึ ่งการปฏิบัติงานนั ้นจะมีประสิทธิภาพไม่ได้ ถ้าหากว่าการปฏิบัติงานนั ้นไม่มี
ประสิทธิผล ซึ่งหมายความว่า การปฏิบัติงานจะไม่บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ แต่
ในขณะเดียวกัน การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลก็ไม่จ าเป็นว่า การปฏิบัติงานนั้นจะต้องมีประสิทธิภาพ
เสมอไป เพราะทฤษฎีนั้นมีผู้กล่าวไว้หลายท่าน Millet (1954, อ้างถึงใน รณฤทธิ์ สิชฌนังศุ, น. 33) 
ได้อธิบายว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง  ผลการปฏิบัติงานที่ท าให้เกิดความพึงพอใจ และได้รับผลก าไร
จากการปฏิบัติงาน ซึ่งความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจในการบริการให้กับประชาชน โดย
พิจารณาจาก เช่น การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน การให้บริการอย่างรวดเร็วทันเวลา การให้บริการ
อย่างเพียงพอ การให้บริการอย่างต่อเนื่อง และการให้บริการอย่างก้าวหน้า เป็นต้น มีความสอดคล้อง
กับ อารีรัตน์ ปานศุภวัชร (2560, น. 11) ได้อธิบายว่า ประสิทธิภาพในการท างาน หมายถึง ผลลัพธ์
จากการบริการงานให้ต้นทุนหรือทรัพยากรที่ใช้ไปต ่าที่สุด เพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพสูงสุดภายใน
เวลาก าหนด ซึ่งเป็นการมุ่งเน้นประสิทธิภาพในการท างานของบุคคลให้ดียิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นปรับปรุง
กระบวนการท างานให้ดียิ่งขึ้น ประกอบด้วย 3 ด้าน ดังนี้คือ 1) การท างานต้องเชื่อถือได้ (Reliable 
Work) หมายถึง การปฏิบัติงานต้องมีการบันทึกที่เชื่อถือได้ ถูกต้องทันต่อเหตุการณ์ รวดเร็ว ถาวร 
ควรครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมทั้งประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ที่กิจการมีและประโยชน์ต่อ
สังคมด้วย 2) งานส าเร็จทันเวลา (Timeliness Work Success) หมายถึง พนักงานสามารถปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่รับผิดชอบหรือรับมอบหมายให้กระท า สามารถท าให้เสร็จตามเวลาที่ก าหนดและถูกต้อง 
ให้เกิดประสิทธิผลตามเวลาที่ต้องการได้ 3) ผลงานได้มาตรฐาน (Standardized Work) หมายถึง 
ผลงานส าเร็จ มีความถูกต้องเรียบร้อยและสมบูรณ์ครบถ้วนตามก าหนด หรือาจเกิดจากการควบคุม
งาน เพื่อก ากับให้ผู ้ปฏิบัติงานได้มาตรฐานงานครบถ้วนทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ศุภกิตต์ กิจ
ประพฤทธิ์กุล, (2553, น. 25) ได้อธิบายว่า ประสิทธิภาพ หมายถึงความสามารถในการท างานให้
เกิดผล หรือบรรลุเป้าหมายได้แบบประหยัดต้นทุน เสร็จทันเวลา ภายในคุณภาพที่ระบุไว้ หมายความ
ว่าปัจจัยของประสิทธิภาพจะมีอยู่ 3 อย่าง 1) ค่าใช้จ่าย  การท างานอย่างมีประสิทธิภาพก็คือการคุม
ค่าใช้จ่ายให้อยู่ภายในงบประมาณท่ีประเมินไว้ หากเราสามารถประหยัดได้มากกว่าก็คือท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพมากกว่าเดิม 2) เวลา หมายถึง การท า งานให้ส าเร็จภายในเวลาที่ก าหนดไว้ ยิ่งท างาน
ให้เสร็จเร็วก็ยิ ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น 3) คุณภาพ  งานที่ท าต้องมีคุณภาพตามที่ก าหนดไว้ หาก
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ท างานเสร็จ ค่าใช้จ่ายน้อย แต่ตัวงานออกมามีคุณภาพต ่าก็ไม่ถือว่าเป็นการท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

จากทฤษฎีในการหลายท่านนั้น ผู ้ว ิจัยได้ข้อสรุป ประสิทธิภาพในการท างาน หมายถึง 
ความสามารถในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่หน่วยต้องการ โดยสามารถวัดประสิทธิภาพในการ
ท างานจาก 1) ด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ในงาน 2) ด้านความถูกต้องในงานภายในเวลาที่ก าหนด 
และ 3) ด้านการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  

 
วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา 

  
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้รวบรวมปัจจัยแรงจูงใจ

ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกองพันทหารสารวัตรที่ 31 โดยก าหนดตัวแปรในการศึกษา
ซึ่งประกอบ ด้วยตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม โดยแบ่งตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล (เพศ 
อายุ ระดับการศึกษาชั ้นยศ อายุราชการ) ปัจจัยจูงใจได้แก่  ความส าเร็จในการท างาน ความ
เจริญก้าวหน้า การยอมรับนับถือ ความรับผิดชอบ ลักษณะและขอบเขตของงาน ปัจจัยค ้าจุน ได้แก่ 
ด้านค่าตอบแทน ด้านโอกาสได้รับ ด้านความ สัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ด้านสถานภาพวิชาชีพ ด้าน
นโยบายและการบริหารงาน ด้านสภาพการท างาน ด้านสภาพความเป็นอยู่ ด้านความมั่นคงของงาน 
และด้านการปกครองบังคับบัญชา ซึ่งตัวแปรตามได้แก่ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกองพัน
ทหารสารวัตรที่ 31 
 จากตัวแปรอิสระและตัวแปรตามท่ีได้จากการศึกษา สามารถก าหนดเป็นกรอบแนวคิดใน

การศึกษาได้ ดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรส าหรับการศึกษา คือ ทหารประจ าการ 
แบ่งเป็น นายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน นาย พลฯ อาสา ที่อยู่ในหน่วยกองพันสารวัตรที่ 31 
จ านวน 208 คน โดยผู้วิจัยแจกแบบสอบถามและน าเสนอแบบสอบถามที่ได้รับคืน จ านวน 208 ชุด 
เพื่อก าหนดเป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย แล้วน าข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถามมาตรวจสอบ
ความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ จากนั้นประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป SPSS และ
น าเสนอผลการศึกษาด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นการบรรยายคุณลักษณะ

และข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามด้วยสถิตเบื้องต้น ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (�̅�) 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สถิติอนุมานในการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของแรงจูงใจที่ ใช้
การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วย T-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way ANOVA) วิเคราะห์ความแตกต่างของตัวแปรเป็นรายกลุ่ม และเป็นรายคู่อีกครั้งโดยใช้ 
Scheffe Analysis และหาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของกองพันทหารสารวัตรที่ 31 โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
ทั้งหมดผ่านโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 
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ผลการศึกษา 
  

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 18-30 ปี ระดับ
การศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี ชั้นยศ ทหารประจ าการมีระดับชั้นนายทหารมากที่สุด ระดับจ่าสิบเอก 
อายุราชการ อายุน้อยกว่า 10 ปี 
 ปัจจัยจูงใจด้านความส าเร็จในการท างาน ระดับปัจจัยจูงใจด้านความส าเร็จในการท างานที่
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก การพยายามหาวิธีปรับปรุงแก้ไขงานที่ปฏิบัติ
อยู่ให้ดีขึ้นเสมอ อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 4.06 รองลงมาคือ งานที่ได้รับมอบหมายประสบความส าเร็จ
ตามที่คาดหวัง อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 3.94 ได้เลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่งพิจารณาจากความส าเร็จในการ
ท างาน อยู่ในระดับ ค่าเฉลี่ย 3.54 ปัจจัยจูงใจด้านความส าเร็จในการท างานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ในการท างาน ด้วยค่าเฉลี่ยรวม 3.78 
 ปัจจัยจูงใจด้านความเจริญก้าวหน้า ระดับปัจจัยจูงใจด้านความเจริญก้าวหน้าที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก การมีโอกาสรับรู้งานด้านต่ าง ๆ เพื่อพัฒนาตนเอง
ตลอดเวลา อยู่ในระดับเฉลี่ย 3.80 รองลงมาคือ งานที่ปฏิบัติอยู่มีความเจริญก้าวหน้าในอนาคต อยู่ใน
ระดับค่าเฉลี่ย 3.77 และหน่วยงานส่งเสริมให้อบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 
3.66 ปัจจัยจูงใจด้านความเจริญก้าวหน้าที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด้วยค่าเฉลี่ยรวม 
3.72 
 ปัจจัยจูงใจด้านการยอมรับนับถือ ระดับปัจจัยจูงใจด้านการยอมรับนับถือที ่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู ่ในระดับมาก งานที ่ท ามีเกียรติและได้ร ับการยอมรับจาก
บุคคลภายนอก อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 3.82 รองลงมาคือ ผลงานได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชา
และเพื่อนร่วมงานอยู่ในระดับ ค่าเฉลี่ย 3.73 และได้รับการชื่นชมทุกครั้งเมื่อปฏิบัติงานได้ส าเร็จ อยู่
ในระดับค่าเฉลี่ย 3.59 ปัจจัยจูงใจด้านการยอมรับนับถือที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ด้วยค่าเฉลี่ยรวม 3.70 
 ปัจจัยจูงใจด้านความรับผิดชอบ ระดับปัจจัยจูงใจด้านการยอมรับนับถือที ่ส ่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก การปฏิบัติงานได้ส าเร็จตามเวลาและปริมาณงาน
ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 4.00 รองลงมาคือ มีความกระตือรือร้นในการ
ท างานที่ได้รับมอบหมาย อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 3.99 และมีอ านาจการตัดสินใจในงาน อยู่ในระดับ
ค่าเฉลี่ย 3.59 ปัจจัยจูงใจด้านความรับผิดชอบที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด้วยค่าเฉลี่ย
รวม 3.86 
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 ปัจจัยจูงใจด้านลักษณะและขอบเขตของงาน ระดับปัจจัยจูงใจด้านลักษณะและขอบเขตของ
งานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ หน่วยงานมีการก าหนดหน้าในงานอย่าง
ชัดเจน อยู่ในระดับ ค่าเฉลี่ย 3.82 รองลงมาคือ ลักษณะงานที่ปฏิบัติเปิดโอกาสให้เกิดการพัฒนา
ศักยภาพ อยู่ในระดับ ค่าเฉลี่ย  3.78 และงานที่รับผิดชอบท้าทาย และมีอิสระในการท างาน อยู่ใน
ระดับ ค่าเฉลี ่ย 3.67 ปัจจัยจูงใจลักษณะและขอบเขตของงานที่ส่งผลต่อประสิทธิ ภาพในการ
ปฏิบัติงาน ด้วยค่าเฉลี่ยรวม 3.74 
 ปัจจัยค ้าจุนด้านค่าตอบแทน ระดับปัจจัยค ้าจุนด้านค่าตอบแทนที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง หน่วยงานพิจารณาปรับเงินเดือนอย่างสม ่าเสมอ อยู่ในระดับ
ค่าเฉลี่ย 3.58 รองลงมาคือ การพิจารณาเพ่ิมค่าตอบแทน เงินเดือน เป็นไปตามความรู้ ความสามารถ 
และเหมาะสมกับผลการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 3.51 ค่าตอบแทนเป็นสาเหตุที่ส าคัญที่ท าให้
ปฏิบัติงานในหน่วยงานนี้ อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 3.51 และเงินเดือนเพียงพอต่อค่าครองชีพในปัจจุบัน 
อยู่ในระดับ ค่าเฉลี่ย 3.21 ปัจจัยค ้าจุนด้านค่าตอบแทนที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด้วย
ค่าเฉลี่ยรวม 3.40 
 ปัจจัยค ้าจุนด้านโอกาสที่ได้รับ ระดับปัจจัยค ้าจุนด้านโอกาสที่ได้รับที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก มีการปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ อยู่ในระดับ
ค่าเฉลี่ย 4.02 รองลงมาคือ มีอิสระที่จะท างานได้ดีเลิศได้ อยู่ในระดับ ค่าเฉลี่ย  3.75 และมีโอกาสได้
ท างานยากขึ้น  อยู่ในระดับ ค่าเฉลี่ย 3.51 ปัจจัยค ้าจุนด้านโอกาสที่ได้รับที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน ด้วยค่าเฉลี่ยรวม 3.64 

ปัจจัยค ้าจุนด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ระดับปัจจัยค ้าจุนด้านความสัมพันธ์กับ
ผู้บังคับบัญชาที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ความร่วมมือในการท างานกับ
ทุกคนเพื่อให้งานส าเร็จไปด้วยดี อยู่ในระดับ ค่าเฉลี่ย 4.07 รองลงมาคือ สามารถท างานกับเพื่อน
ร่วมงานได้ อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 4.00 และได้รับการสนับสนุนในทุก ๆ ด้านจากผู้บังคับบัญชาเป็น
อย่างดี อยู ่ในระดับค่าเฉลี ่ย 3.85 ปัจจัยค ้าจุนด้านความสัมพันธ์กับผู ้บังคับบัญชาที ่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด้วยค่าเฉลี่ยรวม 3.96 

ปัจจัยค ้าจุนด้านสถานภาพวิชาชีพ ระดับปัจจัยค ้าจุนด้านสถานภาพวิชาชีพที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ภูมิใจที่ได้ท างานในต าแหน่งปัจจุบัน อยู่ในระดับ
ค่าเฉลี่ย 4.07 รองลงมาคือ มีความรู้สึกว่าหน่วยงานเปรียบเสมือนบ้านของท่าน อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 
4.07 และท่านยอมรับ กรณีการโยกย้าย ปรับเปลี่ยน ไปช่วยงานที่หน่วยอื่นได้ อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 
3.75 ปัจจัยค ้าจุนด้านสถานภาพวิชาชีพที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด้วยค่าเฉลี่ยรวม 
3.93 
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ปัจจัยค ้าจุนด้านนโยบายและการบริหารงาน  ระดับปัจจัยค ้าจุนด้านนโยบายและการ
บริหารงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก หน่วยงานของท่านแจ้งให้ทราบ
ถึงนโยบาย กฎระเบียบ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ขององค์กร อยู่ในระดับ ค่าเฉลี่ย 3.89 รองลงมาคือ 
นโยบาย กฎระเบียบข้อบังคับมีความเหมาะสมและเอื้อประโยชน์ต่อการท างานของท่าน อยู่ในระดับ
ค่าเฉลี่ย 3.79 และหน่วยงานของท่านมีโครงสร้างและอัตราก าลังเหมาะสมกับสภาพในปัจจุบัน อยู่ใน
ระดับค่าเฉลี่ย 3.57 ปัจจัยค ้าจุนด้านนโยบายและการบริหารงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ด้วยค่าเฉลี่ยรวม 3.70 

ปัจจัยค ้าจุนด้านสภาพการท างาน ระดับปัจจัยค ้าจุนด้านสภาพการท างานที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก สถานที่ตั้งของหน่วยงานมีสิ่งแวดล้อมดีไม่มีลดภาวะ
เป็นพิษ อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 3.83 รองลงมาคือ มีความปลอดภัยในการท างาน อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 
3.79 และอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ มีปริมาณเพียงพอเหมาะสมกับการท างาน อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย  
3.42 ปัจจัยค ้าจุนด้านสภาพการท างานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด้วยค่าเฉลี่ยรวม 
3.65 

ปัจจัยค ้าจุนด้านสภาพความเป็นอยู่  ระดับปัจจัยค ้าจุนด้านสภาพความเป็นอยู่ที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก การประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อชื่อเสียงและ
ภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย  3.82 รองลงมาคือ งานหน้าที่ได้รับมอบหมาย
ส่งผลต่อการด าเนินชีวิตของท่าน อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 3.60 และท่านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ล าบากหาก
ตัดสินใจออกจากหน่วยงาน อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย  3.49 ปัจจัยค ้าจุนด้านสภาพการท างานที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด้วยค่าเฉลี่ยรวม 3.60 

ปัจจัยค ้าจุนด้านความมั่นคงของงาน ระดับปัจจัยค ้าจุนด้านความมั่นคงของงานที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงาน อยู่
ในระดับค่าเฉลี่ย  3.92  รองลงมาคือ หน่วยงานที่ท างานอยู่เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป อยู่ในระดับ
ค่าเฉลี่ย  3.88  และท่านพอใจนโยบายของหน่วยงานที่มีความชัดเจน และเป็นธรรมในการเลื่อนขึ้น
เงินเดือน ต าแหน่ง อยู ่ในระดับค่าเฉลี ่ย 3.71 ปัจจัยค ้าจุนด้านความมั ่นคงของงานที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด้วยค่าเฉลี่ยรวม 3.83 

ปัจจัยค ้าจุนด้านการปกครองบังคับบัญชา ระดับปัจจัยค ้าจุนด้านการปกครองบังคับบัญชาที่
ส ่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยู ่ในระดับมาก มีความเชื่ อมั ่นในความสามารถของ
ผู้บังคับบัญชา อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 3.68 รองลงมาคือ ผู้บังคับ บัญชาเอาใจใส่ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 3.65 และผู้บังคับบัญชามีโอกาสให้ผู้ใต้บังคับ บัญชา
แสดงความคิดเห็นต่อหน่วยงาน อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย  3.60 ปัจจัยค ้าจุนด้านการปกครองบังคับบัญชา
ที่ส่งผลต่อประสิทธิ ภาพในการปฏิบัติงาน ด้วยค่าเฉลี่ยรวม 3.63 
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ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

ตารางท่ี 1  สรุปผลทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐาน 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ยอมรับ ปฏิเสธ 
1. ปัจจัยส่วนบุคคล 
    - เพศ 
    - อายุ 
    - ระดับการศึกษา 
    - ชั้นยศ 
    - อายุราชการ 

 
 
 
 
✓ 

 

✓ 
✓ 
✓ 
 
✓ 

2. ความส าเร็จในการท างานมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 ✓ 

3. ความเจริญก้าวหน้ามีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 ✓ 

4. ด้านการยอมรับนับถือมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
5. ด้านความรับผิดชอบมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

✓ ✓ 

6. ด้านลักษณะและขอบเขตของงานมีความสัมพันธ์เชิง
บวกต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 ✓ 

7. ด้านค่าตอบแทนมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

 ✓ 

8. ด้านโอกาสที่ได้รับมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 ✓ 

9. ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชามีความสัมพันธ์เชิง
บวกต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

✓  

10. ด้านสถานภาพวิชาชีพมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 ✓ 
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ตารางท่ี 1  (ต่อ) 
 

  

สมมติฐาน 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ยอมรับ ปฏิเสธ 
11. ด้านนโยบายและการบริหารงานมีความสัมพันธ์เชิง
บวกต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 ✓ 

12. ด้านสภาพการท างานมีความสัมพันธ์เช ิงบวกต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 ✓ 

13. ด้านสภาพความเป็นอยู ่มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 ✓ 

14. ด้านความมั ่นคงของงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

✓  

15. ด้านการปกครองบังคับบัญชามีความสัมพันธ์เชิงบวก
ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

✓  

 

สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ 
  

จากการศึกษาวิจัยแสดงให้เห็นว่าแรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
ทหารประจ าการในหน่วยกองพันทหารสารวัตรที่ 31 มีทั้งหมด 14 ด้าน คือ ปัจจัยจูงใจความส าเร็จใน
การท างาน ปัจจัยจูงใจความเจริญก้าวหน้า ปัจจัยจูงใจการยอมรับนับถือ ปัจจัยจูงใจความรับผิดชอบ 
ปัจจัยจูงใจลักษณะและขอบเขตของงาน ปัจจัยค ้าจุนด้านค่าตอบแทน ปัจจัยค ้าจุนด้านโอกาสที่จะ
ได้รับ ปัจจัยค ้าจุนด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ปัจจัยค ้าจุนด้านสถานภาพวิชาชีพ ปัจจัยค ้าจุน
ด้านนโยบายและการบริหารงาน  ปัจจัยค ้าจุนด้านสภาพการท างาน  ปัจจัยค ้าจุนด้านสภาพความ
เป็นอยู่ ปัจจัยค ้าจุนด้านความม่ันคงของงาน  ปัจจัยค ้าจุนด้านการปกครองบังคับบัญชา และแรงจูงใจ
ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งผู้วิจัยได้อภิปรายเพิ่มเติมในแต่ละด้านดังนี้ 

ปัจจัยจูงใจความส าเร็จในการท างาน 
ความส าเร็จในการปฏิบัติงานท าให้เกิดก าลังใจใน การพัฒนางานให้ดีขึ ้น สามารถวาง

แผนการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิด ได้รับความไว้วางใจและเชื่อมั่นในความสามารถมี
ความรู้สึกว่าได้รับส่วนหนึ่งของผลงานที่ประสบความส าเร็จ ผู้บังคับบัญชาชื่นชมในการปฏิบัติงาน ได้
เลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่งพิจารณาจากความส าเร็จในการท างาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย นลพรรณ บุญฤทธิ์ 
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(2558, น. 88) พบว่า ความส าเร็จในการท างาน อยู่ในระดับมาก โดยที่ท่านพยายามหาวิธีปรับปรุง
แก้ไขงานที่ปฏิบัติอยู่ ให้ดีขึ้นเสมอ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา งานที่ท่านได้รับมอบหมายประสบ
ความส าเร็จตามที่คาดหวัง ในขณะที ่ท่านมีความรู ้สึกว่าได้เป็นส่วนหนึ่งของผลงานที ่ประสบ
ความส าเร็จ 

ปัจจัยจูงใจความเจริญก้าวหน้า  
เป็นกระบวนการมีโอกาสรับรู้งานด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาตนเองตลอดเวลา ในส่วนของงานที่

ปฏิบัติอยู่มีความเจริญก้าวหน้าในอนาคต ให้มีการสนับสนุนความก้าวหน้าในการท างาน ยังได้รับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานให้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าให้กับบุคลากร ได้
อย่างต่อเนื่อง ได้รับการเลื่อนขั้นต าแหน่งงานอย่างเป็นธรรม หน่วยงานมีการส่งเสริมให้อบรม สัมมนา 
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย  จันทร์แรม พุทธนุกูล (2554 , น. 88) ที่พบว่า ปัจจัยที่มี
ผลต่อความพึงพอใจในการท างานได้แก่ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความส าเร็จในการท างาน ด้านการ
ได้รับการยอมรับนับถือ ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน ด้านนโยบายและการบริหาร ด้านเงินเดือน
และผลประโยชน์ตอบแทน มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง
ทุกด้านและเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างนัยส าคัญ 

ปัจจัยจูงใจการยอมรับนับถือ  
การที่ได้รับเกียรติและได้รับการยอมรับจากบุคคลภายนอก การสร้างผลงานได้รับการยอมรับ

จากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน ซึ่งได้รับมอบหมายให้ท างานที่ส าคัญ โดยมีเพื่อนร่วมงานมักขอ
ค าแนะน าปรึกษาในการปฏิบัติงาน และได้รับการชื่นชมทุกครั้งเมื่อปฏิบัติงานได้ส าเร็จ  ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัย นลพรรณ บุญฤทธิ์ (2558, น. 89) พบว่า การได้รับการยอมรับนับถือ พบว่า อยู่ในระดับ
มาก โดยที่ผู้บังคับ บัญชายอมรับในความรู้ความสามารถของท่าน อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา 
ผู้บังคับบัญชาไว้วางใจ มอบหมายงานพิเศษ ให้ท่านปฏิบัติอยู่เสมอ ในขณะที่ ผู้บังคับบัญชาและเพ่ือน
ร่วมงาน ยกย่องชมเชยเมื่อท่านปฏิบัติงานจนประสบความส าเร็จ อยู่ในระดับน้อยที่สุด ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัย  

ปัจจัยจูงใจความรับผิดชอบ  

การปฏิบัติงานได้ส าเร็จตามเวลาและปริมาณงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  มีความ
กระตือรือร้นในการท างานที่ได้รับมอบหมาย  ท างานโดยค านึงถึงคุณภาพงานเสมอ  ได้ใช้ความรู้
ความสามารถอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย มีความมุ่งมั่น พยายามหาวิธีป้องกันและ
แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ  ได้รับการมอบหมายชัดเจนในหน้าที่ มีอิสระในการ
ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบให้ส าเร็จตามเป้าหมาย และมีอ านาจการตัดสินใจในงาน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยจันทร์แรมพุทธนุกูล (2554, น. 37) พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการท างานได้แก่ 
ด้านความรับผิดชอบ ด้านความส าเร็จในการท างาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านความก้าวหน้า
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ในต าแหน่งงาน ด้านนโยบายและการบริหาร ด้านเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน มีความสัมพันธ์
กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลางทุกด้านและเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่าง
นัยส าคัญ  

ปัจจัยจูงใจลักษณะและขอบเขตของงาน  
หน่วยงานมีการก าหนดหน้างานอย่างชัดเจน โดยลักษณะงานที่ปฏิบัติเปิดโอกาสให้เกิดการ

พัฒนาศักยภาพ และงานที่ได้รับมอบหมายท้าทายความรู้ ความสามารถ ซึ่งลักษณะงานที่รับผิดชอบ
อยู่ตรงกับความรู้ความสามารถ มีอิสระในการท างาน  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ณัฐวัตร เป็งวันปลูก 
(2560, น. 85) ที่พบว่า ปัจจัยด้านลักษณะงาน มีการก าหนดหน้าที่ในงานอย่างชัดเจน ลักษณะงานที่
รับผิดชอบอยู่ตรงกับความรู้ความสามารถ มีความท้าทาย และมีอิสระในการท างาน 

ปัจจัยค ้าจุนด้านค่าตอบแทน  
หน่วยงานควรพิจารณาปรับเงินเดือนอย่างสม ่าเสมอ การพิจารณาเพิ่มค่าตอบแทน เงินเดือน 

เป็นไปตามความรู้ ความสามารถ และเหมาะสมกับผลการปฏิบัติงาน ค่าตอบแทนเป็นสาเหตุที่ส าคัญ
ที่ท าให้ปฏิบัติงานในหน่วยงานนี้ เงินเดือนที่ได้รับเพ่ิมขึ้นในแต่ละปี ได้รับเหมาะสมกับค่าครอบชีพใน
ปัจจุบัน มีค่าตอบแทนส าหรับการท างานล่วงเวลาเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย นลพรรณ บุญฤทธิ์ 
(2558, น. 90) ที่พบว่า ค่าจ้างและผลตอบแทน อยู่ในระดับปานกลาง โดยที่อัตราเงินเดือนที่ท่าน
ได้รับ เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบแล้ว อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา หน่วยงานของท่าน
มีการจัดระบบสวัสดิการ และเงินตอบแทนอื่น ๆ เช่น ค่าเดินทางไปราชการ ค่าตอบแทนการทางาน
นอกเวลา บ้านพัก เป็นต้น อย่างเพียงพอ ในขณะที่สังกัดหน่วยงานของท่านมีการปรับปรุงระบบการ
จัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับบุคลากรอย่างเหมาะสม อยู่ในระดับน้อยที่สุด  

ปัจจัยค ้าจุนด้านโอกาสที่จะได้รับ  
การปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มีอิสระที่จะท างานได้ดี การท างานที่มีผลงาน

โดดเด่นจึงจะได้เลื่อนต าแหน่ง ด้วยงานที่ท ามีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานท าให้มีโอการที่จะได้รับ 
หากเพื่อนร่วมงานบางคนที่ปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ แต่ได้รับการเลื่อนต าแหน่งเร็ วกว่าก็อาจจะ
ท าให้ผู้ปฏิบัติงานเสียความรู้สึก หน่วยงานเปิดโอกาสที่จะได้เลื่อนต าแหน่งมีน้อย และมีโอกาสได้
ท างานยากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย นลพรรณ บุญฤทธิ์ (2558, น. 90) ที่พบว่า ความก้าวหน้าใน
อาชีพ พบว่ามี อยู่ในระดับมาก โดยที่ท่านได้รับการสนับสนุนให้มีความเจริญก้าวหน้าตามความรู้
ความสามารถ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาต าแหน่งที่ท่านปฏิบัติอยู่สามารถสร้างผลงานเพื่อเลื่อน
ต าแหน่งได้ ในขณะที่ท่านมีโอกาสในการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ในงานอยู่เสมอ เช่น ได้ไปดูงาน 
อบรม สัมมนา เป็นต้น อยู่ในระดับน้อยที่สุด  
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ปัจจัยค ้าจุนด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา  
หากความร่วมมือในการท างานกับทุกคนเพื่อให้งานส าเร็จไปด้วยดีนั้น จะสามารถท างานกับ

เพื่อนร่วมงานได้ เมื่อมีปัญหาในการท างานผู้บังคับบัญชาให้ค าแนะน าเป็นอย่างดี  ท าให้เกิดความ
สามัคคีในหน่วยงานและมีความสุขในการท างาน มีการจัดกิจกรรมนันทนาการ การท าให้เกิดความ
ผูกพันในหน่วยงาน ได้รับการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และช่วยเหลือซึ่งกันและกันกับเพื่อนร่วมงานเสมอ 
ผู้บังคับบัญชาให้ความสนใจและรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน และได้รับการสนับสนุนในทุก ๆ ด้าน
จากผู้บังคับบัญชาเป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ณัฐวัตร เป็งวันปลูก (2560, น. 85) ที่พบว่า 
ปัจจัยด้านความสัมพันธ์กับผู ้บังคับบัญชา ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานแสดงให้เห็นว่า 
ข้าราชการได้รับการสนับสนุนในทุก ๆ ด้าน จากผู้บังคับบัญชาเป็นอย่างดี ผู้บังคับบัญชาให้ความ
สนใจและรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานอีกทั้งผู้บังคับบัญชาปฏิบัติด้วยความยุติธรรมและเท่าเทียมกัน   

ปัจจัยค ้าจุนด้านสถานภาพวิชาชีพ  
 บุคลากรมความภูมิใจที่ได้ท างานในต าแหน่งปัจจุบัน มีความรู้สึกว่าหน่วยงานเปรียบเสมือน

บ้านของตนเอง งานที่ปฏิบัติเป็นงานที่มีคุณประโยชน์ต่อหน่วยงาน ได้รับการยอมรับนับถือ พร้อมที่
จะให้ความร่วมมือต่อหน่วยงานโดยไม่มีเคลือบแคลงใจ หน่วยงานก าหนดลักษณะงานที่ชัดเจนให้ท่าน 
และยอมรบักรณีการโยกย้าย ปรับเปลี่ยน ไปช่วยงานที่หน่วยอื่นได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ปฐมวงศ์ 
สีหาเสนม (2557, น. 25) ที่พบว่า โดยด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ มีแรงจูงใจอยู่มากที่สุด เป็นอันดับแรก 
รองลงมา คือ ด้านความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านความส าเร็จในการ
ท างาน มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก ด้านสถานะของอาชีพ มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

ปัจจัยค ้าจุนด้านนโยบายและการบริหารงาน  
หน่วยงานแจ้งให้ทราบถึงนโยบาย กฎระเบียบ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ขององค์กร นโยบาย 

กฎระเบียบข้อบังคับมีความเหมาะสมและเอื้อประโยชน์ต่อการท างานของท่าน  การบริหารงานของ
หน่วยงานมีความเหมาะสมกับสภาพงานที่ปฏิบัติ หน่วยงานมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในนโยบาย
การบริหาร การกระจายงานมอบหมายหน้าที่ มีความเสมอภาค เหมาะสมกับบุคคลชัดเจน หน่วยงาน
มีการกระจายอ านาจบริหารงานเหมาะสมกับผู้รับผิดชอบ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ปฐมวงศ์ สีหาเสนม 
(2557, น. 25) พบว่า โดยด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ มีแรงจูงใจอยู่มากที่สุด เป็นอันดับแรก รองลงมา 
คือ ด้านความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน มีแรงจูง ใจอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านความส าเร็จในการท างาน มี
แรงจูงใจอยู่ในระดับมาก ด้านสถานะของอาชีพ มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมากด้าน ความสัมพันธ์กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก ด้านโอกาสที่ได้รับความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน มี
แรงจูงใจอยู่ในระดับมาก ด้านนโยบายและการบริหาร มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก  
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ปัจจัยค ้าจุนด้านสภาพการท างาน   
สถานที่ตั้งของหน่วยงานมีสิ่งแวดล้อมดีไม่มีลดภาวะเป็นพิษ มีความปลอดภัยในการท างาน 

หน่วยงานตั้งอยู่ในพื้นที่เหมาะสม การคมนาคมสะดวก อาคาร สถานที่ มีความสะอาด แสงสว่าง
อากาศถ่ายเท เหมาะสมกับการท างาน การจัดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุ คคล และอุปกรณ์ 
เครื่องมือในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างเพียงพอ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย อัครเดช ไม้จันทร์ 
(2560, น. 83) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานกลุ่มอุตสาห 
กรรมติดตั้งเครื่องจักรสายการผลิตในจังหวัดสงขลา ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานมีอยู่ 5 ด้าน ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน อยู่ระดับมากที่สุด ด้านความรู้และความ
เข้าใจในงานที่ท า ความมั่นคงก้าวหน้าในงาน ขวัญก าลังใจในการท างาน และความสัมพันธ์กับบุคคลที่
ท างาน อยู่ระดับมาก  

ปัจจัยค ้าจุนด้านสภาพความเป็นอยู่   
การประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน  งานหน้าที่

ได้รับมอบหมายส่งผลต่อการด าเนินชีวิตของท่าน การโยกย้ายต าแหน่งงานมีผลกระทบต่อตนเองและ
ครอบครัว และความแตกต่างทางด้านเงินเดือนจะไม่สามารถท าให้เปลี่ยนงานได้ และการมีชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ล าบากหากตัดสินใจออกจากหน่วยงานท าให้เสียผลประโยชน์ของตนเอง  ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัย ปฐมวงศ์ สีหาเสนม (2557, น. 25) ที่พบว่า โดยด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ มีแรง จูงใจอยู่มาก
ที่สุด เป็นอันดับแรก รองลงมา คือ ด้านความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
ด้านความเป็นอยู่ ส่วนตัว มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก  

ปัจจัยค ้าจุนด้านความม่ันคงของงาน   
ความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงาน หน่วยงานที่ท างานอยู่ เป็นที่รู้จักของบุคคล

ทั่วไป เชื่อมั่นต่ออนาคตขององค์กร มีความมั่นคงในต าแหน่งหน้าที่การงานที่ปฏิบัติอยู่  หน่วยงานที่
ปฏิบัติมีสิทธิสวัสดิการความมั่นคง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย สุธานิธ์ นุกูลอึ้งอารี (2555, น. 40) ที่
พบว่า ระดับความพึงพอใจการท างานที่แตกต่างกันในส่วนของปัจจัยจูงใจ คือ ด้านการประสบ
ความส าเร็จในหน้าที่การงาน ด้านการได้รับความยกย่องนับถือ ด้านลักษณะงาน ด้านความรับผิดชอบ 
และด้านความก้าวหน้าในการท างาน ปัจจัยค ้าจุน ได้แก่ นโยบายและการบริหารงานของบริษัท ด้าน
การควบคุมบังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้าน
เงินเดือนและสวัสดิการ ด้านความมั่นคงในงาน  

ปัจจัยค ้าจุนด้านการปกครองบังคับบัญชา  
ความเชื่อมั่นในความสามารถของผู้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาเอาใจใส่ต่อผู้ใต้บังคับ บัญชา

อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ผู้บังคับบัญชาใช้หลักธรรมในการปกครองบังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชา
ยอมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ใต้บังคับบัญชา การแบ่งมอบสายการบังคับบัญชามี
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ความเหมาะสมและชัดเจน ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติด้วยความยุติธรรมและเท่าเทียมกัน ละผู้บังคับบัญชา
มีโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงความคิดเห็นต่อหน่วยงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย นลพรรณ บุญฤทธิ์ 
(2558, น. 89) ที่พบว่า การปกครองบังคับบัญชา อยู่ในระดับมาก โดยที่ผู้บังคับบัญชาให้ค าปรึกษา
เมื่อเกิดปัญหาจากการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาผู้บังคับบัญชาให้ก าลังใจและส่งเสริม
ท่านในการปฏิบัติงาน ในขณะที่ผู้บังคับบัญชามีการวินิจฉัยสั่งการและแก้ปัญหาด้วยเหตุผล อยู่ใน
ระดับน้อยที่สุด  

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกองพันทหารสารวัตรที่ 31  
เกิดขั้นได้จาก 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 คือปัจจัยจูงใจ ปัจจัยค้าจุน ซึ่งผู ้บังคับบัญชาต้องให้การ

สนับสนุนในทุกด้านแก่ก าลังพล ทั้งในด้านการด าเนินงาน สิทธิและสวัสดิการ รวมถึงการสร้างขวัญ
และก าลังใจให้กับก าลังพลตามความเหมาะสม เมื่อเกิดปัญหาในการด าเนินงานผู้บังคับบัญชาควรรับ
ฟังความคิดเห็นของก าลังพล และรับผิดชอบในปัญหาที่เกิดขึ้น โดยต้องมีความยุติธรรมต่อก าลังพล
ทุกนายอย่างเท่าเทียมกัน ในมุมมองด้านกาลังพลต้องปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาและตั้งใจ
ปฏิบัติอย่างเต็มที่ นอกจากนั้นองค์กรควรจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกัน อย่าง
สม ่าเสมอ องค์กรควรมีการเพิ่มนโยบายที่มีหลักประกันความมั่นคงในวัยเกษียณเพิ่มขึ้น สนับสนุน
อาวุธยุทโธปกรณ์ สิ่งอานวยความสะดวก เพื่อให้การด าเนินงานคล่องตัวมากขึ้น สร้างความรู้สึก
ปลอดภัยแก่ก าลังพล นอกจากนั้นการเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่งต้องเป็นไปตามแนวทางของกฎระเบยีบ
ขององค์กร พิจารณาจากก าลังพลในองค์กรเป็นส าคัญ ทุกคนต้องให้ความร่วมมือในการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ สร้างชื่อเสียงให้องค์กร ผู้บังคับบัญชาต้องให้การสนับสนุน ชื่นชม มอบรางวัล เมื่อมี
ก าลังพลปฏิบัติหน้าที่ สร้างชื่อเสียงให้แก่องค์กร 
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ผลการศึกษาและข้อเสนอแนะท้ังหมด สามารถสรุปได้ตามภาพที่ 2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื ่อวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ 
( Mulitiple Regression Analysis) 
พ บ  4  ต ั ว แ ป ร  ค ื อ  ด ้ า น ค ว าม
รับผิดชอบ ด้านความสัมพันธ ์กับ
ผู้บังคับบัญชา ด้านความมั่น คงของ
งาน ด้านการปกครองบังคับบัญชา ซ่ึง
ตัวแปรทั้งสองสามารถอธิบายการผัน
แปรขอ งประส ิ ท ธ ิ  ภ าพ ในกา ร
ปฏิบ ัต ิงาน ได้ร ้อยละ 68.7 (R2= 
.687) 

ข้อเสนอแนะ 

- พิจารณาเร่ืองสวัสดิการและค่าตอบแทน
ควรจะเพิ่มให้มากขึ้นเพราะค่าครองชีพ
สูงขึ้น  
- ควรมีจ านวนบุคลากรให้เพียงพอกับงานที่
ท าเพราะปัจจุบันท างานคนเดียวหลาย
ต าแหน่งท าให้เกิดความสับสน ท าให้งานไม่
มีประสิทธิภาพ  
-  เพิ่มสิทธิพิเศษของก าลังพล  
- เพิ่มนโยบายด้านการรวมในช่วงเช้าให้
น้อยลง 
- เพิ่มนโยบายด้านการศึกษาในหลกัสูตร
ของหน่วยอื่น ๆ 

ผลการศึกษา 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

เพื่อศึกษาปัจจัยสว่นบุคคลที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

ทหารประจ าการในหนว่ยกองพัน

ทหารสารวัตรท่ี 31 

เพื่อศึกษาปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

ทหารประจ าการในหนว่ยกองพัน

ทหารสารวัตรท่ี 31 

เพื่อศึกษาปัจจัยค ้าจุนที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

ทหารประจ าการในหนว่ยกองพัน

ทหารสารวัตรท่ี 31 

ผลการศึกษา 

กลุ ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เพศชาย อายุ
ระหว่าง 18-30 ปี ระดับการศึกษาต ่า
กว่าปริญญาตรี ชั้นยศ ทหารประจ าการ
มีระดับชั้นนายทหารมากที่สุด ระดับจ่า
สิบเอก อายุราชการ อายุน้อยกว่า 10 ปี 
 

แรงจูงใจในภาพรวยอยู่ระดับมาก โดย

แรงจูงใจด้านความสัมพันธก์ับ

ผู้บังคับบัญชา มีระดับมาก มีค่าเฉลีย่ 

3.96 และด้านสถานภาพวิชาชีพ อยู่

ระดับมาก มีค่าเฉลีย่ 3.93 และดา้น

ค่าตอบแทน อยู่ระดับปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย 3.40 

ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ชั้นยศ ส่งผล
ต่อประสิทธิภาพใน  การปฏิบัติงาน
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ความส ัมพ ันธ ์ป ัจจ ัยจ ูงใจ ท ี ่ม ี ค่า
สัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์สูงที ่สุดต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน คือ 
ด้านความมั่นคงของงานด้านความรับ
ผ ิด ชอบ ด ้านการปกครองบ ังคับ
บัญชา บังคับบัญชา  
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการทรัพย์สิน

ที่ยึดและอายดัส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพตดิภาค 6  
จังหวัดพิษณุโลก 

 
นิชนันท์ ผุยพงษ์* 

 

บทคัดย่อ 
 
การค้นคว้าอิสระ เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการ

ทรัพย์สินที่ยึดและอายัดส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 6 จังหวัดพิษณุโลก  มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินการด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดและอายัด
ตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู ้ประท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 
จ าแนกตามปัจจัยกระบวนการขั้นตอนและเวลา งบประมาณ ความเข้าใจของบุคลากร เทคโนโลยีที่ใช้
ในปัจจุบัน และศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยดังกล่าวว่ามีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 6 
จังหวัดพิษณุโลก โดยมีกลุ่มตัวอย่าง 80 คน เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม โดยมีการประเมินเครื่อง
เมือที่ใช้ในการวิจัยความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Validity) ค่า IOC มากกว่า 0.5 ขึ้นไปข้อค าถามข้อนั้น
ใช้ได ้ความเชื่อมั่น (Reliability) ใช้สูตรสัมประสิทธิแอลฟ่า (Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) 
โดยมีค่าความเชื่อมั่น ที่ค านวณได้มีค่า 0.84 สามารถน าไปใช้ศึกษาได้ และวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
ด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ด้วยวิธีการของ
เพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) 

ผลวิจัยพบว่า การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป พบว่า ผู้ตอบแบบสอบส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ
ระหว่าง 31-40 ปี จบการศึกษาปริญญาตรี ต าแหน่งงานนักสืบสวนสอบสวน อายุงาน 7-10 ปี การ
วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดและ
อายัดส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 6 จังหวัดพิษณุโลก ปัจจัยในด้านกระบวนการมี
ผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึด และอายัดมีผลในระดับมาก 
มีค่าเฉลี่ย 3.55 ปัจจัยในด้านงบประมาณมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริหาร

 
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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จัดการทรัพย์สินที่ยึดและอายัด มีผลในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.52 ปัจจัยในด้านความเข้าใจของ
บุคลากรมีผลต่อประสิทธิภาพในในการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดและอายัด มีผล
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.59 ปัจจัยในด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในปัจจุบันมีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดและอายัด มีผลในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.35 
และการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจัยในด้านกระบวนการมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดและอายัด  ผลการทดสอบสมมติฐาน คือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก ยอมรับสมมติฐานรอง คือ ปัจจัยในด้านกระบวนการมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดส านักงานป้องกันและปราบปรามยา
เสพติดภาค 6 จังหวัดพิษณุโลก มีความสัมพันธ์เชิงบวก ในระดับสูง สมมติฐานข้อที่ 2  ปัจจัยในด้าน
งบประมาณมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดและ
อายัด ผลการทดสอบสมมติฐาน คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก ยอมรับสมมติฐานรอง คือ ปัจจัยในด้าน
งบประมาณมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดและ
อายัดส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 6 จังหวัดพิษณุโลก มีความสัมพันธ์เชิงบวก 
ระดับปานกลาง สมมติฐานข้อที ่ 3 ปัจจัยในด้านความเข้าใจของบุคลากรมีความสัมพันธ์ต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินที ่ยึดและอายัด  ผลการทดสอบ
สมมติฐาน คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก ยอมรับสมมติฐานรอง คือ ปัจจัยในด้านความเข้าใจของ
บุคลากรมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดและ
อายัดส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 6 จังหวัดพิษณุโลก มีความสัมพันธ์เชิงบวก ใน
ระดับสูง  สมมติฐานข้อที่ 4 ปัจจัยในด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในปัจจุบันมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดและอายัด ผลการทดสอบสมมติฐาน คือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก ยอมรับสมมติฐานรอง คือ ปัจจัยในด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในปัจจุบันมีความสัมพันธ์ต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดส านักงานป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดภาค 6 จังหวัดพิษณุโลก มีความสัมพันธ์เชิงบวก ในระดับสูง โดยพบว่าปัจจัยใน
ด้านความเข้าใจของบุคลากรมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินที่
ยึดและอายัด มาเป็นอันดับ 1 และมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริหาร
จัดการทรัพย์สินที่ยึดและอายัด ในทิศทางเชิงบวก ระดับสูง ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติดภาค 6 จังหวัดพิษณุโลก ควรให้ความส าคัญเกี่ยวกับเรื ่องบุคลากร จัดสรรบุคลากรเนื่องจาก
บุคลากรต้องมีความรู้ ความเข้าใจ การแก้ไขปัญหา มีการก าหนดขั ้นตอน โครงสร้างให้ชัดเจน  
ผู้บังคับบัญชาให้ความส าคัญและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

 
ค าส าคัญ:  พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้มีหน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สิน ยึดและอายัด ริบทรัพย์  
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บทน า 

 
ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 6  มีจ านวนคดีเกี่ยวกับยาเสพติดปี 

พ.ศ. 2558-2563 เป็นจ านวนทั้งสิ ้น 5,177 คดี มีการยึดและอายัดทรัพย์สินเพื่อตรวจสอบ
จ านวน 3,371 รายการ และในปัจจุบันจ านวนคดีและทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดมีจ านวนเพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็ว มีข้อบกพร่องในกระบวนการและเกิดปัญหามากมาย เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ใน
เรื่องหลักเกณฑ์ขั้นตอน แนวทางปฏิบัติในการเก็บรักษาทรัพย์สินและบริหารจัดการทรัพย์สิน 
ดังนั้น การบังคับใช้มาตรการยึดและอายัดทรัพย์ในคดียาเสพติด ตามพระราชบัญญัติมาตรการ
ในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 จึงต้องมีกระบวนการในการ
บริหารจัดการทรัพย์สินเหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ด าเนินการเป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบและ
กฎหมาย 

การบังคับใช้มาตรการริบทรัพย์สินในคดียาเสพติด ตามพระราชบัญญัติมาตรการในการ
ปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 พนักงานสอบสวนประสานให้มีค าสั่ง
ตรวจสอบทรัพย์สินและยึดอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระท าความผิด เพื่อริบตามมาตรา 27
จะน าไปสู่กระบวนการตรวจสอบทรัพย์สินมีการด าเนินการกับทรัพย์สินที่ยึดและอายัด พนักงาน
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจะต้องด าเนินการน าส่งมอบให้ผู้มีหน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สิน ด าเนินการ
เก็บรักษาทรัพย์สินจนกว่าพนักงานอัยการจะมีค าสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีหรือศาลมีค าสั่งถึงที่สุดให้ยก
ฟ้องในคดีอาญาหลัก หรือศาลมีค าสั ่งริบตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติมาตรการในการ
ปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 หรือให้ยกค าร้องหรือริบทรัพย์สินนั้น ซึ่ง
การยึดและอายัดดังกล่าวย่อมกระทบสิทธิของเจ้าของทรัพย์สินและอาจจะต้องใช้ระยะเวลานานใน
การเก็บรักษาทรัพย์สิน การด าเนินการเก่ียวกับทรัพย์สินจึงต้องเป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบขั้นตอน
ของกฎหมายอย่างเคร่งครัด การเก็บรักษาและบริหารจัดการทรัพย์สินต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพื ่อมิให้ทรัพย์สินที ่ยึดหรืออายัดไว้เกิดความเสียหาย สูญหาย เสื ่อมสภาพ เสื ่อมราคา รวมทั้ง
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการและเจ้าของทรัพย์สิน และระหว่างนั้นที่ผู้มีหน้าที่เก็บรักษา
ทรัพย์สินย่อมมีอ านาจบริหารจัดการทรัพย์สินที่ริบไว้ต่อไปนี้ 

1)  การเก็บรักษาทรัพย์สิน 
2)  การน าทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ในทางราชการ 
3)  การขายทอดตลาดทรัพย์สิน 
4)  การส่งคืนทรัพย์สินให้เจ้าของหรือผู้มีสิทธิรับคืนทรัพย์สิน 
5)  การส่งมอบทรัพย์สินให้กองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
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ทั้งนี้การด าเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้นนั้น จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
ที่กฎกระทรวงและระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินก าหนดไว้การศึกษาถึงขั้นตอนการ
บริหารจัดการทรัพย์สินและปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินที่ยึดและอายัด ตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยา
เสพติด พ.ศ. 2534 จึงมีความส าคัญที ่จะท าให้การบริหารจัดการทรัพย์สินที ่ยึดและอายัดของ
ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 6 มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

ค าถามการวิจัย 
 
ปัจจัยใดบ้างที ่มีผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพย์สินที ่ยึดและอายัดตาม

พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้ประท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 ส านักงาน
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 6 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 

1) เพ่ือศึกษากระบวนการในการบริหารจัดการทรัพย์สินจัดการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดตาม
พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู ้ประท าความผิดเกี ่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534  
ของส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 6  

2) เพื่อศึกษาปัญหา และอุปสรรค รวมทั้งแนวทางในด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึด
และอายัดตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้ประท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.
2534 ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 6 ให้มีประสิทธิภาพ 

3) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินการด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดและอายัด
ตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้ประท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 ของ
ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 6 
 

สมมุตฐานของการวิจัย 
 

กระบวนการขั้นตอนและเวลา งบประมาณ ความเข้าใจของบุคลากร เทคโนโลยีที่ใช้ใน
ปัจจุบันมีผลประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดของ
ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 6 จังหวัดพิษณุโลก 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 

ตัวแปรต้น       ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

วิธีการวิจัย 
 

1) ศึกษาโดยการวิจัยเอกสาร ซึ่งค้นคว้าข้อมูลจากหนังสือ บาทความ วารสาร จุลสาร 
เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ ข้อมูลที่เผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิคส์ ในส่วนของการบริหารทรัพย์สิน
ยึดและอายัดทรัพย์สินตามกฎหมายต่างๆ  

2)  การสอบถามข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยใช้แบบส ารวจความคิดเห็น จากพนักงาน
เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับงานบริการจัดการทรัพย์สิน ต ารวจ ในเขตภาค 6 

กลุ่มประชากรที่ศึกษา  
1) พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้ประท าความผิด

เกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 
2) เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดและอายัด ส านักงานป้องกัน

และปราบปรามยาเสพติด ภาค 6  
3) พนักงานสอบสวนในเขตต ารวจภูธรภาค 6 

กระบวนการ 

- ขัน้ตอนตามแนวทางปฏิบตัใินการบรหิาร 

- ระยะเวลาตามแนวทางในการปฏิบตัิในการ

บรหิาร 

 

ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานด้านการบริหาร

จัดการทรัพย์สินที่ยึดและ

อายัด งบประมาณ 

- ความเขา้ใจของบคุลากร 

 

- เทคโนโลยีที่ใชใ้นปัจจบุนั  
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ประโยชน์ของการศึกษา 
 

1) ท าให ้ทราบกระบวนการในการบร ิหารจ ัดการทร ัพย ์ส ินท ี ่ย ึดและอาย ัดตาม
พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 

2) เสนอแนะแนวทางในการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดให้มีประสิทธิภาพ 
3) ท าให้ทราบถึงปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดและอายัด 

 

ผลการศึกษา 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านกระบวนการ ด้านงบประมาณ  

ด้านบุคลากร และด้านเทคโนโลยี 
1)  ปัจจัยในด้านกระบวนการมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการ

ทรัพย์สินที่ยึดและอายัด ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.55 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แต่ละ
ด้านเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดและ
อายัด ในระดับมาก ได้แก่ ขั้นตอนการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดเป็นไปตามกฎหมาย 
ท่านมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกระบวนการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดและอายัด ขั้นตอนตามแนว
ปฏิบัติในการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดมีความเหมาะสม ระยะเวลาในการปฏิบัติงานด้าน
การบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดมีความเหมาะสม โดยมีค่าเฉลี่ย 3.63, 3.60, 3.56 และ 
3.41 ตามล าดับ 

2)  ปัจจัยในด้านงบประมาณมีผลต่อประสิทธิภาพในในการปฏิบัติงานด้านการบริหาร
จัดการทรัพย์สินที่ยึดและอายัด ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.52 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า แต่
ละด้านเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดและ
อายัด ในระดับมาก ได้แก่ งบประมาณมีความส าคัญในการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดและอายัด 
ส านักงาน ปปส.ภ.6 มีแผนการใช้งบประมาณในด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทียึดและอายัดให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด  โดยมีค่าเฉลี่ย 3.72 และ 3.48 ตามล าดับ ในด้านงบประมาณในการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินที่ยึดและอายัดมีความเหมาะสม เป็นปัจจัยที่อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.36 

3)  ปัจจัยในด้านความเข้าใจของบุคลากรมีผลต่อประสิทธิภาพในในการปฏิบัติงานด้านการ
บริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดและอายัด ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.59 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า แต่ละด้านเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการทรัพยส์ิน
ที่ยึดและอายัด ในระดับมาก ได้แก่ การพัฒนาความรู้และทักษะในด้านกระบวนการบริหารจัดการ



170 
 

ทรัพย์สินที่ยึดและอายัดมีความจ าเป็น บุคลากรมีความเข้าในการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดและ
อายัด บุคลากรมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดและอายัด บุคลากรสามารถแก้ไข
ปัญหาในการบริหารจัดการทรัพย์สินที ่ย ึดและอายัด โดยมีค่าเฉลี ่ย 3.81, 3.55, 3.50, 3.49  
ตามล าดับ 

4)  ปัจจัยในด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในปัจจุบันมีผลต่อประสิทธิภาพในในการปฏิบัติงานด้านการ
บริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดและอายัด ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.35 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า แต่ละด้านเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินที่ยึดและอายัด ในระดับมาก ได้แก่ เทคโนโลยีที่ใช้ในปัจจุบันซับซ้อนยุ่งยาก การบริหาร
จัดการทรัพย์สินควรมีเทคโนโลยีอื่นๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน โดยมีค่าเฉลี่ย 3.53 
และ 3.45 ตามล าดับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการทรัพย์สิน
ที่ยึดและอายัด ในระดับปานกลาง ได้แก่ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีมีผลต่อการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินที ่ยึดและอายัด การน าเทคโนโลยีมาใช้ (ระบบการจัดการทรัพย์สิน ASS, เครื ่องพิมพ์
บาร์โค้ด)ด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดมีความเหมาะสม  การน าเทคโนโลยีมาใช้ 
(ระบบการจัดการทรัพย์สิน ASS, เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด)ด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดและอายัด
มีความเหมาะสม โดยมีค่าเฉลี่ย 3.28, 3.24 และ 3.23 ตามล าดับ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ด้วย
วิธีการของเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) 

1)  ปัจจัยในด้านกระบวนการมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินที่ยึดและอายัด ผลจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ โดยมีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.000 
ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือการปฏิเสธสมมติฐานหลัก ยอมรับสมมิฐานรอง คือปัจจัยในด้านกระบวนการ
มีความสัมพันธ์ในทิศทางเชิงบวก ระดับสูง ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินที่ยึดและอายัดส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 6 จังหวัดพิษณุโลก  

2)  ปัจจัยในด้านงบประมาณมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการ
บริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดและอายัด ผลจากการวิเคราะห์ผลจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ โดยมี
ค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือการปฏิเสธสมมติฐานหลัก ยอมรับสมมิ
ฐานรอง คือ ปัจจัยในด้านงบประมาณมีความสัมพันธ์ในทิศทางเชิงบวก ระดับปานกลาง ต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดส านักงานป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดภาค 6 จังหวัดพิษณุโลก 

3)  ปัจจัยในด้านความเข้าใจของบุคลากรมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดและอายัด ผลจากการวิเคราะห์ผลจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 
โดยมีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือการปฏิเสธสมมติฐานหลัก ยอมรับสม
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มิฐานรอง คือ ปัจจัยในด้านความเข้าใจของบุคลากรมีความสัมพันธ์ในทิศทางเชิงบวก ระดับสูง ต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดส านักงานป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดภาค 6 จังหวัดพิษณุโลก 

4)  ปัจจัยในด้านด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในปัจจุบันมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดและอายัด ผลจากการวิเคราะห์ผลจากการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ โดยมีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือการปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก ยอมรับสมมิฐานรอง คือ ปัจจัยในด้านด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในปัจจุบันมีความสัมพันธ์ในทิศทางเชิง
บวก ระดับสูง ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดและอายัด
ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 6 จังหวัดพิษณุโลก 

 

สรุปผล อภิปราย และ ข้อเสนอแนะ 
 

1)  สรุปผลการวิจัย 
(1)  สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป พบว่า ผู้ตอบแบบสอบส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ

ระหว่าง 31-40 ปี จบการศึกษาปริญญาตรี ต าแหน่งงานนักสืบสวนสอบสวน อายุงาน 7-10 ปี  
(2)  สรุปผลการวิเคราะห์ ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริหาร

จัดการ ทรัพย์สินที่ยึดและอายัดส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 6 จังหวัดพิษณุโลก 
โดยดังนี้  

(3)  ปัจจัยในด้านกระบวนการมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริหาร
จัดการทรัพย์สินที่ยึดและอายัด มีผลในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.55 

(4)  ปัจจัยในด้านงบประมาณมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริหาร
จัดการทรัพย์สินที่ยึดและอายัด มีผลในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.52  

(5)  ปัจจัยในด้านความเข้าใจของบุคลากรมีผลต่อประสิทธิภาพในในการปฏิบัติงานด้าน
การบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดและอายัด มีผลในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.59 

(6)  ปัจจัยในด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในปัจจุบันมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้าน
การบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดและอายัด มีผลในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.35 

โดยผลการวิจัยตามสมมติฐานสรุปได้ดังนี้  
สมมติฐานข้อที่ 1  ปัจจัยในด้านกระบวนการมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดและอายัด 
ผลการทดสอบสมมติฐาน คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก ยอมรับสมมติฐานรอง คือ ปัจจัยในด้าน

กระบวนการมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการทรั พย์สินที่ยึด
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และอายัดส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 6 จังหวัดพิษณุโลก มีความสัมพันธ์เชิงบวก 
ในระดับสูง 

สมมติฐานข้อที่ 2  ปัจจัยในด้านงบประมาณมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดและอายัด  

ผลการทดสอบสมมติฐาน คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก ยอมรับสมมติฐานรอง คือ ปัจจัยในด้าน
งบประมาณมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดและ
อายัดส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 6 จังหวัดพิษณุโลก มีความสัมพันธ์เชิงบวก ใน
ระดับปานกลาง 

สมมติฐานข้อที่ 3 ปัจจัยในด้านความเข้าใจของบุคลากรมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดและอายัด 

ผลการทดสอบสมมติฐาน คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก ยอมรับสมมติฐานรอง คือ ปัจจัยในด้าน
ความเข้าใจของบุคลากรมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินที่ยึดและอายัดส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 6 จังหวัดพิษณุโลก มี
ความสัมพันธ์เชิงบวก ในระดับสูง 

สมมติฐานข้อที่ 4 ปัจจัยในด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในปัจจุบันมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดและอายัด 

ผลการทดสอบสมมติฐาน คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก ยอมรับสมมติฐานรอง คือ ปัจจัยในด้าน
เทคโนโลยีที่ใช้ในปัจจุบันมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินที่ยึดและอายัดส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 6 จังหวัดพิษณุโลก มี
ความสัมพันธ์เชิงบวก ในระดับสูง 

2)  การอภิปรายผล 

ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินที่
ยึดและอายัดส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 6 จังหวัดพิษณุโลก มีประเด็นที่จะน ามา
อภิปรายได้ดังนี้คือ  
           เมื่อพิจารณาปัจจัยทั้ง 4 ปัจจัย สามารถเรียงล าดับความสัมพันธ์ในระดับมากถึงปานกลาง 
ได้แก่ ปัจจัยในด้านกระบวนการมีผลต่อประสิทธิภาพในในการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินที่ยึดและอายัด ปัจจัยในด้านงบประมาณมีผลต่อประสิทธิภาพในในการปฏิบัติงานด้านการ
บริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดและอายัด ในด้านความเข้าใจของบุคลากรมีผลต่อประสิทธิภาพในในการ
ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดและอายัด และ ปัจจัยในด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในปัจจุบัน
มีผลต่อประสิทธิภาพในในการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดและอายัด 
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3)  ข้อเสนอแนะ 
ด้วยปัจจัยในด้านความเข้าใจของบุคลากรมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการ

บริหารจัดการทรัพย์สินที่ยึดและอายัดส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 6 จังหวัด
พิษณุโลกในระดับมากเป็นอันดับ 1 และปัจจัยดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานในระดับสูง ทิศทางเชิงบวก ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 6 ควรให้
ความส าคัญเกี่ยวกับเรื่องบุคลากร จัดสรรบุคลากรเนื่องจากบุคลากรต้องมีความรู้ ความเข้าใจ การ
แก้ไขปัญหา มีการก าหนดขั้นตอน โครงสร้างให้ชัดเจน ผู้บังคับบัญชาให้ความส าคัญและส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากร 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ควรท าการวิจัยศึกษาเพื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติงานด้าน
การบริหารจัดการทรัพย์สินของแต่ละภาค รวม 9 ภาค และ ปปส.กทม. และส านักตรวจสอบทรัพย์สิน
เพ่ือประเมินสภาพการปฏิบัติงาน ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารงาน 
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การศึกษาการน าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตดิตามตัวมาใช้ในการปล่อยชั่วคราว 

กรณีศึกษา ศาลยุติธรรมในจังหวัดพิษณุโลก 
 

ปริญญา ปิ่นเพชร*  

 
บทคัดย่อ 

 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาถึงหลักการ แนวคิดและแนวทางในการน าอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring) มาใช้ในการปล่อยชั่วคราว 2) ศึกษาถึงกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการน าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวมาใช้ในการ
ปล่อยชั่วคราว 3) ประเมินผลการด าเนินงานในการน าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวมาใช้ในการ
ปล่อยชั่วคราวของศาลยุติธรรมในจังหวัดพิษณุโลก  

การศึกษานี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้มีประสบการณ์ตรง
เกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง คือ ผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่ได้รับการปล่อยชั่วคราวโดยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (ผู้ติด
ก าไล EM) 15 คน เจ้าหน้าที่ศาล 3 คน ผู้พิพากษา 9 คน และผู้บริหารศาล 3 คน รวมทั้งสิ้น 30 คน  

ผลการศึกษา พบว่า ผู้เข้าร่วมการวิจัยส่วนมากเห็นด้วยกับการน าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ติดตามตัว (ก าไล EM) มาใช้ในการปล่อยชั่วคราว ท าให้ผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่มีฐานะยากจนได้รับการ
ปล่อยชั ่วคราว ลดความเหลื ่อมล ้าทางสังคม การติดก าไล EM โดยก าหนดเงื ่อนไขห้ามเข้าใกล้
ผู้เสียหายหรือห้ามเข้าเขตที่ก าหนด มีส่วนช่วยคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายหรือพยานและป้องกันการ
กระท าผิดซ า้ ลดจ านวนผู้ต้องขังในเรือนจ า อย่างไรก็ตาม พบปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการใช้ก าไล 
EM ด้านอุปกรณ์ ก าไล EM มีขนาดใหญ่ แบตเตอรี่ใช้งานได้ไม่นาน ก าไล EM มีไม่เพียงพอ ด้าน
ผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจ าวัน ผู้ติดก าไล EM ส่วนใหญ่รู้สึกอับอาย กลัวถูกเลิกจ้าง ด้านความ
ร่วมมือของผู้ติดก าไล EM พบว่าผู้ติดก าไล EM บางรายชาร์จแบตเตอรี่ไม่สม ่าเสมอ บางรายตัดท าลาย
อุปกรณ์ ด้านแนวทางปฏิบัติการใช้ก าไล EM ยังไม่เป็นแนวทางเดียวกัน ข้อเสนอแนะจากการศึกษา
ครั้งนี้ คือ ควรจัดสรรก าไล EM และอุปกรณ์เสริมให้เพียงพอ ปรับเปลี่ยนก าไล EM ให้เล็กลง ไม่ให้
ผู้อื่นสังเกตเห็นได้ง่าย พัฒนาอุปกรณ์การชาร์จและแบตเตอรี่ให้ใช้งานได้นานขึ้น และก าหนดแนวทาง
ปฏิบัติการใช้ก าไล EM ให้เป็นแนวทางเดียวกัน  
 
ค าส าคัญ:  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว   ก าไล EM   ปล่อยชั่วคราว   

 
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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บทน า 
 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 29 บัญญัติว่า ในคดีอาญา ให้

สันนิษฐานไว้ก่อนว่า ผู้ต้องหาหรือจ าเลยไม่มีความผิด และก่อนมีค าพิพากษาอันถึงท่ีสุดแสดงว่าบุคคล
ใดได้กระท าความผิด จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู ้กระท าความผิดมิได้  ซึ ่งเป็นการวาง
หลักประกันคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้ต้องหาหรือจ าเลย โดยการควบคุมหรือคุมขังผู้ต้องหาหรือ
จ าเลยให้กระท าได้เพียงเท่าที่จ าเป็น เพื่อป้องกันมิให้มีการหลบหนี แสดงว่าโดยหลักการแล้ว จะ
ควบคุมผู้ต้องหาหรือจ าเลยไม่ได้ เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นตามที่กฎหมายบัญญัติเท่านั้น นอกจากนี้
รัฐธรรมนูญยังได้บัญญัติรับรองสิทธิที่จะได้รับการปล่อยชั่วคราวหรือการประกันตัวไว้ว่า ค าขอประกัน
ผู้ต้องหาหรือจ าเลยในคดีอาญาต้องได้รับการพิจารณาและจะเรียกหลักประกันจนเกินควรแก่กรณีมิได้ 
การไม่ให้ประกันต้องเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา 108/1 บัญญัติว่า การสั่งไม่ให้ปล่อยชั่วคราว จะกระท าได้ต่อเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อเหตุใดเหตุ
หนึ ่งดังต่อไปนี้ (1) ผู ้ต ้องหาหรือจ าเลยจะหลบหนี (2) ผู ้ต ้องหาหรือจ าเลยจะไปยุ ่งเหยิงกับ
พยานหลักฐาน (3) ผู้ต้องหาหรือจ าเลยจะไปก่อเหตุอันตรายประการอื่น (4) ผู้ร้องขอประกันหรือ
หลักประกันไม่น่าเชื่อถือ (5) การปล่อยชั่วคราวจะเป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อการ
สอบสวนของเจ้าพนักงานหรือการด าเนินคดีในศาล  

ปัจจุบันมีพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 30) 
พ.ศ. 2558 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยชั่วคราว 
มาตรา 108 บัญญัติว่า ในการอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว เจ้าพนักงานซึ่งมีอ านาจสั่งให้ปล่อยชั่วคราว
หรือศาลจะก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับที่อยู่หรือเงื่อนไขอ่ืนใดให้ผู้ถูกปล่อยชั่วคราวปฏิบัติ หรือในกรณีที่ผู้
นั้นยินยอมจะสั่งให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใดที่สามารถใช้ตรวจสอบหรือจ ากัดการ
เดินทางของผู้ถูกปล่อยชั่วคราวก็ได้  ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการหลบหนี หรือภัยอันตราย หรือความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้น อันเป็นการให้อ านาจเจ้าพนักงานหรือศาลสั่งใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือ
อุปกรณ์อ่ืนใดที่สามารถใช้ตรวจสอบหรือจ ากัดการเดินทางของผู้ถูกปล่อยชั่วคราว  

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หมายความว่า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว หรืออุปกรณ์อ่ืนใดที่
ใช้ติดตามตัว โดยใช้สวมใส่ข้อมือ ข้อเท้า หรืออวัยวะส่วนอื ่นใดของบุคคล ซึ ่งรับส่งสัญญาณ
อิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช้ควบคุม ตรวจสอบ หรือจ ากัดการเดินทาง บริเวณหรืออาณาเขตของ
บุคคล (ระเบียบส านักงานศาลยุติธรรม, 2561, น. 1) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring 
: EM ) หรือที่มักเรียกโดยให้เข้าใจง่ายๆ ว่า “ก าไล EM” ประกอบด้วยตัวอุปกรณ์ส่งและรับสัญญาณ 
มีลักษณะคล้ายนาฬิกาหรือสายรัดข้อเท้า โดยมีศูนย์ควบคุมกลางท าหน้าที่ควบคุมดูแลระบบและการ
ท างานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว เมื่อสวมใส่และเปิดใช้งานแล้วจะสามารถตรวจสอบ
ต าแหน่งที่อยู่และการเดินทางของผู้สวมใส่ได้ 
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ส านักงานศาลยุติธรรมได้จัดให้มีการน าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการติดตามผู้ถูกปล่อย
ชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561  เริ่มด าเนินการในศาลน าร่อง 23  ศาล ต่อมามีศาลเข้าร่วม
โครงการเพิ่มเติมอีก 141 ศาล รวมทั้งสิ้น 164 ศาล มีสื่อมวลชนน าเสนอข่าวการใช้ก าไล EM เช่น พบ
ผู้ต้องหารายแรก ท าลายอุปกรณ์ติดตามตัวหรือก าไล EM (ชนะชัย แก้วผาง, 2561) ติดก าไล EM หนี 
49 จับได้ 18 ราย (กรุงเทพธุรกิจ, 2561) รวบผัวเมีย ตัดก าไล EM หนีคดีโกงแชร์ออนไลน์ 120 ล้าน 
เผยกลัวติดคุก (ข่าวสดออนไลน์, 2562) ต ารวจบุกจับคาบ้าน! ตี๋ แก๊งปาร์ตี้บ้านบางบัวทอง คดี 'ลัลลา
เบล' ปมก าไล EM (ข่าวสดออนไลน์,2563) ไล่จับสมาชิกแก๊งปาร์ตี ้บางบัวทอง ติด “EM” ไม่ยอม
ชาร์จแบต (เดลินิวส์ออนไลน์, 2563) สะท้อนถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ก าไล EM น าไปสู่ค าถาม
การวิจัยว่า การน าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวมาใช้ในการปล่อยชั่วคราวของศาลยุติธรรมใน
จังหวัดพิษณุโลกมีประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด จังหวัดพิษณุโลกมีศาลยุติธรรมตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ 5 
ศาล ประกอบด้วย ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 6 ศาลจังหวัดพิษณุโลก ศาลแขวง
พิษณุโลก ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก และศาลแขวงนครไทย  แต่ศาลเยาวชนและ
ครอบครัวจังหวัดพิษณุโลกมิได้มีการสั่งใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ศึกษาจึงศึกษาเฉพาะกรณีของศาล
อาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 6 ศาลจังหวัดพิษณุโลก ศาลแขวงพิษณุโลก และศาลแขวง
นครไทย ด้วยเหตุที่กล่าวมาข้างต้น การศึกษาการน าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวมาใช้ในการ
ปล่อยชั่วคราว จึงมีความจ าเป็น เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาการน าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการ
ปล่อยตัวชั่วคราวให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 
1)  เพ่ือศึกษาถึงหลักการ แนวคิดและแนวทางในการน าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวมา

ใช้ในการปล่อยชั่วคราว  
2) เพื่อศึกษาถึงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการน าอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวมาใช้ในการปล่อยชั่วคราว 
3) เพื่อประเมินผลการด าเนินงานในการน าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวมาใช้ในการ

ปล่อยชั่วคราวของศาลยุติธรรมในจังหวัดพิษณุโลก 
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วิธีการศึกษา 
 
การศึกษานี้มุ ่งศึกษาความเฉพาะเจาะจงและท าความเข้าใจในบุคคลใดบุคคลหนึ่งผ่าน

ความคิด ความรู้สึกและกระบวนการตัดสินใจของบุคคลนั้นโดยเฉพาะ ดังนี้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ผู้บริหารศาล ผู้พิพากษา เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่ถูกสั่งให้ใช้
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ผู้ต้องหาหรือจ าเลย ถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์โดยตรงและสามารถ
ให้ความรู้แก่ผูศ้ึกษาได้เป็นอย่างดี ผู้ศึกษาจึงใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ  

การศึกษานี้ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) และใช้รูปแบบการสัมภาษณ์แบบ
กึ่งมีโครงสร้าง ใช้วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sapling) ประกอบด้วย 
ผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่ได้รับการปล่อยชั่วคราวโดยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  (ผู้ติดก าไล EM) 15 คน 
เจ้าหน้าที่ศาล 3 คน ผู้พิพากษา 9 คน และผู้บริหารศาล 3 คน รวมทั้งสิ้น 30 คน ด าเนินการเก็บ
ข้อมูลระหว่างเดือนกรกฎาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2563  

 ในการเก็บข้อมูลจากผู้เข้าร่วมการวิจัย ได้ค านึงถึงจริยธรรมการวิจัย เนื่องจากการท า
วิจัยทางสังคม อาจน าไปสู ่ความเสียหายของบุคคลผู ้เกี ่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นทางร่างกาย จิตใจ 
ทรัพย์สิน หรือชื่อเสียง (Henn et al., 2009 อ้างถึงใน ติญทรรศน์ ประทีปพรณรงค์, 2561, น. 122) 
โดยผู้ศึกษาได้แจ้งแก่ผู้เข้าร่วมวิจัยทุกคนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การวิจัย รวมทั้งสิทธิของผู้เข้าร่วม
เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมทุกคนได้เข้าใจการด าเนินงานวิจัยและให้ความยินยอมในการร่วมงานวิจัย การเปิดเผย
ตัวตนของผู้เข้าร่วมการวิจัยอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิของ
ผู้เข้าร่วมวิจัย ผู้ศึกษาจึงปกปิดตัวตนของผู้เข้าร่วมวิจัย โดยปกปิดชื่อ ภูมิล าเนา ต าแหน่งหน้าที่การ
งาน และใช้การล าดับหมายเลขตามล าดับการสัมภาษณ์ก่อนหลังแทน และผู้ศึกษาได้เก็บรักษาข้อมูล
ที ่ได้รับจากการท าวิจัยและมิได้แบ่งปันข้อมูลแก่บุคคลอื ่นใด และมิได้เก็บข้อมูลไว้ในอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้กันเป็นสาธารณะด้วย  

 

ผลการศึกษา 
  

จากการวิเคราะห์ผลการศึกษา สามารถสรุปผลการศึกษาด้านต่าง ๆ ได้ดังนี้ 
1) ประโยชน์ของการน าก าไล EM มาใช้ในการปล่อยชั่วคราว 
ผู้ติดก าไล EM ส่วนใหญ่ แสดงความเห็นไปในทางเดียวกันว่า การน าก าไล EM มาใช้ในการ

ปล่อยชั่วคราว ท าให้ผู้ต้องหาหรือจ าเลยได้รับการปล่อยตัว ไม่ต้องถูกคุมขังระหว่างพิจารณาคดี เป็น
การให้โอกาสผู้ต้องหาหรือจ าเลยอย่างเท่าเทียมกัน 
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การติดก าไล EM มันดี ดีกว่าอยู่ข้างใน (หมายถึง ดีกว่าต้องขังในเรือนจ า) (ผู้ ให้สัมภาษณ์
ล าดับที่ 6, ผู้ติดก าไล EM, สัมภาษณ์เม่ือวันที่ 30 กรกฎาคม 2563)  

เงินไม่มีค่ะ ก็มีให้ลูกได้กินได้ใช้ กับลูกได้ไปโรงเรียนวันๆ แค่นั้นแหละ ประโยชน์
ของ EM ก็มีค่ะ ตรงที่เราไม่ต้องหาเงินนั่นแหละ (หมายถึง ไม่ต้องหาเงินหรือหลักทรัพย์มา
วางเป็นหลักประกัน) มีประโยชน์กับคนยากคนจน (ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่ 18, ผู้ติดก าไล 
EM, สัมภาษณ์เม่ือวันที่ 24 สิงหาคม 2563) 

สะดวกดี ไม่ต้องหาหลักประกัน ไม่ต้องไปวิ่งเต้นหาเช่าหลักทรัพย์ ผมไม่ใช่คนที่นี่
ด้วย ญาติพี่น้องก็อยู่ต่างจังหวัด ท าให้ไม่ต้องเป็นภาระแก่ญาติที่ต้องมาท าเรื ่องหรือหา
หลักทรัพย์มาประกันตัว (ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่ 24, ผู้ติดก าไล EM, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 28 
สิงหาคม 2563) 
 

ในขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ศาลที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการน าก าไล EM มาใช้ในการปล่อย
ชั่วคราว ได้ให้ความเห็นที่สอดคล้องกับผู้ติดก าไล EM ข้างต้นว่า การน าก าไล EM มาใช้ เป็นการเพ่ิม
ช่องทางหรือเป็นทางเลือกหนึ่งให้แก่ผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่ไม่มีหลักประกัน หรือมีหลักประกันแต่มีไม่
เพียงพอที่จะใช้ประกันตัวได้ เป็นการให้โอกาสผู้ต้องหาหรือจ าเลยได้ใช้ชีวิตอย่างปกติ ไม่ต้องถูกคุมขัง
ในเรือนจ าระหว่างพิจารณา ลดความเหลื่อมล ้าระหว่างคนรวยและคนจน และสร้างความเท่าเทียมกัน
ในกระบวนการยุติธรรม  

เจ้าหน้าที่ศาลรายหนึ่ง อธิบายเหตุผลว่า 
  
ผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่ไม่ได้กระท าความผิด การได้รับการปล่อยชั่วคราวย่อมไม่ท าให้ผู้ต้องหา
หรือจ าเลยเกิดตราบาปในใจหรือต้องจดจ าประสบการณ์หากต้องถูกคุมขังในเรือนจ าใน
ระหว่างพิจารณาของศาล การน าก าไล EM มาใช้ ท าให้หน่วยงานสามารถจัดเก็บข้อมูลและ
ติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ต้องหาหรือจ าเลยได้ตลอดเวลา หากหลบหนีก็สามารถติดตาม
ตัวผู้ต้องหาหรือจ าเลยได้ และเมื่อได้ตัวผู้ต้องหาหรือจ าเลย ศาลจะได้ด าเนินการตาม
กระบวนการของกฎหมายต่อไป มีผลให้มีตัวจ าเลย จ าเลยถูกลงโทษตามกฎหมายและท าให้
สังคมสงบสุข นอกจากนี้การติดก าไล EM ยังสามารถป้องกันการกระท าผิดกฎหมายได้ หาก
พบว่าผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่ติดก าไล EM เข้าไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการกระท าผิด (ผู้ให้
สัมภาษณ์ล าดับที่ 25, เจ้าหน้าที่, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563) 
 
ผู้พิพากษาส่วนใหญ่ให้ความเห็นไปในทางเดียวกันว่า การน าก าไล EM มาใช้ในการปล่อย

ชั่วคราว ท าให้ผู้ต้องหาหรือจ าเลยมีโอกาสได้รับการปล่อยตัวมากข้ึน ช่วยลดความเหลื่อมล ้าทางสังคม 
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เป็นการเพิ่มทางเลือกหนึ่งให้ผู้ที่มีรายได้น้อยหรือที่ไม่สามารถหาหลักประกัน เป็นการยกระดับการ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ลดจ านวนคนต้องขังในเรือนจ าได้  

 
ในคดีท่ีมีอัตราโทษสูง หรือผู้ต้องหาหรือจ าเลยอาจมีพฤติการณ์หลบหนี การน าก าไล EM มา
ใช้ในการปล่อยชั่วคราว เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ท าให้ผู้ต้องหาหรือจ าเลยได้รับการปล่อยชั่วคราว
มากขึ้น ช่วยให้ไม่ต้องถูกคุมขังโดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะคดีที่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่ศาลอาจรอ
การลงโทษได้ หากผู้ต้องหาหรือจ าเลยไม่มีหลักทรัพย์มาประกันตัว ผู้ต้องหาหรือจ าเลยอาจ
ถูกคุมขังในระหว่างพิจารณา (ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่ 26, ผู้พิพากษา, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 1 
กันยายน 2563) 

ในความผิดที่ผู้ต้องหาหรือจ าเลยอาจมีพฤติกรรมข่มขู่คุกคามผู้เสียหาย ผู้พิพากษา
อาจก าหนดเงื่อนไขห้ามเข้าใกล้ผู ้เสียหายหรือสถานที่ที ่ก าหนดไว้ หรือห้ามก่อเหตุห รือ
กระท าการอื่นที่สุ่มเสี่ยงต่อการกระท าผิดซ ้า การติดก าไล EM สามารถควบคุมตรวจสอบ
ผู้ต้องหาหรือจ าเลยได้ว่าฝ่าฝืนเงื่อนไขของศาลหรือไม่ เป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย
ส่วนหนึ่ง ท าให้ผู้เสียหายอุ่นใจว่าศาลได้ก าหนดเงื่อนไขการคุ้มครองความปลอดภัยของ
ผู้เสียหาย หากปรากฏว่าจ าเลยฝ่าฝืนเงื่อนไขเข้าใกล้บ้านของผู้เสียหาย ศาลก็มีข้อมูลเพียง
พอที่จะเพิกถอนการให้ปล่อยชั่วคราว (ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่ 19, ผู้พิพากษา, สัมภาษณ์เมื่อ
วันที่ 26 สิงหาคม 2563) 
 

ในขณะที่ผู้พิพากษารายหนึ่ง ไม่เห็นด้วยกับการน าก าไล EM มาใช้ในการปล่อยชั่วคราว โดย
ให้เหตุผลว่า 
 

การปล่อยชั่วคราวของศาล ยึดถือยี่ต๊อกประกัน (บัญชีมาตรฐานกลางการเรียกประกันและ
หลักประกันการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย) ที่เรียกหลักประกันสูงเกินไป ท าให้
ผู ้ต้องหาหรือจ าเลยไม่สามารถเข้าถึงสิทธิที ่จะได้รับการปล่อยชั่วคราว ดังนั้น ควรจะใช้
วิธีการแก้ไขบัญชีดังกล่าว โดยลดการเรียกประกันและหลักประกัน เพื่อลดความเหลื่อมล ้า
ไม่ให้ผู้ต้องหาหรือจ าเลยถูกคุมขังในระหว่างพิจารณา ก าไล EM ไม่สามารถใช้แก้ไขปัญหา
เรื่องการหลบหนีของผู้ต้องหาหรือจ าเลยได้ แต่เป็นเพียงอุปกรณ์สร้างความเชื่อมั่นในการสั่ง
ประกันของผู้พิพากษามากกว่า ควรที่จะแก้ไขการเรียกหลักประกันให้ลดน้อยลง และควร
พิจารณาพฤติการณ์ว่าผู้ต้องหาหรือจ าเลยจะหลบหนีหรือไม่ มากกว่าจะดูท่ีอัตราโทษ แม้จะ
เป็นคดีที่มีอัตราโทษสูง แต่ถ้าผู้ต้องหาหรือจ าเลยไม่มีพฤติการณ์หลบหนี ก็ควรให้ปล่อย
ชั่วคราวโดยไม่ต้องวางหลักทรัพย์หรือใช้ก าไล EM (ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่ 28, ผู้พิพากษา, 
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563) 
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 อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษา พบว่า ผู้เข้าร่วมการวิจัยส่วนมาก เห็นด้วยกับการน าก าไล EM 
มาใช้ในการปล่อยชั่วคราว ด้วยเหตุผลที่ว่า การน าก าไล EM มาใช้ เป็นการยกระดับการคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนขั้นพ้ืนฐาน ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมกัน และเป็น
การให้โอกาสผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่มีฐานะยากจนได้กลับมาใช้ชีวิตปกติในสังคม สามารถท างานมี
รายไดเ้ลี้ยงดูครอบครัว หรือน าเงินมาชดเชยเยียวยาความเสียหายแก่ผู้เสียหายได้ ช่วยลดปัญหาความ
เหลื่อมล ้าในสังคม และลดคนต้องขังในเรือนจ าได้ 

2)  ปัญหาหรืออุปสรรคในการใช้ก าไล EM 
(1)  ด้านอุปกรณ์ 
ผู้ติดก าไล EM  ส่วนใหญ่ให้ความเห็นไปในทางเดียวกันว่า ก าไล EM มีปัญหาหลายอย่าง 
   

เครื่องมันร้อน เครื่องมันไม่ติด ก็ไปเปลี่ยนอันใหญ่ (ก าไล EM รุ่นที่ 1) ออก เอาเครื่องนี้ 
(ก าไล EM รุ่นที่ 2) ใส่แทน ชาร์จไฟบ่อย อย่างสมมติตอนนอน ก็นอนชาร์จไปเลย พอเต็มก็
ออก นอนชาร์จ... (ผู ้ให้สัมภาษณ์ล าดับที ่ 6, ผู ้ต ิดก าไล EM, สัมภาษณ์เมื ่อวันที ่ 30 
กรกฎาคม 2563) 

เครื่องเสียบ่อย เคยมาเปลี่ยนเครื่องใหม่ ชาร์จไฟเข้ายาก สายชาร์จที่ให้ไปชาร์จไฟ
ไม่เข้า เป็นที่ตัวเครื่อง บางทีก็ร้องเอง พอชาร์จไม่เข้า เครื่องก็ร้อง (ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่ 7, 
ผู้ติดก าไล EM, สัมภาษณ์เม่ือวันที่ 3 สิงหาคม 2563) 

แบตเตอรี่ ที่บอกว่าใช้ได้ 12 ชั่วโมง มันได้ไม่ถึง บางทีก็ได้ประมาณ 7 ถึง 8 ชั่วโมง 
อะไรเงี้ย แต่ก็ คือจะต้องเสียบตลอดเวลา เคยปล่อยแล้ว มันแค่ไม่ก่ีชั่วโมง แล้วมันร้อง (ผู้ให้
สัมภาษณ์ล าดับที่ 18, ผู้ติดก าไล EM, สัมภาษณ์เม่ือวันที่ 24 สิงหาคม 2563) 

 
เจ้าหน้าที่ศาลที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการน าก าไล EM มาใช้ในการปล่อยชั่วคราว ได้

ให้ข้อมูลในท านองเดียวกันกับผู้ติดก าไล EM ว่า 
 
แบตเตอรี่ของก าไล EM ทั้งรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 สามารถใช้งานจริงได้ไม่เกิน 6 ชั่วโมงต่อการ
ชาร์จ 1 ครั้ง ผู้ต้องหารายหนึ่งเล่าให้ฟังว่า บางครั้งต้องตื่นนอนกลางดึกเพ่ือมาชาร์จไฟ (ผู้ให้
สัมภาษณ์ล าดับที่ 14, เจ้าหน้าที,่ สัมภาษณ์เม่ือวันที่ 20 สิงหาคม 2563) 

ก าไล EM มีอุณหภูมิสูงขณะชาร์จแบตเตอรี่ ซึ่งจะท าให้จ าเลยกังวลเพราะก าไล EM 
ติดอยู่กับข้อเท้าของจ าเลย แบตเตอรี่ชาร์จไฟไม่เข้าและค่อนข้างหมดไว บางครั้งต้องเสียบ
สายชาร์จเกือบตลอดเวลา อุปกรณ์ที่ช ารุดบ่อยที่สุด คือ สายชาร์จขาดกับหัวขั้วชาร์จหลุด 
บางครั้งระบบเตือนว่าสายรัดถูกท าลาย แต่ตรวจสอบแล้วพบว่าเส้นใยแก้วที่อยู่ภายในสาย
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รัดก าไล EM หักหรือช ารุด แท้จริงแล้วสายรัดไม่ได้ถูกท าลาย (ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่ 25, 
เจ้าหน้าที,่ สัมภาษณ์เม่ือวันที่ 31 สิงหาคม 2563) 
 

(2)  ผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจ าวันหรือการประกอบอาชีพ 
ผู้ติดก าไล EM ส่วนใหญ่ ให้ความเห็นไปในทางเดียวกันว่า การใช้ก าไล EM มีผลกระทบ

ต่อการประกอบอาชีพหรือการใช้ชีวิตประจ าวัน 
 

เวลาไปท างาน มันดัง ไม่อยากให้เขาได้ยิน ก็เลยพยายามชาร์จ  ไม่อยากให้คนอื่นรู้ กลัวคน
จ้างเขาจะนั่น ไม่อยากให้เขาเห็น รายได้ที่เราได้ จะหยุด จะไม่มีรายได้ไปใช้หนี้เขา ไม่สะดวก 
มันขัดแย้งกับงานที่เราท า กลัวเขาเห็นปุ๊บ เขาไม่จ้างเรา เราก็ไม่มีตังค์ไปใช้เขา (ผู้ให้
สัมภาษณ์ล าดับที่ 6, ผู้ติดก าไล EM, สัมภาษณ์เม่ือวันที่ 30 กรกฎาคม 2563) 

ติดก าไล EM มาประมาณสัปดาห์ ถ้ามันไม่เจ็บ หรือไม่มีผลกระทบอะไรต่อขา มันก็
จะไม่เป็นไร แต่ทีนี้มันขูดขา มันเจ็บ ท าให้เกิดแผลช ้า แผลกดทับ... ใส่ถุงเท้าตลอด ก็ยังเขียว
ช ้าเลย....เวลาเราไปขายของ เราก็ถูกมอง ใส่กางเกงขายาวตลอด แต่เวลามันร้อง... ต้องคอย
ชาร์จตลอด กลัวมันร้องข้างนอก กลายเป็นเราต้องกังวลกับการคอยชาร์จตลอด เพราะกลัว
ว่าเวลาท างาน แล้วมันร้อง (ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่ 18, ผู้ติดก าไล EM, สัมภาษณ์เม่ือวันที่ 24 
สิงหาคม 2563)  
 

ข้อมูลจากการศึกษานี้ สะท้อนปัญหาที่เกิดข้ึนจากการใช้ก าไล EM ว่า มีปัญหาเรื่องชาร์จ
ไฟไม่เข้า สายชาร์จมีปัญหา ใช้เวลาชาร์จนานเกินไป แบตเตอรี่หมดเร็วเกินไป และอุปกรณ์การชาร์จ
ช ารุดบ่อย รวมทั้งมีผลกระทบต่อการการใช้ชีวิตประจ าวัน ผู้ติดก าไล EM ส่วนใหญ่รู้สึกอับอาย ไม่
อยากให้คนอื่นรู้ กลัวนายจ้างเลิกจ้าง ก าไล EM ท าให้เกิดแผลฟกช ้าหรือแผลกดทับ วิตกกังวลกับการ
ต้องคอยชาร์จไฟตลอดเวลา กลัวก าไล EM ร้องเตือนเสียงดังแล้วท าให้คนอื่นรูว้่าติดก าไล EM 

(3)  ด้านความรู้ความเข้าใจและความร่วมมือของผู้ต้องหา/จ าเลย  
เจ้าหน้าที่ศาลได้ให้ข้อมูลไปในทางเดียวกันว่า ผู้ติดก าไล EM บางรายขาดความเอาใจใส่

ในการดูแลรักษา เช่น ชาร์จแบตเตอรี่ไม่สม ่าเสมอ บางรายติดก าไล EM แล้วไปเดินลุยโคลนลุยน ้า ท า
ให้เครื่องช ารุดเสียหาย ต้องน าก าไล EM กลับมาขอเปลี่ยนอุปกรณห์ลายครั้ง  

(4)  ด้านเจ้าหน้าที่ (จ านวนเจ้าหน้าที่ / ความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่)  
เจ้าหน้าที่ศาลรายหนึ่ง แสดงความเห็นว่า อัตราก าลังของเจ้าหน้าที่ในปัจจุบันไม่เพียงพอ 
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อัตราก าลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ เพราะการน าก าไล EM มาใช้ในการปล่อยชั่วคราว มีการ
ด าเน ินงานหลายขั ้นตอนตั ้งแต่การจัดท าค  าร ้องขอปล่อยชั ่วคราวโดยใช้อ ุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ การติดตั้งอุปกรณ์ การติดตามตรวจสอบความเคลื่อนไหวของผู้ต้องหาหรือ
จ าเลยที่ได้รับการปล่อยชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นระยะ ๆ และรายงานต่ อ
ศาลเพื่อให้สามารถติดตามจับกุมผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่หลบหนีได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการ
ดูแล รักษา ส่งคืนก าไล EM และประสานงานกับศาลอ่ืนในการเปลี่ยนอุปกรณ์ให้กับผู้ต้องหา 
(ผู้ให้สัมภาษณ์ล าดับที่ 29, เจ้าหน้าที่, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563) 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
  

1)  สรุป อภิปรายผล 
ผลการศึกษานี้ พบว่า ผู้เข้าร่วมการวิจัยส่วนมาก มีความเห็นว่า การน าก าไล EM มาใช้ใน

การปล่อยชั่วคราว เป็นประโยชน์แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
ในด้านของผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่ได้รับการปล่อยชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตาม

ตัว (ผู้ติดก าไล EM) พบว่า ผู้ติดก าไล EM ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง มีรายได้ต่อเดือน 5,000 ถึง 
10,000 บาท และผู้ติดก าไล EM ทุกคนไม่มีเงินสดหรือทรัพย์สินที่จะน ามาเป็นหลักประกันในการขอ
ปล่อยชั่วคราว การน าก าไล EM มาใช้เป็นทางเลือกหนึ่งให้แก่ผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่ไม่มีหลักประกัน 
หรือมีหลักประกันแต่มีไม่เพียงพอที่จะใช้ประกันตัวได้ ช่วยลดภาระในการกู้เงิน ยืมหรือเช่าหลักทรัพย์
มาประกันตัว และช่วยลดความเหลื่อมล ้าทางสังคม ท าให้ผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่มีฐานะยากจนได้รับ
การปล่อยตัว ไม่ต้องถูกคุมขังระหว่างพิจารณาคดี ซ่ึงเป็นการให้โอกาสผู้ต้องหาหรือจ าเลยเข้าถึงสิทธิ
ที่จะได้รับการปล่อยชั่วคราวอย่างเท่าเทียมกัน  

ในด้านของผู้เสียหายหรือพยาน การติดก าไล EM โดยก าหนดเงื่อนไขห้ามเข้าใกล้ผู้เสียหาย 
หรือห้ามเข้าเขตท่ีก าหนด มีส่วนช่วยคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายหรือพยาน  

ในด้านของสังคม การติดก าไล EM มีส่วนช่วยป้องกันการกระท าผิดกฎหมายได้ หากพบว่าผู้
ติดก าไล EM เข้าไปในพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงในการกระท าผิด  

ในด้านของหน่วยงานศาล ก าไล EM มีระบบติดตามตัว ช่วยก ากับให้ผู้ต้องหาหรือจ าเลยมา
ศาลตามนัด ช่วยป้องปรามมิให้ผู้ต้องหาหรือจ าเลยกระท าผิดซ ้า ช่วยลดจ านวนผู้ต้องหาที่หลบหนีใน
ระหว่างพิจารณา ท าให้ลดภาระในการบังคับคดีผู้ประกันได้ส่วนหนึ่ง 

ในด้านของต ารวจ ท าให้ต ารวจสามารถตรวจสอบที่อยู่และติดตามจับกุมผู้ต้องหาหรือจ าเลย
ได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น  
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ในด้านของเรือนจ า การที่ผู้ต้องหาหรือจ าเลยได้รับการปล่อยชั่วคราวมากขึ้น ส่งผลให้จ านวน
ผู้ต้องขังในเรือนจ าลดลง ลดภาระของเรือนจ าในการดูแลผู้ต้องขัง 

ในด้านของผู้พิพากษา ในคดีท่ีมีอัตราโทษสูง แม้ผู้ต้องหาหรือจ าเลยจะมีเงินหรือหลักทรัพย์ที่
จะน ามาประกันตัว แต่ถ้าปล่อยไปโดยไม่ติดก าไล EM ผู ้ถูกปล่อยชั ่วคราวอาจจะหลบหนีไป
ต่างประเทศ เมื่อผู้ต้องหาหรือจ าเลยยินยอมใช้ก าไล EM ผู้พิพากษากอ็าจสั่งอนุญาตให้ประกันตัวได้  

ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปาลิดา มณีโชต (2559, น. 73) ที่พบว่า การน า
เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปล่อยชั่วคราวในคดีที่เข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ศาลก าหนด 
เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ไม่ดีที่ตกเป็นจ าเลยมีโอกาสได้รับการปล่อยตัวเพ่ิม
มากขึ้น ไม่เป็นภาระแก่จ าเลยที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ไม่ดี ไม่มีหลักประกันในการขอปล่อยชั่วคราว 
ทั้งยังเป็นการสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมกันให้แก่บุคคล นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับรายงาน
ประเมินความคุ้มค่าโครงการส่งเสริมการน าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับตรวจสอบหรือจ ากัดการ
เดินทางของบุคคลมาใช้ในการปล่อยชั่วคราวของ ส านักงานศาลยุติธรรม (2561, น. 48) ซึ่งพบว่า ผล
การประเมินในมิติผลกระทบด้านการให้โอกาสผู้กระท าความผิดที่ไม่ควรถูกส่งตัวเข้าสู่ระบบเรือนจ า
ได้กลับมาใช้ชีวิตปกติในสังคม สามารถท างานได้ สามารถสร้างรายได้ แบ่งเบาภาระได้ มีประโยชน์กับ
ผู้ต้องหาที่มีฐานะยากจนได้เป็นอย่างมาก รัฐสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ที ่เข้าร่วม
โครงการแล้วไม่ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจ า ผลกระทบที่มีต่อสังคม สามารถลดปัญหาความเหลื่อมล ้าใน
สังคม เป็นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนขั้นพ้ืนฐาน คนยากจนสามารถเข้าถึงความยุติธรรม
ได้อย่างเท่าเทียมกันตามรัฐธรรมนูญ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ คมศักดิ์ โตโภชนพันธ์ (2562, 
บทคัดย่อ) ที่พบว่า ระบบประเมินความเสี่ยงและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นมาตรการทดแทนการ
เรียกหลักประกันหรือทรัพย์สินหรือเงินประกันเพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล ้า ไม่เป็นธรรมในการได้รับ
การปล่อยชั่วคราวและเพิ่มโอกาสให้ผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่มีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดี มีโอกาสได้รับ
อนุญาตปล่อยชั่วคราวเพิ่มมากข้ึน ช่วยลดปริมาณผู้ต้องขังในเรือนจ าทั้งก่อนหรือระหว่างการพิจารณา
คดี ทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธีรชญาน์  ศิริชัชวาลวงศ์ , อรปรียา หวังนุรักษ์ และซูไฮลา กือโด 
(ม.ป.ป.) ที่พบว่า การน าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปล่อยชั่วคราวนั้นถือเป็นการลดความ
เหลื่อมล ้าในด้านฐานะทางสังคมของผู้ต้องหาหรือจ าเลย ลดความแออัดของสถานที่ระหว่างรอการ
พิจารณาของศาลได้เป็นอย่างดี  

นอกจากประโยชน์ของก าไล EM ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เกี่ยวกับหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขการ
สั่งใช้ก าไล EM นั้น ผลการศึกษาวิจัยนี้ พบว่า ในการปล่อยชั่วคราวโดยก าหนดเงื่อนไขพิเศษ เช่น 
ห้ามเข้าไปในสถานที่ที่ก าหนด ห้ามเข้าใกล้ผู้เสียหาย ห้ามเข้าใกล้เขตท่ีก าหนด หรือห้ามออกจากบ้าน
ในเวลากลางคืน ควรใช้ในความผิดฐานท าร้ายร่างกาย ฐานกระท าความรุนแรงในครอบครัว ความผิด
เกี่ยวกับเพศ ความผิดต่อชีวิตหรือเสรีภาพ หรือความผิดที่จ าเลยมีพฤติกรรมข่มขู่ คุกคาม ก่อความ
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เดือดร้อนร าคาญแก่ผู้เสียหายหรือพยาน ความผิดฐานบุกรุก ความผิดที่จ าเลยมีพฤติกรรมเที่ยวเตร่ใน
เวลากลางคืนแล้วไปกระท าความผิด ความผิดฐานแข่งรถในทาง ทั้ งนี้เพื่อป้องกันการก่อเหตุอันตราย
หรือกระท าความผิดซ ้า และตรวจสอบว่าผู้ต้องหาหรือจ าเลยได้ปฏิบัติตามเงื ่อนไขที่ศาลก าหนด
หรือไม่ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปาลิดา มณีโชต (2559, น. 80) ที่พบว่า เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มี
คุณสมบัติส าคัญที่สามารถน ามาใช้กับมาตรการและเงื่อนไขที่ศาลก าหนดได้ เช่น การห้ามออกนอก
เขตพื้นที่ที่ก าหนด การห้ามเข้าเขตพื้นที่ที่ก าหนด การจ ากัดความเร็วของผู้ขับขี่ยานพาหนะและการ
ติดตามเพื่อให้ทราบต าแหน่งที่อยู่ของผู้กระท าผิด เพื่อเฝ้าระวังป้องกันไม่ให้กลับไปกระท าผิดซ ้าอีก 
และสอดคล้องงานวิจัยของ ศรันยา สีมา (2559, น. 8) ที่พบว่า การน าก าไลอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ 
สามารถเพ่ิมความม่ันใจให้แก่สังคมได้ว่า หากผู้ต้องหาหรือจ าเลยหลบหนีระหว่างการปล่อยชั่วคราว ก็
สามารถที่จะน าตัวผู้นั้นกลับมาพิจารณาคดีต่อไปได้ นอกจากนั้นแล้วควรน าก าไลอิเล็กทรอนิกส์มาใช้
ควบคุมผู ้กระท าความผิดเกี ่ยวกับเพศ ผู ้กระท าความรุนแรงในครอบครัว เพื ่อปกป้องคุ ้มครอง
ผู้เสียหายให้ปลอดภัยจากการถูกท าร้าย 

ส่วนระยะเวลาในการสั่งใช้ก าไล EM ผลการศึกษานี้ พบว่า ผู้เข้าร่วมการวิจัยส่วนใหญ่ มี
ความคิดเห็นว่า ระยะเวลาในการสั่งใช้ก าไล EM เป็นไปตามขั้นตอนการด าเนินคดี ซึ่งแบ่งออกเป็น
ระหว่างสอบสวน และระหว่างพิจารณาก่อนมีค าพิพากษา แต่ผู ้เข้าร่วมการวิจัยบางส่วน แสดง
ความเห็นอีกมุมมองหนึ่งว่า ความผิดบางคดีที่จ าเลยให้การรับสารภาพ แต่อยู่ระหว่างผ่อนช าระเงินให้
ผู้เสียหาย ซึ่งเป็นเวลานานหลายปี หากจ าเลยผ่อนช าระเงินตามก าหนดและมาศาลตามนัดทุกครั้ง ไม่
มีพฤติการณ์หลบหนี ควรจะมีการก าหนดระยะเวลาในการใช้ก าไล EM ไม่เกิน 1 ปี โดยให้ท าสัญญา
ประกันเพียงอย่างเดียวหรือผ่อนปรนเรียกหลักประกันให้น้อยลง และก าไล EM เป็นอุปกรณ์ที่มีราคา
สูงและต้องมีการบ ารุงรักษา การสั่งใช้เป็นเวลานาน อาจท าให้เกิดปัญหาการใช้งานและความเสียหาย 
จึงควรมีการก าหนดระยะเวลาไว้ ส าหรับคดีที่ต้องใช้ระยะเวลาด าเนินคดีนาน หากมีการใช้ก าไล EM 
ครบตามก าหนดเวลาและจ าเลยไม่มีการหลบหนี อาจเปลี่ยนการติดตามควบคุมจ าเลยในลักษณะอ่ืน 
เช่น การใช้ผู้ก ากับดูแล เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการน าก าไล EM มาใช้จะเป็นประโยชน์แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น แต่ผลการศึกษานี้ พบว่า ยังคงมีปัญหาหรืออุปสรรคในการใช้ก าไล 
EM บางประการ ดังนี้ 

ปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ ก าไล EM เป็นก าไลข้อเท้า มีขนาดใหญ่ แบตเตอรี่หมดเร็ว ใช้งานได้
จริงเพียง 6 ถึง 8 ชั่วโมง สายชาร์จมีปัญหา ชาร์จไฟไม่เข้า ใช้เวลาชาร์จนานเกินไป สายรัดหลุดง่าย 
ก าไล EM มีไม่เพียงพอ  

ผลกระทบที่มีต่อการใช้ชีวิตประจ าวันหรือการประกอบอาชีพ ผู้ติดก าไล EM ส่วนใหญ่รู้สึก
อับอาย ไม่อยากให้คนอื่นรู้ กลัวนายจ้างเลิกจ้าง ก าไล EM ขูดขาจนเจ็บ ท าให้เกิดแผลฟกช ้าหรือแผล
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กดทับ วิตกกังวลกับการต้องคอยชาร์จไฟตลอดเวลา เพ่ือไม่ให้ก าไล EM ร้องเตือนเสียงดัง ซึ่งจะท าให้
คนอ่ืนรู้เห็นการติดก าไล EM 

ด้านความรู้ความเข้าใจและความร่วมมือของผู้ติดก าไล พบว่าผู้ติดก าไล EM ส่วนใหญ่ เข้าใจ
วิธีการใช้งานก าไล EM และดูแลรักษาอุปกรณ์ได้เป็นอย่างดี แต่มีบางรายที่ขาดความเอาใจใส่ ชาร์จ
แบตเตอรี่ไม่สม ่าเสมอ บางรายชาร์จไฟไม่เข้า ก็แก้ไขปัญหาเอง โดยตัดสายไฟแล้วเชื่อมสายไฟเอง ใช้
ก าไล EM ไม่ระมัดระวังหรือไม่ดูแลรักษาให้ดี ท าให้ก าไล EM ช ารุด บางรายพยายามตัดท าลาย
อุปกรณ์หรือสายรัดก าไล  

ด้านเจ้าหน้าที่ พบว่า ผู้เข้าร่วมการวิจัยส่วนมาก แสดงความเห็นว่า เจ้าหน้าที่มีเพียงพอและ
มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างดี แต่มีผู ้เข้าร่วมการวิจัยอีกส่วนหนึ่งแสดง
ความเห็นอีกมุมมองหนึ่งว่า เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานโดยตรงมีไม่เพียงพอ โดยเฉพาะในวันหยุดราชการ 
เจ้าหน้าที่ส่วนงานอื่นจะไม่สามารถใช้ก าไล EM ได้ ไม่มีเครื่องส าหรับทดลองเพื่อฝึกใช้ปฏิบัติงาน ใน
การติดก าไล EM ต้องใช้อุปกรณ์จริง เจ้าหน้าที่งานอ่ืนจึงไม่มีความช านาญในการใช้  การน าก าไล EM 
มาใช้ในการปล่อยชั่วคราว มีการด าเนินงานหลายขั้นตอนตั้งแต่การจัดท าค าร้องขอปล่อยชั่วคราวโดย
ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การติดตั้งอุปกรณ์ การติดตามตรวจสอบความเคลื่อนไหวของผู้ต้องหาหรือ
จ าเลยที่ได้รับการปล่อยชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นระยะ ๆ และรายงานต่อศาลเพื่อให้
สามารถติดตามจับกุมผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่หลบหนีได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการดูแล รักษา ส่งคืนก าไล 
EM และประสานงานกับศาลอื่นในการเปลี่ยนอุปกรณ์ให้กับผู้ต้องหา ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินงาน
ดังกล่าวมีประสิทธิภาพมากขึ้น ควรมีเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 1 คน ปฏิบัติงานด้านนี้โดยตรง โดยปกติ
ศูนย์ EM มีหน้าที่โดยตรงในการติดตามตรวจสอบความเคลื่อนไหวของผู้ต้องหาหรือจ าเลย แล้วแจ้ง
ข้อมูลผ่านระบบให้ศาลทราบ แต่เพื่อลดขั้นตอนการท ารายงานเสนอศาล เจ้าหน้าที่ประจ าศาลจะ
คอยตรวจสอบความเคลื่อนไหวและแจ้งเตือนผู้ต้องหาก่อนที่จะพบปัญหา เช่น การชาร์จแบตเตอรี่
ให้อยูในระดับปกติ  

ผลการศึกษานี้ พบปัญหาและอุปสรรคจากการใช้ก าไล EM ซึ่งไม่สอดคล้องกับรายงาน
ประเมินความคุ้มค่าโครงการส่งเสริมการน าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับตรวจสอบหรือจ ากัดการ
เดินทางของบุคคลมาใช้ในการปล่อยชั่วคราวของ ส านักงานศาลยุติธรรม (2561, น. 47) ซึ่งพบว่า 
ผู้ใช้อุปกรณ์มีความพึงพอใจด้านอุปกรณ์เฉลี่ยในระดับมาก และมีความพึงพอใจต่อความเหมาะสม
ด้านการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เฉลี่ยในระดับมาก  

เมื่อวิเคราะห์ผลการศึกษาแล้ว ท าให้เห็นว่า การน าก าไล EM มาใช้ เป็นการยกระดับการ
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนขั้นพื้นฐาน ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างเท่า
เทียมกัน และเป็นการให้โอกาสผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่มีฐานะยากจนได้กลับมาใช้ชีวิตปกติในสังคม 
สามารถท างานมีรายได้เลี้ยงดูครอบครัวหรือน าเงินมาชดเชยเยียวยาความเสียหายแก่ผู้เสียหายได้ 
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ช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล ้าในสังคม ลดคนต้องขังในเรือนจ า ส่งผลให้รัฐลดภาระค่าใช้จ่ายในการ
ดูแลผู้ต้องขัง รวมทั้งก าไล EM มีระบบการติดตามตัว สามารถก าหนดเงื่อนไขห้ามเข้าเขตที่ก าหนด
หรือห้ามเข้าใกล้บ้านหรือตัวผู้เสียหายได้ อันเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายหรือพยาน  

2)  ข้อเสนอแนะจากการศึกษานี้ 
เมื่อวิเคราะห์ผลการศึกษาแล้ว ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้ 

(1)  ควรจัดสรรก าไล EM ให้แต่ละศาลมากขึ้น โดยเฉพาะอุปกรณ์เสริม เช่น สายรัด สาย
ชาร์จแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ส ารอง แท่นชาร์จ ซึ่งมักจะช ารุดง่าย ควรมีส ารองไว้มากกว่าจ านวนก าไล 
EM 

(2)  ควรพัฒนาก าไล EM ให้มีขนาดเล็กลงหรือเปลี่ยนรูปแบบเป็นนาฬิกาข้อมือ ไม่ให้
ผู้อื่นสังเกตเห็นได้ง่าย  

(3)  ควรพัฒนาอุปกรณ์การชาร์จและแบตเตอรี่ให้มีความจุมากขึ้น ให้สามารถใช้งานได้
จริงไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง ต่อการชาร์จ  1 ครัง้  

(4)  ควรก าหนดแนวทางปฏิบัติการสั่งใช้ก าไล EM ให้เป็นแนวทางเดียวกัน เช่น ใน
ความผิดที่มีอัตราโทษจ าคุกไม่เกิน 10 ปี หากการกระท าไม่ร้ายแรงอุกฉกรรจ์นัก และผู้ต้องหาหรือ
จ าเลยไม่มีความเสี่ยงที่จะหลบหนีหรือไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน ควรให้ปล่อยชั่วคราว โดยไม่ต้อง
ท าสัญญาประกัน เพียงแต่สาบานตัวว่าจะมาศาลตามนัด หรือท าสัญญาประกันเพียงอย่างเดียว โดย
ไม่ต้องใช้ก าไล EM หรือวางหลักทรัพย์ โดยก าหนดหลักเกณฑ์หรือแนวทางการสั่งใช้ในแต่ละกรณีให้
ชัดเจน เป็นแนวทางเดียวกัน กรณีผู้ติดก าไล EM มีพฤติการณ์ละเลยไม่ชาร์จไฟหรือไม่มาศาลตามนัด 
ควรก าหนดเงื่อนไขให้วางหลักทรัพย์เพิ่มเติม ผู้ติดก าไล EM ที่มีพฤติการณ์ทุบท าลายอุปกรณ์หรือ
ไม่ให้ความร่วมมือ ควรให้เจ้าหน้าที่โทรศัพท์ติดต่อเรียกกลับมาตักเตือนหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขค าสั่ง 
เช่น เพิกถอนค าสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว ในการสั่งใช้ก าไล EM หากจ าเลยให้การรับสารภาพ และ
จ าเลยกับผู้เสียหายตกลงยินยอมให้จ าเลยผ่อนช าระเป็นเวลานานหลายปี และผู้เสียหายไม่คัดค้านการ
ประกันตัว ศาลไม่ควรสั่งใช้ก าไล EM แต่ควรสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว โดยท าสัญญาประกันอย่าง
เดียว ไม่ต้องวางหลักทรัพย์ หรือเปลี่ยนการติดตามควบคุมจ าเลยในลักษณะอื่น เช่น การใช้ผู้ก ากับ
ดูแล เป็นต้น หรือหากเป็นกรณีที่จ าเลยถูกฟ้องในข้อหาที่ไม่รุนแรงและไม่กระทบต่อความสงบสุขใน
สังคม หรือคดีท่ีเป็นความผิดต่อส่วนตัว เมื่อจ าเลยติดก าไล EM มาระยะหนึ่ง หากพบว่าจ าเลยมาศาล
ตามก าหนดนัดของศาลอย่างต่อเนื่อง ไม่เคยผิดนัดของศาล ควรอนุญาตให้ถอดก าไล EM และคงไว้
เพียงสัญญาประกัน นอกจากนี้ควรก าหนดช่องทางการติดต่อหรือสายด่วนเพื่อให้ผู้ต้องหาหรือจ าเลย
ปรึกษาขอค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่ได้โดยสะดวกตลอด 24 ชั่วโมง หรือก าหนดแนวทางปฏิบัติ ให้
เจ้าหน้าที่แนะน าผู้ต้องหาหรือจ าเลยว่า หากไม่เข้าใจหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน ให้โทรศัพท์
ติดต่อเจ้าหน้าที่ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ และหลังจากติดก าไล EM แล้ว ประมาณ 7 ถึง 15 วัน 
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ควรให้เจ้าหน้าที่โทรศัพท์สอบถามผู้ติดก าไล EM เกี่ยวกับการใช้งาน การชาร์จแบตเตอรี่  และการ
ดูแลรักษาก าไล EM ว่ามีปัญหาอะไรหรือไม่ การใช้ชีวิตประจ าวันของผู้ต้องหามีผลกระทบต่อเครื่ อง
หรือไม่ รวมทั้งเน้นย ้าการใช้งานก าไล EM ให้ป้องกันมิให้ฝุ่นหรือน ้าเข้าเครื่อง เพ่ือหาทางแก้ไขก่อนที่
จะเกิดปัญหาเครื่องช ารุดเสียหาย  
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ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ 

ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ พื้นท่ีจังหวัดพิษณุโลก 
 

ผกาวัลย์ พุ่มสลิด* 
 

บทคัดย่อ 
 
 การค้นคว้าอิสระ เรื่อง ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนที่อยู ่ในพื ้นที ่ป่าสงวนแห่งชาติในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  2) ปัจจัยส่วนบุคคลที่มี
ความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 
และเพ่ือศึกษาปัญหา 3) ข้อเสนอแนะของประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ น าผลการศึกษาไป
พัฒนาแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  โดยวิธีการเก็บข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างจากประชากรที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 400 คน เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติไคสแควร์ ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 ผลการศึกษาพบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 41-50 ปี จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา มีจ านวน
สมาช ิกในครอบคร ัว 4 คน ประกอบอาช ีพเกษตรกร ม ีรายได ้  5 ,000 – 10,000 บาทต ่อเด ือน  
มีระยะเวลาที่อาศัยในพ้ืนที่ 20 ปีขึ้นไป ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยภาพรวม
อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 2.312 เมื่อพิจารณารายด้านเรียงตามล าดับดังนี้ ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติ มีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และมีส่วนร่วมในการติดตาม
และประเมินผล ส่วนปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ พบว่าประชาชน พบว่าอันดับแรก คือ 
ประชาชนต้องการให้มีโครงการจ้างงานในพื ้นที ่ รองลงมาต้องให้เจ ้าหน้าที ่ป ่าไม้เพิ ่มการ
ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ เกี่ยวกับการอนุรักษ์ กฎระเบียบ และขั้นตอนการด าเนินการต่างๆตาม
ระเบียบ ของกรมป่าไม้ เนื่องจากประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจอยู่มาก และต้องการให้มีเงิน
อุดหนุนส าหรับเครือข่ายของกรมป่าไม้ ในทุก ๆ ปี เพ่ือด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  และเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ คือ ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 

ค าส าคัญ:  ป่าสงวนแห่งชาติ, การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้, การมีส่วนร่วม  

 
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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บทน า 
  

ทรัพยากรป่าไม้เป็นรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและความมั่นคงของ
ประเทศมาเป็นระยะเวลานาน ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาพื้นที่ป่าไม้ลดลง
เรื่อย ๆ โดยเมื่อปี พ.ศ. 2516 ประเทศไทยมีพ้ืนที่ป่าไม้ทั้งหมด 138,566,875 ไร่ หรือร้อยละ 43.21 ของ
พื้นที่ประเทศ แต่ปัจจุบัน ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2561 – 2562 จ านวน 102,484,072.71 ไร่ 
หรือร้อยละ 31.68 ของพื้นที่ประเทศ  มีการบุกรุกแผ้วถางเปลี่ยนพื้นที่ป่าไม้เป็นที่ดินเพื่อการ
เกษตรกรรม การยึดถือครอบครองของนายทุนเพื่อท ารีสอร์ต/บ้านพักตากอากาศ ท าให้สูญเสียพื้นที่
ป่าไม้ เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรอื่น ๆ ตามมา เช่น ท าให้ขาดแคลนน ้า ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ 
ส่งผลให้ท าการเกษตรไม่ได้ผล สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้การบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ยัง
ก่อให้เกิดความขัดแย้งรุนแรงและบ่อยครั้งระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ปฏิบัติงานด้านป่าไม้กับราษฎรที่
อาศัยทรัพยากรป่าไม้ในการด ารงชีวิต  
 จังหวัดพิษณุโลก มีป่าสงวนแห่งชาติ เนื้อที่ 2,453,860.75 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 37.08 ของพื้นที่
จังหวัด ในหลายพื้นที่ประชาชนยังขาดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อยู่มาก เนื่องจาก
ยังคงพบการลักลอบตัดไม้ และบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้อยู่ตลอด นอกจากนี้ยังคงมีการร้องเรียนเพ่ือเรียกร้อง
ที่ดินท ากิน รวมไปถึงการขายที่ดินให้นายทุนอีกเป็นจ านวนมาก 
 ดังนั้น ในการจะดูแลรักษาให้ไม่ถูกบุกรุกท าลาย ตลอดจนการจะเพิ่มพื้นที่ป่า หากใช้แต่การ
บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพียงอย่างเดียว อาจจะเกิดความขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่ป่าไม้ผู้บังคับ
ใช้กฎหมายกับราษฎร จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยการมีส่วนร่วม โดยเฉพาะชุมชนในพื้นที่ป่า
สงวนแห่งชาติ ที่ประชาชนส่วนใหญ่ผูกพันอยู่กับพื้นที่มาเป็นระยะเวลายาวนาน มีการอาศัยพึ่งพิง
ทรัพยากรป่าไม้ในการด ารงชีวิต การสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร
ป่าไม้ โดยมีส่วนร่วมตั้งแต่การรับรู้ รับทราบถึงความส าคัญของพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่อาศัยอยู่ การ
ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมที่หน่วยงานของกรมป่าไม้จัดขึ้น ส่งเสริมให้คนในชุมชนได้ร่วมอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู จัดการ บ ารุงรักษา ตลอดจนใช้ประโยชน์จากป่าไม้อย่างสมดุล สิ่งต่างๆเหล่านี้จะก่อให้เกิดเป็น
ทัศนคติในการดูแลรักษาและจัดการพื้นที่ป่าร่วมกับรัฐและเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ความรู้สึกถึงความเป็น
เจ้าของจะช่วยในการป้องกันการลักลอบตัดไม้ผิดกฎหมาย เป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่ป้องกันการบุก
รุกท าลายพ้ืนที่ป่า ช่วยรักษา ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ และความหลากหลายทางชีวภาพในป่า  
 การศึกษาวิจัยนี้ จะเป็นการศึกษาระดับของการมีส่วนร่วมและปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการ
มีส่วนร่วมของประชาชน ที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ตลอดจน 
ประเด็นปัญหาและความต้องการต่าง ๆ ที่มีในชุมชน เพื่อน ามาวิเคราะห์ น าไปพัฒนาแนวทางการ
ด าเนินงานด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ท าอย่างไรให้เข้าถึงประชาชนทั่วทุกพ้ืนที่ ให้ประชาชนที่อยู่
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ในเขตป่ามีจิตส านึกในการอนุรักษ์ สามารถใช้ทรัพยากรและอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน มีทรัพยากรป่าไม้
ที่สมบูรณ์ต่อไป ส่งต่อทรัพยากรป่าไม้ที่มีคุณค่าไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน 
 

วัตถุประสงค ์
  

1)  เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม ้

2)  เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ป่า
สงวนแห่งชาติในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 

3)  เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ น าผล
การศึกษาไปพัฒนาแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
  

การศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติในการอนุรักษ์ทรัพยากร
ป่าไม้ พ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลกครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้รวบรวม แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจน
เอกสารต่าง ๆ เพื่อน ามาก าหนดเป็นกรอบและแนวทาง ในการศึกษาดังต่อไปนี้    

1)  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม    
(1)  ความหมายของการมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การที่

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการในกระบวนการของกิจกรรมโดยสมัครใจ ตั้งแต่การการ
คิด การตัดสินใจ การร่วมด าเนินกิจกรรม ตลอดจนการควบคุมติดตามประเมินผล น าไปสู่ผลประโยชน์
ร่วมกันของชุมชน 

(2)  ระดับการมีส่วนร่วม Cohen และ Uphoff  (1980, pp. 219-222)  ไดจ าแนกการมี
ส่วนร่วมออกเป็น 4  ระดับ คือ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  (Decision Making) การมีส่วนร่วมใน
การด าเนินการ  (Implementation) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน  (Benefit) มีส่วนร่วมใน
การประเมินผล  (Evaluation) 

(3)  ปัจจัยและเงื่อนไขในการมีส่วนร่วม คูฟแมน (Koufman) (1949 อ้างถึงใน สมบัติ 
นามบุรี, 2562) ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนในชนบท  พบว่า  อายุ  เพศ  การศึกษา 
ขนาดของครอบครัว อาชีพ รายได้และระยะเวลาการอยู่อาศัยในท้องถิ่น มีความสัมพันธ์กับระดับการ
มีส่วนร่วมของประชาชน 
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2)  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้    
ราตรี ภารา ( 2540 ) การอนุรักษ์ป่าไม้สามารถกระท าได้ดังนี้  

1)  การก าหนดนโยบายป่าไม้แห่งชาติ นโยบายป่าไม้แห่งชาติ เป็นการก าหนดแนว
ทางการจัดการและ การพัฒนาป่าไม้ในระยะยาว 

2)  การปลูกป่า                      
3)  การป้องกันไฟไหม้ป่า                      
4)  การป้องกันการบุกรุกท าลายป่า                      
5)  การใช้วัสดุทดแทนไม้  
6)  การใช้ไม้อย่างมีประสิทธิภาพ / ประหยัด                      
7)  การพยายามน าไม้ที่ไม่เคยใช้ประโยชน์มาใช้  
8)  ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ ให้การศึกษา ให้เยาวชนและประชาชนได้ตระหนักถึง

ความส าคัญของป่าไม้ สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ และช่วยกันดูแลในการรักษาทรัพยากรป่าไม้ 
เหมือนกับที่เรารักษาและหวงแหนสิ่งของที่เป็นสมบัติของเราเอง 

3)  ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดพิษณุโลก และข้อมูลทั่วไปของพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ  
 จังหวัดพิษณุโลก มีเนื้อที่จังหวัด 6,618,283.87 ไร่  มีประชากร 865,247 คน (ส านักบริหาร
การทะเบียน กรมการปกครอง, 2562) แบ่งการปกครองออกเป็น 9 อ าเภอ ดังนี้ อ าเภอเมืองพิษณุโลก 
อ าเภอนครไทย อ าเภอชาติตระการ อ าเภอบางระก า อ าเภอบางกระทุ่ม อ าเภอพรหมพิราม อ าเภอวัด
โบสถ์ อ าเภอวังทอง อ าเภอเนินมะปราง  
ข้อมูลพ้ืนฐานป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดพิษณุโลก 
 ป่าสงวนแห่งชาติ หมายความว่า ป่าที่ได้ก าหนดให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติตามพระราชบัญญัติป่า
สงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 จังหวัดพิษณุโลก มีป่าสงวนแห่งชาติ 15 ป่า  2,453,860.75 ไร่ 37.08 (%) 
(ท้ายกฎกระทรวงฯ 3,342,866.00 ไร่)  ดังนี้ 

1)  ป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน ้าวังทองฝั่งขวา 
2)  ป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน ้าวังทองฝั่งซ้าย 
3)  ป่าสงวนแห่งชาติป่าเนินเพ่ิม 
4)  ป่าสงวนแห่งชาติป่าสองฝั่งล าน ้าแควน้อย 
5)  ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงตีนตก 
6)  ป่าสงวนแห่งชาติป่าน ้าภาค และป่าล าแควน้อยฝั่งซ้าย 
7)  ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขากระยาง 
8)  ป่าสงวนแห่งชาติป่าน ้าภาคฝั่งขวา 
9)  ป่าสงวนแห่งชาติป่าแดงและป่าชาติตระการ 
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10)  ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่น ้าเข็ก 
11)  ป่าสงวนแห่งชาติป่าโป่งแค 
12)  ป่าสงวนแห่งชาติป่าสวนเมี่ยง 
13)  ป่าสงวนแห่งชาติป่าน ้าภาคน้อย 
14)  ป่าสงวนแห่งชาติป่านาอิน-นายาง 
15)  ป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองตูม 

 
กรอบแนวคิดในการศึกษา 

  
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาจึงได้ก าหนดเป็นกรอบแนวคิดใน

การศึกษา ดังนี้ ก าหนดตัวแปรการศึกษา ตัวแปรต้น ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคล ประกอบด้วย เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา ขนาดของครอบครัว อาชีพ รายได้ ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ตัวแปรตาม ได้แก่  
การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ประกอบด้วย การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติ การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1.  เพศ      

2.  อายุ 

3.  ระดับการศึกษา 

4.  ขนาดของครอบครัว  

5.  อาชีพ      

6.  รายได้  

7. ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 

 

      

 

การมสี่วนร่วมของประชาชนในการ

อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 

1  การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ    

2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ      

3.  การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์     

4.  การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
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วิธีการวิจัย 
 
 ในการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในการอนุรักษ์ทรัพยากร
ป่าไม้ พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ผู้วิจัยมีวิธีการศึกษา ดังนี้ การศึกษาจากเอกสาร และการใช้แบบสอบถาม
ในการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ประชากร ที่ผู้วิจัยได้เลือกใช้ในการศึกษา
ครั้งนี้ เป็นประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ พ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลก ก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 400 คน จากนั้นน าข้อมูลไปประมวลผลผ่านโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS และเสนอผลการศึกษา

โดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (�̅�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และใช้สถิติไคส
แควร์ เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร  
 

สมมติฐาน 
 

ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 
 

สรุปผลการศึกษา 
  

จากการศึกษา ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ ออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั ่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ขนาดครอบครัว อาชีพ รายได้ ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่  ผลการศึกษา พบว่า  ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 41-50 ปี จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา มีจ านวนสมาชิก
ในครอบครัว 4 คน ประกอบอาชีพเกษตรกร มีรายได้ 5,000 – 10,000 บาทต่อเดือน มีระยะเวลาที่
อาศัยในพ้ืนที่ 20 ปีขึ้นไป 
 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ  
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก โดยเฉลี่ยภาพรวมทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดับ น้อย 
พิจารณารายด้าน ดังนี้ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย การมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติ  พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ พบว่า 
ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล พบว่า ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับน้อย 
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 ตอนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ จากผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นจ านวน 73 คน 
ผู้วิจัยได้รวบรวมปัญหา อุปสรรค ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ได้ 7 ประเด็น และพบว่ามีคะแนน 
สูงสุดอันดับแรก คือ ประชาชนต้องการให้มีโครงการจ้างงานในพ้ืนที่ คิดเป็นร้อยละ 38.36 รองลงมา
ต้องให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้เพ่ิมการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ เกี่ยวกับการอนุรักษ์ กฎระเบียบ และข้ันตอน
การด าเนินการต่าง ๆ ตามระเบียบ ของกรมป่าไม้ เนื่องจากประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจอยู่
มาก คิดเป็นร้อยละ 23.29 และต้องการให้มีเงินอุดหนุนส าหรับเครือข่ายของกรมป่าไม้ ในทุก  ๆ ปี 
เพ่ือด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องคิดเป็นร้อยละ 10.96  
 ตอนที่ 4 การทดสอบสมมติฐาน ปัจจัยส่วนบุคคล มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้  พบว่า เพศส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ด้านการมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ และการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 อายุส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ 
และการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

ระดับการศึกษาส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ด้านการมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมใน
การติดตามและประเมินผล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ขนาดของครอบครัวส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ด้านการมีส่วนรว่ม
ในการปฏิบัติ และการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 อาชีพส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ การมีส่วนร่วมใน
การรับผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
ที่ระดับ .05  
 รายได้ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ การมีส่วนร่วมใน
การรับผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  
 ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ส่งผลต่อ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ และการมีส่วนร่วมในการ
ติดตามและประเมินผล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 ซึ่งผู้วิจัยได้น าผลการทดสอบสมมติฐาน ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์กับการมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ไปหาแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อไป 
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อภิปรายผล 
  

จากการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ทั้งภาพรวม
และแต่อยู่ในระดับน้อย ผู้วิจัยมีความเห็นเป็นรายด้านดังนี้ 

1)  ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมของประชาชน อยู่ในระดับน้อย ซึ่ง
ความเห็นของผู้วิจัย คิดว่า เนื่องจากในการร่วมแสดงความคิดเห็น การร่วมวางแผน การร่วมออก
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ รวมไปถึงการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ หรือจัดท าแผนเกี่ยวกับกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ ส่วนใหญ่จะท าตอนการประชาคมหมู่บ้าน หรือการประชุมของหมู่บ้าน ซึ่งแต่ละบ้าน
จะส่งตัวแทนมาบ้านละคนเท่านั้น ประชาชนส่วนหนึ่งที่ตอบแบบสอบถาม จึงไม่ได้เข้าร่วมในการ
ประชุมเพื่อเสนอปัญหา ความต้องการ ไม่ได้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ จึงท าให้ผลการ
ส่วนร่วมในการตัดสินใจอยู่ในระดับน้อย 

2)  ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ การมีส่วนร่วมของประชาชนอยู่ในระดับมาก เนื่องจาก
ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ท าฝาย และร่วมประชุม อบรม ตลอดจนร่วมเป็นสมาชิก
เครือข่ายของกรมป่าไม้ เช่น เครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) เข้าร่วมโครงการสร้างป่า
สร้างรายได้ เป็นสมาชิกเครือข่ายป่าชุมชน เป็นต้น  นอกจากนี้ ยังร่วมปลูกต้นไม้ตามหัวไร่ปลายนา 
ซึ่งเป็นสิ่งที่ประชาชนเข้าถึงและเข้าใจได้ง่าย จึงท าให้ผลการมีส่วนร่วมด้านการร่วมปฏิบัติ อยู่ในระดับ
มาก 

3)  ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ การมีส่วนร่วมของประชาชนอยู่ในระดับน้อย 
อาจจะเนื่องด้วยประชาชนที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม อบรม หรือเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ ท าให้ขาดความรู้ความเข้าใจในด้านการรับผลประโยชน์ของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 
ส่วนใหญ่ยังคงมองเพียงประโยชน์ทางด้านตัวเงิน และการเก็บหาของป่าเพ่ือการด ารงชีพ แต่ยังแฝงไป
ด้วยประโยชน์ต่อทางระบบนิเวศอีกด้วย จึงท าให้ผลการมีส่วนร่วมในด้านการร่วมรับผลประโยชน์อยู่
ในระดับน้อย 

4)  ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล การมีส่วนร่วมของประชาชนอยู่ในระดับน้อย ซึ่งอาจ
เกิดจากประชาชนไมได้สนใจในการติดตามกิจกรรมที่ได้เข้าร่วม หรือกิจกรรมที่ทางเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ได้
เข้าไปจัดกิจกรรม ไม่ได้เข้าร่วมโครงการหรือเป็นสมาชิก ท าให้ไม่ได้ติดตามกิจกรรมที่เกิดขึ้น และ
นอกจากนี้ยังไมได้รับความรู้หรือการชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ว่าประชาชนสามารถติดตามการท างานภายหลัง
เสร็จสิ้นโครงการนั้น ๆ และสามารถร่วมประเมินผลภายหลังเสร็จสิ้นโครงการได้ ท าให้ประชาชนขาด
ความรู้ความเข้าใจ ท าให้ผลการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลอยู่ในระดับน้อย 
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 ปัญหา อุปสรรค ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร
ป่าไม้ของประชาชนที่อาศัยอยู่ในป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ผลการศึกษาจากผู้ตอบ
แบบสอบถามแสดงความคิดเห็น จ านวน 73 คน ผู้วิจัยได้รวบรวมปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ได้  7 ประเด็น พบว่าอันดับแรก คือ ประชาชนต้องการให้มีโครงการจ้างงานในพ้ืนที่ รองลงมาต้องให้
เจ้าหน้าที่ป่าไม้เพิ่มการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ เกี่ยวกับการอนุรักษ์ กฎระเบียบ และขั้นตอนการ
ด าเนินการต่าง ๆ ตามระเบียบ ของกรมป่าไม้ เนื่องจากประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจอยู่มาก  
และต้องการให้มีเงินอุดหนุนส าหรับเครือข่ายของกรมป่าไม้ ในทุกๆปี เพื่อด าเนินกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง จากการพูดคุยในระหว่างเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามผู้วิจัยมีความเห็นว่า เนื่องจากสภาพ
เศรษฐกิจในปัจจุบันท าให้ประชาชนส่วนใหญ่ ต้องประกอบอาชีพเป็นส าคัญ ท าให้การสนใจเข้าร่วม
กิจกรรมที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้น้อยลง หากเป็นช่วงเวลาที่ต้องประกอบอาชีพ เช่น ช่วง
การเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตร ประชาชนจะต้องเก็บเกี่ยวพืชผลของตน หรือไปรับจ้างก่อน หากมี
เวลาว่างจึงจะเข้าร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ ประชาชน ยังขาดความรู้ความเข้าใจในภารกิจงานของ
เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ยังมองภาพว่าเจ้าหน้าที่จากหน่วยป้องกันรักษาป่า จะมาตรวจสอบเพื่อด าเนินคดีกับ
ที่ดินท ากินของตนหรือไม่ ตลอดจนความไม่รู้และความไม่ชัดเจนของขั้นตอนการติดต่อขอข้อมูลกับ
เจ้าหน้าที่เพื่อประโยชน์ต่าง ๆ ของประชาชน เช่น การจะตัดไม้ในที่กรรมสิทธิ์ หรือตัดไม้หวงห้าม 
การตรวจสอบพิกัดที่ดินท ากินของตน เป็นต้น  
 

ข้อเสนอแนะ 
  

การศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติในการอนุรักษ์ทรัพยากร
ป่าไม้ พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก พบว่า การมีส่วนร่วมในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย จึงน าผลการศึกษามา
หาแนวทางท่ีจะพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วม ผู้วิจัยจึงเสนอแนะ ดังนี้ 
 

ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย 
  

1)  ควรก าหนดนโยบาย ให้การประชาสัมพันธ์ความรู ้ด้านต่าง  ๆ แฝงไปกับควบคู ่กับ
แผนปฏิบัติงานปกติ ในการจะจัดท าโครงการใดๆของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ จะต้องมีการประชาคมหมู่บ้าน 
ในส่วนนี้อาจจะเพิ่มเติมงบประมาณ ในการจัดให้ความรู้ควบคู่ไปด้วย เช่น ในฤดูแล้งก็ให้ความรู้ด้าน
ไฟป่า เป็นต้น 

2)  ควรก าหนดนโยบายให้เพ่ิมการมีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการและกิจกรรมต่างๆที่
เจ้าหน้าที่ป่าไม้จัดขึ้น  
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3)  ควรจัดสรรงบประมาณในการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ตลอดจนการรณรงค์ เพื่อปลูก
จิตส านึกผ่านการสื่อสารข้อมูล ความรู้ ที่ถูกต้อง จากเจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ความสามารถ  

4)  ควรส่งเสริมให้ประชาชน เข้าร่วมประชุม เพื่อเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมโดยปลูกฝังไป
เรื่อย ๆ หากเข้าร่วมประชุมบ่อย ๆ จะเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมก าหนดทิศทางการ
ด าเนินกิจกรรม ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น ได้ทราบความต้องการที่แท้จริงของประชาชน เป็นการ
ฝึกฝนกระบวนการคิด การวางแผน การปฏิบัติ ตลอดจนการติดตามประเมินผล และหากประชาชนมี
ความรู้สึกท่ีดี ต่อเจ้าหน้าที่ป่าไม้ จะท าให้ได้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการท างานของเจ้าหน้าที่
อีกด้วย 

5)  สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรม
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เป็นการปลูกฝังให้ประชาชนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ และเปิด
โอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 

6)  สนับสนุนงบประมาณโครงการจ้างงานให้กับประชาชนในพื้นที่ หากประชาชนได้เป็น
ลูกจ้างโครงการจะท าให้มีส่วนร่วมในการเป็นส่วนหนึ่งของป่าไม้ ท าให้เกิดความรักและหวงแหน
ทรัพยากรป่าไม้ที่ตนได้ร่วมโครงการ เป็นการปลูกฝังความรู้สึกอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 
 

ข้อเสนอแนะด้านการปฏิบัติ 
  

1)  เจ้าหน้าที่ป่าไม้ จะต้องพัฒนาความรู้ความสามารถ ให้ทันต่อเหตุการณ์ สถานการณ์
ปัจจุบัน ตลอดจนความรู้ด้านกฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ของกรมป่าไม้ เพื่อที่จะตอบปัญหา ข้อ
ซักถามของประชาชนได้  

2)  จากการที่ประชาชนยังกังวลเรื่องที่ดินท ากิน บางครั้งยังระแวงว่าเจ้าหน้าที่ป่าไม้จะไปยึด
ที่ดินท ากิน จึงท าให้การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย ดังนั้นเจ้าหน้าที่ป่าไม้นอกจากจะบังคับใช้กฎหมาย
แล้ว ยังต้องสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการปฏิบัติงาน พร้อม
ให้ความช่วยเหลือประชาชนในทุก ๆ ด้าน 
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การพัฒนาชุมชนผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลต าบล 

เมืองเก่า อ าเภอเมืองสโุขทัย จังหวัดสุโขทัย 
 

พรสวรรค์ วรอินทร์* 
 

บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาบทบาทและระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 2) เพื่อ
ศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ผ่านมาต่อการด าเนินการพัฒนา
ชุมชนในเขตเทศบาลต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 3) เพื่อศึกษาปัญหาและแนว
ทางแก้ไขการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง
สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยการท าการศึกษากลุ่มตัวอย่างจากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีชื่ออ ยู่ใน
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลเมืองเก่า จ านวน 
400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และสัมภาษณ์คณะผู้บริหารและ
ข้าราชการ จ านวน 4 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่ว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ความถี่ ร้อยละและการทดสอบสมมติฐานโดยใช้ โดยใช้ Independence Sample T- test One-
way ANOVA การวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู ่ (Least Significant Difference) การวิเคราะห์
เนื้อหา และบรรยายเชิงพรรณนา (Content Analysis)  
 ผลการศึกษา พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเมืองเก่า อ าเภอ
เมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัยในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน โดยเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ ล าดับต่อมา คือ ด้านการมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และด้านการมีส่วนร่วมในการประเมิน  
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ด้านปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนในเขตเทศบาล ด้านเพศ 
ไม่มีผลต่อระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนที่แตกต่างกัน แต่ด้านอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ 
อาชีพ รายได้ (ต่อเดือน) มีผลต่อระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเมืองเก่า 
ข้อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้ คือ ควรมีการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อให้เห็นความส าคัญ
ของการมีส่วนร่วม  
 

ค าส าคัญ:  การมีส่วนร่วม ปัจจัยการมีส่วนร่วม การพัฒนาชุมชน การมีส่วนร่วมของประชาชน 

 
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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บทน า 

  
การพัฒนาชุมชนคือสิ ่งที ่ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อวิถีการด ารงชีพของ

ประชาชน ในปัจจุบัน ประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง การมีส่วนร่วมของประชาชนจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่ง ที่จะเข้ามาสนับสนุนหน่วยงาน
ราชการในพ้ืนที่ หรือก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความคิดเห็นหรือการมีส่วนร่วมของประชาชน
สามารถเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น เพ่ือน าไปสู่การก าหนด
จุดหมายในการพัฒนา การก าหนดภารกิจ และแนวทางการด าเนินการเพื่อน าไปสู่จุดหมายที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างถูกต้องตรงประเด็น (กรุงเทพมหานคร, มติชน, 2546) 
 นับตั้งแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา ถือได้ว่าเป็นทศวรรษ
ส าคัญของการปฏิรูปการปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทยเกิดจากการที่รัฐบาลได้เร่งรัดจัดตั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วน
ต าบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น โดย
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น เพื่อช่วยสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพของใน
องค์กร ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ และมีทิศทางการพัฒนาที่
สอดคล้องแนวนโยบายแห่งรัฐเพื่อน าสู่เป้าหมาย “บ้านเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรมและประโยชน์สุข
ของประชาชน”  
 เทศบาลต าลเมืองเก่า จังหวัดสุโขทัย เป็นหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับการยกฐานะ
จากสุขาภิบาล เป็นเทศบาลต าบลเมืองเก่า เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 
13.817 ตารางกิโลเมตร มีประชากรทั้งหมด 7,376 คน แยกเป็น ชาย 3,457 คน หญิง 2,559 คน 
จ านวนครัวเรือนทั้ง 2,454 ครัวเรือน ความหนาแน่นเฉลี่ย 538.0 คน/ตารางกิโลเมตร เพื่อพัฒนา
ชุมชน เทศบาลต าบลเมืองเก่าได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ ่น พ.ศ. 2561 -2565 โดย
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ ่นของเทศบาลต าบลเมืองเก่าได้ผ่านความเห็นชอบเป็นที ่เรียบร้อย 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 นั้น จัดท าขึ้นโดยมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ 12 แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ ่มจังหวัด 
แผนพัฒนาจังหวัด และยุทธศษตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุโขทัย ซึ่ง
เทศบาลต าบลเมืองเก่าได้ยึดถือแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เป็นแผนงานหลักในการพัฒนา
และปฏิบัติงานในการพัฒนาชุมชน การพัฒนาหลักๆนั้นก็จะเน้นที่โครงสร้างพื้นฐานทั่วไป เช่น การ
ก่อสร้าง ซ่อมแซม ถนน สะพาน และแหล่งน ้าต่างๆ ทางด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น การ
สนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่าง  ๆ  การสงเคราะห์ผู ้ด้อยโอกาส การช่วยเหลือและบรรเทา
สาธารณะภัยต่าง ๆ ให้แก่ราษฎร โดยการเน้นการบริการให้เกิดความพอใจแก่ราษฎรอย่างสูงสุด  
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 แม้ว่าการพัฒนาในพื้นที่จะมีแผนการด าเนินงานเป็นรูปธรรม แต่ก็ยังเกิดปัญหาหลายๆอย่าง
ที่หน่วยงานท้องถิ่นอย่างเทศบาลต้องเผชิญ เพราะยังมีความไม่พอใจในหลาย ๆ เรื่องท่ีประชาชนไม่ได้
รับการแก้ไขอย่างทั่วถึง รวมถึงไม่มีส่วนร่วมในการรับรู้และด าเนินงานของภาครัฐ จึงท าให้เทศบาล
ต าบลเมืองเก่าเกิดข้อร้องเรียนในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารการท างาน และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในบ่อยครั้ง แม้ว่าทางเทศบาลจะเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นผ่าน
การประชาคมก่อนท าแผนงบประมาณในแต่ละปี รวมถึงการที่ประชาชนในชุมชนสามารถเข้ามามีส่วน
ร่วมในคณะท างานต่าง ๆ ตามโครงการเทศบาล แต่ก็ยังพบปัญหาในการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ
กับภาคประชาชน  และการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ยังมีความไม่ครอบคลุมและไม่ทั่วถึง ท าให้เกิด
ปัญหาต่าง ๆ ตามมา 

 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้จึงมุ่งเน้นเพื่อศึกษาความต้องการของประชาชนในการพัฒนาชุมชน 
รวมถึงบทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 

 

วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 

1)  เพื่อศึกษาบทบาทและระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขต
เทศบาลต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 

2)  เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ผ่านมาต่อการ
ด าเนินการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 

3)  เพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาล
ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 

 

วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา 
  

จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฏี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้รวบรวมปัจจัยที่คาดว่า
จะมีความสัมพันธ์กับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลต าบลเมือง
เก่า อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยก าหนดตัวแปรในการศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วย ตัวแปร
อิสระ และตัวแปรตาม  ซึ่งตัวแปรอิสระได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล (เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ 
อาชีพ และรายได้) ตัวแปรตาม คือ ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขต
เทศบาลต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย  
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 จากตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม สามารถก าหนดเป็นกรอบแนวคิดของการศึกษาได้ดังภาพ
ที่ 1 
        ตัวแปรอิสระ         ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
                

ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนที่มีรายชื่อ
ในทะเบียนส ามโนครัวประชากร พักอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองสุโขทัย 
จังหวัดสุโขทัย จ านวน 7,376 คน ผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของกลุ่มประชากรด้วยการใช้
สูตรของ Yamane (1973) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ได้สุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน  และใช้แบบ
สัมภาษณ์เชิงลึกส าหรับการสัมภาษณ์คณะผู้บริหารและข้าราชการ  เทศบาลต าบลเมืองเก่า อ าเภอ
เมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย จ านวน 4 คน จากนั้นน าข้อมูลที่ได้รับมาท าการประมวลผลด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (SPSS) และน าเสนอผลการศึกษาผ่านการใช้ค่าสถิติ 2 แบบ 
คือ สถิติเชิงพรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความถี่ ร้อยละ 
และสถ ิต ิ เช ิ งอน ุมาน ( Inferential Statistics) ได ้แก ่  การทดสอบสมมติฐานโดยใช ้  โดยใช้  
Independence Sample T- test One-way ANOVA  และการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ (Least 
Significant Difference) ระยะเวลาในการศึกษาครั้งนี้ คือ เดือนกันยายน - เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 
 
 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
 

1. เพศ 
2. อายุ 
3. สถานภาพ 
4. ระดับการศึกษา 
5. อาชีพ 
6. รายได ้

ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในเขตเทศบาลต าบลเมืองเก่า 
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ผลการศึกษา 
            

จากการวิเคราะห์ผลการศึกษา สามารถสรุปลักษณะของปัจจัยด้านต่างๆ ได้ ดังนี้ 
1)   ปัจจัยส่วนบุคคล 
จากข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 

51.25) มีอายุ 41-50 ปี (ร้อยละ 28.25)  ระดับการศึกษาปริญญาตรี (ร้อยละ 33.74) สถานภาพ
สมรส (ร้อยละ 53.8) อาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ 23.25) และมีรายได้ต่อเดือน 15001-
21000 บาท (ร้อยละ 36.00) 

2)  ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลต าบลเมืองเก่า 
อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 

ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลต าบลเมืองเก่า อ าเภอ
เมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัยของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.10 โดย
เรียงล าดับจากน้อยไปมาก คือ  ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ และด้านการมีส่วนร่วมในการประเมิน  

3)  ผลการทดสอบสมมติฐานการศึกษา สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
ปัจจัยที่มีผลต่อระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลต าบล

เมืองเก่า อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย คือ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้ ที่
แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาล
ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.00 
 ปัจจัยที่ไม่มีผลต่อระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลต าบล
เมืองเก่า อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย คือ เพศ ที่แตกต่างกัน ไม่มีความสัมพันธ์ระดับการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัด
สุโขทัย  
 จากผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 
สามารถสรุปได้ตามตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1  ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

 
ตัวแปรอิสระ 

ผลการทดสอบ 

สถิติที่ใช้
ทดสอบ 

ค่านัยส าคัญ การมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

แปรผล สมมติฐาน
หลัก 

1. เพศ T-test 0.555 - ไม่มีนัยส าคญัทางสถิต ปฏิเสธ 
2. อายุ F-test 0.000  มีนัยส าคญัทางสถิต ยอมรับ 
3. ระดับการศึกษา F-test 0.000  มีนัยส าคญัทางสถิต ยอมรับ 
4. สถานภาพ F-test 0.000  มีนัยส าคญัทางสถิต ยอมรับ 
5. อาชีพ F-test 0.000  มีนัยส าคญัทางสถิต ยอมรับ 
6. รายได ้ F-test 0.000  มีนัยส าคญัทางสถิต ยอมรับ 

 
หมายเหตุ: * คือ มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

4)  ผลการศึกษาจากแบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
 ผู้ศึกษาได้สัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพกับคณะผู้บริหารและข้าราชการ 
เทศบาลต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย รวมทั้งสิ้นจ านวน 4 คนด้วยกัน พร้อมทั้ง
ได้รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก สามารถสรุปผลการศึกษาได้ ดังนี้ 
 ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเมืองเก่า มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนอยู่ใน ระดับปานกลาง 
ปัจจุบันมีการบริหารงานชุมชนแบ่งออกเป็น 12 ชุมชน ครอบคลุมพื้นที่ในเขตเทศบาลต าบลเมืองเก่า 
มีคณะกรรมการที่ประชาชนในชุมชนเลือกเข้ามาท างาน มีส่วนร่วมกับทางเทศบาล มีประธานชุมชน
ในการขับเคลื่อน แต่การเข้ามามีส่วนร่วมยังไม่ได้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง เนื่องจาก ถ้าเทียบกับจ านวน
ประชากรทั้งหมดแล้ว ประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมกับเทศบาลยังมีจ านวนน้อย และมักจะเป็นคนกลุ่ม
เดิม ปัญหาและอุปสรรคส่วนใหญ่ คือ ประชาชนไม่มีเวลา เนื่องจากต้องท างานเลี้ยงชีพ ประชาชนคิด
ว่าไม่ใช่หน้าที่ของตนที่จะต้องเข้ามามีส่วนร่วม ประชาชนขาดการรับรู้ถึงข้อมูลข่าวสารการพัฒนา
ชุมชน และประชาชนไม่มีความรู้มากพอที่จะแสดงความคิดเห็นในการพัฒนา แนวทางการแก้ไข คือ 
เมื่อมีกิจกรรมใด กิจกรรมหนึ่ง ต้องเชิญประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกๆขั้นตอน ต้องเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น ไม่ใช่แค่การประชาคมเท่านั้น เพื่อให้เป็นแนวทางหรือ
ฐานข้อมูล ส าหรับเทศบาลในการคิดริ่เริ ่มโครงการเพื่อประชาชนต่อไป ทั้งนี้ การให้ความรู ้แก่
ประชาชนเป็นเรื ่องที ่ส  าคัญอย่างยิ ่ง เพราะหากประชาชนมีความรู ้ ประชาชนจะตระหนักถึง
ความส าคญัของการเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐ และประชาชนจะให้ความสนใจ/ใส่ใจ กล้าที่จะเข้ามา
มีส่วนร่วมกับเทศบาลฯมากขึ้น 
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สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ 
 

1)  ระดับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลต าบลเมือง
เก่า อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 
 จากการศึกษาพบว่า การพัฒนาชุมชนผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลต าบล
เมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เทศบาลต าบลเมืองเ ก่าได้
ด าเนินการ มีแผนงานที่มีการบูรณาการแผนพัฒนาชุมชนเพื่อสะท้อนปัญหาความความต้องการของ
ประชาชนผ่านเวทีประชาคมท้องถิ่น แต่ปัญหาในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นมักเกิดขึ้นใน
การน าระเบียบกฎหมายต่างๆมาปฏิบัติจริง เนื่องจากการดึงประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมยังไม่ได้เกิด
ขึ้นมาอย่างแท้จริง อาทิ มีประชาชนเข้าร่วมจ านวนไม่มากนัก และไม่ได้รับความสนใจจากประชาชน
เท่าที่ควร การที่ประชาชนไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ เพราะประสบปัญหาและอุปสรรค ในด้าน
เวลา ด้านความรู้ ความคิด การประชาสัมพันธ์ ท าให้ประชาชนในชุมชนไม่สนใจที่จะเข้ามามีส่วน
ร่วมกับเทศบาลต าบลเมืองเก่า ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าว สอดคล้องกับงานวิจัยของวชิราวรรณ นิลเกตุ 
(2553) ได้ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น กรณีศึกษาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านเดื ่อ อ าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ผลการศึกษาพบว่าโดยภาพรวม
ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในระดับปานกลาง และสอดคล้องกับงานวิจัยของฐิติอลีนา 
ใจเพียร (2558) การมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเหมืองง่า อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัด
ล าพูน : ภายใต้กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

2)  ปัจจัยที่มีผลต่อระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาล
ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 
 จากการศึกษาพบว่า อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้ มีค่า Sig น้อยกว่า 
0.05 สรุปว่า อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้ ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบล
เมืองเก่า อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัยมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนเพศ มีค่า Sig มากกว่า 0.05 สรุปว่า เพศ ไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชนของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 

3)  ข้อเสนอแนะส าหรับเชิงนโยบาย 
 เทศบาลต าบลเมืองเก่าควรสร้างกลไกหรือช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ก าหนดนโยบายการพัฒนาท้องถิ่น และร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
มากกว่าการท าเวทีประชาคม ควรจัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องระเบียบฯ กฎหมายการจัดท า 
แผนพัฒนาท้องถิ่น และกฎหมายอื่น ๆ แก่ประชาชนและคณะกรรมการด้านต่าง ๆ เพ่ือสร้างแรงจูงใจ 
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และความใกล้ชิดแก่ประชาชนในพื ้นที ่ข ึ ้น ควรเปิดช่องทางใหม่ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
กระบวนการ ติดตาม ตรวจสอบความโปร่งใสด้านการด าเนินงาน การใช้งบประมาณ การประเมินผล
การปฏิบัติงาน ตามแผนพัฒนาเทศบาลมากขึ้น ให้ความส าคัญในการบูรณาการแผนชุมชนให้สามารถ
เชื่อมโยง กับแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาในระดับต่างๆได้อย่างแท้จริงเพ่ือเกิดประโยชน์ต่อการ
พัฒนา ท้องถิ่นร่วมกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน  

4)  ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยในครั้งถัดไป 
(1)  ควรมีการศึกษาปัจจัยที่สนับสนุนหรือส่งผลกระทบต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน 

หรือการกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการเพ่ิมเติมการใช้หลักทางสถิติที่สูงขึ้นส าหรับการ
วิจัยเชิงปริมาณ การศึกษาเพิ่มเติมโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกในการวิจัยครั้ งต่อไป เพื่อช่วยเติมเต็ม 
ข้อมูลที่ได้มาจากการใช้วิธีการอื่น ๆ ให้มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น และควรมีการศึกษาระดับการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นอื ่น  ๆ ในประเภทเดียวกัน เพื ่อน ามา
เปรียบเทียบกันและน ามาประยุกต์ใช้กับบริบททางสังคม ปรับปรุงจุดบกพร่องให้ได้รับการแก้ไขอย่าง
เหมาะสม
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ผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ สามารถสรุปได้ตามภาพที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2  สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 

วัตถุประสงคข์องการศึกษา 

- เพื่อศึกษาบทบาทและระดับการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการพัฒนาช ุมชนในเขต

เทศบาลต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองสุโขทัย 

จังหวัดสุโขทัย 

- เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อ

การมีส่วนร่วมของประชาชนที่ผ่านมาต่อการ

ด าเนินการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลต าบล

เมืองเก่า อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 

- เพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขต

เทศบาลต าบลเม ืองเก ่า อ  าเภอเม ือง

สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 

ผลการศึกษา 

กลุ่มตัวอย่าง มีระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา

ชุมชนในเขตเทศบาลต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัด

สุโขทัยของกลุ่มตัวอย่าง อยู่ในระดับปานกลาง 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองสุโขทัย ได้แก่ 
อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้ มีค่า Sig น้อยกว่า 
0.05 สรุปว่า อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้ ของ
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัด
สุโขทัยมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนเพศ มีค่า Sig มากกว่า 0.05 สรุปว่า เพศ ไม่มี
ผลต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 

- ควรอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อเป็นการปลูกจิตส านึก และส่งเสริมให้ประชาชนเล็งความส าคัญของการมีส่วนร่วม เพิ่มการประชาสัมพันธ์และช่องทางการ
สื่อสาร เพื่อท าให้การรับรู้ของประชาชนมีประสิทธิภาพมากข้ึน เป็นการเน้นย ้าความส าคัญของการมีส่วนร่วม และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีพื้นที่ในการแสดง
ความคิดเห็น เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างคนในชุมชน และเจ้าหน้าที่รัฐ รวมถึงแสดงบทบาทการมีส่วนร่วม  เพื่อน าข้อมูลไปพัฒนาต่ อยอดในการท า
โครงการของภาครัฐในครั้งต่อๆไป 
- ควรมีการศึกษาปัจจัยที่สนับสนุนหรือส่งผลกระทบต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน หรือการกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินโดยการเพิ่มเติมการใช้หลัก
ทางสถิติที่สูงข้ึนส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณ  
- ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกในการวิจัยครั้งต่อไป เพื่อช่วยเติมเต็ม ข้อมูลที่ได้มาจากการใช้วิธีการอื่นๆ ให้มีความครอบคลุมมากยิ่งข้ึน  
- ควรมีการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นๆ ในประเภทเดียวกัน เพื่อน ามาเปรียบเทียบกันและน ามาประยุกต์ใช้กับ
บริบททางสังคม ปรับปรุงจุดบกพร่องให้ได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม 

ข้อเสนอแนะ 
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การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน กรณีศึกษา 

ข้าราชการธุรการฝ่ายอัยการ ส านักงานอัยการสูงสุด   
อาคารถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร 

 
พิชญวดี  แปงการิยา* 

 
บทคัดย่อ 

  
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ : 1)  เพื ่อศึกษาถึงปัจจัยที ่ส ่งผลต่อประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของข้าราชการธุรการฝ่ายอัยการส านักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก 
กรุงเทพมหานคร  2) เพื่อเสนอ แนะแนวทางในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการธุรการฝ่ายอัยการ ส านักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร  
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ ข้าราชการธุรการฝ่ายอัยการ  ส านักงานอัยการสูงสุด อาคาร
ถนนรัชดาภิเษก จ านวน 345 คน  ได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของกลุ่มประชากรโดยใช้สูตรการ
ค านวณของ Yamane (1967) ได้จ านวน 185 คน  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉลี ่ย (Mean :  �̅�)  ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (Stamndard Deviation: S.D.) 
วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย โดยการตีความจากผลการประมวลที่ได้ออกมาจากตัวแปรที่ได้ท า
การทดสอบ  โดยใช้สถิติ t-test ส าหรับเปรียบเทียบความแตกต่างใช้สถิติ One-way ANOVA ส าหรับ
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรต้นที่มี 2 กลุ่มขึ้นไป และหากพบว่ามีความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’ Correlation) 

ผลการศึกษาพบว่าข้าราชการธุรการฝ่ายอัยการ ส านักงานอัยการสูงสุด เฉพาะอาคารถนน
รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31- 40 ปี มีประสบการณ์การ
ท างานงานอยู่ระหว่าง 1- 5 ปี  ส่วนมากจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการธุรการฝ่ายอัยการ  พบว่าปัจจัยโดยรวมทุกด้าน
อยู่ในระดับมาก  และเมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัย พบว่า ปัจจัยที่อยู่ในระดับมากเรียงล าดับจาก
ค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ ด้านความร่วมมือการท างาน  ด้านความส าเร็จของงาน  ด้านลักษณะงาน
ที่รับผิดชอบ และด้านความก้าวหน้าในสายงาน ตามล าดับ 

 
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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บทน า 
  

ส านักงานอัยการสูงสุด เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรีกระทรวง
หรือทบวงใด อยู่ภายใต้การก ากับดูแล ของนายกรัฐมนตรีโดยตรง ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2560 หมวด 13 องค์กรอัยการ  มาตรา 248 วรรคหนึ่ง บัญญัติให้ “องค์กรอัยการมีหน้าที่
และอ านาจตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมาย  พนักงานอัยการมีอิสระในการพิจารณาสั่งคดี
และการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปโดยรวดเร็ว เที่ยงธรรมและปราศจากอคติทั้งปวง และไม่ให้ถือว่าเป็ น
ค าสั่งทางปกครอง” ทั้งนี้ข้าราชการฝ่ายอัยการและบุคลากรของส านักงานอัยการสูงสุดต้องยึดมั่นใน
คุณธรรม จริยธรรมและเป็นธรรม  เพื่ออ านวยความยุติธรรมแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้
ประชาชนเชื ่อมั ่นและศรัทธา รักษาผลประโยชน์ของรัฐ รวมทั้งตอบสนองนโยบายรัฐบาลและ
ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ  น าเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมใหม่มาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน อ านวยความสะดวก รวดเร็ว ส่งเสริมให้บุคลากรของส านักงานอัยการสูงสุด  พัฒนาความรู้
ความสามารถและคุณภาพชีวิต ตามนโยบายของอัยการสูงสุด 

ดังนั้น บุคลากรในหน่วยงานจึงมีความส าคัญในการขับเคลื่อนภารกิจขององค์กร  ข้าราชการ
ฝ่ายอัยการจึงมีส ่วนส าคัญในการสนับสนุนงานคดีและงานธุรการของหน่วยงาน เพื ่อบรรลุ
ว ัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ขององค์กร ปัจจัยที ่ส่งต่อการปฏิบัติงาน
ประสิทธิภาพการปฏิบัต ิงานของบุคลากรที ่เอ ื ้อต่อการปฏิบัต ิงาน การสนับสนุนพัฒนาขีด
ความสามารถ  การประเมินผลการปฏิบัติผลสัมฤทธิ์ของงาน การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติ
ราชการหรือสมรรถนะ  การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร  พัฒนาคุณภาพชีวิต บุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานย่อมส่งผลดีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามภารกิจซึ่งมุ่งเน้นการ
อ านวยความยุติธรรมให้ประชาชนและสังคม  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของส านักงาน
อัยการสูงสุด 
 จากแนวทางดังกล่าวผู้วิจัยสนใจศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการธุรการฝ่ายอัยการ ส านักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ผู้วิจัยได้
ปฏิบัติราชการส านักงานคดีแพ่ง ส านักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก  เพื่อผู้บริหารหรือ
องค์กรน าข้อมูลไปปรับใช้พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  เพ่ือ
บรรลุเป้าหมายและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของส านักงานอัยการสูงสุด 
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 
1)  เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการธุรการฝ่าย

อัยการส านักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร 
2) เพื่อเสนอแนะแนวทางในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการ

ธุรการฝ่ายอัยการ ส านักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร 
 

สมมติฐานการศึกษา 
  

สมมติฐานที่ 1  ปัจจัยส่วนบุคคลส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ได้แก่  
1)   เพศท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแตกต่างกัน   
2)   อายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแตกต่างกัน  
3)   การศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแตกต่างกัน     
4) ประสบการณ์การท างานที่แตกต่างส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

แตกต่างกัน    
 สมมติฐานที่ 2  ปัจจัยการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติ ได้แก่ 

1) ลักษณะงานที่รับผิดชอบมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
2) ความส าเร็จของงานมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  
3) ความก้าวหน้าในสายงานมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน   
4) ความร่วมมือการท างานมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน   
5) ความผูกพันธ์กับองค์กรมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
   

ข้าราชการธุรการฝ่ายอัยการส านักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร 
มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัย พบว่า 
ปัจจัยที่อยู่ในระดับมากเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ ด้านความร่วมมือการท างาน  ด้าน
ความส าเร็จของงาน  ด้านลักษณะงานที่รับผิดชอบ และด้านความก้าวหน้าในสายงาน ตามล าดับ 
ทั้งนี้เป็นเพราะว่า ข้าราชการธุรการฝ่ายอัยการส านักงานอัยการสูงสุด มีการปฏิบัติงานด้วยความ
ซื ่อสัตย์สุจริต สามารถท างานในส่วนของตนที่ได้รับมอบหมายได้ส าเร็จ สามารถให้บริการแก่
ผู้รับบริการด้วยความเป็นมิตร มีการพัฒนาความรู้ความสามารถของตนให้ดียิ่งขึ้นและมีความพยายาม
ในการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา มีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน สอดคล้องกับ
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ผลการวิจัยของ นลพรรณ บุญฤทธิ์ (2558, บทคัดย่อ) ได้ศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  การวิจัยครั้งนี้ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
   ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการธุรการฝ่ายอัยการส านักงานอัยการสูงสุด 
อาคารถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร ทางด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 
และคุณภาพและ การบริการโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเพราะว่า บุคคลากรความพยายาม
ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา ปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใส่ต่อหน้าที ่ มีการวางแผน
ปฏิบัติงานล่วงหน้า ให้บริการแก่ผู้รับบริการด้วยความเป็นมิตร ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พรทิพย์ 
เพ็ชรนพรัตน์ (2559, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผลการศึกษาพบว่า   
ข้าราชการส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่มีประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานอยู่ในระดับสูง 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

กรอบแนวคิด 
    

                 ตัวแปรต้น          ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อายุ 
- ระดับการศึกษา 
- ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

ปัจจัยในการปฏิบัติงาน 
- ลักษณะงานที่รับผิดชอบ 
- ความสำเร็จของงาน 
- ความก้าวหน้าในสายงาน 
- ความร่วมมือการทำงานเป็นทีม 
- ความผูกพันธ์กับองค์กร 

 

ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน 
- ผลสัมฤทธิ์ของงาน 
- ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 
- คุณภาพการบริการ 
- การพัฒนาองค์กร 
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การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ธุรการฝ่ายอัยการ ส านักงานอัยการสูงสุด เฉพาะอาคารถนนรัชดาภิเษก ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษา
ค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี ระเบียบ เอกสารและผลงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางและน าไป
ประยุกต์ใช้ประกอบการศึกษาวิจัย ในการสร้างกรอบแนวคิด ในการศึกษาครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิง
ส ารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล  

กลุ ่มตัวอย่าง คือ ข้าราชการธุรการฝ่ายอัยการ  ส านักงานอัยการสูงสุด อาคารถนน
รัชดาภิเษก จ านวน 345 คน  ได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของกลุ่มประชากรโดยใช้สูตรการค านวณ
ของ Yamane (1967) ได้จ านวน 185 คน  
 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
 
เครื ่องมือในการศึกษาครั้งนี ้ คือ แบบสอบสอบถาม วิธีการส ารวจโดยใช้แบบสอบถาม  

แบบสอบถามปลายปิด  สัมพันธ์กับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ธุรการ ส านักงานอัยการสูงสุด เฉพาะอาคารถนนรัชดาภิเษก จ านวน 1 ฉบับ มีโครงสร้างของ
แบบสอบถาม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ แบบสอบถามประกอบด้วย ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบุคคล ของผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลทั่วไปได้แก่ 1) เพศ 2) 
อายุ 3) ระดับการศึกษา 4) ระยะเวลาการปฏิบัติงาน โดยลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบส ารวจ 
(Check List) 

ส่วนที่ 2: แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ที่สร้างขึ้น
โดยอาศัยการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร ระเบียบ และงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1) ลักษณะงาน
ที่รับผิดชอบ 2) ความ ส าเร็จของงาน 3) ความก้าวหน้าในสายงาน 4) ความร่วมมือการท างานเป็นทีม 
5) ความผูกพันกับองค์กร โดยให้คะแนนเป็นมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  
 ส าหรับเกณฑ์ก าหนดระดับความคิดเห็นปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 
ระดับ ดังนี้ 
  5 หมายถึง  มากที่สุด 
  4  หมายถึง  มาก 
  3  หมายถึง   ปานกลาง 
  2  หมายถึง  น้อย 
  1  หมายถึง  น้อยที่สุด 
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 ส่วนที่ 3: แบบสอบถามเกี ่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ลักษณะค าถาม ได้แก่       
1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน 2) ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 3) คุณภาพการบริการ 4) การพัฒนา
องค์กร โดยให้คะแนนเป็นมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
 ส าหรับเกณฑ์ก าหนดระดับความคิดเห็นประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 
ระดับ ดังนี้ 
  5 หมายถึง  มากที่สุด 
  4  หมายถึง  มาก 
  3  หมายถึง   ปานกลาง 
  2  หมายถึง  น้อย 
  1  หมายถึง  น้อยที่สุด 
 

ส่วนที่ 4: ข้อเสนอแนะ 

 
การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

 
การสร้างแบบสอบถามครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามขึ้นมา 1 ฉบับ

ภายใต้กรอบแนวคิด และด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
1)  ศึกษาโดยอาศัยการศึกษาค้นคว้าเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี ระเบียบและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง ในเรื่องการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการธุรการฝา่ย
อัยการ ส านักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร ภายใตก้ าหนดกรอบแนวคิด
ที่ใช้ในการวิจัย และใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม   

2)  ก าหนดขอบเขตในการสร้างแบบสอบถาม และตรวจสอบเนื้อหาของแบบสอบถามว่า 
ครอบคลุมวัตถุประสงค์ จากการน าแบบสอบถามไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ และน ามาปรับปรุง
ตามค าแนะน าของ อาจารย์ที่ปรึกษา  

3)  น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาเสนอผู้เชี่ยวชาญ  
เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) จากนั้นปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า

ของผู้เชี่ยวชาญ  โดยการรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ มาวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่าง  รายการข้อค าถามกับวัตถุประสงค์การวิจัยด้วยค่า IOC (Index of Item-Objective 
Congruence)โดยใช้สูตรของ IOC ดังนี้ (ลัดดาวัลย์ เพชรโรจนิ์ และอัจรา ช านิประศาสน์, 2547, น. 
145-146) เพื ่อตรวจสอบความตรง เชิงเนื ้อหา (Content Validity) จากนั ้นปรับปรุงแก้ไขตาม
ค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ (IOC)  
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4)  น าแบบสอบถามที่ได้ไปทดลองใช้ (Try–Out) กับกลุ่มตัว อย่างข้าราชการธุรการฝ่าย
อัยการ  ส านักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร จ านวน 30 ชุด เพื่อหา
คุณภาพเครื่องมือ  โดยการหาค่าความเที่ยงหรือค่าความเชื่อมั่นได้ของแบบสอบถาม (Reliability) 
โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coeffient) โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 

5)  น าแบบสอบถามที ่ผ ่านการตรวจสอบความเที ่ยงตรง หร ือความเช ื ่อถ ือได ้ของ
แบบสอบถาม น าไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามดังนี้ 
1) ขอหนังสือจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพ่ือขอความ

ร่วมมือ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่างข้าราชการธุรการ ส านักงานอัยการสูงสุด อาคารถนน  
2) การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการ

เลือกสุ ่มตัวอย่างแบบง่าย (Sample Random Sampling) ผู ้ว ิจ ัยแจกแบบสอบถามกับผู ้ตอบ
แบบสอบถาม สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม 

3) เมื่อท าการรวบรวมแบบสอบถาม  ครบตามจ านวนและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน
ของแบบสอบถามแล้ว จึงน าแบบสอบถามมาด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนต่อไป 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยน าข้อมูลมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลและใช้เทคนิควิธีทางสถิติ รวบรวม
ข้อมูล ตามวัตถุประสงค์ของผู้วิจัยน าข้อมูลมาวิเคราะห์  และจัดการข้อมูลจากแบบสอบถาม ดังนี้ 

1)  การตรวจสอบข้อมูล  ผู้วิจัยตรวจสอบข้อมูลความความครบถ้วนสมบูรณ์ของการตอบ
แบบสอบถามท่ีได้มา 

2)  ประมวลผลข้อมูล น าข้อมูลที ่ได้มาบันทึกเพื ่อประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
ประมวลผลทางสถิติ ส าเร็จรูปเพื ่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์  SPSS (Statistical Pack for The 
Social Sciences )  

3)  น าผลที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติ ตรวจสอบและอธิบายค่าทางสถิติของตัวแปรและกรอบ
แนวคิด โดยการตีความจากผลการประมวลที่ได้ออกมาจากตัวแปรที่ได้ท าการทดสอบ  โดยใช้สถิติเชิง
อนุมานทดสอบความแตกต่างระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม  โดยใช้สถิต ิ t-test ส าหรับ
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เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระ 2 กลุ่ม และใช้สถิติ One-way ANOVA ส าหรับ
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรต้นที่มี 2 กลุ่มขึ้นไป และหากพบว่ามีความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญที ่ระดับนัยส าคัญ 0.05 การหาค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  (Pearson’ 
Correlation)        

เกณฑ์การแปลผล 
  ในการวิจัยครั้งนี้ ก าหนดเกณฑ์การแปลผลค่าเฉลี่ย มีดังนี้ 
   ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00   หมายถึง ระดับมากที่สุด/ดีที่สุด 
   ค่าเฉลี่ย 3.41 - 4.20   หมายถึง ระดับมาก/ดีมาก 
   ค่าเฉลี่ย 2.61 - 3.40   หมายถึง ระดับปานกลาง/ปานกลาง 
   ค่าเฉลี่ย 1.81 - 2.60   หมายถึง ระดับน้อย/ไม่ดี 
   ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.80   หมายถึง ระดับน้อยที่สุด/ไม่ดีที่สุด 

4)  น าผลการอธิบาย ที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติมากท าการวิจัยที่เกี่ยวกับทฤษฎี 
ด้วยเหตุผลมาเชื่อมโยงกับแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูล 

5) สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบ 
ทั ้งนี ้ผ ู ้ว ิจัย เพื ่อเสนอแนะแนวทางในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

ข้าราชการธุรการฝ่ายอัยการ ส านักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร 
 

ผลการศึกษา 
   
ตารางท่ี 1  ข้อมูลทั่วไปของข้าราชการธุรการฝ่ายอัยการ ส านักงานอัยการสูงสุด  
               อาคารถนนรัชดาภิเษก 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ 
  

ชาย 50 27.03 

หญิง 135 72.97 

รวม 185 100.00 

2. อายุ 
  

21-30 ปี 24 12.97 

31-40 ปี 72 38.92 
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ตารางท่ี 1  (ต่อ) 
 

  

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

41-50 ปี 65 35.14 

51-60 ปี 24 12.97 

รวม 185 100.00 

3. ระดับการศึกษา 
  

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 5 2.70 

ปวส./อนุปริญญา 20 10.81 

ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

141 
19 
- 

76.22 
10.27 

- 

รวม 185 100.00 

4. ประสบการณ์การท างาน 
  

1 - 5 ปี 56 30.27 

6 – 10 ปี 43 23.24 

11 – 15 ปี 48 25.95 

16 – 20 ปี 
21 – 25 ปี 
26 ปี ขึ้นไป 

20 
8 
10 

10.81 
4.32 
5.41 

รวม 185 100.00 

 
ข้อมูลทั่วไป เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล 

 เพศ  พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 72.97  และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 27.03  
 อายุ  พบว่าส่วนใหญ่ช่วงอายุระหว่าง 31-40 ปี  คิดเป็น   ร้อยละ 38.92     
 ระดับการศึกษา พบว่าส่วนใหญ่มีระดับในระดับปริญญาตรี   ร้อยละ 76.22  
 ประสบการณ์การท างาน  พบว่าส่วนใหญ่มีประสบการณ์ การท างาน 1-5 ปี  คิดเป็นร้อยละ 
30.27 
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ตารางท่ี 2  ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 

ปัจจัยท่ีส่งต่อประสิทธิภาพ �̅� S.D. ระดับความเห็น 

ลักษณะงานที่รับผิดชอบ 3.67 0.69 ระดับมาก 
ความส าเร็จของงาน 3.82 0.63 ระดับมาก 
ความก้าวหน้าในสายงาน 3.62 0.51 ระดับมาก 
ความร่วมมือในการท างาน 3.88 0.49 ระดับมาก 
ความผูกพันธ์กับองค์กร 3.85 0.67 ระดับมาก 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน      
ผลสัมฤทธิ์ของงาน 3.89 0.67 ระดับมาก 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 3.98 0.59 ระดับมาก 
คุณภาพและการบริการ 4.14 0.61 ระดับมาก 
การพัฒนาองค์กร 3.85 0.57 ระดับมาก 

 
ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00  หมายถึง  ระดับมากท่ีสุด 
 ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง  ระดับมาก 
 ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40  หมายถึง  ระดับปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60  หมายถึง    ระดับน้อย 
 ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80  หมายถึง    ระดับน้อยที่สุด 
 

สมมติฐานที่ 1  ปัจจัยส่วนบุคคลส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
 ผลการวิเคราะห์  พบว่าปัจจัยด้าน  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา ประสบการณ์การท างาน  
ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ดังนั้นจึงปฏิเสธ
สมมติฐาน 
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ตารางท่ี 3  ปัจจัยส่วนบุคคลส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล t Sig. 

เพศ 0.56 0.66 
อายุ 4.697 1.231 
การศึกษา 6.710 0.503 
ประสบการณ์การท างาน 5.957 0.430 

 
สมมติฐานที่ 2  ปัจจัยการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติ 

 ผลการวิเคราะห์  โดยภาพรวมพบว่าปัจจัยการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกด้าน  และมีความสัมพันธ์ไป
ในทิศทางเดียวกันทุกด้าน  เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  เมื่อพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ของปัจจัยการปฏิบัติงานแต่ละด้าน จากมากไปน้อย  ได้แก่  ความส าเร็จของงาน  ความผูกพันกับ
องค์กร ความร่วมมือในการท างาน ลักษณะงานที ่ร ับผิดชอบ  ความก้าวหน้าในสายงาน  มี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทุกด้าน  
 
ตารางท่ี 4  ปัจจัยการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติ 
 

ความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพ Pearson Correlation Sig.  (2-tailed) 

ลักษณะงานที่รับผิดชอบ .359** .000 
ความส าเร็จของงาน .557** .000 
ความก้าวหน้าในสายงาน .348** .000 
ความร่วมมือในการท างาน .524** .000 
ความผูกพันธ์กับองค์กร .547** .000 
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สรุปผลการศึกษา 
 
1)  สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป  
พบว่าข้าราชการธุรการฝ่ายอัยการ ส านักงานอัยการสูงสุด เฉพาะอาคารถนนรัชดาภิเษก 

กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 31- 40 ปี มีประสบการณ์การท างานงานอยู่
ระหว่าง 1- 5 ปี  ส่วนมากจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี 

2)  สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ธุรการฝ่ายอัยการ ส านักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร 

(1) ด้านลักษณะงานที่รับผิดชอบ 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.67) เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อจะพบว่าอยู่ในระดับ

มากทุกข้อ  เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ การก าหนดหน้าที่รับผิดชอบชัดเจนจน
สามารถเข้าใจการท างานตามภารกิจหลัก (ค่าเฉลี่ย = 3.85) รองลงมา คือ ปฏิบัติตรงกับสาขาที่เรียน
ส าเร็จมาโดยตรงและสามารถน าความรู้ ความสามารถมาปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ (ค่าเฉลี่ย = 3.74)  มี
อิสระในการปฏิบัติในหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย (ค่าเฉลี่ย = 3.68) งานที่รับผิดชอบ
หรือได้รับมอบหมาย  ได้มีการใช้ความคิดริเริ ่มสร้างสรรค์น านวัตกรรมและวิธีการใหม่  ๆ มาใช้ 
(ค่าเฉลี่ย = 3.42)     

(2) ด้านความส าเร็จของงาน   
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.82) เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อจะพบว่าอยู่ระดับมาก

ทุกข้อ  เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมาไปหาน้อย  คือ ความมุ่งมั่น มีความพยายามในการแก้ไขปัญหา
อุปสรรคในการปฏิบัติงาน  (ค่าเฉลี่ย = 3.97)  รองลงมาคือ งานที่รับมอบหมายได้ตามปริมาณผลงาน 
คุณภาพ รวดเร็ว ตรงตามเวลาที่ก าหนด (ค่าเฉลี่ย = 3.89) และความรู้และประสบการณ์ที่ท่านได้สั่ง
สมมาสามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติงานและส่งต่อความส าเร็จของงาน (ค่าเฉลี่ย = 3.76)  และมี
ความคิดริเริ่มในการสร้างสรรค์วิธีการใหม่ๆ หรือน านวัตกรรม หรือเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน
ให้เกิดความส าเร็จเพ่ิมมากข้ึน (ค่าเฉลี่ย = 3.66) 

(3) ด้านความก้าวหน้าในสายงาน 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.62) เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อจะพบว่าอยู่ระดับมาก

ทุกข้อ  เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมาไปหาน้อย  คือ การได้รับโอกาสในการปรับเปลี่ยนสายงานใน
ต าแหน่งที่สูงขึ้น (ค่าเฉลี่ย = 3.64) รองลงมา การศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติม อบรม สั่งสมประสบการณ์เพ่ือ
ความก้าวหน้าของสายงาน  (ค่าเฉลี่ย = 3.62)  และองค์กรทุนสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
เพ่ือน ามาพัฒนางานในสายงาน (ค่าเฉลี่ย = 3.60) 
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(4) ด้านความร่วมมือการท างาน   
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.88) เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อจะพบว่าอยู่ระดับมาก

ทุกข้อ เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมาไปหาน้อย คือ การมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน หรือให้ก าลังใจ 
ส่งเสริมการท างานกับเพื ่อนร่วมงาน (ค่าเฉลี ่ย = 3.88) รองลงมา การให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติงานและได้รับความร่วมมือจากเพื ่อนร่วมงาน (ค่าเฉลี ่ย = 3.89) และมีการแลกเปลี ่ยน
ความเห็นและข้อมูลกับเพ่ือนร่วมงาน หรือการท างานเป็นทีม (ค่าเฉลี่ย=3.78) 

(5) ด้านความผูกพันกับองค์กร   
โดยรวมอยู่ในระดับมาก(ค่าเฉลี่ย = 3.85) เมื่อจ าแนกเป็นรายข้อจะพบว่าอยู่ระดับมาก

ทุกข้อ เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมาไปหาน้อย คือ มีความทุ่มเท่การท างานให้   กับ องค์กรอย่างมี
คุณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานองค์กร (ค่าเฉลี่ย = 3.96) รองลงมา คือ มีความภูมิใจและผูกพันธ์ที่
ได้ปฏิบัติงานส านักงานอัยการสูงสุด (ค่าเฉลี่ย = 3.92) และการมีส่วนปกป้องชื่อเสียง และสร้าง
ภาพลักษณ์ที ่ดีให้กับองค์กร (ค่าเฉลี ่ย = 3.79) และการมีส่วนพัฒนาองค์กรและช่วยส่งเสริม
ภาพลักษณ์ (ค่าเฉลี่ย = 3.71) 

3)  สรุปผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ปัจจัยการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของข้าราชการธุรการฝ่ายอัยการ ส านักงานอัยการสูงสุด  อาคารถนนรัชดาภิเษก  
กรุงเทพมหานคร 

ปัจจัยการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทุกด้าน โดยความ สัมพันธ์อยู่ในระดับมาก และมีความสัมพันธ์ไปใน
ทิศทางเดียวกันทุกด้าน เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ
ปัจจัยการปฏิบัติแต่ละด้าน ได้แก่ ลักษณะงานที่รับผิดชอบ ความ ส าเร็จของงาน ความก้าวหน้าใน
สายงาน ความร่วมมือการท างานความผูกพันกับองค์กร  มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานทุกด้าน ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ของงาน  ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ คุณภาพและการ
บริการ การพัฒนาองค์กร มีความสัมพันธ์แปรผันตามกัน   
 

อภิปรายผล 
 
ผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการธุรการฝ่ายอัยการ

ส านักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร ที่ได้จากเครื่องมือการศึกษาค้นคว้ามี
ประเด็นที่น่าสนใจสามารถน ามาอภิปรายได้ดังนี้ 
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1) ข้าราชการธ ุรการฝ ่ายอัยการส  าน ักงานอัยการส ูงส ุด อาคารถนนรัชดาภ ิ เษก 
กรุงเทพมหานคร มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ปัจจัย พบว่า ปัจจัยที่อยู่ในระดับมากเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ ด้านความร่วมมือการ
ท างาน  ด้านความส าเร็จของงาน  ด้านลักษณะงานที่รับผิดชอบ และด้านความก้าวหน้าในสายงาน 
ตามล าดับ ทั้งนี้เป็นเพราะว่า ข้าราชการธุรการฝ่ายอัยการส านักงานอัยการสูงสุด มีการปฏิบัติงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต สามารถท างานในส่วนของตนที่ได้รับมอบหมายได้ส าเร็จ สามารถให้บริการ
แก่ผู้รับบริการด้วยความเป็นมิตร มีการพัฒนาความรู้ความสามารถของตนให้ดียิ่งขึ้นและมีความ
พยายามในการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา มีสัมพันธภาพที่ดีกับเพ่ือนร่วมงาน สอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ  นลพรรณ บุญฤทธิ์ (2558, บทคัดย่อ) ได้ศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี การวิจัยครั้งนี้ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

2) ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการธุรการฝ่ายอัยการส านักงานอัยการสูงสุด 
อาคารถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร ทางด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 
และคุณภาพและ การบริการโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเพราะว่า บุคคลากรความพยายาม
ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา ปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใส่ต่อหน้าที ่ มีการวางแผน
ปฏิบัติงานล่วงหน้า ให้บริการแก่ผู้รับบริการด้วยความเป็นมิตร ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พร
ทิพย์ เพ็ชรนพรัตน์ (2559, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผลการศึกษาพบว่า  
ข้าราชการส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่มีประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานอยู่ในระดับสูง 
 

ข้อเสนอแนะ 
  

จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง  “ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ธุรการฝ่ายอัยการ ส านักงานอัยการสูงสุด อาคารถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร”  ผู ้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะดังนี้ 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี้ 
 จากการศึกษาพบว่า ข้าราชการธุรการฝ่ายอัยการ ส านักงานอัยการสูงสุด อาคารถนน
รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร ในการปฏิบัติงานไม่มีการฝึกอบบรมให้ความรู้เกี ่ยวกับงานที่ปฏิบัติ 
ความเข้าใจ การปฏิบัติงาน ให้กับบุคลากร ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนวทางการแก้ไข  ควรมีการส่งเสริมให้
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บุคลากรหมุนเวียนเข้ารับการอบรมความรู้เฉพาะงาน โครงการต่างๆ ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับหน่วยงานภายนอก เพ่ือเพ่ิมทักษะให้กับบุคลากรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เพ่ือจะได้
มีความเชี ่ยวชาญเฉพาะด้าน และปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกันเพื ่อ บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของส านักงานอัยการสูงสุด 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1) การวิจัยคราวต่อไปควรศึกษาเป็นวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึก 
2) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  ระหว่าง

ข้าราชการธุรการฝ่ายอัยการส่วนกลาง และข้าราชการธุรการฝ่ายอัยการส่วนภูมิภาค    
3) ควรศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ

ธุรการฝ่ายอัยการ  
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การประเมินโครงการสง่เสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  

กรณีศึกษานาแปลงใหญ่ จังหวัดก าแพงเพชร  
ที่เริ่มด าเนินการในปี 2559 

 
   ภานุวัฒน์ ก าธรสิริพิพัฒน์* 

 

บทคัดย่อ 
  

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
กรณีศึกษานาแปลงใหญ่จังหวัดก าแพงเพชร ที่เริ่มด าเนินการในปี 2559 ใช้รูปแบบวิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative research) เพื่อการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก (In-depth Interview) จากผู้มีส่วนได้เสีย จ านวน 14 คน โดยใช้รูปแบบ CIPP MODEL ของ 
Stufflebeam มาเป็นกรอบในการประเมิน  

ผลการศึกษาพบว่า ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ส่งผลให้เกิดการลดต้นทุนการ
ผลิตของเกษตรกร เพิ่มผลผลิตต่อหน่วย เพิ่มโอกาสในการแข่งขันให้กับเกษตรกร ช่วยยกระดับ
คุณภาพผลผลิตทางการเกษตรสู่มาตรฐาน เกิดการบูรณาการในการท างานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน แต่การส่งเสริมด้านรวมกลุ่มกันด้านการตลาด 
จะยังไม่เห็นผลส าเร็จเท่าที่ควร  

การประเมินด้านบริบท (Context) พบว่า นโยบายและวัตถุประสงค์โครงการส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) มีความชัดเจน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีการสื่อสารที่ชัดเจน และสามารถตอบสนองการแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด 

การประเมินปัจจัยน าเข้าโครงการ (Input) พบว่า ภาครัฐมีการสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ ได้
อย่างพอเพียงและเหมาะสม มีความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์ มีกลไกและรูปแบบการบริหารจัดการที่
เหมาะสม เจ้าหน้าที่มีทักษะ ความรู้ความสามารถเพียงพอในการด าเนินงาน แต่ก็พบปัญหาในบาง
หน่วยงานที่หากมีการโยกย้ายเจ้าหน้าที่ การฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้เหมาะสม แต่ในระยะแรกมีการ
อบรมมากเกินไปจากหลายหน่วยงาน ท าให้เกษตรกรต้องสละเวลาและเสียโอกาสในการท ากิจกรรม

 
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ในแปลง รวมทั้ง จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ และพ้ืนที่เข้าร่วมโครงการได้รวมกลุ่มกันอย่างเหมาะสมไม่
มากเกินหรือเยอะเกินไป ซึ่งอาจจะส่งผลให้การบริหารจัดการเป็นได้ไม่ดีพอ 

การประเมินด้านกระบวนการ (Process) มีการด าเนินงานของโครงการส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ในจังหวัดก าแพงเพชร ส่วนใหญ่มีการจัดท าแผนปฏิบัติการในระดับ
จังหวัดและในพื้นที่ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ มีการก าหนดกลไกและรูปแบบการ
บริหารโครงการฯ แบ่งเป็น 4 ทีม มีการบูรณาการการท างานในรูปแบบคณะท างานในทีมผู้จัดการ
แปลง พร้อมทั้งเกษตรกรมีการประชุมกลุ่มแปลงใหญ่ทุกเดือนเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการ
ด าเนินโครงการฯ  

การประเมินผลผลิต (product) พบว่า เกษตรกรมีการลดต้นทุนได้ผลในระดับดีมาก เช่น 
เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย สารเคมี มีผลผลิตเฉลี่ยต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ด้านการพัฒนาคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐาน 
GAP ไม่ได้ตรงตามเป้าหมาย เนื่องจากสินค้าที่ผลิตจากแปลงใหญ่และได้รับรองมาตรฐานเมื่อน าไป
ขาย ไม่ได้มีราคาที่สูงกว่าสินค้าทั่วไป ท าให้เกษตรกรขาดแรงจูงใจในการด าเนินงาน โดยภาพรวม
เกษตรกรมีความพึงพอใจการเข้าร่วมโครงการ 

 ปัญหา อุปสรรค จากการด าเนินการตามนโยบายฯ พบว่าส่วนใหญ่ยังพบปัญหาด้านราคามี
ความผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจ ท าให้ในบางรอบการผลิตอาจท าให้เกษตรกรขายผลผลิตได้ในราคา
ต ่า และปริมาณผลผลิตที่ไม่แน่นอนจากการได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยธรรมชาติอยู่บ่อยครั้ง 
ด้านการพัฒนาคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐาน GAP ไม่ได้ตรงตามเป้าหมาย เนื่องจากสินค้าที่ผลิตจาก
แปลงใหญ่และได้รับรองมาตรฐานเมื่อน าไปขาย ไม่ได้มีราคาที่สูงกว่าสินค้าทั่วไป ท าให้เกษตรกรขาด
แรงจูงใจในการด าเนินงาน อีกท้ัง เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในบางแห่ง ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุท าให้
ยากต่อการบริหารจัดการโครงการ อีกทั้งปัญหาจากการบูรณาการแผนปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ภาครัฐที่ไม่ชัดเจน ท าให้เกิดความซ ้าซ้อนการด าเนินงานระหว่างหน่วยงาน เนื่องจากโครงการ
ดังกล่าวนี้ มีหลายหน่วยงาน เข้ามาเป็นผู้จัดการแปลง เช่น กรมการข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร กรม
ส่งเสริมสหกรณ์ เป็นต้น  

 
ค าส าคัญ:  การประเมินโครงการ, CIPP Model , โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
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บทน า 
 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาของกระทรวง (Road map) ซึ่งมี

โครงการที่ส าคัญ คือการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร ด้านสินค้าพืช ปศุสัตว์ และประมง 
ประกอบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) ได้มอบนโยบาย 
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 เน้นให้ความส าคัญในเรื่องการลดต้นทุนการผลิต โดยการรวมแปลงการ
ผลิตของเกษตรกรเป็นแปลงใหญ่จะก่อให้เกิดกิจกรรมลดต้นทุนการผลิตตามที่ก าหนด  และสามารถ
วัดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสในการแข่งขันให้กับสินค้าเกษตร ทั้งนี้การ
ปรับ โครงสร้างสินค้าที่ส าคัญดังกล่าวจะต้องท าการผลิตในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม ตามที่กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศเขตพ้ืนที่เหมาะสมส าหรับการผลิตสินค้า 20 ชนิดไว้แล้ว โดยมีหลักการ 
คือการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต อาทิ ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่ รวมทั้งผลผลิตมี
คุณภาพได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของตลาด มีการผลิตร่วมกันเป็นกลุ่มและมีการเชื่อมโยง
กับตลาดเพื่อบริหารจัดการให้เกิดสมดุลระหว่างอุปทานและอุปสงค์ ของสินค้า แก้ปัญหาเรื่องสินค้า
ล้นตลาดและราคาสินค้าเกษตรตกต ่า อย่างไรก็ตาม โครงสร้างภาคการเกษตรของไทย เกษตรกรส่วน
ใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย มีพ้ืนที่ถือครองทางการเกษตรขนาดเล็ก และเป็นการผลิตที่มีลักษณะต่าง
คนต่างท าการด าเนินการลักษณะดังกล่าวท าให้ภาคเกษตรต้อง  เผชิญกับปัญหา และข้อจ ากัดต่างๆ 
ซึ่งจะส่งผลต่อรายได้และความเป็นอยู่ของเกษตรกร เช่น ปัญหาด้านต้นทุนการผลิต ได้แก่ ค่าพันธุ์ ค ่า
ปัจจัยการผลิตต่างๆ ค่าใช้จ่ายของเครื่องจักรกลการเกษตร และค่าจ้างแรงงานด้านการเกษตร รวมทั้ง 
ปัญหา การขาดอ านาจการต่อรองของเกษตรกรตลอดกระบวนการผลิต (Production Process) การ
จัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) และปัญหาด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้องค์ความรู ้และ
เทคโนโลยีที่ยังไม่เข้าถึงตัวเกษตรกรได้เท่าที่ควร ดังนั้น เพื่อเป็นการลดข้อจ ากัดดังกล่าว จะต้อง
ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มการผลิต และการบริหารจัดการร่วมกัน กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์มีภารกิจต้องดูแลคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ต้องให้การสนับสนุนและส่งเสริม การผลิตสินค้า
เกษตรของเกษตรกรให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตร 
และเพ่ิมรายได้ของเกษตรกร จึงได้ก าหนดระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ที่มีการบริหาร
จัดการร่วมกัน ให้เกษตรกรเป็นศูนย์กลางในการด าเนินงาน ผลักดันให้เกษตรกรรวมกลุ่มในการผลิต
เพ่ือร่วมกันจัดหาปัจจัยการผลิตที่มี คุณภาพ ราคาเป็นธรรม เพ่ือลดต้นทุน เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
ตลอดจนการจัดการด้านการตลาดโดยหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนและอ านวยความสะดวก ส่วน
ขนาดพ้ืนที่เหมาะสมตามหลักการของแปลงใหญ่ คือ ชนิดสินค้าข้าว ต้องมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ไร่ 
และเกษตรกรไม่น้อยกว่า 50 ราย ส่วนสินค้าอ่ืนๆ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในแต่ละประเภท 



237 

จังหวัดก าแพงเพชร เริ่มด าเนินการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ในปี 2559 โดยมีพื้นที่เข้า
ร่วมโครงการจ านวน 12 แปลง พื้นที่ 32,251 ไร่ เกษตรกรเข้าร่วม 1,591 ราย แบ่งเป็นนาข้าว 
จ านวน 7 แปลง 14,982 ไร่ เกษตรกร 632 ราย ที่เหลือเป็นสินค้าอื่นๆ โดยแบ่งแนวทางการพัฒนา
ออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 1) การลดต้นทุนการผลิต 2) การเพิ่มผลผลิตต่อไร่ 3) การพัฒนาคุณภาพ
ผลผลิต 4) การตลาด และ 5) การบริหารจัดการ โดยผลการประเมินของส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร สรุปว่า โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จะท าให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุน
การผลิต และยกระดับคุณภาพสินค้า ตลอดจนคุณภาพชีวิตของเกษตรกรได้ ทั้งนี้การบริหารงาน
ระดับจังหวัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ์ของจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (SC) เป็นผู้บริหารโครงการ เพ่ือติดตามความก้าวหน้าการ
ด าเนินงาน ซึ่งมีการบูรณาการหลายหน่วยงาน โดยระยะแรกจะมีเจ้าหน้าที่รัฐ ท าหน้าที่เป็นผู้จัดการ
แปลง และเมื่อด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาครบ 3 ปี จะเริ่มถ่ายโอนการบริหารแปลงให้เกษตรกร
เป็นผู้จัดการแปลงแทน  

ด้วยเหตุนี ้จึงท าให้ผู ้ว ิจัยสนใจที ่จะศึกษาการประเมินโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบ 
แปลงใหญ่ กรณีศึกษานาแปลงใหญ่จังหวัดก าแพงเพชร ที่เริ่มด าเนินการในปี 2559  จ านวน 7 แปลง 
ผลการประเมินจะท าให้ทราบถึง  ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะของการด าเนินโครงการในพื้นที่ อันจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น เป็น
ประโยชน์ต่อองค์กรและหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้อง ใช้เป็นแนวทางการพัฒนาปรับปรุง แก้ไขการ
ด าเนินงานในภาพรวมของประเทศต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

1)  เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ศึกษากรณีนาแปลงใหญ่จังหวัด
ก าแพงเพชร ที่เริ่มด าเนินการในปี 2559 โดยใช้รูปแบบ CIPP Model 

2)  เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการด าเนินโครงการส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่ ศึกษากรณีนาแปลงใหญ่จังหวัดก าแพงเพชร ที่เริ่มด าเนินการในปี 2559 
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วิธีการศึกษาและแนวทางการศึกษา 
 

ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  (Structured Interview) เป็น
เครื่องมือในการเก็บรวมรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) ทั้ง 4 ด้าน โดยแบ่งการ
สัมภาษณ์ ออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้การสัมภาษณ์  ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ์ในการ
ประกอบอาชีพ 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลโครงการฯ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริบทหรือสภาวะ
แวดล้อม (Context) ด้านปัจจัยน าเข้า ( Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต
(Product)  

ส่วนที่ 3 ข้อมูลปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการ ฯ  
 

1) ขอบเขตของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ผู ้ให้ข้อมูลส าคัญในการวิจัย จะประกอบด้วยผู ้มีส่วนได้และส่วนเสียในการด าเนินการ

โครงการ เช่น หน่วยงานราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และประธานกลุ่มเกษตรแปลง
ใหญ่ จ านวน 14 คน โดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ดังนี้ 

(1) ประธานกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ จ านวน 7 แปลง แปลงละ 1 คน ดังนี้ 
(1.1)  แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 8 ต าบลมหาชัย อ าเภอไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร  
(1.2)  แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 3 ต าบลวังบัว อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร  
(1.3)  แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 10 ต าบลสระแก้ว อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร  
(1.4)  แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 2 ต าบลประชาสุขสันต์ อ าเภอลานกระบือ จังหวัด

ก าแพงเพชร  
(1.5)  แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 14 ต าบลเขาคีริส อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัด

ก าแพงเพชร  
(1.6)  แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 4 ต าบลห้วยยั้ง อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร  
(1.7)  แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 4 ต าบลถ ้ากระต่ายทอง อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัด

ก าแพงเพชร  
(2)  ผู้แทนส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลและ

ประสานงานการด าเนินงานโครงการฯ จ านวน 7 หน่วยงาน หน่วยงานละ 7 คน ดังนี้ 
(2.1)  ผู้แทน ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดก าแพงเพชร  
(2.2)  ผู้แทน ส านักงานเกษตรจังหวัดก าแพงเพชร  
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(2.3)  ผู้แทน ส านักงานสหกรณ์จังหวัดก าแพงเพชร  
(2.4)  ผู้แทน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวก าแพงเพชร  
(2.5)  ผู้แทน ส านักงานเกษตรอ าเภอพรานกระต่าย   
(2.6)  ผู้แทน ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองก าแพงเพชร   
(2.7)  ผู้แทน ส านักงานเกษตรอ าเภอไทรงาม  

2)  ขอบเขตด้านเนื้อหา  
ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการประเมินรูปแบบ CIPP MODEL ของ Stufflebeam (1971) มาเป็นกรอบใน

การประเมิน ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 1)  บริบทหรือสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) ได้แก่ 
การประเมิน วัตถุประสงค์ของโครงการ ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของโครงการกับนโยบาย
ในระดับต่างๆ สภาพปัญหาความต้องการของพื้นที่ 2)  การประเมินด้านปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากร 
(Input Evaluation) ได้แก่ การประเมินการด าเนินงานโครงการในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านงบประมาณ 
ด้านบุคลากร ด้านอุปกรณ์/สื่ออาคารสถานที่และเนื้อหาหลักสูตร ความเหมาะสมจ านวนเกษตรกร
และพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ 3) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) ได้แก่ การประเมิน
กระบวนการด าเนินโครงการ เช่น วิธีการ ขั้นตอน การวางแผนการด าเนินงาน สภาพการท างานว่า
เป็นอย่างไร ได้แก่ แผนการด าเนินงาน ปฏิทินการด าเนินงาน ตารางกิจกรรม และการประเมินผล 
รวมทั้งศึกษา ปัญหาและอุปสรรค จุดเด่น จุดด้อย 4)  การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) 
ได้แก่ การประเมินคุณภาพของการด าเนินงานโครงการ เช่น ผลผลิตสินค้าเกษตร คุณภาพสินค้า การ
ลดต้นทุนการผลิต เมื่อเทียบกับเป้าหมาย และรายได้หรือความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ  

3)  ขอบเขตด้านระยะเวลา  
ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน 2563  
4)  การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย 
ผู้วิจัยใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพเป็น 2 ระดับ ได้แก่ 1) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary 

Data) เป็นข้อมูลที ่ค ้นคว้าและรวบรวมจากเอกสาร บทความ หนังส ือ วารสารทางวิชาการ 
วิทยานิพนธ์ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2) ข้อมูลปฐมภูมิ 
(Primary Data) เป็นข้อมูลที ่รวบรวมข้อมูลจากภาคสนามโดยจะใช้วิธีการการสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง (Structured Interview) จ านวน 14 คนประกอบด้วย ส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ จ านวน 7 คน และ ประธานกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ จ านวน 7 คน 

5)  การวิเคราะห์และตรวจทานข้อมูล 
กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นขั้นตอนที่ส าคัญในการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ด าเนินการ

วิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอนวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis) โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
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(1)  จัดประเภท หรือหมวดหมู่ของข้อมูลที่ได้จากสัมภาษณ์แบบเจาะลึก โดยแบ่งตาม
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

(2)  จัดล าดับความส าคัญของประเด็นค าถามของผู้ให้ข้อมูลส าคัญแต่ละบุคคลตามทฤษฎี
ที่ใช้ในการประเมิน หรือตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

(3)  สรุปประเด็นค าตอบของผู้ให้ข้อมูลส าคัญแต่ละบุคคลตามรูปแบบ หรือทฤษฎีที่ใช้ใน
การประเมิน หรือตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

(4)  ด าเนินการวิเคราะห์เนื้อหาจากแบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึกแบบมีโครงสร้าง เพื่อให้
ได้ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้องและแม่นตรง ตามประเด็นที่ศึกษา ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ตีความข้อมูลที่ได้มา
จากการศึกษาของผู้วิจัยแล้วน ามาเรียบเรียงเป็นถ้อยค าเชิงพรรณนา (Descriptive Research)  

 

ผลการศึกษา 
 
จากการวิเคราะห์ผลการศึกษา ตามรูปแบบ CIPP MODEL  ทั้ง 4 ด้าน สามารถสรุปผลการวิจัย 

ดังนี้ 
1)   ด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม (Context) ผลการศึกษาพบว่า 

(1) นโยบายมีการสื่อสารที่ดีให้กับเกษตรกรได้รับทราบเกี่ยวกับนโยบาย องค์ความรู้
ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพราะมีการให้เกษตรกรเข้าร่วมเป็นคณะท างานในชุดต่างๆ ได้ แต่อาจเกษตรกร
บางส่วนที่เป็นผู้สูงอายุ อาจท าให้สื่อสารกันไม่เข้าใจในรายละเอียด เจ้าหน้าที่จึงควรค่อยๆสื่อสารและ
ใช้ภาษาท่ีเหมาะสม  

(2) นโยบายมีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบายของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เหมาะสมกับบริบท สภาพภูมิสังคมของพื้นที่ ที่ประสบปัญหาการท าการเกษตรมายาวนาน 
สามารถเพิ่มโอกาสทางการแข่งขัน ให้กับสินค้าข้าว สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร  การส่งเสริมให้มี
การรวมกลุ่มกันเพ่ือลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมคุณภาพ เพ่ิมผลผลิต และบริหารจัดการการตลาด  

(3)  นโยบายมีความเหมาะสมและตรงกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่ง เกษตรกรส่วน
ใหญ่ มีความต้องการเข้าร่วมโครงการ เพราะเชื่อว่าจะสามารถช่วยท าให้ชีวิตดีขึ้นกว่าเดิมได ้

2)   ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) ผลการศึกษาพบว่า  
(1)  การสนับสนุนทรัพยากรส าหรับการผลิต งบประมาณ ส่วนใหญ่เห็นว่าเพียงพอกับ

พื้นที่ เพราะมีงบประมาณจากหลายช่องทางและหลายหน่วยงาน แต่มีบางส่วนเห็นว่างบประมาณใน
การจัดท าแปลงเรียนรู้ต่างๆ นั้นยังมีไม่เพียงพอ   

(2)  ความพร้อมและการสนับสนุนวัสดุ ครุภัณฑ์ ลงในพื้นที่ทุกแห่ง แต่มีเกษตรกรบาง
แห่งเห็นว่าการสนับสนุนวัสดุครุภัณฑ์จากภาครัฐยังไม่ตรงกับความต้องการของพื้นที่เนื่องจากบาง
พ้ืนที่ไม่มีความจ าเป็นต้องใช้ครุภัณฑ์ที่ราชการจัดสรรมาให้โดยไม่ได้สอบถามความต้องการของพ้ืนที่ 
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(3)  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการมีความรู้ความสามารถ และทักษะเพียงพอ ในการ
บริหารจัดการโครงการ เพราะมีการฝึกอบรม และพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันบ่อยครั้ง  

(4)  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการนั้น ในระยะแรกก าหนดไว้เกษตรกร 50 คนขึ้นไป และ
พ้ืนที่ 1,000 ไร่ ขึ้นไป ส่วนใหญ่เห็นว่าเหมาะสม มีบางส่วนที่เห็นว่าเกษตรกรก็มีมาจากหลายหมู่บ้าน
หากมากเกินไปอาจท าให้บริหารจัดการได้ยาก ควรให้มีขนาดเล็กลงหรือคัดเลือกมาจากคนที่ต้องการ
เข้าร่วมจริง จะท าให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการแปลง 

(5)  การสนับสนุนสินเชื่อเกษตรแปลงใหญ่ ดอกเบี้ยต ่า ส่วนใหญ่เห็นว่าว่ามีประโยชน์
อย่างยิ่ง จะท าให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งสินเชื่อดอกเบี้ยต ่าได้ง่าย  แต่ก็มีบางกลุ่มที่ไม่อยากกู้เงิน
เนื่องจากมองว่าหลักเกณฑ์นั้นยุ่งยาก มีขั้นตอนมากเกินไป ประกอบกับบางรายมีหนี้สินเยอะอยู่แล้ว
ท าให้ไม่อยากกู้เงินเพ่ิมอีก 

3)  ด้านกระบวนการ (Process) ผลการศึกษาพบว่า 

(1)  กลไกและรูปแบบการบริหารโครงการฯ แผนปฏิบัติงาน การติดตามและรายงาน
ความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการฯ มีความเหมาะสมดี เพราะมีการบริหารจัดการทั้งในระดับ
พื้นที่และระดับจังหวัด โดยการมอบหมายคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรระดับจังหวัด ที่มีผู้ว่า
ราชการจังหวัดเป็นประธาน มีการบูรณาการทั้งภาครัฐและเอกชน และมีการแต่งตั้ งคณะท างานด้าน
ต่างๆ ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการลดต้นทุน มีเกษตรจังหวัดเป็นประธาน ด้านบริหารจัดการ มีเกษตร
และสหกรณ์จังหวัดเป็นประธาน ด้านการตลาด มีสหกรณ์จังหวัดเป็นประธาน และด้านผู้จัดการแปลง 
มีเกษตรอ าเภอหรือเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเป็นผู้จัดการแปลง เพื่อติดตามการด าเนินงาน แก้ไข
ปัญหา อุปสรรคในพ้ืนที่ให้เป็นระบบ แต่ในทางปฏิบัติยังมีปัญหาในการด าเนินงานอยู่ กล่าวคือ พบว่า 
ในระยะแรกมีการมอบหมายส่วนราชการหลายหน่วยงานเป็นผู้จัดการแปลง ท าให้การบูรณาการและ
ความเข้าใจยังไม่เป็นทิศทางเดียวกัน  

(2)  การประชาสัมพันธ์โครงการฯ ในพื ้นที ่มีความเหมาะสม และเพียงพอ แต่ก็มี
เกษตรกรบางส่วนสูงอายุ และไม่สามารถใช้งานสื่อสมัยใหม่ได้  

(3)  ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการฯ ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าโครงการมีความ
โปร่งใสเพราะงบประมาณมีการจัดท าแผนและแนวทางการเบิกจ่ายที่ชัดเจน และมีการตรวจสอบจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ  

(4)  การมีส่วนร่วมของเกษตรกร ส่วนใหญ่เห็นว่ามีส่วนร่วมเป็นอย่างมาก เนื่องจากมี
การจัดตั้งเป็นคณะกรรมการ ในระดับแปลง และมีการประชุมในแปลงเป็นประจ า 

(5)  ด้านการฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านต่างๆ ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าโครงการมี
การถ่ายทอดความรู้ตรงตามความต้องการ มีหลายหน่วยงานเข้ามาให้ความรู้ ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่
อุปทาน และเกษตรกรสามารถน าความรู้ไปใช้ในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม เพียงแต่ในช่วงแรก มักจะมี
การอบรมบ่อยครั้ง ท าให้อาจกระทบกับกิจกรรมทางการเกษตร ที่ต้องไปท า  
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4)  การประเมินผลผลิต (Product) ผลการศึกษาพบว่า  
(1)  การเพิ่มผลผลิตต่อไร่ เกษตรกรบางกลุ่มสามารถเพิ่มผลผลิตต่อไร่ได้สูง โดยเฉลี่ย

ประมาณร้อยละ 40 ถือว่าอยู่ในระดับดีมาก  
(2)  เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตข้าวได้ตามเป้าหมาย จาการที่ภาครัฐได้มีการ

ส่งเสริมให้มีการวิเคราะห์ดิน การลดการใช้เมล็ดพันธุ์ ลดการใช้ปุ๋ยเคมี ลดการใช้สารเคมี มีการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี และองค์ความรู้ด้านต่างๆ มีบางแปลงสามารถลดต้นทุนได้ประมาณร้อยละ 70 
เมื่อเทียบกับเป้าหมายโครงการที่ก าหนดไว้ที่ ร้อยละ 25 ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีมาก  

(3)  ส่วนการพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร พบว่าภาครัฐมีการเข้ามาส่งเสริมและ
ถ่ายทอดกระบวนการพัฒนาคุณภาพ GAP แล้ว และในช่วงแรกเกษตรกรก็ผ่านการรับรองมาตรฐาน 
แต่เนื่องจากพอน าไปขาย ก็ได้ราคาเท่ากับกลุ่มเกษตรกรทั่วไปที่ไม่ได้รับใบรับรอง ท าให้เกษตรกรขาด
แรงจูงใจในการปฏิบัติตามมาตรฐานที่ก าหนด กระทบต่อเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพข้าว  

(4)  เมื่อลดต้นทุนการผลิตและ เพิ่มผลผลิตต่อไร่ได้ ส่งผลให้เกษตรกรส่วนใหญ่มีรายได้
เพิ่มขึ้นในระดับดี แต่มีเจ้าหน้าที่ท่านหนึ่งให้ความเห็นว่า รายได้ที่เพิ่มขึ้นจะมาจากแปลงที่มีความ
เข้มแข็ง บางแปลงก็ประสบปัญหาในการบริหารจัดการ ท าให้รายได้ไม่เพ่ิมข้ึนก็ได้ นอกจากนี้ยังพบว่า
สถานการณ์ภัยธรรมชาติ จะมีผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตเป็นอย่างมาก หากเกิดภัยแล้งและฝนทิ้ง
ช่วงในพ้ืนที่ อาจส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตร 

1)  การศึกษาปัญหาและอุปสรรค  
ผลการศึกษาพบว่าปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลง

ใหญ่จังหวัดก าแพงเพชร มีหลายประการ ได้แก่ 1) ด้านการตลาด พบว่าราคามีความผันผวนตาม
ภาวะเศรษฐกิจ ท าให้ในบางรอบการผลิตอาจท าให้เกษตรกรขายผลผลิตได้ในราคาต ่า 2) ผลกระทบ
จากสถานการณ์ภัยธรรมชาติอยู่บ่อยครั้ง เช่น ภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วง และโรคแมลงศัตรูพืชท าให้บางปี
ผลผลิตลดลงเป็นจ านวนมาก 3)  การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่ตามมาตรฐาน GAP ยังไม่ได้ตรง
ตามเป้าหมาย เนื่องจากสินค้าที่ผลิตจากแปลงใหญ่และได้รับรองมาตรฐานเมื่อน าไปขาย ไม่ได้มีราคา
ที่สูงกว่าสินค้าทั่วไป ท าให้เกษตรกรขาดแรงจูงใจในการผลิต 4) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่
เป็นผู้สูงอายุ ท าให้ยากต่อการสื่อสาร และบริหารจัดการโครงการ 5) ปัญหาการบูรณาการแผนปฏิบัติ
การของเจ้าหน้าที ่ภาครัฐที่ไม่ชัดเจน ท าให้เกิดความซับซ้อนการด าเนินงานระหว่างหน่วยงาน 
เนื่องจากโครงการดังกล่าวนี้ มีหลายหน่วยงาน เข้ามาเป็นผู้จัดการ  

2)  การศึกษาข้อเสนอแนะ  
ผลจากการศึกษาพบว่าความคิดเห็นส่วนใหญ่จะเสนอแนะหลายประการ ได้แก่ 1) ให้แก้ไข

ปัญหาด้านราคาสินค้าที่มีความผันผวน  2) ให้มีการรับซื้อสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในราคาที่
สูงกว่าสินค้าทั่วไป ซึ่งจะเป็นการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาคุณภาพผลผลิต 3) การบูรณาการของ
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หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องให้มีความชัดเจน ลดความซ ้าซ้อนในการด าเนินงาน  และ 4) การสร้าง
เกษตรกรรุ่นใหม่ เพื่อแก้ปัญหาเกษตรกรผู้สูงอายุ โดยมีการบูรณาการร่วมกับมหาวิทยาลัยหรือ
หน่วยงานต่างๆ เพื่อร่วมด าเนินงานด้วย 

 

สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ 
 

1)  สรุปผล 
จากผลการศึกษาพบว่า ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ส่งผลให้เกิดการลดต้นทุน

การผลิตของเกษตรกร เพิ่มผลผลิตต่อหน่วย เพิ่มโอกาสในการแข่งขันให้กับเกษตรกร ช่วยยกระดับ
คุณภาพผลผลิตทางการเกษตรสู่มาตรฐาน เกิดการบูรณาการในการท างานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน แต่การส่งเสริมด้านรวมกลุ่มกันด้านการตลาด 
จะยังไม่เห็นผลส าเร็จเท่าที่ควร  

การประเมินด้านบริบท (Context) พบว่า นโยบายและวัตถุประสงค์โครงการส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) มีความชัดเจน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีการสื่อสารที่ชัดเจน และสามารถตอบสนองการแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด 

การประเมินปัจจัยน าเข้าโครงการ (Input) พบว่า ภาครัฐมีการสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ ได้
อย่างพอเพียงและเหมาะสม มีความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์ มีกลไกและรูปแบบการบริหารจัดการที่
เหมาะสม เจ้าหน้าที่มีทักษะ ความรู้ความสามารถเพียงพอในการด าเนินงาน แต่ก็พบปัญหาในบาง
หน่วยงานที่หากมีการโยกย้ายเจ้าหน้าที่ การฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้เหมาะสม แต่ในระยะแรกมีการ
อบรมมากเกินไปจากหลายหน่วยงาน ท าให้เกษตรกรต้องสละเวลาและเสียโอกาสในการท ากิจกรรม
ในแปลง รวมทั้ง จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ และพ้ืนที่เข้าร่วมโครงการได้รวมกลุ่มกันอย่างเหมาะสมไม่
มากเกินหรือเยอะเกินไป  

การประเมินด้านกระบวนการ (Process) มีการด าเนินงานของโครงการส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ในจังหวัดก าแพงเพชร ส่วนใหญ่มีการจัดท าแผนปฏิบัติการในระดับ
จังหวัดและในพื้นที่ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ มีการก าหนดกลไกและรูปแบบการ
บริหารโครงการฯ แบ่งเป็น 4 ทีม มีการบูรณาการการท างานในรูปแบบคณะท างานในทีมผู้จัดการ
แปลง พร้อมทั้งเกษตรกรมีการประชุมกลุ่มแปลงใหญ่ทุกเดือนเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการ
ด าเนินโครงการฯ  

การประเมินผลผลิต (Product) พบว่า เกษตรกรมีการลดต้นทุนได้ผลในระดับดีมาก เช่น 
เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย สารเคมี มีผลผลิตเฉลี่ยต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ด้านการพัฒนาคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐาน 
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GAP ไม่ได้ตรงตามเป้าหมาย เนื่องจากสินค้าที่ผลิตจากแปลงใหญ่และได้รับรองมาตรฐานเมื่อน าไป
ขาย ไม่ได้มีราคาที ่สูงกว่าสินค้าทั่วไป ท าให้เกษตรกรขาดแรงจูงใจในการด าเนินงาน ส่งผลให้
เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึน โดยภาพรวมเกษตรกรมีความพึงพอใจการเข้าร่วมโครงการ 

ปัญหา อุปสรรค จากการด าเนินการตามนโยบายฯ พบว่าส่วนใหญ่ยังพบปัญหาด้านราคามี
ความผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจ ท าให้ในบางรอบการผลิตอาจท าให้เกษตรกรขายผลผลิตได้ในราคา
ต ่า และปริมาณผลผลิตที่ไม่แน่นอนจากการได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยธรรมชาติอยู่บ่อยครั้ง 
ด้านการพัฒนาคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐาน GAP ไม่ได้ตรงตามเป้าหมาย เนื่องจากสินค้าที่ผลิตจาก
แปลงใหญ่และได้รับรองมาตรฐานเมื่อน าไปขาย ไม่ได้มีราคาที่สูงกว่าสินค้าทั่วไป ท าให้เกษตรกรขาด
แรงจูงใจในการด าเนินงาน อีกทั้ง เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในบางแปลง ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุท า
ให้ยากต่อการบริหารจัดการโครงการ อีกทั้งปัญหาจากการบูรณาการแผนปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ภาครัฐที่ไม่ชัดเจน ท าให้เกิดความซ ้าซ้อนการด าเนินงานระหว่างหน่วยงาน เนื่องจากโครงการ
ดังกล่าวนี้ มีหลายหน่วยงาน เข้ามาเป็นผู้จัดการแปลง เช่น กรมการข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร กรม
ส่งเสริมสหกรณ์ เป็นต้น  

2)  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
จากการศึกษาวิจัยพบว่า ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ผู้วิจัยได้ศึกษาเพื่อให้การด าเนินงาน

โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในพ้ืนที่ประสบความส าเร็จ ดังนี้  
(1)  ควรส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่อย่างจริงจัง เพื่อเข้ามาทดแทนเกษตรกรที่

สูงอายุ และการคัดเลือกควรเลือกเกษตรกรที่มีความตั้งใจจะเข้าร่วมโครงการจริง เพื่อให้สามารถ
บริหารจัดการกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความเข้มแข็ง 

(2)  ควรมีการบูรณาการการท างานของภาครัฐ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 
การก าหนดแผนงานโครงการ และอ านาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดความ
ซ ้าซ้อนในระบบการท างาน เพราะเนื่องจากการด าเนินงานโครงการฯ นั้นมีหลายหน่วยงานได้รับ
จัดสรรงบประมาณ และหลายหน่วยงานเข้ามาเป็นผู้จัดการแปลง ท าให้เกิดความสับสนกันเป็นอย่าง
มาก ผู้บริหารส่วนกลางควรก าหนดแนวทางให้ชัดเจน 

(3)  ส่งเสริมและจัดท าแนวทางให้ราคาสินค้าเกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน สามารถ
ขายได้ราคาที่สูงกว่าสินค้าทั่วไป โดยให้ด าเนินการอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรมชัดเจน ซึ่งจะส่งผล
ต่อการสร้างแรงงจูงใจให้เกษตรกรใส่ใจที่จะผลิตสินค้าที่ได้คุณภาพตามมาตรฐาน 

(4)  ให้มีการจัดสรรงบประมาณและครุภัณฑ์ในลักษณะล่างขึ้นบน (Bottom Up) ซึ่งเกิด
จากความต้องการของเกษตรกร โดยใช้หลักเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา 
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(5)  รัฐบาลและ ธ.ก.ส. ควรปรับลดหลักเกณฑ์การเข้าถึงสินเชื่อเกษตรแปลงใหญ่ ให้ยึด
หยุ่นเพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงได้ง่ายขึ้น และไม่ต้องยกเลิกโครงการ ให้ ธ.ก.ส. ด าเนินโครงการอย่าง
ต่อเนื่อง  

(6)  ภาครัฐควรส่งเสริมการวิจัย หรือการน าเทคโนโลยี นวัตกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การผลิตสินค้าเกษตรโดยให้มีการถ่ายทอดให้เกษตรกรอย่างจริงจัง และเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นการลด
ความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลก  

3)  ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
(1)  รัฐควรส่งเสริมให้เกษตรกรในแปลงใหญ่น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา

ประยุกต์ใช้ เช่น เกษตรทฤษฎีใหม่ หรือเกษตรผสมผสาน เพ่ือให้เกษตรกรมีภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยงที่
จะเกิดขึ้น ทั้งจากราคาสินค้าเกษตรที่มีความผันผวน และจากปัญหาจากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น
บ่อยครั้ง 

(2)  การฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ เจ้าหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานควรลงพื้นที่ในแต่
ละครั้งให้พร้อมกันหลายหน่วยงาน เพื่อไม่ให้กระทบกับการประกอบอาชีพของเกษตรกร เนื่องจากมี
การฝึกอบรมบ่อยครั้ง 

(3)  การคัดเลือกควรให้เกษตรกรสมัครใจเข้าร่วมโครงการ ไม่ใช่เข้าร่วมเพราะเชื่อคนอ่ืน 
หรือต้องการปัจจัยการผลิต และต้องมีความตั้งใจจะเข้าร่วมโครงการจริง เพื่อให้สามารถบริหาร
จัดการกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน 

4)  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งต่อไป 
(1)  ผู้วิจัยมีมีข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไปว่า ในการประเมินโครงการของการ

ด าเนินงาน เพื่อให้ได้ผลที่หลากหลายและครอบคลุมประเด็นต่างๆ มากยิ่งขึ้น และเป็นการประเมิน
และค้นหาข้อเชิงลึกที่หลากหลายมิติกว่า CIPP MODEL ที่ประเมิน เพียง 4 ด้าน คือ การประเมินด้าน
บริบท หรือสภาพแวดล้อม การประเมินด้านปัจจัยน าเข้า การประเมินด้านกระบวนการ และการ
ประเมินด้านผลผลิต โดยเห็นควรใช้รูปแบบการประเมินโครงการ CIPIEST MODEL ที่จะเป็นการ
ขยายรูปแบบการประเมินแบบ CIPP ประกอบด้วย การประเมินการประเมินผลกระทบ ( Impact 
Evaluation) การประเมินประสิทธ ิผล (Effectiveness Evaluation) การประเมินความยั ่งยืน 
(Sustainability Evaluation) และการประเมินการถ่ายทอดส่งต่อ (Transportability Evaluation) 
ของสิ่งที่ได้รับการประเมิน ซึ่งมักได้แก่ โครงการ แผนงานหรือสิ่งแทรกแซงต่าง ๆ โดยที่ส่วนขยายของ
มิติการประเมิน ที่เพ่ิมข้ึนนี้มีความหมายครอบคลุมรวมถึงการประเมินผลผลิตเดิมและการประเมินผล
ลัพธ์ไม่ได้ให้ข้อเสนอแนะส าหรับการตัดสินใจด าเนินงานจากผลการประเมิน แต่ละด้าน เป็นต้น 

(2)  จากผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู ้วิจัยพบว่า การก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการให้
สัมภาษณ์แบบเชิงลึก นั้น ผู้วิจัยมองว่ายังไม่คลอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเท่าที่ควร ดังนั้น การก าหนด 
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กลุ่ม เป้าหมาย ควรก าหนดให้มีภาคเอกชนเข้าร่วมด้วย เช่น บริษัท CP ที่เคยเข้ามารับซื้อข้าวในพ้ืนที่ 
หรือจะเป็นกลุ่มผู้ประกอบการโรงสีในพื้นที่ เพื่อให้ได้ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสียในโครงการครอบคลุม
ประเด็นต่างๆ มากยิ่งขึ้น 
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การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ สังกัดส านักงาน 

ส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

ภูดิส ถิระผะลิกะ* 
 

บทคัดย่อ 
  

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน                   
2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 3) เพื่อหาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของข้าราชการ สังกัดส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์  
ท าการศึกษาโดยการใช้กระบวนการกลุ่ม (Focus Group) ประชุมระดมสมองข้าราชการผู้ปฏิบัติงาน
สังกัดส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 37 คน 
 ผลการศึกษาพบว่า 
 1)  ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน (1) ด้านคุณภาพของงาน คือ ความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัต ิงาน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในที ่ท  างาน และสภาพแวดล้อมในการปฏิบัต ิงาน                
(2) ด้านเวลา คือ ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ส าหรับด้านอื่นๆ ส่งผลต่อการปฏิบัติงานด้าน
เวลาในระดับที่เท่าเทียมกันรองลงไป (3) ด้านความคุ้มค่า คือ ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในที่ท างาน และสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน  
 2)  การปรับปรุงกระบวนการ (1) ฝ่ายบริหารทั่วไป ให้ด าเนินการจัดพิมพ์เอกสารจาก        
เว็บไซต์มาลงทะเบียนรับ และจัดส่งหนังสือราชการให้กับกลุ่มงานต่างๆ พร้อมทั้งให้มีการพัฒนา
ความรู ้อย่างสม ่าเสมอ (2) กลุ ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  ให้จัดช่องทาง        
ในการติดต่อประสานงาน และท าการซักซ้อมแนวทางการด าเนินการ รวมทั้งการซักซ้อมแนวทางการ
ปฏิบัติงาน และ/หรือ มีการอบรม สัมมนา (3) กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่ น ให้มีการจัดเก็บ
เอกสารในรูปแบบของไฟล์ข้อมูล และให้มีพัฒนาความรู ้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้กับ
ผู้ปฏิบัติงาน (4) กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ ให้มีการจัดเก็บเอกสาร ในรูปแบบของ
ไฟล์ข้อมูลรวม และให้มีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน (5) กลุ่มงาน
การเงินบัญชีและการตรวจสอบ ให้จัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้ตรงกับความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน และให้มี

 
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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การส่งเสริมการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน (6) ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ าเภอ ให้มี
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอ, ให้มีการจัดระบบการติดต่อประสานงานภายในและให้ตรวจสอบการ
รายงานหรือแบบรายงานให้ถูกต้อง ครบถ้วน  
 3)  ความคาดหวังเกี่ยวกับการด าเนินงาน และภาพลักษณ์ของส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ในระยะเวลา 1 ปี ให้มีการประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจ และสร้างความ
เชื่อมั่น รวมทั้งมีการสร้างทีมงาน ส าหรับในระยะเวลา 5 ปี เป็นองค์การที่สามารถส่งเสริมสนับสนุน
ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว, มีบุคลากรเพียงพอต่อปริมาณท่ีต้องปฏิบัติ และเป็นองค์การที่ได้รับ
ความเชื่อถือและเชื่อม่ัน เป็นที่ยอมรับของบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 4)  ความคาดหวังเกี่ยวกับการด าเนินงาน และภาพลักษณ์ของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นในระยะเวลา 1 ปี ให้เล็งเห็นและให้ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพและพัฒนาความรู้
ให้กับบุคคลากรในสังกัด, มีการประชาสัมพันธ์ สรุปผลการด าเนินการ และ/หรือจัดท าโครงการและ
ผลงานให้เป็นที่รู้จัก และได้รับการยอมรับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการประเมินภายในกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงภายในกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ส าหรับในระยะเวลา 5 ปี เป็นองค์การที่มีภารกิจที่ชัดเจน และสามารถน าเสนอผลงานสู่
สาธารณชนได้อย่างเป็นรูปธรรม มีการแบ่งแยกหรือสรุปผลงานที่ด าเนินการจากหน่วยงานอ่ืนได้อย่าง
ชัดเจน รวมทั้งให้ความส าคัญกับความก้าวหน้าในสายงาน และมีการจัดสรรบุคลากร    ให้เพียงพอกับ
ปริมาณงานที่ต้องปฏิบัติ 
 
ค าส าคัญ:  ประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน ข้าราชการ 
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บทน า 
  
 องค์การภาครัฐในปัจจุบันมีภารกิจที่เพิ่มมากขึ้น องค์การภาครัฐจึงมีความจ าเป็นที่จะต้อง                  
มีการปรับเปลี ่ยนระบบในการปฏิบัติงาน มีการสร้างเกณฑ์มาตรฐานตัวชี ้ว ัดการปฏิบัต ิงาน           
และต้องปรับปรุงเปลี ่ยนแปลงระบบการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรขององค์ก ารภาครัฐถือเป็น
องค์ประกอบส าคัญในการบริหารองค์การให้พัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งบุคลากรภาครัฐต้อง
มีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา ทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ และทักษะต่างๆ เพื่อน ามาปรับ
และประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์การ 
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นส่วนราชการที่จัดตั้งขึ ้นเมื่อวันที ่ 3 ตุลาคม 2545        
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เกิดจากการปฏิรูประบบราชการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบ      
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 5) และพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง กรม    
โดยแยกภารกิจหน้าที ่ด ้านการปกครองส ่วนท้องถิ ่น จากเดิมที ่อยู ่ในความร ับผ ิดชอบของ            
ส านักบริหารราชการส่วนท้องถิ่น สังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และเม่ือภารกิจดังกล่าว
ได้เพิ่มมากขึ้น เนื่องมาจากการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2542 จึงมีความ
จ าเป็นที่จะต้องยกฐานะของส านักบริหารราชการส่วนท้องถิ่นให้เป็นส่วนราชการระดับกรม โดยในปี 
พ.ศ. 2545 โดยส านักบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2562, น. 18) 
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีการแบ่งส่วนราชการภายในกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น กระทรวงมหาดไทย                
พ.ศ. 2551 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ซึ่งได้ก าหนดให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
แบ่งส่วนราชการออกเป็น ราชการบริหารส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาค  (กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ ่น, 2560, น. 33) ส าหรับราชการส่วนภูมิภาคจะมีส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดเป็นหน่วยงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในระดับพื้นที่ โดยมีท้องถิ่นจังหวัด 
เป็นหัวหน้าส่วนราชการ ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่นจังหวัดเพชรบูรณ์  มีบุคลากรที่
ปฏิบัติงาน ณ ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ และส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นอ าเภอ ทุกอ าเภอ จ านวนทั้งหมด จ านวน 43 คน ประกอบด้วย ปฏิบัติหน้าที่ ณ 
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 29 คน (ข้าราชการ 22 คน พนักงาน
ราชการ 2 คน และลูกจ้าง 5 คน) และได้มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่  ณ ส านักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นอ าเภอ จ านวน 13 คน ในพื้นที่ 11 อ าเภอ (อ าเภอละ 1 คน ยกเว้นอ าเภอหล่มสัก 
และอ าเภอบึงสามพัน อ าเภอละ 2 คน) โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในการก ากับดูแล 
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จ านวนทั้งสิ้น 128 แห่ง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้สามารถด าเนินการ ให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย
ของรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย นโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นโยบายจังหวัด
เพชรบูรณ์ และระเบียบหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณ ระเบียบกฎหมาย และการบริหารงานทั่วไป รวมทั้งงานส านักงาน
เลขานุการคณะกรรมการพนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนต าบล  
 จากลักษณะการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดเพชรบูรณ์จะเห็นได้ว่ามีปริมาณงาน และมีความหลากหลายของงานจ านวนมาก รวมทั้ง         
ยังมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในความรับผิดชอบและการก ากับดูแลของส านักงานส่งเสริม     
การปกครองท้องถิ ่นจังหวัดเพชรบูรณ์จ านวนมาก ด้วยเหตุนี ้จ ึงท าให้บุคลากรที ่ปฏิบ ัต ิงาน                           
ณ ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ และส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อ าเภอประสบปัญหาในการปฏิบัติงานในหลายด้าน เช่น เกิดการปฏิบัติงานที่ล่าช้า  ขั้นตอนการ
ท างานเกิดความซ ้าซ้อน รวมถึงส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ จะต้องพัฒนา
วิธีการท างานให้พัฒนา เชื่อมโยง สอดคล้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากการปฏิบัติงานของทั้งสององค์การมีรายละเอียดของระเบียบกฎหมายที่มี
ความแตกต่างกัน  
 จากปัญหาดังกล่าวท าให้ผู้ศึกษาซึ่งปฏิบัติหน้าที่ ณ ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดเพชรบูรณ์ มีความสนใจที่จะศึกษาเพื่อหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน    
ของข้าราชการ สังกัดส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ เพ่ือเป็นแนวทาง     ใน
การพัฒนาระบบงาน รวมทั้งสามารถส่งเสริมและสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของข้าราชการสังกัด
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

วัตถุประสงค์การศึกษา 

 
1)  เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของข้าราชการ สังกัดส านักงานส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ 
2)  เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ สังกัดส านักงาน

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ 
3)  เพื่อหาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ สังกัดส านักงาน

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ 
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ระเบียบวิธีการวิจัย 
  
 จากการค้นคว้าเอกสาร บทความทางวิชาการ หนังสือ ค าสั ่ง ระเบียบกฎหมาย และ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ประเด็นค าถาม ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย และออกแบบ
การศึกษาโดยการใช้กระบวนการกลุ่ม (Focus Group) ซึ่งใช้โมเดลของการเรียนรู้จากการปฏิบัติ 
(Action Learning) เพื ่อการปรับปรุงเปลี ่ยนแปลงให้เกิดการพัฒนาที่ดีขึ ้น  ซึ ่งการศึกษาครั ้งนี้ 
ท าการศึกษาเกี ่ยวกับปัจจัยที ่มีผลต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการ  สังกัดส านักงานส่งเสริม            
การปกครองท้องถิ ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบด้วย ความรู ้ความเข้าใจในการปฏิบัต ิงาน  
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในที ่ท างาน  ความก้าวหน้า มั ่นคง           
ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน ที ่ส ่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติ งาน ประกอบด้วย 
ประสิทธิภาพด้านคุณภาพของงาน ประสิทธิภาพด้านเวลา และประสิทธิภาพด้านความคุ ้มค่า          
โดยสามารถก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา ได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 1  กรอบความคิดในการวิจัย 
  

ขอบเขตด้านประชากรในการศึกษา คือ ข้าราชการ และพนักงานราชการ สังกัดส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ปฏิบัติงาน ณ ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดเพชรบูรณ์ และส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่นอ าเภอ ทุกคน  จ านวนทั ้งสิ้น                         
37 คน การเก็บรวบรวมข้อมูลด าเนินการจัดกลุ ่มย่อยตามประเภทของงานที ่ได้รับมอบหมาย          
และด าเนินการประชุมระดมสมอง (Focus Group) ในประเด็นที่ก าหนด โดยด าเนินการจัดโครงการ
อบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 ในวันที่ 23 กันยายน 2563 ณ มูนไลท์                         
ชาโต้ เขาค้อ อ าเภอเขาค้อ  จังหวัดเพชรบูรณ์  ท าการบันทึกรายละเอียดที่ส าคัญ โดยการจ า บันทึก 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
1. ด้านคุณภาพของงาน 
2. ด้านเวลา 
3. ด้านความคุ้มค่า 

ปัจจัยในการปฏิบัติงาน 
1. ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 
2. สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน 
3. ความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน 
4. ความก้าวหน้า มั่นคง 
5. ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
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และการสังเกตพฤติกรรมของผู้ร่วมสนทนากลุ่ม และจัดท าสรุปการสนทนากลุ่มในแต่ละกลุ่มย่อย ใน
รายละเอียดที่ส าคัญ จากนั้นน าข้อมูลทั้งหมดมาเรียบเรียง วิเคราะห์ข้อมูล  และน ามาสรุป เพื่อให้
ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคและปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อหาแนวทาง                 
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการ สังกัดส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยด าเนินการเรียบเร ียงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และน าเสนอข้อมูล               
เป็นข้อความบรรยายเชิงพรรณนา 
 

ผลการศึกษา 
  
 สรุปผลการศึกษาวิจัย เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ สังกัด
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ดังนี ้

1)  ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการ สังกัดส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ 

(1)  ด้านคุณภาพของงาน คือ ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลในที่ท างาน และสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ส าหรับปัจจัยด้านความก้าวหน้า มั่นคง และ
ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน ไม่เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน ด้านคุณภาพของงานแต่
อย่างใด 

(2)  ด้านเวลา คือ ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ส าหรับปัจจัยด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลในที่ท างาน สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ด้านความก้าวหน้า มั่นคง และขวัญ และ
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานด้านเวลาในระดับที่เท่าเทียมกันรองจาก
ปัจจัยด้านความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

(3)  ด้านความคุ้มค่า คือ ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลในที่ท างาน และสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ส าหรับปัจจัยด้านความก้าวหน้า มั่นคง และ
ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน ไม่เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน ด้านความคุ้มค่าแต่อย่างใด 

2)  ประเด็นการปรับปรุงกระบวนการท างานที่มีผลต่อการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ 

(1)  ฝ่ายบริหารทั่วไป ให้ด าเนินการจัดพิมพ์เอกสารจากเว็บไซต์มาลงทะเบียนรับทุก
ฉบับ และจัดส่งหนังสือราชการให้กับกลุ่มงานต่างๆ ด้วยความรวดเร็ว และให้มีการพัฒนาความรู้ และ
สร้างความเข้าใจในการปฏิบัติให้กับผู้ปฏิบัติงานอย่างสม ่าเสมอ  

(2)  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ให้จัดช่องทางในการติดต่อ
ประสานงานให้มีความรวดเร็ว รวมทั้งมีการซักซ้อมแนวทางการด าเนินการในเรื่องต่างๆ เพื่อให้เกิด
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ความเข้าใจที่ตรงกัน และให้มีการซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงาน และ/หรือ มีการอบรม สัมมนา 
เพ่ือให้ความรู้ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร 

(3)  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ให้จัดเก็บเอกสารในรูปแบบของไฟล์ข้อมูล และ
ให้มีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงาน 

(4)  กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ ให้มีการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบของ
ไฟล์ข้อมูลรวม และให้มีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน 

(5)  กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ ให้จัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้ตรงกับความต้องการ
ของผู้ปฏิบัติงาน รวดเร็ว และให้มีการอบรมให้ความรู้ รวมทั้งมีการสัมมนาเพื่อเป็นการร่วมกันหา
แนวทางในการปฏิบัติงาน 

(6)  ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ าเภอ ให้มีวัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ ทัน
ต่อสภาวการณ์ที่มีความเร่งด่วนในการปฏิบัติงาน, มีการจัดระบบการติดต่อประสานงานภายใน 
รวมทั้งมีการระบุผู้ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก พร้อมทั้งเน้นย ้าให้ผู้ปฏิบัติงานในส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ าเภอให้ความส าคัญกับการปฏิบัติตามข้อสั่งการทาง Social Media 
เพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว และทันต่อสภาวการณ์ และให้ตรวจสอบการรายงานหรือแบบรายงาน
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน รวมทั้งตรวจสอบความครบถ้วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในพื้นที่ในการ
รายงานข้อมูล 

3)  ความคาดหวังเกี่ยวกับการด าเนินงาน และภาพลักษณ์ของส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ภายในระยะเวลา 1 ปี และภายในระยะเวลา 5 ปี 

(1)  ความคาดหวัง ในระยะเวลา 1 ปี  มีการประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ให้กับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกให้มีความเข้าใจที่
ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของหน่วยงาน, เป็นองค์การที่ได้รับความเชื่อมั่นจากบุคคล   และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีการสร้างทีมงาน มีบุคลากรที่มีการท างานร่วมกันเป็นทีม มีความร่วมมือ 
ร่วมแรง ร่วมใจ และสามัคคี 

(2)  ความคาดหวัง ในระยะเวลา 5 ปี เป็นองค์การที่สามารถส่งเสริมสนับสนุนภารกิจ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง   
ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์, มีบุคลากรเพียงพอต่อปริมาณงานที่ต้องปฏิบัติ และ    
เป็นองค์การที่มีได้รับความเชื่อถือและเชื่อมั่น เป็นที่ยอมรับของบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4)  ความคาดหวังเกี่ยวกับการด าเนินงาน และภาพลักษณ์ของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ภายในระยะเวลา 1 ปี และภายในระยะเวลา 5 ปี 

(1)  ความคาดหวัง ในระยะเวลา 1 ปี เล็งเห็นและให้ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพ
และความรู้ให้กับบุคลากรในสังกัด และมีการประชาสัมพันธ์ สรุปผลการด าเนินการ และ/หรือจัดท า
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โครงการและผลงานให้เป็นที่รู้จัก และได้รับการยอมรับ รวมทั้งมีการประเมินภายในกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง 

(2)  ความคาดหวัง ในระยะเวลา 5 ปี  เป็นองค์การที่มีภารกิจที่ชัดเจน และสามารถ
น าเสนอผลงานสู่สาธารณชนได้อย่างเป็นรูปธรรม และให้ความส าคัญกับความก้าวหน้าในสายงานของ
บุคลากรในสังกัด รวมทั้งมีการจัดสรรบุคลากรให้เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องปฏิบัติ 
 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 

1)  ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานในด้านคุณภาพ คือ ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 
สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ กานต์พิชชา กันทะเนตร (2559 , น. 5) 
ที่กล่าวว่า องค์ประกอบของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน คือ คุณภาพของงาน โดยคุณภาพของงาน 
คือ รายละเอียดการปฏิบัติงานในขั้นตอนกระบวนการที่ผู้ปฏิบัติปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เรียบร้อย  
นอกจากนี ้ ผลการศึกษายังพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานด้านคุณภาพของงาน ยังมีปัจจัยด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในที่ท างาน ซึ่งปัจจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ในที่ท างาน เป็น
ส่วนหนึ่งที่ส่งผลต่อคุณภาพของงาน โดยเป็นองค์ประกอบหนึ่งของแนวคิด  ความพึงพอใจในการ
ท างานของ Gibson (1994, p. 121) ส าหรับปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับการศึกษา ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ของสุดารัตน์ กิมศิริ. (2551, 
บทคัดย่อ) ที่สรุปว่า ปัจจัยสภาพแวดล้อมมีความสัมพันธ์ทางลบกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
ส าหรับผลการศึกษาท่ีสรุปได้ว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน ด้านคุณภาพ คือ ความรู้ความเข้าใจใน
การปฏิบัติงาน นอกจากนี้ จะเห็นได้ว่ามีความสอดคล้องกับแนวทางการประชุมระดมสมองโดย
จัดเป็นกลุ่ม (Focus Group) ในประเด็นการปรับปรุงกระบวนการท างานที่มีผลต่อการปฏิบัติงานเพ่ือ
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบรูณ์ 
คือ การส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน โดยเป็นวิธีการฝึกอบรม และ/
หรือการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการของ          
สุคนธรัตน์ เถาสุวรรณ (2550, บทคัดย่อ) ที่สรุปว่า แรงจูงใจด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน 
อันดับแรก คือ โอกาสเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ 

2)  ปัจจัยที ่มีผลต่อการปฏิบัติงานในด้านเวลาของงาน คือ ความรู ้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัต ิงาน สอดคล้องกับผลการศึกษาของสุคนธรัตน์ เถาสุ วรรณ. (2550 , บทคัดย่อ) เร ื ่อง 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วน
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จังหวัดสมุทรปราการ ที ่สร ุปว ่า โอกาสเพิ ่มพูนความรู ้ความสามารถ มีผลต่อประสิทธิภาพ                
การปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรปราการเป็นอันดับแรก ส าหรับปัจจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในที่ท างาน สภาพแวดล้อม
ในการปฏิบัติงานความมั่นคงก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และขวัญและก าลังใจ ในการปฏิบัติงาน เป็น
ปัจจัยที ่ส ่งผลต่อการปฏิบัต ิงานด้านเวลาในระดับที ่เท่าเทียมกันรองจากปัจจัยด้านความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับการศึกษาของสุคนธรัตน์ เถาสุวรรณ. (2550, บทคัดย่อ) 
ทีท่ าการศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ โดยผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจด้านสภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงาน ทั้ง 7 ด้าน เรียงตามล าดับ ดังนี้ โอกาสเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ, ความผูกพันต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่, ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา, สวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์เกื้อกูล, ความมั่นคงในการปฏิบัติหน้าที่, สภาพสถานที่ท างาน และความเพียงพอต่อรายได้  

3)  ปัจจัยที ่มีผลต่อการปฏิบัติงานในด้านความคุ ้มค่าของงาน คือ ความรู ้ความเข้าใจ                       
ในการปฏิบัติงาน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในที่ท างาน และสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน                   
ซึ ่งสอดคล้องกับ สิรินภา ทาระนัด (2561, น. 6-7) ที่กล่าวว่าประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เป็น
ความสามารถของบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายให้ประสบความส าเร็จ โดยมี
ความถูกต้อง รวดเร็ว ทันตามเวลา มีคุณภาพ ใช้ทรัพยากรคุ้มค่า และประหยัด ซึ่งมีองค์ประกอบของ
ประสิทธิภาพ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพงาน ด้านปริมาณงาน ด้านเวลา และด้านความคุ้มค่าของการ
ใช้ทรัพยากร ส าหรับปัจจัยด้านความมั่นคงก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน จากผลการศึกษาพบว่า ไม่เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน ด้านความคุ้มค่า แต่อย่างใด 
ซึ ่งมีความขัดแย้งกับการศึกษาของอัครเดช ไม้จันทร์ (2560) ที่ได้ศึกษาเรื ่อง ปัจจัยที ่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน กลุ่มอุตสาหกรรมติดตั้งเครื่องจักรสายการผลิต ในจังหวัด
สงขลา จากผลการศึกษา โดยสรุปว่า ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน คือ ความมั่นคง
ก้าวหน้าในงาน ทั้งนี้ จากผลการศึกษาที่มีความขัดแย้งกันนั้น ผู้ศึกษามีความเห็นว่า เนื่องมาจาก
การศึกษาของผู้ศึกษาท าการศึกษาในองค์การภาครัฐที่บุคลากรในองค์การมีความมั่นคงในหน้าที่การ
งาน และความก้าวหน้ามีการก าหนดไว้อย่างชัดเจนแล้ว 
 4)  ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 

(1)  ฝ่ายบริหารทั ่วไป ให้ด าเนินการจัดพิมพ์เอกสารจากเว็บไซต์มาลงทะเบียนรับ         
ทุกฉบับ และจัดส่งหนังสือราชการให้กับกลุ่มงานต่างๆ ด้วยความรวดเร็ว และสร้างความเข้าใจในการ
ปฏิบัติให้กับผู้ปฏิบัติงานอย่างสม ่าเสมอ  

(2)  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ให้จัดช่องทางในการติดต่อ
ประสานงานให้มีความรวดเร็ว รวมทั้งมีการซักซ้อมแนวทางการด าเนินการในเรื่องต่างๆ เพื่อให้เกิด
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ความเข้าใจที่ตรงกัน และให้มีการซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงาน และ/หรือ มีการอบรม สัมมนา 
ระหว่างบุคคลากรที่ปฏิบัติงานด้านงานบุคคลของท้องถิ่น 

(3)  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ให้จัดเก็บเอกสารในรูปแบบของไฟล์ข้อมูล และ
ให้มีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงาน 

(4)  กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ ให้มีการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบของ
ไฟล์ข้อมูลรวม และให้มีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงาน 

(5)  กลุ ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ ให้จัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้ตรงกับความ
ต้องการของผู้ปฏิบัติงาน รวดเร็ว และให้มีการอบรมให้ความรู้ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไป ด้วยความ
ถูกต้อง รวมทั้งมีการสัมมนาเพื่อเป็นการร่วมกันหาแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อให้การปฏิบัติงานมี
ความถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

(6)  ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ าเภอ ให้มีวัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ                  
ทันต่อสภาวการณ์ที่มีความเร่งด่วนในการปฏิบัติงาน, มีการจัดระบบการติดต่อประสานงานภายใน 
รวมทั้งมีการระบุผู้ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก พร้อมทั้งเน้นย ้าให้ผู้ปฏิบัติงานในส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอ าเภอให้ความส าคัญกับการปฏิบัติตามข้อสั่งการทาง Social Media 
เพื ่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว และทันต่อสภาวการณ์  และให้ตรวจสอบการรายงานหรือ           
แบบรายงานให้ถูกต้อง ครบถ้วน รวมทั้งตรวจสอบความครบถ้วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                    
ในพ้ืนที่ในการรายงานข้อมูล 
 5)  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

(1)  มีการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับบุคลากรของส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดเพชรบูรณ์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างสม ่าเสมอ 

(2)  มีการประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจเพื่อให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาท
และภารกิจของหน่วยงาน รวมทั้งเป็นการสร้างความเชื่อม่ันขององค์การ 

(3)  มีการจัดกิจกรรมเพ่ือกระชับความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในสังกัด 
(4)  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่นมีการประชาสัมพันธ์ สรุปผลการด าเนินการ      

และ/หรือจัดท าโครงการและผลงานให้เป็นที่รู้จัก และได้รับการยอมรับ  สามารถน าเสนอผลงาน                        
สู่สาธารณชนได้อย่างเป็นรูปธรรม  

(5)  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่นให้ความส าคัญกับความก้าวหน้าในสายงาน                      
ของบุคลากรในสังกัด รวมทั้งมีการจัดสรรบุคลากรให้เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องปฏิบัติ 

6)  ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป ในการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน
ขององค์การภาครัฐ ไม่ควรท าการศึกษาเรื่องปัจจัยด้านความก้าวหน้า มั่นคง และขวัญและก าลังใจใน
การปฏิบัติงาน เนื่องจากองค์การภาครัฐ เป็นองค์การที่บุคลากรในองค์การมีความรู้สึกมั่นคง ในหน้าที่
การงาน และในเรื่องความก้าวหน้าได้มีการก าหนดไว้อย่างชัดเจนแล้ว 
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ผลการศึกษาและข้อเสนอแนะท้ังหมด สามารถสรุปได้ตามภาพที่ 2                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2  สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรค                      
ในการปฏิบัติงานของข้าราชการ                
สังกัดส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพ             

ในการปฏิบัติงานของข้าราชการ สังกัด

ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   

จังหวัดเพชรบูรณ์ 

เพื่อหาแนวทางการเพิ่มประสิทธภิาพ

ในการปฏิบัติงานของข้าราชการ 

สังกัดส านักงานส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 ผลการศึกษา 

ความคาดหวังเกี่ยวกับการด าเนินงาน 

และภาพลักษณ์ของส านักงานส่งเสริม                            

การปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ 

และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ภายในระยะเวลา 1 ปี และ 5 ปี 

- ระยะเวลา 1 ปี  มีการประชาสัมพันธ์

บทบาทภารกิจ เป็นองค์กรที่ได้รับความ

เช่ือมั่น มีการสร้างทีมงาน  เล็งเห็นและ

ให้ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพ

และความรู้ให้กบับุคลากรในสังกัด  
- ระยะเวลา 5 ปี เป็นองค์การที่สามารถ

ส่งเสริมสนับสนุนภารกิจขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถปฏิบัติ

ตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่

เกี่ยวขอ้ง ได้อย่างถูกตอ้ง รวดเร็ว ทัน

ต่อสถานการณ์, มีบุคลากรเพียงพอต่อ

ปริมาณงาน และเป็นองค์การที่มีได้รับ

ความเชื่อถือและเชื่อมั่น เป็นที่ยอมรับ 

รวมทั้งให้ความส าคัญกับความกา้วหนา้

ในสายงานของบุคลากรในสังกัด  

การปรับปรุงกระบวนการท างานเพื่อเพิม่

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

- ให้มีการพัฒนาความรู้อย่างสม ่าเสมอ  

- ให้จัดช่องทางในการติดต่อประสานงาน  

- ให้จัดเก็บเอกสารในรูปแบบไฟล์ข้อมูล  

- ให ้จ ัดหาว ัสดุอ ุปกรณ์ให ้ตรงก ับความ

ต้องการของผู้ปฏิบัติงาน รวดเร็ว  

- ให้ด าเนินการให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว 

ทันต่อสถานการณ์ 

 

ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน 
 - ด้านคุณภาพของงาน คือ ความรู้
ความเข้าใจ, ความสัมพันธ์ระหวา่ง
บุคคล และสภาพแวดล้อม  
- ด้านเวลา คือ ความรู้ความเขา้ใจ, 
ความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคล, 
สภาพแวดล้อม, ความกา้วหนา้ มั่นคง 
และขวัญและก าลังใจ 
- ด้านความคุ้มค่า คือ ความรู้ความ
เข้าใจ, ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ
สภาพแวดล้อม  

 

ข้อเสนอแนะ 

- มีการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับบุคลากรอย่างสม ่าเสมอ  

- มีการประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจและสร้างความเชื่อมั่นขององค์การ 

- มีการจัดกิจกรรมเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในสังกัด  

- มีการประชาสัมพันธ์ สรุปผลการด าเนินการ ให้เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับ  

- ให้ความส าคัญกับความก้าวหน้าในสายงานของบุคลากร และมีบุคลากรที่เพียงพอ 

- ไม่ควรท าการศึกษาเรื่องปัจจัยด้านความก้าวหน้า มั่นคง และขวัญและก าลังใจในการ

ปฏิบัติงาน เพราะองค์การภาครัฐ บุคลากรมีความรู้สึกมั่นคงในหน้าที่การงาน  

และในเรื่องความก้าวหน้าได้มีการก าหนดไว้อย่างชัดเจนแล้ว 
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บทคัดย่อ 
  

การศึกษาครั ้งนี ้ มีว ัตถุประสงค์เพื ่อ 1) เพื ่อศึกษาปัจจัยด้านส่วนบุคคลที ่ส ่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการท างาน 2) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน
ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ในเขตพื้นที่อ าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ท าการศึกษาข้อมูลโดยใช้
เครื่องมือในการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์เป็นแบบสอบถาม จ านวน 176 คน แล้วน ามาวิเคราะห์
สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานประชากรและสถิติเชิงอนุมาน 
ได้แก่ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ กับ
ประสิทธิภาพการท างาน 
 ผลการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง  41 ถึง 50 ปี เป็น
สถานภาพสมรส  มีระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี รายได้เฉลี่ย 10,001 ถึง 20,000 บาทต่อเดือน 
ส่วนใหญ่มีต าแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองและระยะเวลาการด ารงต าแหน่งระหว่าง 7 ปี 
ถึง 10  
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน ได้แก่ 
สถานภาพ ระดับต าแหน่งและระดับรายได้ และปัจจัยด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ การวางแผน การ
จัดองค์กร การบังคับบัญชา การประสานงานและการควบคุม ล้วนส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เช่นเดียวกัน 

 
ค าส าคัญ:  เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง บริหารจัดการ ประสิทธิภาพ  

 
 
 
 

 
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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บทน า 
  

ก านัน ผู้ใหญ่บ้านถือเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันการเมืองการปกครอง ซึ่งได้ถือก าเนิดและมี
พัฒนาการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 โดยก านัน
ผู้ใหญ่บ้านมีบทบาทอ านาจหน้าที่ในเขตต าบลและหมู่บ้านที่เรียกกันว่า “การปกครองท้องที่” ก านัน
ผู้ใหญ่บ้านจึงมีฐานะเป็นผู้แทนของรัฐที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับประชาชนในท้องที่ ช่วยในเรื่องการ
ประสานงาน การประชุมชี้แจงข่าวสารของทางราชการให้ลูกบ้านทราบและดูแลความสุขทุกข์ของ
ลูกบ้านในด้านต่างๆ รวมถึงมีบทบาทส าคัญในการเป็น ผู้ช่วยเหลือทางราชการในการบ าบัดทุกข์บ ารุง
สุขแก่ประชาชนในต าบลหมู่บ้าน ประสานประชาชนในพื้นที่ น าแนวนโยบายของรัฐกระทรวง ทบวง 
กรมต่างๆ มาปฏิบัติในพื้นที่และเป็นผู้แทนประชาชนในต าบล หมู่บ้านในการติดต่อกับภาคส่วนตา่งๆ 
รวมทั้งประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การพัฒนาเอกชนหรือภาคธุรกิจ เพื่อท าให้
ประชาชนในต าบลหมู่บ้านมีความอยู่ดีกินดีและชุมชนมีความสงบสุข 
 อ าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร มีลักษณะการปกครองที่ประกอบไปด้วย 5 ต าบล 51 หมู่บ้าน 
ประชากรจากฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2563 มีจ านวน 28,825 คน มี
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่ท าหน้าที่ตามพรบ.ลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2457 จ านวน 176 
คน ประกอบด้วย ก านันจ านวน 5 คน ผู้ใหญ่บ้าน จ านวน 46 คน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง
จ านวน 102 คน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบจ านวน 8 คน สารวัตรก านันจ านวน 10 คน 
แพทย์ประจ าต าบลจ านวน 5 คน ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ท างานรับราชการต าแหน่ง ปลัดอ าเภอ(เจ้าพนักงาน
ปกครอง) ที่ท าการปกครองอ าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ได้ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปกครองอ าเภอบึงนารางเป็นอย่างดี ผู้ศึกษาได้พบปัญหาถึงประสิทธิภาพการท างานที่แตกต่างกันของ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของแต่ละหมู่บ้าน เช่น ความสามารถและทักษะในการท างานที่ส่วนราชการ
มอบหมายที่ล่าช้า การจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านและแนวทางการพัฒนาหมู่บ้าน คุณภาพชีวิตของคน
ในหมู่บ้าน เป็นต้น จึงมีความสนใจที่ศึกษาปัจจัยด้านการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ท างานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอ าเภอบึงนาราง เพ่ือใช้ในการปรับปรุงและเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายครองในพ้ืนที่ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การศึกษา 
 

1)  เพื่อศึกษาปัจจัยด้านส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปกครอง ในเขตพ้ืนที่อ าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร  
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2)  เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการวางแผนที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปกครอง ในเขตพ้ืนที่อ าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 

3)   เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านการจัดองค์กรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปกครอง ในเขตพ้ืนที่อ าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 

4)   เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการบังคับบัญชาสั่งการที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ในเขตพ้ืนที่อ าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 

5)   เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการประสานงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของเจ้าหน้าที่
ฝ่ายปกครอง  ในเขตพ้ืนที่อ าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 

6)   เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการควบคุมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปกครอง  ในเขตพ้ืนที่อ าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 

 

การทบทวนวรรณกรรม 
  

การศึกษาวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ใน
เขตพื้นที่อ าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร 
และงานวิจัยที่เกี ่ยวข้อง โดยได้ท าการรวบรวมและน าเสนอแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตาม
ประเด็นดังตอ่ไปนี้ 

1)  ทฤษฎีการบริหารจัดการ 
Robbins and DeCenzo (2005, p. 34) กล่าวว่า การจัดการ (Management) หมายถึง 

ขบวนการที่ท าให้งานกิจกรรมต่างๆ ส าเร็จลงได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลด้วยคนและ
ทรัพยากรขององค์การ ซึ่งตามความหมายนี้องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ ได้แก่ ขบวนการ 
(Process) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และประสิทธิผล (Effectiveness) ขบวนการ (Process) ใน
ความหมายของการจัดการนี้หมายถึงหน้าที่ต่างๆ ด้านการจัดการ ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ 
การโน้มน้าวองค์การ และการควบคุม ซึ่งสอดคล้องกับสร้อยตระกูล อรรถมานะ (2545, น. 421) ที่ได้
กล่าวไว้ว่า กระบวนการจัดการ หมายถึง กระบวนการด าเนินงานจะต้องเป็นไปตามข้ันตอนตามล าดับ 
เป็นการตัดสินใจล่วงหน้าว่าจะท าอะไร ที่ไหน เมื่อใด โดยใคร นอกจากจะเป็นการลดความไม่แน่นอน
แล้ว ยังท าให้สมาชิกในองค์กรมีความมั่นใจในการท างานท าให้การท างานมีประสิทธิผล การจัดล าดับ
การท างานที่ดีไม่ควรมีลักษณะตายตัว ต้องยืดหยุ่น ได้ตามสถานการณ์อาจมีการปรับปรุงแก้ไข หรือ
ปรับเปลี่ยนล าดับการท างานได้เสมอ ส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิผลมากขึ้นด้วย ซึ่ง Fayol 
(1967, pp. 43-107, อ้างถึงใน เจริญผล สุวรรณโชติ, 2544, น. 234-235) ได้คิดค้นทฤษฎีการบริหาร
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จัดการที่เรียกว่า POCCC มี 5 ประการ คือ 1) การวางแผน (Plan) หมายถึง การมองไปในอนาคต
เพื่อก าหนดวิธีที่ดีที่สุดในการบรรลุถึงเป้าประสงค์ขององค์การ ฟาโยลเชื่อว่าการวางแผนที่ดีจะท าให้
การใช้ทรัพยากรขององค์การ เป็นไปโดยราบรื่น และรวมถึงการเลือกแนวทางที่สุดที่จะท าให้องค์การ
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 2) การจัดระเบียบ (Organize) หมายถึงการจัดระเบียบทรัพยากรบุคคล 
(พนักงาน) และการ ประเมินผลพนักงาน 3) การสั่งการ (Command) เป็นช่องทางที่ผู้จัดการสั่งงาน
ให้พนักงานท าเพื ่อที ่จะได้บรรลุ เป้าประสงค์ขององค์การที่ตั ้งไว้ 4) การร่วมมือ (Coordinate) 
หมายถึงวิถีทางในการประสานกิจกรรมต่างๆ ขององค์การ เข้าด้วยกัน 5) การควบคุม (Control) 
หมายถึงการควบคุมดูแลให้กิจกรรมที ่กระท านั ้นด าเนินไปตาม แผนที ่วางไว้เพื ่อให้บรรลุถึง
เป้าประสงค์ขององค์การ 
 โดยสรุปแล้ว การบริหารจัดการหมายถึงกระบวนการท างานที่เป็นล าดับขั้นตอนที่ชัดเจน 
เพ่ือมุ่งหมายให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่ง Fayol (1967) ได้สรุปไว้ในทฤษฎี 
POCCC มี 5 ประการ คือ 1) การวางแผน (Plan) 2) การจัดระเบียบ (Organize) 3) การสั ่งการ 
(Command) 4) การร่วมมือ (Coordinate) และ 5) การควบคุม (Control) 

2)  ความสัมพันธ์ด้านการวางแผนที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน 
 อนันต์ เกตุวงศ์ (2541, น. 3-4) ได้อธิบายการวางแผนไว้ว่า การวางแผน คือ การตัดสินใจ
ล่วงหน้าใน การเลือกทางเลือกเก่ียวกับสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวัตถุประสงค์หรือวิธีการกระท า โดยทั่วไป
จะเป็นการตอบค าถามต่อไปนี้ คือ จะท าอะไร (What) ท าไมจึงต้องท า (Why) ใครบ้างที่เป็นผู้กระท า 
(Who) จะกระท าเมื่อใด (When) จะกระท ากันที่ไหนบ้าง (Where) และจะกระท ากันอย่างไร (How) 
ซึ ่งช านาญ บุรณโอสถ (2547, บทคัดย่อ) ได้ศึกษางานวิจัยเรื ่อง “กระบวนการวางแผนพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” พบว่า มหาวิทยาลัยเอกชนในเขต 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีการด าเนินการในกระบวนการวางแผนพัฒนาดังนี ้ 1) มีการ
เตรียมการวางแผน มีการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศ มีการศึกษา สภาพปัจจุบันของมหาวิทยาลัย 
มีการพยากรณ์หรือคาดคะแนนแนวโน้มเพื ่อประกอบการวางแผน พัฒนา มีการคาดคะเนความ
ต้องการทรัพยากรต่างๆ โดยเฉพาะทรัพยากรบุคคล มีการก าหนด ปฏิทินการวางแผน 2) การวางแผน
มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ นโยบาย มาตรการ และเป้าหมายการจัดท า
แผนพัฒนาระยะยาวตามช่วงแผนพัฒนา และแผนปฏิบัติการประจ าปี วิธีการจัดท าแผนใช้วิธีการจัด
ประชุมสัมมนาคณะผู้บริหาร คณะกรรมการวางแผนพัฒนา คณะกรรมการบริหาร 3) การน าแผน ไป
ปฏิบัติมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แผนพัฒนามหาวิทยาลัย และแผนปฏิบัติการประจ าปีในรูปการ
จัดประชุมชี้แจงเป็นส่วนใหญ่ มีการจัดท าปฏิทินและเอกสาร คู่มือการปฏิบัติงาน มีการจัดสรรและ
อนุมัติงบประมาณ 4) การติดตามและประเมินผล มีการก าหนดวิธีการและเครื่องมือ การก าหนด 
เกณฑ์มาตรฐานในการประเมินผล ช่วงเวลาที่ท าการประเมินผล ซึ่งสอดคล้องกับขจรเกียรติ มานิ
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กลักษณ์ (2543, บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษา เรื ่อง กระบวนการวางแผนในโรงเรียนประถมศึกษา 
ส านักงานการประถมศึกษา จังหวัดอุดรธานี ผลการศึกษาปรากฏว่า 1) บุคลากร โดยส่วนร่วมและ
จ าแนกตามสภาพ และขนาดโรงเรียนเห็นว่ามีการปฏิบัติตาม กระบวนการวางแผนในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี โดย ภาพรวม และเป็นรายค้านอยู่ใน
ระดับมาก 2) ผู้บริหารโรงเรียนและหัวหน้างานเห็นว่ามีการปฏิบัติโดยภาพรวมแต่ละขั้นตอนแตกต่าง 
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผู้บริหารโรงเรียนเห็นว่ามีการปฏิบัติมากกว่าหัวหน้างาน 
นอกจากที่บุคลากรในโรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกันเห็นว่ามีการปฏิบัติโดยภาพรวมแต่ละขั้นตอน 
แคกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยบุคลากรในโรงเรียนขนาดใหญ่เห็นว่ามีการ 
ปฏิบัติมากกว่าบุคลากรในโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก และไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพ 
กับขนาดโรงเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกระบวนการวางแผนทั้งโดยภาพรวมแต่ละขั้นตอน โดย
ธรรญชนก ศรีทิพย์รัตน์ (2557) ได้ศึกษากระบวนการในการวางแผนที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการ
ท างานในองค์กรของผู ้ตอบแบบสอบถาม ผลการศึกษากระบวนการในการวางแผน พบว่า 
กระบวนการในการวางแผนที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการท างานในองค์กร โดยรวมผู้ตอบแบบสอบถาม
มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็น ด้วยมากที่สุดส าหรับผลการพิจารณาเป็นรายด้าน ปัจจัยด้านการ
วางแผน ปัจจัยด้านการจัดโครงสร้าง องค์กร ปัจจัยด้านการน าและปัจจัยด้านการควบคุม ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นอยู่ใน ระดับเห็นด้วยมากที่สุดทุกด้าน ซึ่งกระบวนการวางแผนมี
ส่วนส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาระบบประสิทธิภาพในการท างาน ซึ่งเสริมศักดิ์ แนมใส (2542) ได้
ศึกษาวิจัย เรื่อง ประสิทธิผลของการด าเนินงาน ตามแผนพัฒนาต าบลของคณะกรรมการบริหาร
องค์การส่วนต าบลศึกษาในจังหวัดนราธิวาส พบว่าอาชีพระบบข้อมูลเพื่อการวางแผนพัฒนาต าบล
และการช่วยเหลือจากคณะท างานสนับสนุน การปฏิบัติการพัฒนาชนบทระดับต าบล (คปต.) มีผลต่อ
ประสิทธิผลของการด าเนินการตามแผน พัฒนาต าบล ส่วนข้อมูลอื่น เช่น อายุ เพศ สถานภาพสมรส 
การศึกษา รายได้ ไม่มีผลต่อ ประสิทธิผลของการด าเนินการตามแผนพัฒนาต าบล 
 โดยสรุปแล้วการวางแผน เป็นการตัดสินใจล่วงหน้าในการที่จะกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งจะ
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานโดยตรงและเป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาองค์การ โดยการวางแผน
จะต้องด าเนินการอย่างเป็นระบบเพ่ือมีการติดตามประเมินผลอยู่ตลอดเวลา รวมถึงทุกภาคส่วนต้องมี
ส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนอีกด้วย 
 3)  ความสัมพันธ์ด้านการจัดองค์กรที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน 

องค์กรคือกลุ่มคนที่รวมตัวกัน มีจุดมุ่งหมายร่วมกันในการท ากิจกรรมหรืองานอย่างใดอย่าง
หนึ่ง โดยอาศัยกระบวนการจัดโครงสร้างของกิจกรรมหรืองานนั้นออกเป็นประเภทต่างๆ เพ่ือแบ่งงาน
ให้กับสมาชิกในองค์กรและด าเนินการปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายลักษณะขององค์กรเป็นระบบ ซึ่งสมยศ 
นาวีการ (2540) ให้ค าจ ากัดความขององค์กรไว้ว่า คือ กลุ ่มของบุคคลที่ท างานร่วมกันภายใต้
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โครงสร้างที่ก าหนดไว้เพื่อการบรรลุเป้าหมายของกลุ่ม ถ้าบุคคลไม่มีเป้าหมายร่วมกันหรือขาด
โครงสร้างที่ระบุไว้เพ่ือบรรลุเป้าหมาย กลุ่มบุคคลนั้นเป็นเพียงฝูงชนไม่ใช่องค์กร ซึ่งพูลสุข หิงคานนท์
(2540) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดองค์การวิทยาลัยพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข
ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบที่มีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติในขณะที่ขาดแคลน
อัตราก าลังและแก้ปัญหาความซ ้าซ้อนของงานการสอนการให้ส่งเสริมช่วยเหลือเกื้อกูลกันมากขึ้นเป็น
รูปแบบการจัดองค์การในลักษณะองค์การแบบราชการเชิงวิชาชีพผสมผสานกับการจัดแบบทีมมีการ
แบ่งหน้าที่ผสมผสานกับกระบวนการปฏิบัติการจัดกลุ่มงานเป็นกลุ่มอ านวยการกลุ่มงานวิชาการโดย
ไม่ก าหนดภาควิชากลุ่มงานกิจการนักศึกษากลุ่มงานโครงการโดยใช้หลักการท างานเป็นทีมฉันมีความ
ยืดหยุ่นต ่าภาระงานของวิทยาลัยและอัตราก าลังในการมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษรในการ
มอบอ านาจหน้าที่และตัดสินใจ ผู้ปฏิบัติสายการบังคับบัญชาเป็นแบบแคบมีการรายงานตามสาย
บังคับบัญชามีการแบบแผนมีขอบเขตการควบคุมงานและการบังคับบัญชาในหน่วยงานหนึ่งไม่เกิน 10 
คนในการประสานงานทั้งในแนวดิ่งและแนวราบเป็นการเป็นทางการมากขึ้น ใช้ลายลักษณ์อักษร
มากกว่าวาจา นอกจากนี้จิตติ กิตติเลิศไพศาล (2550) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส าคัญที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผล องค์การ:กรณีศึกษาระหว่างเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) 
ประเมิน ประสิทธิผลองค์การของเทศบาลและเทศบาลเมือง 2) ระบุปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิ
องค์การ ของเทศบาลนครและเทศบาลเมือง และ 3) เปรียบเทียบปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อประสิทธิผล
องค์การ ระหว่างเทศบาลนครและเทศบาลเมือง โดยใช้ประชากรกลุ่มเทศบาลจ านวน 134 แห่ง การ
เก็บ รวบรวมใช้เครื่องมือแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์เชิงลึก ผลการวิจัยพบว่า ทรัพยากรของ 
นโยบาย สมรรถนะผู้น า และบรรยากาศองค์การ มีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผลองค์การ และจาก
ตัวแปรที ่มีอิทธิผล 4 ตัวนี ้ ธรรมภิบาล และบรรยากาศขององค์การ มีบทบาทส าคัญที ่สุดต่อ 
ประสิทธิผลองค์การเมื่อเปรียบเทียบระหว่างเทศบาลนคร และเทศบาลเมือง พบว่า มีความแตกต่าง 
ในความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ดังนี้ ผลการวิเคราะห์ในกรณีเทศบาลนคร ความสัมพันธ์ตัวแปร 
อิสระได้แก่ ธรรมาภิบาล สมรรถนะผู ้น า และบรรยากาศองค์การรวมกันสามารถอธิบายการ 
เปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การ ได้ร้อยละ 51 ในขณะที่เทศบาลเมืองร้อยละ 62 และยัง 
พบว่าความแตกต่างที่ส าคัญในตัวแปรเของเทศบาลนครนโยบายทรัพยากร ไม่มีอิทธิพลทางตรง แต่ มี
อิทธิพลทางอ้อมต่อประสิทธิผลองค์การ โดยที่นโยบายทรัพยากรจะอยู่ระหว่างกลางของตัวแปร อ่ืน 
สมรรถนะผู้น าบรรยากาศองค์การและธรรมภิบาล กล่าวคือ บรรยากาศของบุคลากรที่เป็น ศูนย์กลาง
เป็นปัจจัยส าคัญ โดยจะต้องทุ่มเทการท างานและกระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความ รับผิดชอบต่อ
ผลงานสูง ซึ่งน าไปสู่ความมีประสิทธิผลสูงขององค์การ ทั้งนี้ เสาวนารถ เล็กเลอสินธุ์ (2561) ได้
ท าการศึกษาประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนนทบุรี 
พบว่า การจัดองค์การถือว่าเป็นส่วนส าคัญต่อประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหาร ซึ่งสอดคล้อง
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กับมุทิตา วรกัลยากุล (2556) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องความส าเร็จในการบริหารงานของเทศบาลนครรังสิต
จังหวัดปทุมธานีพบว่าปัจจัยด้านโครงสร้างองค์การมีความสัมพันธ์กับความส าเร็จในการบริหารงาน
ของเทศบาลนครรังสิตอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติที่ระดับจุด 0.05 นอกจากนี้สมฤดี คัชมาตย์ (2548) 
ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อภารกิจการ บริหารงานของราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรอาจารย์ประจ าและบุคลากรอาจารย์อัตรา
จ้างมีความคิดเห็นว่ามีการปฏิบัติตามภารกิจการ บริหาร อยู่ในระดับกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่า บุคลากรอาจารย์ประจ ามีความคิดเห็นว่ามีการ ปฏิบัติตามภารกิจการบริหารงานด้านการจัด
องค์การ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด และด้านการควบคุมมีค่าเฉลี่ย 25 ต ่าที่สุด   
 จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า การจัดองค์การถือว่าเป็นส่วนส าคัญต่อประสิทธิภาพการ
บริหารงานของผู้บริหาร ซึ่งจะต้องมีรูปแบบที่เหมาะสม เหมาะส าหรับขนาดและโครงสร้างของ
องค์การที่แตกต่างกัน รวมถึงมีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจนด้วย 

4)  ความสัมพันธ์ด้านการบังคับบัญชาที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน 
ศรีสกุล สังข์ศรี (2541) ให้ความหมายการบังคับบัญชาว่า เป็นการมอบหมายความรับผิดชอบ

และอ านาจหน้าที่ให้แก่บุคคลหนึ่งเพ่ือท าการวางแผน อ านวยการ ควบคุม ประสานงาน และประเมิน 
กิจกรรมที่เป็นผลงานของบุคคลอื่น ซึ่งสอดคล้องกับแสงอุทัย สุวรรณโชติ (2544) ที่กล่าวว่าการบังคับ
บัญชา หมายถึง การปกครองของผู้บังคับบัญชา โดยค านึงถึงผู้ใต้บังคับบัญชาและเอาใจใส่ในการ
ปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา มีการมอบอ านาจใน การปฏิบัติงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนให้
อิสระในการท างานและเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชา แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ จากการศึกษา
ของศิริภัทร ดุษฎีวิวัฒน์ (2555) ศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้น าที่มีผลต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน ธนาคารออมสินผลการวิจัยพบว่าพนักงานธนาคารออมสินส านักงานใหญ่มีระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าที่มีผลต่อคนและก าลังใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางได้
เพราะผู้น าด้านผู้น าแบบชี้น าผู้น าแบบสนับสนุนผู้น าแบบมีส่วนร่วมผู้น าแบบมุ่งเน้นความส าเร็จมี
ความสัมพันธ์กับขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับค่อนข้างต ่าในทุกด้านและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.01 นอกจากนี้ยังพบว่าเพศอายุสถานภาพระดับ
เงินเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยยะส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ Yukl (1989) ได้กล่าวว่าภาวะผู้น าที่มีประสิทธิภาพนั้นจะต้อง
ช่วยเหลือให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบรรลุเป้าหมายของงาน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เรมวล นันท์
ศุภวัฒน์ (2542) ได้ท าการศึกษาเรื่องภาวะผู้น าทางการพยาบาลในองค์การ ที่พบว่า ผู้น าที่ท าตัวให้
เข้าถึงง่าย เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปรึกษาหารือให้อิสระในการคิดสนับสนุนช่วยเหลือให้ใช้
กระบวนการคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหากระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานพัฒนางานที่รับผิดชอบยอมรับฟัง
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แนวคิดใหม่ๆ จะสามารถส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์แก่ผู้ปฏิบัติงาน ทั้งนี้จากงานวิจัยของ Clapman 
(2000) พบว่าผู้น าที่มีอิทธิพลในการสร้างสรรค์งานในองค์กรให้มีประสิทธิภาพองค์การที่ผู้ น าเปิด
โอกาสให้บุคคลในองค์การได้เสนอความคิดเห็นสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆจนท าให้องค์การนั้นมีผลผลิตที่
เพิ ่มขึ ้นสามารถแข่งขันกับวงการฯและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีกว่าองค์การอ่ืน 
นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยของ House (1971) ที่ได้ศึกษาผลของพฤติกรรม ผู้น าหรือแบบภาวะผู้น าต่อ
ความพึงพอใจในการปฏิบ ัต ิงานของผ ู ้ ใต ้บ ังค ับบัญชาพบว่าผ ู ้น  าควรสร ้างแรงจูงใจให ้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาโดยการเพิ่มค่าตอบแทนที่มีคุณค่าเป็นรางวัลให้เขาสามารถท างานได้ส าเร็จตาม
เป้าหมายและช่วยเหลือให้หนทางสู่ความส าเร็จได้ง่ายพอที่จะพยายามเดินไปโดยช่วยลดอุปสรรคและ
แก้ปัญหาของงานนอกจากนี้ควรเพิ่มโอกาสให้ลูกน้องแต่ละคนได้มีโอกาสที่จะมีความพึงพอใจที่จะ
ประสบความส าเร็จเช่นนั้นรวมทั้งผู้น าควรสร้างความพึงพอใจให้กับลูกน้องโดยเฉพาะความพึงพอใจ
ในตัวผู้น า ซึ่ง Wang and Satow (1994) ได้ศึกษาเรื่องรูปแบบผู้น าและความมีประสิทธิภาพของ 
องค์การในบริษัทร่วมทุนระหว่างจีนและญี่ปุ ่น พบว่าผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารระดับกลาง มี 
ลักษณะผู้น าที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผู้บริหารระดับสูงจะมีลักษณะผู้น าด้าน ตั้ง
ความคาดหวังในตัวผู้ใต้บังคับบัญชา ด้านความสนใจความรู้สึกของผู้ใต้บังคับบัญชา ด้านการให้ข้อมูล
ข่าวสารแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและด้านความน่าไว้วางใจของผู้บังคับบัญชา มากกว่าผู้บริหารระดับกลาง 
ซึ่งเขียน แสงหนุ่ม (2518) ได้ท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชากับ
ความส าเร็จและความพอใจในการท างานของผู ้ใต้บังคับบัญชาพบว่า ความ ส าเร็จในงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ที่หัวหน้าถือมนุษยสัมพันธ์เป็นส าคัญนั้น มีระดับสูงกว่าความ ส าเร็จในงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาที่หัวหน้าถืองานเป็นส าคัญอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนด้านความพอใจในการ
ท างาน ผู้ใต้บังคับบัญชาที่หัวหน้าถืองานเป็นส าคัญกลับสูงกว่าผู้ใต้บังคับ บัญชาที่หัวหน้าถือมนุษย
สัมพันธ์เป็นส าคัญ เมื่อพิจารณาจากค่าความแตกต่างของค่าวิกฤต แล้วปรากฏว่าผู้ใต้บังคับบัญชาทั้ง
สองกลุ่มมีความส าเร็จใกล้เคียงกันมาก และความพอใจในการ ท างานมีความแตกต่างกันพอสมควร 
จากผลการค้นคว้าที่พบครั้งนี้ น่าจะมีการแต่งตั้งผู้บังคับ บัญชาที่ถืองานเป็นส าคัญให้บริหารงาน 
มากกว่าผู ้บ ังคับบัญชาที ่ถ ือมนุษยสัมพันธ์เป็นส าคัญ เพราะผู ้บริหารที ่ถืองานเป็นส าค ัญมี
ผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีความพอใจในการท างานสูงกว่าผู้ใต้ บังคับบัญชาของผู้บริหารที่ถือมนุษยสัมพันธ์
เป็นส าคัญเม่ือเปรียบเทียบด้านความส าเร็จในงานก็มี ความส าเร็จพอๆกัน 
 จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า การบังคับบัญชา หมายถึง กระบวนการวางแผน 
อ านวยการ ควบคุม ประสานงาน และประเมิน การท างาน และแสดงถึงความสัมพันธ์อย่างมีนัยยะ 
ระหว่างผู ้บังคับบัญชาและผู ้ใต้บั งคับบัญชาในการเป็นส่วนส าคัญในการบริหารองค์การให้มี
ประสิทธิภาพ 
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5)  ความสัมพันธ์ด้านการประสานงานที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน 
 สมคิด บางโม (2538, น. 194) ได้ศึกษาการประสานงาน และได้ตกผลึกความหมายของการ
ประสานงาน การจัดระเบียบการท างาน และการติดต่อกันเพ่ือให้งานและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ร่วมมือ
ปฏิบัติการเป็นหนึ่งเดียว ไม่ให้งานซ ้าซ้อน ขัดแย้งกันเองหรือเหลื่อมล ้ากัน ทั้งนี้เพ่ือให้งานด าเนินไปได้
อย่างราบรื่นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรนั้นๆ อย่างสมานฉันท์และมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
สอดคล้องกับ Dror (1971 อ้างถึงใน ยุพา วงษ์ไชย, 2532, น. 5) กล่าวว่า การประสานงาน คือ 
กระบวนการ ทางการบริหารที่เกี ่ยวกับการท าให้กิจกรรมต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงานและ
หน่วยงานต่างๆ รวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้งานสามารถบรรลุเป้าหมายได้
ทั้งหมด ซึ่งรัชนิพร สุจริตภักดีกุล (2552) ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางพัฒนาวิธีการประสานงานการให้ 
ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ผลการศึกษาภาพรวมวิธีการประสานงานในองค์กรอยู่ใน 
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาหลายด้านพบว่าวิธีประสานงานภายในองค์การด้านการติดต่อสื่อสาร 
ของผู้ปฏิบัติงานมีการปฏิบัติมากท่ีสุดส่วนวิธีการประสานงานระหว่างองค์กรโดยภาพรวมพบว่า วิธีจัด
ประชุมระหว่างองค์กรมีระดับปฏิบัติอยู่ในระดับกลาง ภาพรวมปัญหาอุปสรรคในการ ประสานงาน
การให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์อยู่ในระดับปานกลาง โดยเฉพาะอย่าง ยิ่งปัญหา
อุปสรรคด้านการวางแผนมีระดับปัญหามากที ่สุด โดยดนัย สังข์เกิดสุข (2540, บทคัดย่อ) ได้
ศึกษาวิจัยการประสานงานของศึกษาธิการ อ าเภอใน จังหวัดแพร่ โดยการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาอุปสรรคด้าน การประสานงานของศึกษาธิการอ าเภอ ในทัศนะของ
ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาระดับอ าเภอ ในจังหวัดแพร่กลุ่มประชากรที่ใช้ศึกษา ได้แก่ ผู้บริหาร
หน่วยงานทางการศึกษาระดับอ าเภอจ านวน 100 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า น าข้อมูลที่ ได้มาวิเคราะห์โดยใช้ร้อยละ มัชฌิมเลขศณีต และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาระดับอ าเภอ มีทัศนะเกี่ยวกับสภาพ 
และปัญหาอุปสรรคค้านการประสานงานของศึกษาธิการอ าเภอ อยู่ในระดับปานกลางทั้ง 6 ด้าน 
เรียงล าดับได้ด ังนี ้ การประสานงานในรูปคณะกรรมการ การประสานงานนอกรูปแบบ การ
ประสานงาน ใช้ทรัพยากร การจัดประชุมและสัมมนา การประสานงานนอกรูปแบบ การประสานงาน
นโยบาย และการวางแผน ส่วนปัญหาอุปสรรคพบว่า ศึกษาธิการอ าเภอมีบทบาทน้อยขาด 
งบประมาณ ขาดบุคลากร และไม่มีการประชาสัมพันธ์ที่ต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับทองกร แกล้วกล้า 
(2539, บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับภาระการประสานงานด้าน วัฒนธรรมของศึกษาธิการ
อ าเภอตามความคิดเห็นของหัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอในจังหวัด เชียงราย การศึกษาครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของหัวหน้าส่วนราชการระดับ อ าเภอในจังหวัดเชียงราย ที่มีต่อ
การติดต่อประสานงานด้านวัฒนธรรมของศึกษาธิการอ าเภอ และเพื ่อ แสวงหาแนวทางในการ
ประสานงานของศึกษาธิการอ าเภอในการด าเนินงานด้านวัฒนธรรมได้เก็บ ข้อมูลจากประชากร ซึ่ง
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เป็นหัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอในจังหวัดเชียงราย รวมทั้งสิ้น 153 คน ได้รับแบบสอบถามที่
สมบูรณ์และสามารถน ามาวิเคราะห์ได้ครบทั้งหมด จากนั้นน าข้อมูลมา วิเคราะห์โดยใช้ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า การประสานงาน ค้านวัฒนธรรมของ
ศึกษาธิการอ าเภอตามความคิดเห็นของหัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอใน 3 ค้าน คือ ด้านการ
ประสานงานด้านบุคคล การประสานงานด้านงบประมาณ และการประสานงาน ค้านวัสดุ อยู่ในระดับ
ปานกลางทั้ง 3 ค้าน ในขณะเดียวกันก็มีความเห็นว่า การประสานงานด้าน วิธีการปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ระบุว่าเกิด จากการขาดบุคลากร การ
ขาศการสนับสนุนด้านงบประมาณจากรัฐบาลและการขาดวัสดุอุปกรณ์ แต่ก็แก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ 
โดยขอความช่วยเหลือด้านบุคลกร   นอกจากนี้ อรุณศรี กุขัน (2535) ได้ศึกษาการประสานงานของ
เจ้าหน้าที่ 6 กระทรวงหลักในการจัดท าแผน พัฒนาชนบทในระดับจังหวัด ผลการศึกษา พบว่า การ
ประสานงานกับประสิทธิภาพในการจัดท าแผนมีความ สัมพันธ์กันอย่างมีนัยสัมพันธ์ทางสถิติ และ
สาเหตุที ่ท าให้เกิดปัญหาและอุปสรรคต่อการประสานงานของ เจ้าหน้าที ่ผ ู ้จ ัดท าแผน คือ ผู้
ประสานงานขาดความรู้และความเข้าใจในการจัดท าแผน ขาดการวางแผนในการ จัดการเพื่อน า
ข้อมูลและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน และปัจจัยด้านกระบวนการติดต่อสื่อ 
สารที่ยังคงยึดมั่นตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ รวมถึงสุนทรี วิชาธร (2540) ศึกษาการ
ด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการประสานงาน สาธารณสุขระดับอ าเภอ จังหวัดยโสธร 
ผลการศึกษา พบว่า ทีม คปสอ. จังหวัดยโสธรมีการปฏิบัติงานตาม บทบาทหน้าที่อยู่ในระดับที่ต้อง
ปรับปรุงเป็นส่วนมาก และยังพบอีกว่า ปัจจัยด้านการประสานงานของทีมเป็น ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของทีมมากที่สุด รองลงมา คือ ปัจจัยด้านการท างานเป็น ทีม และ
ปัจจัยด้านสถานที่ปฏิบัติงานของทีมและ กาญจนกัญจ์ ซ่อนภู่ (2543) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาระบบ
การประสานงานในส านัก ปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม พบว่า ด้านองค์ประกอบของการ
ประสานงาน มีการ ก าหนดให้ผู้บริหารในระดับหัวหน้าท าหน้าที่รับผิดชอบและอ านวยการโดยตรงใน
ระดับมาก รองลงมาเป็นการควบคุมก ากับงานที่ดี และด้านอื่นๆ เรียงล าดับกันลงมา ซึ่งแสดงให้เห็นว่า 
ภาพรวม ขององค์ประกอบของการประสานงานจัดอยู่ในแบบองค์การของรัฐ ส่วนรูปแบบของการ 
ประสานงาน พบว่า มีการประสานงานในทุกรูปแบบ และมีการเลือกใช้รูปแบบการประสานงานได้ 
อย่างเหมาะสม เพื่อให้งานบรรลุผลส าเร็จส าหรับปัญหาและอุปสรรคในการประสานงาน พบว่ามี 
ปัญหาด้านเทคนิคและวิธีการปฏิบัติงาน การวางแผนการด าเนินงานสาเหตุส่วนตัวทัศนคติของ
ผู้ร่วมงาน มนุษย์สัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงานและการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน โดยปัญหาดังกล่าวมีผล 
ต่อการประสานงานในระดับปานกลาง ส่วนในด้านทัศนคติต่อการพัฒนาระบบการประสานงาน 
พบว่า ข้าราชการส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก โดยต้องการให้มีการพัฒนาด้านการจัดให้ 
มีการบ าร ุงขวัญ อยู ่ในอันดับแรกของทัศนะ รองลงมาคือ การจั ดให้ม ีระบบการติดต่อที ่มี 
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ประสิทธิภาพและด้านอื่นๆ เรียงตามล าดับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าข้าราชการมีความต้องการระบบการ 
ประสานงานที่มีประสิทธิภาพอันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุ 
เป้าหมายที่วางไว้ 
 จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า การประสานงานหมายถึงการสร้างความร่วมมือเพ่ือให้งาน
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นการประสานงานต้องมีกระบวนการที่
ชัดเจน เช่น มีการวางแผน มีรูปแบบและวิธีการที่ชัดเจน เป็นต้น 

6)  ความสัมพันธ์ด้านการควบคุมท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน  
 จิณห์ระพีร์ พุ่มสงวน (2556) กล่าวว่า การควบคุมระบบการท างานภายใน คือ กระบวนการ
ปฏิบัติงานที่ถูกก าหนดร่วมกันโดยผู้บริหารตลอดจนพนักงานขององค์กรทุกระดับชั้นว่าวิธีการหรือ
การปฏิบัติงานตามที่ก าหนดไว้จะท าให้บรรลุตามที่ต้องการ ระบบการควบคุมการท างานภายใน 
ประกอบด้วยนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที ่ก าหนดขึ ้นในองค์กร เพื ่อให้ความมั ่นใจว่าจะบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ในเรื่องดังนี้ 1) ด้านการด าเนินงาน (Operation) โดยมีเป้าหมายคือการ
ก่อให้เกิดการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า 2) ด้านการรายงานทางการเงิน 
(Financial Reporting) เพื่อแจ้งผลทางการเงินหรืองบการเงินต้องมีความเชื่อถือได้และทันเวลา มี
คุณภาพเหมาะสมส าหรับการน าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาและการตัดสินใจ 3) ด้านการ
ปฏ ิบ ัต ิ ให ้ เป ็น ไปตามนโยบายและข ้อบ ั งค ับ (Compliance with Application Laws and 
Regulations) การปฏิบัติงานให้ได้ตามนโยบาย ข้อบังคับระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ นโยบายในเรื่อง
ทางการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันมิให้เกิดผลเสียหายใดๆเกิดขึ้น ซึ่งนอกจากความหมายในการควบคุม
แล้ว อีกนัยความนึงก็คือ การก ากับดูแล ซึ่งบังอร พันธ์โสภา (2557) ได้ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์
ระหว่างการควบคุมภายในกับการบรรลุวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบว่าการควบคุมภายในด้านการควบคุมด้านการบริหารมี
ความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับการบรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานโดยรวมด้านผลการ
ด าเนินงานด้านการรายงานทางการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับในการควบคุมภายใน
และการควบคุมทางการบัญชีมีความส าคัญต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การด าเนินโดยรวม สอดคล้องกับ
จ่าอากาศโทอนุพงษ์ คล้ายข า (2560) ได้ศึกษาอิทธิพลของการควบคุมภายในที่มีผลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานราชการกรมการเงินทหารอากาศ พบว่า การควบคุม
ภายในด้านกิจกรรมการควบคุมอิทธิพลทางบกต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานรวมทั้งความถูกต้อง
แม่นย าและด้านความรวดเร็วทันเหตุการณ์รหัสหน่วยงานให้ความส าคัญด้านการควบคุมกิจกรรมใน
การปฏิบัติในทุกๆกิจกรรมและการปฏิบัติก็จะท าให้ผลของงานที่ได้รับในสันติภาพภายในงานมีการ
ควบคุมในทุกๆ กิจกรรมการควบคุมต่างๆ ในระดับหนึ่งแล้วในการปฏิบัติ ของข้าราชการมีตรวจสอบ
ภายในอย่างสม ่าเสมอท าให้งานที่ออกมานั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามไปด้วย และช าเลือง พุฒพรหม 
(2545, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องประสิทธิภาพการบริหารจัดการ งบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบล
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ในจังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบว่า ระดับประสิทธิภาพ การบริหารจัดการงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนต าบลอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 73.0 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 
ได้แก่ ศักยภาพการบริหารของคณะกรรมการบริหาร คุณภาพของ บุคลากรปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการงบประมาณ และรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล วัชรี พรรณเรืองรอง (2549, 
น. 112) ได้ศึกษาเรื่องการประเมินผลการด าเนินงาน ตามระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ผลการศึกษา พบว่า 1) ปัจจัย การด าเนินงานเพื่อปฏิบัติงานระบบควบคุมภายในและผลการด าเนินงาน
ตามระบบควบคุม ภายในของมหาวิทยาลัย เชียงใหม่อยู่ในระดับดี 2) ปัจจัยการด าเนินงานตามระบบ
ควบคุม ภายใน 5 ด้านมีความสัมพันธ์ก ับผลการด าเนินงานตามระบบควบคุมภายในโดยมี
ความสัมพันธ์ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ได้แก่ สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง
กิจกรรม การควบคุม สารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตามประเมินผล 3) ปัญหาและอุปสรรค 
ในการด าเนินงานตามระบบควบคุมภายในโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางได้แก่การจัดการ ก ากับดูแล 
ความร่วมมือ การประสานงาน และการติดต่อสื่อสารภายในองค์กร นอกจากนี้ Changchit, Holsapple, 
and Madden (2001, pp. 437-449) ได้ศึกษาเรื่องระบบสนับสนุนการประเมินการควบคุมภายใน
ของผู้บริหารกรณีศึกษา ระบบผู้เชี ่ยวชาญและผลลัพธ์ของการทดลอง ผลการศึกษา พบว่า การ
ควบคุมภายในเป็นเรื่อง ส าคัญในการให้ความเชื่อมั่นในความถูกต้อง เชื่อถือได้และความทันต่อเวลา
ของรายงาน ทางการเงินอย่างไรก็ตามความรับผิดชอบในหน้าที่การบริหารอย่างหนึ่ง คือ การรักษาไว้
ซึ ่ง การควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล รายงานครั ้งนี ้ไม่มีตัวอย่างของระบบที่ออกแบบส าหรับ 
ผู้บริหารในการตรวจสอบจุดอ่อนของการควบคุมภายใน ลักษณะของระบบนี้สามารถ ให้ประโยชน์
อย่างมาก อย่างไรก็ตามยังไม่มีความชัดเจนซึ่งระบบนี้จะให้ผลเชิงบวก เพราะผู้บริหารอาจจะรู้สึกไม่
สะดวกสบายในการใช้ระบบนี้ รายงานนี้เป็นการพัฒนาระบบเพ่ิมเติม ด้วยการทดสอบผลการทดลอง 
คุณค่าของระบบและการรับรู้ของผู้บริหารในประโยชน์ของ ระบบ การวิจัยครั้งนี้เพิ่งจะมีการส ารวจ
เป็นครั้งแรกในการใช้ระบบผู้เชี ่ยวชาญเป็นเครื่องช่วย ผู้บริหารผู้ซึ ่งไม่มีความเชี่ยวชาญในการ
ตรวจสอบจุดอ่อนของการควบคุมภายใน การค้นพบ เบื้องต้นของการศึกษานี้คือ ความเป็นไปได้ใน
การสร้างระบบผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารที่มีส่วนร่วม ในการทดลองครั้งนี้ได้แสดงความสนใจอย่างมากใน
การใช้ระบบนี้ การติดตั้งระบบสามารถ ท าให้องค์กรประหยัดเวลาและเงิน โดยการยอมให้เกิดจุดอ่อน
ในระบบการควบคุมภายในหรือ การตรวจพบและแก้ปัญหาได้รวดเร็ว ระบบชนิดนี้สามารถรักษาไว้ซึ่ง
ความมีประสิทธิผลของ ระบบการควบคุมภายใน ดังนั้นจึงท าให้ได้ข้อมูลทางการบัญชีที่เชื่อถือได้มาก
ขึ้นและป้องกัน และรักษาทรัพย์สินได้มากขึ้น ดังนั้น ระบบนี้สามารถก่อให้เกิดประโยชน์ส าหรับธุรกิจ 
ตรวจสอบโดยอ านวยความสะดวกในการเชื่อมั่นในการควบคุมภายในกิจการของลูกค้าและ ท าให้การ
วางแผนป้องกันความเสี่ยงลดลงด้วย 
 จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า การควบคุมหมายถึง การก ากับตลอดจนบริหารจัดการทุก
อย่างให้ส าเร็จลุล่วงไปตามแผนที่วางไว้ ประครองการด าเนินงานให้เป็นไปตามกรอบที่ก าหนด ทั้งใน



272 

เรื่องของกรอบเวลา มาตรฐานการปฎิบัติการ ขั้นตอนการท างาน ไปจนถึงการประสานงานทุกฝ่ายให้
เกิดความราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 
 

วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา 
  

จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องผู้ศึกษาได้รวบรวมปัจจัยที่คาดว่าจะ
มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการท างานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อ าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจติร 
ด้วยก าหนดตัวแปรในการศึกษาซึ่งประกอบไปด้วยตัวแปรอิสระ ได้แก่  เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา ระดับต าแหน่ง รายได้เฉลี่ยต่อเดือนและระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง  เป็นตน รวมถึงตัว
แปรอิสระด้านปัจจัยการบริหารจัดการ ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ การบังคับบัญชา การ
ประสานงานและการควบคุม และตัวแปรตามได้แก่ ประสิทธิภาพการท างาน  

 
                 ตัวแปรอิสระ                                           ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ  
- อายุ  
- สถานภาพ  
- ระดับการศึกษา 

- ระดับต าแหน่ง  
- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

- ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 

 
 
 

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

 
 ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ 

- ด้านการวางแผน 

- ด้านการจัดองค์การ 

- ด้านการบังคับบัญชา 

- ด้านการประสานงาน 

- ด้านการควบคุม 
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วิธีการวิจัย 
  

ขอบเขตด้านประชากรและกลุ ่มตัวอย่าง ประชากรที ่ใช้ในการศึกษาคือเจ้าหน้าที ่ฝ่าย
ปกครองอ าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร จ านวน 176 คน โดยใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูลและการ
วิเคราะห์เป็นแบบสอบถาม โดยให้กลุ่มตัวอย่างได้ตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง และน าแบบสอบถาม
ที่ได้รับคืน ตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นน าข้อมูลไปประมวลผลผ่านโปรแกรมส าเร็จรูป  SPSS รุ่น 
IBM SPSS Statistics Base 22.0  และน าเสนอผลการศึกษาโดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage : %) 

ค่าเฉลี่ย (Arithmetic mean: �̅�) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานประชากร (Standard deviation: S.D.) 
โดยใช้การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วย t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One – Way ANOVA) ในการวิเคราะห์ความแปรปรวนรายกลุ่ม และเป็นรายคู่อีกครั้งโดยใช้วิธีการ 
Sheffe Analysis โดยใช้สถิติ Pearson Correlation เป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัวที่
อยู่ในมาตรการวัดระดับ Interval หรือ Ratio Scale ค่าที่ได้เรียกว่า  "สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์"  โดย
ปกติจะมีค่าอยู่ระหว่าง -1.00 ถึง 1.00 

 

สมมติฐานการวิจัย 
 
การศึกษาปัจจัยด้านการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของเจ้าหน้าที่ฝ่าย

ปกครองอ าเภอบึงนาราง ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานการวิจัยไว้ ดังนี้   
1)  เพศท่ีแตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน ที่แตกต่างกัน 
2)  อายุที่แตกต่างกันผลต่อประสิทธิภาพการท างาน ที่แตกต่างกัน 
3)  สถานภาพที่แตกต่างกันผลต่อประสิทธิภาพการท างาน ที่แตกต่างกัน 
4)  ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันผลต่อประสิทธิภาพการท างาน ที่แตกต่างกัน 
5)  ระดับต าแหน่งที่แตกต่างกันผลต่อประสิทธิภาพการท างาน ที่แตกต่างกัน 
6)  รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันผลต่อประสิทธิภาพการท างาน ที่แตกต่างกัน 
7)  ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งที่แตกต่างกันผลต่อประสิทธิภาพการท างาน ที่แตกต่างกัน  
8)  การวางแผนการท างาน มีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน 
9)  การจัดองค์การ มีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน 
10)  การบังคับบัญชาสั่งการ มีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน 
11)  การประสานงาน มีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน 
12)  การควบคุม มีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน 
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ผลการศึกษา 
  

การศึกษาเรื ่อง “ปัจจัยด้านการบริหารจัดการที ่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ในเขตพื้นที่อ าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร” ในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้น าเสนอแบ่ง
ผลการวิเคราะหอ์อกเป็น 3  ดังนี้ 

1)  ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 ผลการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง  41 ถึง 50 ปี เป็น
สถานภาพสมรส  มีระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี รายได้เฉลี่ย 10,001 ถึง 20,000 บาทต่อเดือน 
ส่วนใหญ่มีต าแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองและระยะเวลาการด ารงต าแหน่งระหว่าง 7 ปี 
ถึง 10   

2)  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ สรุปได้ดังต่อไปนี้ 
(1)  ด้านการวางแผน ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านการวางแผนของกลุ่มตัวอย่าง ที่ส่งผล

ต่อประสิทธิภาพการท างานพบว่าอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.521 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ความคิดเห็นด้านการวางแผนของกลุ่มตัวอย่าง ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด 3 อันดับแรกคือ “ในการบริหารงานหมู่บ้านของท่านมีการวางแผนงานที่ชัดเจนและแบ่งสัดส่วนงาน
ให้แต่ละคนรับผิดชอบ”  ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.88  รองลงมาคือ “หมู่บ้านได้มีการก าหนดแผนการปฏิบัตงิาน
หรือวิถีทางที่ จะปฏิบัติเอาไว้เพื่อส าหรับเป็นแนวทางของการท างานในอนาคต”  ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.84 
และล าดับที่สามคือ “หมู่บ้านของท่านมีการสื่อสารให้กับบุคลากรที่รับผิดชอบการปฏิบัติตามแผน” 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 ส่วนระดับความเห็นด้านการวางแผน ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ “มีการน าผลการประเมินแผนไปใช้ปรับปรุงกระบวนการท างาน” ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 
3.07 

(2)  ด้านการจัดองค์การ ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านการจัดองค์การ ของกลุ่มตัวอย่าง ที่
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานพบว่าอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 เมื่อพิจารณารายข้อ 
พบว่า ความคิดเห็นด้านการจัดองค์การของกลุ่มตัวอย่าง ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรกคือ “หมู่บ้านมีการจัดโครงสร้างของหมู่บ้านที่ชัดเจน”  ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 
4.15 รองลงมาคือ “หมู่บ้านของท่านมีการจัดต าแหน่งและแบ่งกลุ่มงานตามภารกิจหน้าที่”  ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.05  และล าดับที่สามคือ “หมู่บ้านของท่านมีการจัดให้แต่ละฝ่ายปฏิบัติงานตามความสามารถ
และความเหมาะสม”  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 ส่วนระดับความเห็นด้านการจัดองค์การ ที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการท างานที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ “หมู่บ้านมีการจัดต าแหน่งโครงสร้างองค์การที่มี
ความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนทดแทนได้”  ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.27ตามล าดับ 
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(3)  ด้านการบังคับบัญชา ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านการบังคับบัญชาของกลุ่มตัวอย่าง 
ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานพบว่าอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 เมื่อพิจารณารายข้อ 
พบว่า ความคิดเห็นด้านการบังคับบัญชาของกลุ่มตัวอย่าง ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรกคือ “หมู่บ้านของท่านมีการจัดแบ่งสายงานการบังคับบัญชาตามโครงสร้าง
การบริหารงานไว้อย่างชัดเจน”  ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.18  รองลงมาคือ “หมู่บ้านของท่านมีการมอบ
อ านาจหน้าที่การควบคุมสั่งการงานลดหลั่นกันไปตามสายการบังคับบัญชา”  ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.99 
และล าดับที่สามคือ “ผู้บังคับบัญชาให้ค าแนะน าในการปฏิบัติงานสม ่าเสมอ”  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 
ส่วนระดับความเห็นด้านการบังคับบัญชาที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ 
“ผู้บังคับบัญชาสนับสนุนเครื่องมือในการท างานอยู่ตลอด” ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40 ตามล าดับ 

(4)  ด้านการประสานงาน ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านการประสานงานของกลุ่มตัวอย่าง 
ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานพบว่าอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 เมื่อพิจารณารายข้อ 
พบว่า ความคิดเห็นด้านการประสานงานของกลุ่มตัวอย่าง ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรกคือ “หมู่บ้านของท่านมีการสร้างทัศนคติและความเข้าใจที่ดีในการ
ปฏิบัติงานแก่คนในหมู่บ้าน”  ค่าเฉลี่ย เท่ากับ  4.18 รองลงมาคือ “บุคคลากรในหมู่บ้านของท่านมีการ
ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐได้ดีเสมอ”  ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.13  และล าดับที่สามคือ “. มีการ
เชื่อมโยง ประสานงาน แจ้งนโยบาย เป้าหมาย วัตถุประสงค์ในการด าเนินงานให้คนภายในหมู่บ้านให้
เข้าใจอย่างชัดเจน”  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.93 ส่วนระดับความเห็นด้านการประสานงานที่ ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการท างานที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ “หมู่บ้านของท่านมีการจัดท าระเบียบวิธีการท างาน
เพ่ือให้บุคลากรฝ่ายต่างๆ ร่วมมือกันปฏิบัติงาน”  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 ตามล าดับ 

(5)  ด้านการควบคุม ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านการควบคุมของกลุ่มตัวอย่าง ที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการท างานพบว่าอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ความ
คิดเห็นด้านการควบคุมของกลุ่มตัวอย่าง ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 
อันดับแรกคือ “หมู่บ้านของท่านมีระบบการท างานที่ชัดเจน ไม่ซับซ้อน”  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02  
รองลงมาคือ “หมู่บ้านของท่านมีการวางรูปแบบควบคุมการประเมินผลการปฏิบัติงานที ่มีความ
ชัดเจน”  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 และล าดับที่สามคือ “หมู่บ้านของท่านมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ท างานให้เหมาะสมกับสถานการณ์เสมอ” ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.76 ส่วนระดับความเห็นด้านการควบคุม
ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ “หมู่บ้านของท่านมีการน าผลการ
ปฏิบัติงานมาปรับปรุงเพ่ือให้การท างานนั้นดีขึ้น” ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46  ตามล าดับ  

3)  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพการท างาน สรุปได้ดังต่อไปนี้ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพการท างาน พบว่าอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08  

เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ความคิดเห็นด้านประสิทธิภาพการท างานที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก
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คือ“ท่านปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่”  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.40)  รองลงมาคือ “ท่านปฏิบัติงาน
อย่างมีความรับผิดชอบ” ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.36  และล าดับที่สามคือ “ท่านแก้ไขปัญหาความเดือนร้อน
ของราษฎรในหมู่บ้านของท่านอย่างเต็มความสามารถ”  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 ส่วนระดับความเห็น
ประสิทธิภาพการท างานที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ “ท่านมีการพัฒนาตนเองในเรื่องงานอยู่เสมอ”  
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.79 ตามล าดับ 

4)  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการบริหารจัดการกับ
ประสิทธิภาพ การท างานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอ าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร  

เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันระหว่างปัจจัยด้านบริหารจัดการที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพท างานของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า มีความสัมพันธ์ระดับน้อยถึงระดับปานกลาง และเป็นไป
ในทางบวก เนื่องจากค่าที่ได้นั้นมีค่าระหว่าง 0 ถึง 1 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 โดยสามารถ
เรียงล าดับได้ดังนี ้คือ  1) การวางแผนการท างาน มีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.439 มีความสัมพันธ์ที่ระดับปานกลาง (0.41-0.60) 2) การจัด
องค์การ มีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ( r) เท่ากับ 0.433 มี
ความสัมพันธ์ที่ระดับปานกลาง (0.41-0.60) 3) การบังคับบัญชา มีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน 
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.425 มีความสัมพันธ์ที่ระดับปานกลาง (0.41-0.60) 4) 
การประสานงาน มีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ( r) เท่ากับ 0.370 
มีความสัมพันธ์ที่ระดับค่อนข้างน้อย (0.21-0.40) 5) การควบคุม มีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน 
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ0.286 มีความสัมพันธ์ที่ระดับค่อนข้างน้อย (0.21-0.40) 

 
ผลทดสอบสมมติฐาน 

 
สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ยอมรับ ปฏิเสธ 

1. ปัจจัยส่วนบุคคล   
    1.1 เพศ  ✓ 
    1.2 อายุ  ✓ 
    1.3 สถานภาพ ✓  
    1.4 ระดับการศึกษา  ✓ 
    1.5 ระดับต าแหน่ง ✓  
    1.6 ระดับรายได้ ✓  
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สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ยอมรับ ปฏิเสธ 
    1.7 ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง  ✓ 
2. ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ   
    2.1 ด้านการวางแผน ✓  
    2.2 ด้านการจัดองค์การ ✓  
    2.3 ด้านการบังคับบัญชา ✓  
    2.4 ด้านการประสานงาน ✓  
    2.5 ด้านการควบคุม ✓  

 
อภิปรายผล 

  
จากการศึกษาปัจจัยด้านการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของเจ้าหน้าที่ฝ่าย

ปกครองอ าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร นั้น  สามารถอภิปรายผลการวิจัยในแต่ละด้าน ได้ดังนี้  
1)  ปัจจัยด้านการวางแผน 
การที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอ าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร มีผลการศึกษาด้านนี้ อยู่ในระดับ

ปานกลาง นั้น แสดงให้เห็นถึงรูปแบบและกระบวนการการพัฒนาหมู่บ้านที่แตกต่างกัน ซึ่งบาง
หมู่บ้านมีวิธีการด าเนินงาน  งบประมาณ  อัตราก าลัง  และระยะเวลาด าเนินงานไว้อย่างชัดเจน ส่งผล
ให้การท างานนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับช านาญ บุรณโอสถ (2547, บทคัดย่อ) ที่
พบว่า กระบวนการวางแผนพัฒนาดังนี ้ 1) มีการเตรียมการวางแผน มีการจัดระบบข้อมูลและ
สารสนเทศ มีการศึกษา สภาพปัจจุบันของมหาวิทยาลัย มีการพยากรณ์หรือคาดคะแนนแนวโน้มเพ่ือ
ประกอบการวางแผน พัฒนา มีการคาดคะเนความต้องการทรัพยากรต่างๆ โดยเฉพาะทรัพยากร
บุคคล มีการก าหนด ปฏิทินการวางแผน 2) การวางแผนมีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ 
วัตถุประสงค์ นโยบาย มาตรการ และเป้าหมายการจัดท าแผนพัฒนาระยะยาวตามช่วงแผนพัฒนา 
และแผนปฏิบัต ิการประจ าป ี ว ิธ ีการจัดท าแผนใช้ว ิธ ีการจัดประชุมส ัมมนาคณะผู ้บร ิหาร 
คณะกรรมการวางแผนพัฒนา คณะกรรมการบริหาร 3) การน าแผน ไปปฏิบัติมีการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ แผนพัฒนามหาวิทยาลัย และแผนปฏิบัติการประจ าปีในรูปการจัดประชุมชี้แจงเป็น
ส่วนใหญ่ มีการจัดท าปฏิทินและเอกสาร คู่มือการปฏิบัติงาน มีการจัดสรรและอนุมัติงบประมาณ 4) 
การติดตามและประเมินผล มีการก าหนดวิธีการและเครื่องมือ การก าหนด เกณฑ์มาตรฐานในการ
ประเมินผล ช่วงเวลาที่ท าการประเมินผล  
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2)  ปัจจัยด้านการจัดองค์การ 
การที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอ าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร มีผลการศึกษาด้านนี้อยู่ในระดับ ปาน

กลางนั้น การก าหนดต าแหน่งงาน ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจนจ านวนคนให้ครอบคลุม
การท างานครบทุกกระบวนการ รวมถึงการจัดโครงสร้างต าแหน่งโครงสร้างองค์กร เพื่อจัดล าดับการ
บริหารและสั่งการ ที่แตกต่างกัน ส่งผลให้การท างานนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพที่แตกต่างกัน 
สอดคล้องกับพูลสุข หิงคานนท์ (2540) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดองค์การวิทยาลัยพยาบาล
ของกระทรวงสาธารณสุขผลการวิจัยพบว่ารูปแบบที่มีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ในทาง
ปฏิบัติในขณะที่ขาดแคลนอัตราก าลังและแก้ปัญหาความซ ้าซ้อนของงานการสอนการให้ส่งเสริม
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันมากขึ้นเป็นรูปแบบการจัดองค์การในลักษณะองค์การแบบราชการเชิงวิชาชีพ
ผสมผสานกับการจัดแบบทีมมีการแบ่งหน้าที่ผสมผสานกับกระบวนการปฏิบัติการจัดกลุ่มงานเป็น
กลุ่มอ านวยการกลุ่มงานวิชาการโดยไม่ก าหนดภาควิชากลุ่มงานกิจการนักศึกษากลุ่มงานโครงการโดย
ใช้หลักการท างานเป็นทีมฉันมีความยืดหยุ่นต ่าภาระงานของวิทยาลัยและอัตราก าลังในการมอบหมาย
งานเป็นลายลักษณ์อักษรในการมอบอ านาจหน้าที่และตัดสินใจ ผู้ปฏิบัติสายการบังคับบัญชาเป็นแบบ
แคบมีการรายงานตามสายบังคับบัญชามีการแบบแผนมีขอบเขตการควบคุมงานและการบังคับบัญชา
ในหน่วยงานหนึ่งไม่เกิน 10 คนในการประสานงานทั้งในแนวดิ่งและแนวราบเป็นการเป็นทางการมาก
ขึ้น ใช้ลายลักษณ์อักษรมากกว่าวาจา 

3)  ปัจจัยด้านการบังคับบัญชา  
 การที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอ าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร มีผลการศึกษาด้านนี้อยู่ในระดับ
ระดับปานกลาง แสดงให้เห็นถึงการจัดองค์กรตลอดจนจัดโครงสร้างการท างานของแต่ละหมู่บ้านที่
แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับของศิริภัทร ดุษฎีวิวัฒน์ (2555) ศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้น าที่มีผลต่อขวัญ
และก าลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ธนาคารออมสินผลการวิจัยพบว่าพนักงานธนาคารออมสิน
ส านักงานใหญ่มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าที่มีผลต่อคนและก าลังใจในการปฏิบัติงานโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับปานกลางได้เพราะผู้น าด้านผู้น าแบบชี้น าผู้น าแบบสนับสนุนผู้น าแบบมีส่วนร่วมผู้น า
แบบมุ่งเน้นความส าเร็จมีความสัมพันธ์กับขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับค่อนข้างต ่าในทุก
ด้านและเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 นอกจากนี้ยังพบว่าเพศ
อายุสถานภาพระดับเงินเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยัยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 4)  ปัจจัยด้านการประสานงาน 

การที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอ าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร มีผลการศึกษาด้านนี้อยู่ในระดับ
ค่อนข้างน้อย นั้น แสดงให้เห็นถึงภาระหน้าที่ในการเชื่อมโยงงาน ตลอดจนการปฎิบัติการทุกอย่างรวม
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ไปถึงก าลังคนที่หน่วยให้ท างานเข้ากันให้ได้ของแต่ละหมู่บ้านที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับรัชนิพร 
สุจริตภักดีกุล (2552) ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางพัฒนาวิธีการประสานงานการให้ ความช่วยเหลือ
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ผลการศึกษาภาพรวมวิธีการประสานงานในองค์กรอยู่ใน ระดับปานกลาง 
เมื่อพิจารณาหลายด้านพบว่าวิธีประสานงานภายในองค์การด้านการติดต่อสื่อสาร ของผู้ปฏิบัติงานมี
การปฏิบัติมากที่สุดส่วนวิธีการประสานงานระหว่างองค์กรโดยภาพรวมพบว่า วิธีจัดประชุมระหว่าง
องค์กรมีระดับปฏิบัติอยู่ในระดับกลาง ภาพรวมปัญหาอุปสรรคในการ ประสานงานการให้ความ
ช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์อยู่ในระดับปานกลาง โดยเฉพาะอย่าง ยิ่งปัญหาอุปสรรคด้าน
การวางแผนมีระดับปัญหามากที่สุด โดย ดนัย สังข์เกิดสุข (2540, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยการ
ประสานงานของศึกษาธิการ อ าเภอในจังหวัดแพร่ โดยการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพ
และปัญหาอุปสรรคด้าน การประสานงานของศึกษาธิการอ าเภอ ในทัศนะของผู้บริหารหน่วยงานทาง
การศึกษาระดับอ าเภอ ในจังหวัดแพร่กลุ ่มประชากรที ่ใช้ศึกษา ได้แก่ ผู ้บริหารหน่วยงานทาง
การศึกษาระดับอ าเภอจ านวน 100 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า น าข้อมูลที่ ได้มาวิเคราะห์โดยใช้ร้อยละ มัชฌิมเลขศณีต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผล
การศึกษาพบว่า ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาระดับอ าเภอ มีทัศนะเกี่ยวกับสภาพ และปัญหา
อุปสรรคค้านการประสานงานของศึกษาธิการอ าเภอ อยู่ในระดับปานกลางทั้ง 6 ด้าน เรียงล าดับได้
ดังนี ้ การประสานงานในรูปคณะกรรมการ การประสานงานนอกรูปแบบ การประสานงาน ใช้
ทรัพยากร การจัดประชุมและสัมมนา การประสานงานนอกรูปแบบ การประสานงานนโยบาย และ
การวางแผน ส่วนปัญหาอุปสรรคพบว่า ศึกษาธิการอ าเภอมีบทบาทน้อยขาด งบประมาณ ขาด
บุคลากร และไม่มีการประชาสัมพันธ์ที่ต่อเนื่อง 

5)  ปัจจัยด้านการควบคุม 
การที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอ าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร มีผลการศึกษาด้านนี้อยู่ในระดับ

ระดับค่อนข้างน้อย แสดงให้เห็นถึงการก ากับตลอดจนบริหารจัดการทุกอย่างให้ส าเร็จลุล่วงไปตาม
แผนที่วางไว้ ประครองการด าเนินงานให้เป็นไปตามกรอบที่ก าหนด ทั ้งในเรื ่องของกรอบเวลา 
มาตรฐานการปฎิบัติการ ขั้นตอนการท างาน ไปจนถึงการประสานงานทุกฝ่ายให้เกิดความราบรื่น ของ
แต่ละหมู่บ้านที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับบังอร พันธ์โสภา (2557) ได้ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์
ระหว่างการควบคุมภายในกับการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พบว่าการควบคุมภายในด้านการควบคุมด้านการบริหารมีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับการ
บรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานโดยรวมด้านผลการด าเนินงานด้านการรายงานทางการเงินและ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับในการควบคุมภายในและการควบคุมทางการบัญชีมีความส าคัญ
ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การด าเนินโดยรวม สอดคล้องกับอนุพงษ์ คล้ายข า (2560) ได้ศึกษาอิทธิพล
ของการควบคุมภายในที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานราชการ
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กรมการเงินทหารอากาศ พบว่า การควบคุมภายในด้านกิจกรรมการควบคุมอิทธิพลทางบกต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานรวมทั้งความถูกต้องแม่นย าและด้านความรวดเร็วทันเหตุการณ์รหัส
หน่วยงานให้ความส าคัญด้านการควบคุมกิจกรรมในการปฏิบัติในทุกๆ กิจกรรมและการปฏิบัติก็จะท า
ให้ผลของงานที่ได้รับในสันติภาพภายในงานมีการควบคุมในทุกๆ กิจกรรมการควบคุมต่างๆ ในระดับ
หนึ่งแล้วในการปฏิบัติ ของข้าราชการมีตรวจสอบภายในอย่างสม ่าเสมอท าให้งานที่ออกมานั้นมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนตามไปด้วย 

 

ข้อเสนอแนะ 
 
เพื่อให้สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มากขึ้น ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะใน

การศึกษาและเพ่ิมเติมต่อยอดการศึกษาในครั้งนี้ต่อไป 
1)  ควรมีศึกษาปัจจัยด้านอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นต้น ซึ่งจะ

สะท้อนการท างานได้ดีกว่าปัจจัยด้านการบริหารจัดการ 
2)  ควรมีการศึกษางานวิจัยเชิงคุณภาพ เนื่องจากการวิจัยเชิงปริมาณ อาจจะได้ค าตอบใน

แบบสอบถามที่ไม่เที่ยงตรงนัก เนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถามเกรงว่าจะมีผลกระทบต่อหมู่บ้านของ
ตนเอง 
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การมีส่วนร่วมของผู้น าชุมชนในกระบวนการยุติธรรมชมุชน กรณีศึกษา 

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลวัดพริก อ าเภอเมืองพิษณุโลก   
จังหวัดพิษณุโลก 

 
ฤตินันท์  เงินทอง* 

 

บทคัดย่อ 
 

การค้นคว้าอิสระเรื่องการมีส่วนร่วมของผู้น าชุมชนในกระบวนการยุติธรรมชุมชน กรณีศึกษา
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลวัดพริก อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
การมีส่วนร่วมของผู้น าชุมชนในกระบวนการยุติธรรมชุมชน และเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้ น า
ชุมชนในจ าแนกตามต าแหน่งผู้น าชุมชน กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้น าชุมชนที่อาศัยในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลวัดพริก จ านวน 96 คน จากการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าเ ฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

ผลการศึกษา พบว่า ผู้น าชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลวัดพริก มีเพศหญิงและเพศ
ชายจ านวนเท่ากัน มีอายุมากกว่า 60 ปี มีสถานภาพสมรส จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช. มี
รายได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท/เดือน และมีระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน 20 ปีขึ้นไป และ
ผู้น าชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมชุมชน กรณีศึกษาศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลวัดพริก 
อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีส่วนร่วมในการป้องกันควบคุมการ
กระท าผิดในชุมชน มากที่สุด รองลงมา คือ การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในชุมชน และน้อยที่สุด คือ 
การปรึกษาปัญหากฎหมาย ตามล าดับ 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้น าชุมชนที่มีต าแหน่งในชุมชนแตกต่างกัน มีส่วนร่วมใน
กระบวนการยุติธรรมชุมชน กรณีศึกษาศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลวัดพริก อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัด
พิษณุโลก แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
ค าส าคัญ:  การมีส่วนร่วม  กระบวนการยุติธรรมชุมชน  ศูนย์ยุติธรรมชุมชน 

 
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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บทน า 

   
ในประเทศไทยการกระท าความผิดที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหลักนับจะมีปริมาณคดี

เพ่ิมข้ึน จากรายงานสถิติคดีของศาลทั่วราชอาณาจักรของส านักงานศาลยุติธรรม (2559-2562) พบว่า
คดีที่ขึ ้นสู่การพิจารณาของศาลในศาลชั้นต้น ศาลอุธรณ์ และศาลฎีกา ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญามี
จ านวนคดีทีไ่ม่ลดลงและมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะปริมาณคดีในศาลชั้นต้นที่มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน จาก
ปี พ.ศ.2559 มีจ านวนคดีในศาลชั้นต้นทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา จ านวน 1,753,273 คดี และในปี พ.ศ. 
2562 มีจ านวนคดีในศาลชั้นต้นทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา จ านวน 1,869,316 คดี  จากปัญหาดังกล่าว
แนวคิดกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์จึงถูกน ามาใช้ถึงแม้ว่าจะบางครั้งไม่สามารถน าไปสู่การ
แก้ไขปัญหาได้ทุกเรื่องแต่อย่างน้อยก็บรรเทาปัญหาพื้นฐานของกระบวนการยุติธรรมไทยได้หลาย
เรื่อง ไม่ว่าจะเป็นการลดบทบาทภาครัฐเพ่ิมบทบาทชุมชน และกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์จะ
มาในรูปแบบของยุติธรรมชุมชน (Community Justice) ซึ่งต้องการให้ชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อน
โดยตรงได้มีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมกับรัฐในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยโดยการจัดการ
ปัญหาที่เกิดข้ึนในชุมชนของตนเอง โดยมีรัฐเป็นผู้ให้การสนับสนุน เสริมสร้างความรู้ทางด้านกฎหมาย 
เป็นผู้ให้ค าปรึกษารวมทั้งเชื่อมต่อกระบวนการจากชุมชนสู่กระบวนการยุติธรรมหลัก โดยใช้หลัก
ชุมชนดูแลกันเองอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นกลยุทธ์ในการช่วยแก้ไขปัญหาเพ่ือสร้างความสมานฉันท์ใน
แต่ละชุมชน แต่หากมีเรื ่องร้ายแรงหรือเป็นข้อขัดแย้งที่เกินกว่าความสามารถของชุมชนจะแก้ไข
ปัญหาเองได้ รัฐจึงเข้าไปดูแลสานต่อตามกระบวนการต่อไป  ดังนั้นแนวคิดยุติธรรมชุมชนจึงเป็น
ยุทธศาสตร์และยุทธวิธีส่งเสริมสนับสนุนหรือกระตุ้นให้ประชาชนในชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมหรือเป็น
หุ้นส่วนในการป้องกันควบคุมจัดการความขัดแย้งเชิงสมานฉันท์ ลดและเยียวยาความเสียหายหรือ
ความรุนแรงที่เกิดจากอาชญากรรมหรือการกระท าความผิด ตลอดจนคืนคนดีกลับสู่ชุมชนด้วยการ
ฟื้นฟูระบบยุติธรรมเชิงจารีตประเพณีหรือพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชน โดยมีเป้าหมายเพื ่อให้
ประชาชนรู้สึกม่ันคงปลอดภัยและสามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้ 

ในปี พ.ศ.2546 จึงมีแนวทางการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนเรียกชื่อย่อว่า ศยช.โดยมีแผน
ยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม พ.ศ.2548-2551 เป็นกรอบการด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ 
“ยุติธรรมถ้วนหน้า ประชามีส่วนร่วม” ตามแนวทาง “ระบบยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล ้าในสังคม” 
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลวัดพริก เป็นหนึ่งในศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2559 ซึ่งเป็น
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลน าร่องของจังหวัดพิษณุโลก จ านวน 27 ศูนย์ ปัญหาที่ประชาชนมารับ
บริการจากศูนย์ยุติธรรมชุมชนส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่าง
บุคคลในชุมชน อาทิเช่น การบุกรุกที่ดิน การรุกล ้าที่ดินสาธารณะหรือทางสาธารณะ ข้อพิพาทกรณี
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มรดก การสอบถามปรึกษาข้อกฎหมาย เช่น เรื่องการแบ่งที่ดิน หรือเรื่องปัญหาของคนในชุมชน เช่น 
ปัญหาการก่อสร้างที่อยู่อาศัยและท าให้เกิดน ้าท่วมขังบริเวณพื้นที่ต ่า เป็นต้น ส าหรับคณะกรรมการ
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนประกอบด้วยบุคลากรที่มาจากหลายภาคส่วน ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ก านันผู้ใหญ่บ้าน  องค์กรในชุมชน รวมถึงอาสาสมัครต่างๆ ในชุมชน  เป็นต้น ดังนั้นเมื่อมีบุคลากร
หลากหลายภาคส่วนท าให้น่าสนใจว่าในแต่ละกลุ่มนั้นจะมีส่วนร่วมกับกระบวนการยุติธรรมชุมชนตาม
ภารกิจของศูนย์ยุติธรรมชุมชนมีลักษณะเป็นอย่างไร  และจะสามารถแก้ไขปัญหาการมีส่วนร่วม
อย่างไรเพื่อให้ศูนย์ยุติธรรมชุมชนสามารถขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งให้กับประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

1)  เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้น าชุมชนในกระบวนการยุติธรรมชุมชน กรณีศึกษาศูนย์
ยุติธรรม 

ชุมชนต าบลวัดพริก อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
2)  เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้น าชุมชนในกระบวนการยุติธรรมชุมชน กรณีศึกษา

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลวัดพริก อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จ าแนกตามต าแหน่งผู้น า
ชุมชน 

 

ค าถามส าหรับการศึกษา 
 

1)  ปัจจัยใดที่ส่งผลให้ผู้น าชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมชุมชนของศูนย์ยุติธรรม

ชุมชนต าบลวัดพริก อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  

2)  ผู้น าชุมชนกลุ่มใดมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมชุมชนของศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบล   

วัดพริก อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1)  ทราบถึงระดับการมีส่วนร่วมของผู้น าชุมชนในกระบวนการยุติธรรมชุมชนของศูนย์
ยุติธรรมชุมชนต าบลวัดพริก อ าเภอเมืองเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
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2)   ทราบถึงผลการเปรียบเทียบในการมีส่วนร่วมของผู้น าชุมชนในกระบวนการยุติธรรม
ชุมชน ของศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลวัดพริก อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จ าแนกตาม
ต าแหน่งในชุมชน 

3)   ผลการวิจัยจะเป็นแนวทางการปรับปรุงการด าเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลวัดพริก 
อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 

 

วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

1) ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาปัจจัยการมีส่วนร่วมของผู้น าชุมชนในกระบวนการยุติธรรม
ชุมชนของศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลวัดพริก อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 3 ด้าน 
ตามภารกิจของศูนย์ยุติธรรมชุมชน (ค าสั่งกระทรวงยุติธรรม ที่ 403/2557 (กระทรวงยุติธรรม, 2557) 
ประกอบด้วย ด้านการป้องกันควบคุมการกระท าผิดในชุมชน ด้านการปรึกษากฎหมาย ด้านการไกล่
เกลี่ยระงับข้อพิพาทในชุมชน และเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้น าชุมชนในกระบวนการยุติธรรม
ชุมชน ของศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลวัดพริก อ าเภอเมืองพิษณุ โลก จังหวัดพิษณุโลก จ าแนกตาม
ต าแหน่งผู้น าชุมชน  

2)  ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้น าชุมชนที่อาศัยในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลวัดพริก 
อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 96 คน  

3)  วิธีการสุ่มตัวอย่าง เลือกวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) 
4)  การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน 

และน าผลการตรวจสอบมาค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ 
(Index of Item Objective Congruence : IOC) 

5)  สถิติที ่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ 
ค่าความถี ่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี ่ย และค่าส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน  สถิติเชิงอนุมาน ( Inferential 
Statistics) ได้แก่ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ในกรณีที่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 จะท าการตรวจสอบเป็นรายคู่ด้วยวิธี Least-Significant Different (LSD)  

6)  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
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ผลการศึกษา 
  

จากแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงและเพศชายเท่ากันคิดเป็นร้อยละ 50 มี
อายุมากกว่า 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 22.90 มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 77.10 ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษา/ปวช. คิดเป็นร้อยละ 46.90 มีรายได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท/เดือน คิดเป็น
ร้อยละ 52.10 มีระยะเวลาที่อาศัยในชุมชนมากกว่า 20 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 88.50 และมีต าแหน่ง
ในชุมชนเป็นต าแหน่งคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 40.60 

ผลการมีส่วนร่วมของผู้น าชุมชนในกระบวนการยุติธรรมชุมชน กรณีศึกษาศูนย์ยุติธรรมชุมชน

ต าบลวัดพริก อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (�̅� = 2.71) 

โดยด้านที่มีส่วนร่วมมากที่สุด คือ ด้านการป้องกันควบคุมการกระท าผิดในชุมชน ( �̅� = 3.16) 

รองลงมา คือ การมีส่วนร่วมด้านการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในชุมชน (�̅� = 2.59) และน้อยที่สุด คือ 

การมีส่วนร่วมด้านการปรึกษาปัญหากฎหมาย (�̅� = 2.38) ตามล าดับ เมื่อพิจารณารายละเอียดในแต่
ละด้านจะพบว่า  

ด้านการป้องกันควบคุมการกระท าผิดในชุมชน ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (�̅� = 
3.16) โดยประเด็นที่มีส่วนร่วมมากที่สุด คือ การรับทราบปัญหาของชุมชนที่จะส่งผลให้เกิดการ

กระท าผิดและกระทบต่อคนในชุมชน (�̅� = 3.50) รองลงมาคือ การเข้าควบคุม ดูแลเฝ้าระวังป้องกัน

ก่อนการกระท าผิดจะเกิดขึ้น (�̅� = 3.16) การเฝ้าระวังป้องกันการกระท าผิดในชุมชน (�̅� = 3.14) 

การติดตามผลของการเฝ้าระวังป้องกันการกระท าผิดในชุมชนอย่างต่อเนื่อง (�̅� = 3.04) และน้อย

ที่สุด คือ การประสานงานกับหน่วยงานอื่นในการเฝ้าระวังควบคุมการกระท าผิดในชุมชน (�̅� = 2.99)  

ด้านการปรึกษาปัญหากฎหมาย ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย (�̅� = 2.38) โดยประเด็นที่มี

ส่วนร่วมมากที่สุด คือ การให้ค าปรึกษาปัญหากฎหมายของศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลวัดพริก (�̅� = 
2.47) รองลงมาคือ การก าหนดแนวทางการช่วยเหลือหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาทางด้านกฎหมาย 

การมีส่วนร่วมของผู้น าชุมชน 
ในกระบวนการยุติธรรมชุมชน 

 

1. ด้านการป้องกันควบคุมการกระท าผิดในชุมชน 
2. ด้านการปรึกษาปัญหากฎหมาย 
3. ด้านการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในชุมชน 

ต าแหน่งผู้น าชุมชน 
 

1. ผู้น าท้องที่ 
2. ผู้น าท้องถิ่น 
3. คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน 
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(�̅� = 2.46) การน าปัญหากฎหมายไปปรึกษาศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลวัดพริก (�̅� = 2.36) การ

ติดตามผลการช่วยเหลือปัญหาด้านกฎหมายจากศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลวัดพริก (�̅� = 2.34) และ
น้อยที่สุด คือ การประสานกับหน่วยงานอื่นในด้านการให้ค าปรึกษากฎหมายของศูนย์ยุติธรรมชุมชน

ต าบลวัดพริก (�̅� = 2.31)  

ด้านการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในชุมชน ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย (�̅� = 2.59) โดย
ประเด็นที่มีส่วนร่วมมากที่สุด คือ การค้นหาสาเหตุของความขัดแย้งหรือข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในชุมชน 

(�̅� = 2.89) รองลงมาคือ การร่วมกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่เกิดข้ึนในชุมชน (�̅� = 2.67) การ

ติดตามผลความส าเร็จในการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในชุมชน (�̅� = 2.52) การก าหนดแนวทางการ

ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทของศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลวัดพริก (�̅� = 2.48) และน้อยที่สุด คือ การ

ประสานกับหน่วยงานอื่นในการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในชุมชน (�̅� = 2.44) 
การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้น าชุมชนที่มีต าแหน่งในชุมชนที่แตกต่างกัน มีส่วนร่วม

ในกระบวนการยุติธรรมชุมชน กรณีศึกษา ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลวัดพริก อ าเภอเมืองพิษณุโลก 
จังหวัดพิษณุโลก ในภาพรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงเปรียบเทียบความ
แตกต่างรายคู่ พบว่า การมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมชุมชน กรณีศึกษาศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ต าบลวัดพริก อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยภาพรวม ผู้น าชุมชนในต าแหน่งผู้น าท้องที่
กับต าแหน่งคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน และต าแหน่งผู้น าท้องถิ่นกับต าแหน่งคณะกรรมการ
พัฒนาสตรีหมู่บ้าน มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนต าแหน่งผู้น าท้องที่กับ
ต าแหน่งผู้น าท้องถิ่น ไม่แตกต่าง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการป้องกันควบคุมการ
กระท าผิดในชุมชน ผู้น าชุมชนในต าแหน่งผู้น าท้องที่กับต าแหน่งคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน 
และต าแหน่ง ผู้น าท้องถิ่นกับต าแหน่งคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน มีความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนต าแหน่งผู้น าท้องที่กับต าแหน่งผู้น าท้องถิ่น ไม่แตกต่าง  ด้านการ
ปรึกษาปัญหากฎหมาย ผู้น าชุมชนในต าแหน่งผู้น าท้องที่กับต าแหน่งคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน 
และต าแหน่งผู้น าท้องถิ ่นกับต าแหน่งคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู ่บ้าน มีความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนต าแหน่งผู้น าท้องที่กับต าแหน่งผู้น าท้องถิ่น ไม่แตกต่าง และด้าน
การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในชุมชน ผู้น าชุมชนในต าแหน่งผู้น าท้องที่กั บต าแหน่งคณะกรรมการ
พัฒนาสตรีหมู่บ้าน และต าแหน่งผู้น าท้องถิ่นกับต าแหน่งคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน มีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนต าแหน่งผู้น าท้องที่กับต าแหน่งผู้น าท้องถิ่น ไม่
แตกต่าง 
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สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 
ผู ้ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศชายและเพศหญิงจ านวนเท่ากัน มีอายุมากกว่า 60 ปี มี

สถานภาพสมรส จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช. มีรายได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท/
เดือน มีระยะเวลาอาศัยอยู่ในชุมชนมากกว่า 20 ปีขึ้นไป ส าหรับการมีส่วนร่วมของผู้น าชุ มชนใน
กระบวนการยุติธรรมชุมชน อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีส่วนร่วมในด้านการป้องกันควบคุมการ
กระท าผิดในชุมชนมากที่สุด รองลงมา คือ การมีส่วนร่วมด้านการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในชุมชน 
และการมีส่วนร่วมด้านการปรึกษาปัญหากฎหมาย  ตามล าดับ เมื่อพิจารณาการมีส่วนร่วมในแต่ล ะ
ขั้นตอน ปรากฏผลดังนี้ 

1)  การมีส่วนร่วมด้านการป้องกันควบคุมการกระท าผิดในชุมชน อยู่ในระดับปานกลาง 
ประเด็นที่มีส่วนร่วมมากที่สุด คือ การรับทราบปัญหาของชุมชนที่จะส่งผลให้เกิดการกระท าผิดและ
กระทบต่อคนในชุมชน และน้อยที่สุด คือ การประสานงานกับหน่วยงานอื่นในการเฝ้าระวังควบคุม
การกระท าผิดในชุมชน 

2)  การมีส่วนร่วมด้านการปรึกษาปัญหากฎหมาย อยู่ในระดับน้อย ประเด็นที่มีส่วนร่วมมาก
ที่สุด คือ การให้ค าปรึกษาปัญหากฎหมายของศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลวัดพริก และน้อยที่สุด คือ 
การประสานกับหน่วยงานอื่นในด้านการให้ค าปรึกษากฎหมายของศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลวัดพริก 

3)  การมีส่วนร่วมด้านการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในชุมชน อยู่ในระดับน้อย ประเด็นที่มี
ส่วนร่วมมากที่สุด คือ การค้นหาสาเหตุของความขัดแย้งหรือข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในชุมชน และน้อย
ที่สุด คือ การประสานกับหน่วยงานอื่นในการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในชุมชน 

การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้น าชุมชนในกระบวนการยุติธรรมชุมชน พบว่าผู้น าชุมชน
ที่มีต าแหน่งในชุมชน แตกต่างกัน มีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมชุมชน กรณีศึกษา ศูนย์ยุติธรรม
ชุมชนต าบลวัดพริก อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที ่ระดับ .05 โดยผู ้น าชุมชนต าแหน่งคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู ่บ้าน มีส่วนร่วมใน
กระบวนการยุติธรรมชุมชนโดยภาพรวม แตกต่าง กับผู้น าชุมชนต าแหน่งผู้น าท้องที่และต าแหน่งผู้น า
ท้องถิ่น เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน ปรากฏผลดังนี้ 

1)  การมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมชุมชนด้านการป้องกันควบคุมการกระท าผิดใน
ชุมชน ผู้น าชุมชนในต าแหน่งคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน มีส่วนร่วมในการป้องกันควบคุมการ
กระท าผิดในชุมชน แตกต่าง กับผู้น าชุมชนต าแหน่งผู้น าท้องที่และผู้น าท้องถิ่น 

2)  การมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมชุมชนด้านการปรึกษาปัญหากฎหมาย  ผู้น าชุมชน
ในต าแหน่งคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน มีส่วนร่วมในการปรึกษาปัญหากฎหมาย แตกต่างกับ
ผู้น าชุมชนต าแหน่งผู้น าท้องที่และผู้น าท้องถิ่น 
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3)  การมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมชุมชนด้านการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในชุมชน 
ผู้น าชุมชนในต าแหน่งคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน มีส่วนร่วมในการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทใน
ชุมชน แตกต่าง กับผู้น าชุมชนต าแหน่งผู้น าท้องที่และผู้น าท้องถิ่น 

ดังนั้นผู้น าชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมชุมชน กรณีศึกษา ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
ต าบลวัดพริก อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้ตาม
แนวคิดของ เมตต์ เมตการุณ์จิต (2553) ที่กล่าวถึงกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนต้องเริ่มจาก 
1) การมีส่วนร่วมในการค้นหาสาเหตุและความต้องการ 2) การมีส่วนร่วมในการวางแผน 3) การมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ 4) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ 5) การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล 6) 
การมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และสุนีย์ มัลลิกะมาลย์ (2545) ได้แบ่งระดับการมีส่วน
ร่วมของประชาชนเป็น 6 ระดับ คือ ระดับที่ 1 ร่วมรับรู้ ระดับที่ 2 ร่วมคิด ร่วมแสดงความคิดเห็น 
ระดับที่ 3 ร่วมพิจารณา ร่วมตัดสินใจ ระดับที่ 4 ร่วมด าเนินการ ระดับที่ 5 ร่วมติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผล ระดับที่ 6 ร่วมรับผล ดังนั้นผลการวิจัยพบว่าผู้น าชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการ
ยุติธรรมชุมชนโดยภาพรวมในระดับปานกลาง ดังนั้นเงื่อนไขการมีส่วนร่วมที่จะท าให้กระบวนการ
ยุติธรรมชุมชนมีความสมบูรณ์นั้นผู้น าชุมชนจะต้องมีส่วนร่วมในทุกระดับ แต่จากข้อมูลพบว่า ผู้น า
ชุมชนในต าบลวัดพริกมีอายุมากว่า 60 ปี และมีระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชนมากกว่า 20 ปีขึ้นไป 
อาจท าให้ผู้น าชุมชนมองว่าตนเองมีอายุมากกว่าและการที่อยู่ในชุมชนมานานท าให้มีประสบการณ์
และเข้าใจปัญหาในชุมชนได้เป็นอย่างดี ดังนั้นเมื่อเกิดปัญหาข้อขัดแย้งในชุมชนมักจะมองว่าปัญหา
นั้นเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นซ ้าซากและมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาแบบใด จึงท าให้การเข้าสู่กระบวนการ
มีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมชุนชนน้อยลงหรือเมื่อเข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วมแล้วไม่จ าเป็นต้อง
ด าเนินการทุกระดับ และสอดคล้องกับงานวิจัยของอัคคกร  ไชยพงษ์ และคณะ (2561) พบว่าปัจจัยที่
ส่งผลต่อบทบาทและศักยภาพของศูนย์ยุติธรรมชุมชนประกอบด้วยปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมเป็น
อันดับแรก เนื่องจากหากขาดการมีส่วนร่วมแล้วการขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนก็อาจไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้เท่าที่ควร  

ทั้งนี้เมื่อพิจารณารายด้านแล้วจะพบว่า การมีส่วนร่วมของผู้น าชุมชนในกระบวนการยุติธรรม
ชุมชน กรณีศึกษา ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลวัดพริก อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ในแต่ละ
ด้านพบว่าการมีส่วนร่วมแตกต่างกัน ในด้านการป้องกันควบคุมการกระท าผิดในชุมชน พบว่ามีระดับ
การมีส่วนร่วมในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายประเด็นพบว่าประเด็นการรับทราบปัญหาของ
ชุมชนที่จะส่งผลให้เกิดการกระท าผิดและกระทบต่อคนในชุมชน ผู้น าชุมชนมีส่วนร่วมในระดับมาก ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดการมีส่วนร่วมของ เมตต์ เมตการุณ์จิต (2553) ที่มองการมีส่วนร่วมในการค้นหา
สาเหตุและความต้องการเป็นอันดับแรก และสุนีย์ มัลลิกะมาลย์ (2545) ที่มองการมีส่วนร่วมร่วมรับรู้
เป็นล าดับแรกเช่นกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของธนิดา หิรัญค า (2558) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วม



292 

ของประชาชนในเครือข่ายยุติธรรมชุมชน กรณีศึกษายุติธรรมชุมชนต าบลบ้านฆ้อง อ าเภอโพธาราม 
จังหวัดราชบุรี พบว่าสาเหตุการมีส่วนร่วมของประชานในเครือข่ายยุติธรรมชุมชนประกอบด้วยการ
รับรู้และตระหนักถึงปัญหา ดังนั้นผลการวิจัยในด้านการป้องกันควบคุมการกระท าผิดในชุมชน ผู้น า
ชุมชนจึงเข้าไปมีส่วนร่วมในการรับทราบปัญหาและสาเหตุของปัญหาที่จะส่งผลให้เกิดการกระท าผิด
และผลกระทบต่อคนในชุมชนมากกว่ากระบวนการการมีส่วนร่วมอ่ืนๆ ที่อยู่ในระดับปานกลาง  

ด้านการปรึกษาปัญหากฎหมาย พบว่ามีระดับการมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมชุมชน
อยู่ในระดับน้อยในทุกประเด็น อาจเนื่องมาจากเรื่องข้อกฎหมายเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยองค์ความรู้และ
การศึกษาอย่างละเอียดและถูกต้อง การอาศัยประสบการณ์อาจไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้านนี้ได้
และหากมีการแนะโดยขาดความรู้อย่างถ่องแท้แล้วจะท าให้เกิดผลความเสียหายกับประชาชนได้ แต่
ทั้งนี้เมื่อพิจารณาถึงรายละเอียดของประเด็นการมีส่วนร่วมท าให้พบว่าแม้ว่าผู้น าชุมชนจะมีส่วนร่วม
ในการปรึกษาปัญหากฎหมายในระดับน้อย แต่การน าปัญหากฎหมายมาปรึกษาที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
หรือการประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ในการช่วยเหลือก็ยังพบว่ามีระดับน้อยเช่นกัน ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ อาภากร ชุมสาย (2562) พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานของศูนย์
ยุติธรรมชุมชนในด้านความรู้ทางกฎหมายรองรับการปฏิบัติงาน เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งต่อความเชื่อมั่นใน
การด าเนินการศูนย์ยุติธรรมชุมชน และนอกจากนั้นยังสอดคล้องกับปัญหาที่ผู้ตอบแบบสอบถามได้
เสนอแนะในเรื่องคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลวัดพริกมีความรู้ด้านกฎหมายไม่เพียงพอท า
ให้ขาดความเชื่อมั่นที่จะแก้ไขปัญหาได้ ด้านการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในชุมชน พบว่ามีระดับการมี
ส่วนร่วมในระดับน้อย แต่เมื่อพิจารณารายประเด็นพบว่า การค้นหาสาเหตุของความขัดแย้งหรื อข้อ
พิพาทท่ีเกิดขึ้นในชุมชน และการมีส่วนร่วมกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในชุมชน มีระดับ
การมีส่วนร่วมระดับปานกลางส่วนประเด็นอื ่นมีระดับการมีส่วนร่วมระดับน้อย ซึ ่งคล้ายกับ
กระบวนการในด้านการป้องกันควบคุมการกระท าผิดในชุมชนที่กล่าวมาแล้ว แต่หากมองเปรียบเทียบ
กันจะพบว่าด้านการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในชุมชน การมีส่วนร่วมจะต ่ากว่าด้านการป้องกันควบคุม
การกระท าผิดในชุมชน  ซึ่งอาจมาจากการป้องกันควบคุมการกระท าผิดในชุมชนเป็นการแก้ไขก่อน
การเกิดปัญหาในชุมชน ดังนั้นจึงมีระดับการมีส่วนร่วมมากกว่าการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในชุมชน 
ซึ่งเป็นการแก้ไขเม่ือเกิดปัญหาขึ้นในชุมชนแล้ว 

ผู ้น าชุมชนที่มีต าแหน่งในชุมชนแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมชุมชน 
กรณีศึกษา ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลวัดพริก อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก แตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ แต่เมื่อพิจารณารายต าแหน่ง และราย
ด้านแล้วพบว่า ผู้น าชุนชนต าแหน่งผู้น าท้องที่และต าแหน่งผู้น าท้องถิ่น มีส่วนร่วมในกระบวนการ
ยุติธรรมชุมชน กรณีศึกษา ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลวัดพริก อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
มากกว่า ต าแหน่งคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน ส่วนต าแหน่งผู้น าท้องที่กับผู้น าท้องถิ่นนั้นไม่มี
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ความแตกต่าง ซึ่งสอดคล้องกับบทบาทและหน้าที่ตามกฎหมาย โดยเฉพาะผู้น าท้องที่ซึ่งเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 ก าหนดหน้าที่ในการดูแลความเป็นธรรม รักษา
ความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้านเป็นอันดับแรก ๆ จึงท าให้การรับทราบปัญหาของชุมชนมีระดับการ
มีส่วนร่วมมากกว่ากระบวนการอ่ืน ส่วนผู้น าท้องถิ่นแม้พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ ่มเติม จะไม่ได้ก  าหนดบทบาทหน้าที ่ไว ้ช ัดเจน แต่ตาม
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 ได้ก าหนดให้สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการ
หมู่บ้านโดยต าแหน่งจึงท าให้บทบาทของผู้น าท้องถิ่นมีความส าคัญในหมู่บ้านเช่นเดียวกับผู้น าท้องที่ 
ส าหรับในส่วนของคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้านเมื่อเปรียบเทียบกับต าแหน่งอ่ืนนั้นการมีส่วนร่วม
อาจจะน้อย เนื่องจากบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาสตรีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ.2538 ก าหนดบทบาทหน้าที่ของสตรีในหมู่บ้านให้ด าเนินงาน
เกี่ยวกับปัญหาและการพัฒนาสตรี เด็ก และเยาชน เท่านั้น ถึงแม้ว่าพระราชบัญญัติลักษณะปกครอง
ท้องที่ พ.ศ. 2457 จะก าหนดให้มีกรรมการหมู่บ้านเป็นผู้น าหรือผู้แทนกลุ่มองค์กรในหมู่บ้านแต่ก็ไม่ได้
ระบุต าแหน่งชัดเจนอย่างเช่นผู้น าท้องถิ่น จึงท าให้คณะกรรมการสตรีมองว่าเรื่องปัญหาในชุมชนควร
เป็นเรื่องของผู้น าท้องที่ หรือผู้น าท้องถิ่นมากกว่า 

จากผลการศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้น าชุมชนในกระบวนการยุติธรรมชุมชน กรณีศึกษา 
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลวัดพริก อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก และการเปรียบเทียบการมี
ส่วนร่วมของผู้น าชุมชนในกระบวนการยุติธรรมชุมชน กรณีศึกษา ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลวัดพริก 
อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จ าแนกตามต าแหน่งในชุมชน มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
          1)  ควรส่งเสริมให้การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นกับผู้น าชุมชน และคณะกรรมการ
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลวัดพริกให้มากกว่านี้ เพราะหากผู้น าชุมชนมีองค์ความรู้กฎหมายเบื้องต้น
แล้วการที่ประชาชนจะเข้าไปปรึกษาปัญหาก็จะเกิดความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น และไม่มองว่าเรื่องกฎหมาย
เป็นเรื่องของทนายความหรือศาลยุติธรรมเพียงเท่านั้นที่สามารถแก้ไขปัญหาได้ 
          2)  เมื่อพิจารณาประเด็นในแต่ละด้านจะพบว่า ประเด็นการประสานกับหน่วยงานอ่ืนในด้าน
การเฝ้าระวังควบคุมการกระท าผิดในชุมชน  การให้ค าปรึกษาด้านกฎหมาย และการไกล่เกลี่ยระงับ
ข้อพิพาทในชุมชน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ซึ่งอาจมองได้ว่ากระบวนการยุติธรรมชุมชนสามารถแก้ไข
ปัญหาได้ในระดับชุมชนเป็นอย่างดี ไม่ต้องไปถึงประเด็นที่ต้องประสานให้หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องเข้า
มาช่วยเหลือหรือให้ค าปรึกษา ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ และ
กระบวนการยุติธรรมชุมชน เพียงแต่ต้องเพ่ิมเติมศักยภาพของคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน และ
เพ่ิมการประชาชนสัมพันธ์ศูนย์ยุติธรรมชุมชนให้มากกว่านี้ และข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 

1)   ศึกษากลุ่มประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่ในการเข้าถึงศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลวัดพริกว่ารับรู้ 
รับทราบภารกิจของศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลวัดพริกมากน้อยเพียงใด 
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2)   น าการมีส่วนร่วมด้านอื่นมาศึกษา ได้แก่ ด้านให้ความช่วยเหลือดูแลผู้ที ่ได้รับความ
เสียหายหรือได้รับผลกระทบจากอาชญากรรม และด้านการให้ความช่วยเหลือ สงเคราะห์ และบ าบัด
แก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าความผิดและผู้พ้นโทษให้กลับตนเป็นพลเมืองดีและไม่หวนกลับไปกระท าผิดอีก 
เป็นต้น 

3)   น าเทคนิคอ่ืนมาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยซึ่งเป็นลักษณะการวิจัยเชิง
คุณภาพเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีรายละเอียดมากยิ่งขึ้น เช่น การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม เป็นต้น 
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การประเมินผลการด าเนินงานโครงการจัดระเบียบสายสื่อสาร  ศึกษากรณี
โครงการจัดระเบียบสายสื่อสาร ศึกษากรณีโครงการจัดระเบียบสายสื่อสาร 

จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2560 บริเวณประตูทางออกหลัง 
มหาวิทยาลัยนเรศวร – ถนนริมคลองชลประทาน  

อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
 

วิเชียร  หมอยา* 
 

บทคัดย่อ 
  

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการจัดระเบียบสายสื่อสาร ปัญหาและ
อุปสรรค ในการด าเนินงานโครงการจัดระเบียบสายสื่อสาร ศึกษากรณีโครงการจัดระเบียบสายสื่อสาร 
จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2560 บริเวณประตูทางออกหลังมหาวิทยาลัยนเรศวร – ถนนริมคลอง
ชลประทาน อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัด
ระเบียบสายสื่อสาร จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2560 จ านวน 133 คน  ใช้เทคนิคการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบไม่ทราบความน่าจะเป็น (Non-probability Sampling) ด้วยวิธีการคัดเลือกแบบตามสะดวก 
(Convenience Selection) เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) ใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปประมวลผลข้อมูลวิเคราะห์ค่าความถี่, ค่าร้อยละ, ค่าเฉลี่ย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 35-40 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี     
สังกัดหน่วยงานเอกชน โดยท างานฝ่ายปฏิบัติการ มีรายได้ต่อเดือน 15,001-25,000 บาท และมี
ประสบการณ์การท างานด้านสายสื่อสารน้อยกว่า 10 ปี  

การประเมินผลโครงการรูปแบบ CIPP MODEL ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่าปัจจัยด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อมของโครงการ (Context Evaluation) อยู่ใน
ระดับมาก  รองลงมาคือ ด้านการประเมินผลผลิตของโครงการ (Product Evaluation) ด้านการ
ประเมินกระบวนการของโครงการ (Process Evaluation) และด้านการประเมินปัจจัยน าเข้า หรือ
ทรัพยากรของโครงการ (Input Evaluation)  มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการด้านขาด
ความร่วมมือของหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ 

 
ค าส าคัญ:  จัดระเบียบสายสือ่สาร 

 
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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บทน า 
 
ปัจจุบันผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมมีการขยายโครงข่ายโทรคมนาคมมากขึ้นเพื่อรองรับ

ต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาไปสู่ยุค 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล ดังนั้น การเชื่อมต่อ
โครงข่ายให้ไปถึงผู้ใช้บริการได้รวดเร็วและใช้งานได้  จึงเป็นหลักส าคัญในการให้บริการของผู้ประกอบ
กิจการโทรคมนาคม  ท าให้มีเส้นเคเบิลที่เป็นเคเบิลเส้นใยแก้วน าแสง (Optical Fiber Cable) เคเบิล
ทองแดง (Copper Cable) สายกระจาย (Drop Wire) มีจ านวนเพิ ่มขึ ้นตามไปด้วย เมื ่อรวมกับ
ของเดิมที่สะสมมาเนิ่นนาน ท าให้เกิดภาพสายที่รกไม่เป็นระเบียบ มีจ านวนมาก จนบางครั้งเกิด
อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน หรือบางครั้งเกิดกรณีไฟไหม้สายสื่อสาร 

ส านักงาน กสทช.ได้ตระหนักในเรื่องดังกล่าวจึงได้ร่วมมือกับการไฟฟ้านครหลวง  การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค หน่วยงานเจ้าของสายสื่อสาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง 
ร่วมกันจัดระเบียบสายสื่อสาร ในเส้นทางที่เป็นเส้นทางวิกฤต ที่การไฟฟ้าฯ เพื่อให้จ านวนสายมี
ปริมาณลดลง และการพาดสายมีความเป็นระเบียบ เพิ่มความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน โดยร่วมมือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดระเบียบสายในเส้นทางวิกฤตจ านวน  24 เส้นทาง 
ใน 4 ภูมิภาค และได้ร่วมมือกับการไฟฟ้านครหลวง ผู้ประกอบกิจการสื่อสาร หน่วยงานของรัฐ ร่วม
ด าเนินการโครงการปรับเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินของการไฟฟ้านครหลวง ใน
เส้นทางถนนธุรกิจ ที่ปัจจุบันมีการขยายตัวของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะใน
พื้นที่เขตกรุงเทพมหานครที่มีความหนาแน่นของประชากรมาก ท าให้มีการวางโครงข่ายหลายบริษัท
ในหลายพื้นท่ีจึงมีสายสื่อสารรกรุงรัง ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน  

ส านักงาน กสทช. จึงได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดระเบียบสายสื่อสารและการน าสาย
สื่อสารลงใต้ดนิ เพ่ือท าหน้าที่ในการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดระเบียบสายสื่อสาร ประจ าปี 2560 และ
ด าเนินการจัดระเบียบสายสื่อสาร รวมทั้งติดตามและประเมินผลการด าเนินการจัดระเบียบสายสื่อสาร 
และรายงานผลให้ส านักงาน กสทช. ทราบ ซึ่งการจัดระเบียบสารสื่อสารและการน าสายสื่อสารลงใต้
ดิน มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อปรับปรุงการพาดสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าให้มีความเป็นระเบียบ และ
ถูกต้องตามมาตรฐานของการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2) เพื่อปรับปรุงสภาพภูมิ
ทัศน์และรักษาสิ่งแวดล้อมให้สวยงาม 3) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
4) เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมที่สูงขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ทั้งนี้ โครงการจัดระเบียบสายสื่อสาร จังหวัดพิษณุโลก ได้เริ่มต้นด าเนินการในปี พ.ศ. 2560 
บริเวณประตูทางออกหลังมหาวิทยาลัยนเรศวร–ถนนริมคลองชลประทาน อ าเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก จึงท าให้ผู ้ศึกษาในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของส านักงาน กสทช เขต 33 ต้องการศึกษา
ประเมินโครงการจัดระเบียบสายสื่อสาร จังหวัดพิษณุโลก บริเวณประตูทางออกหลังมหาวิทยาลัย
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นเรศวร – ถนนริมคลองชลประทาน ว่าได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั ้งไว้หรือไม่ และน าผลที่ได้จาก
การศึกษาใช้เป็นแนวทางปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในการด าเนินโครงการเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1)  เพื่อประเมินโครงการจัดระเบียบสายสื่อสาร ศึกษากรณีโครงการจัดระเบียบสายสื่อสาร 
จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2560 บริเวณประตูทางออกหลังมหาวิทยาลัยนเรศวร – ถนนริมคลอง
ชลประทาน อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  

2)  เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรค ในการด าเนินงานโครงการจัดระเบียบสายสื่อสาร ศึกษา
กรณีโครงการจัดระเบียบสายสื ่อสาร จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2560 บริเวณประตูทางออกหลัง
มหาวิทยาลัยนเรศวร – ถนนริมคลองชลประทาน อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

 

ทบทวนวรรณกรรม 
 
แบบจ าลอง (Model) ที่ใช้ในการประเมิน  
แบบจ าลอง Model การประเมินของ Stufflebeam หรือ CIPP MODEL  
แนวคิดของ Stufflebeam (1971 อ้างถึงใน เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี, 2546, หน้า. 39)  มี

ลักษณะที่แบ่งแยกบทบาทของการท างานระหว่างฝ่ายประเมินกับฝ่ายบริหารออกจากกันอย่าง
เด็ดขาด กล่าวคือฝ่ายประเมินมีหน้าที่ระบบจัดหาและน าเสนอสารสนเทศให้กับฝ่ายบริหาร ส่วนฝ่าย
บริหารมีหน้าที่ระบุจัดหาและน าผลการประเมินที่ได้นั้นไปใช้ในกระบวนการตัดสินใจเพื่อด าเนิน
กิจกรรมใด ๆ ซึ่งแสดงโมเดลพ้ืนฐานของ Stufflebeam (1971) ได้ดังแผนภาพ ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2  ภาพแสดงแบบจาลองการประเมินพ้ืนฐานของ Stufflebeam  
แหล่งที่มา:  Stufflebeam, 1971, p 15.  

 

การตัดสินใจสั่งการ การประเมิน 

การด าเนินกิจกรรม  
ของโครงการ 
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Stufflebeam (1971) ได้แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ประเภท คือ  
1)  การประเมินบริบทหรือสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation: C) เป็นการ

ประเมินก่อนที่จะลงมือด าเนินการโครงการใดๆ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือก าหนดหลักการและเหตุผล รวมทั้ง
เพ่ือพิจารณาความจ าเป็นที่จะต้องจัดท าโครงการดังกล่าว การชี้ประเด็นปัญหา ตลอดจนการพิจารณา
ความเหมาะสมของเป้าหมายของโครงการ  

2)  การประเมินตัวป้อนเข้า (Input Evaluation: I) เป็นการประเมินเพื่อพิจารณาถึง
ความเหมาะสมความพอเพียงของทรัพยากรที่จะใช้ในการด าเนินโครงการ  ตลอดจนเทคโนโลยีและ
แผนของการด าเนินงาน  

3)  การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation: P) เป็นการประเมินเพ่ือ 1) 
หาข้อบกพร่องของการด าเนินโครงการเพ่ือท าการแก้ไขให้สอดคล้องกับข้อบกพร่องนั้น ๆ 2) หาข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจที่จะสั่งการเพื่อการพัฒนางานต่าง ๆ และ 3) บันทึกภาวะของเหตุการณ์ต่าง ๆ 
ที่เกิดขึ้นไว้เป็นหลักฐาน  

4)  การประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้น (Product Evaluation: P) เป็นการประเมินเพ่ือ
เปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจากการท าโครงการกับเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการที่ก าหนดไว้
แต่ต้น รวมทั้งการพิจารณาในประเด็นของการยุบเลิก ขยาย หรือปรับเปลี่ยนโครงการ  

การประเมินตามท่ี Stufflebeam (1971) ได้เสนอมานั้นเพื่อประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการ
ด าเนินโครงการแต่ละประเภท จะเห็นได้ชัดว่าการประเมินแต่ละประเภทดังกล่าว จะต้องเอื้ออ านวย
ต่อการน าไปตัดสินใจ ดังแผนภาพ ดังนี้ 
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               ประเภทการประเมิน                                   ประเภทการตัดสินใจ  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3  ความสัมพันธ์ของประเภทการประเมินและประเภทการตัดสินใจตามแบบจ าลองของ  
            Stufflebeam  
แหล่งที่มา:  Stufflebeam, 1971, p. 17. 
 

วิธีการวิจัย 
 

ประชากรประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ หน่วยงานเจ้าของสายสื่อสารที่เข้าร่วมโครงการจัด
ระเบียบสายสื่อสารแต่ละหน่วยงานซึ่งประกอบไปด้วยหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชน 
จ านวน 200 คน ขนาดกลุ่มตัวอย่างค านวณโดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) ที่ระกับ
ความเชื่อมั่น 95 % และมีความคลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน 5 % แบ่งตามระดับชั้นด้วยต าแหน่งงาน ได้
กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 133 คน ผู้วิจัยเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยส่งแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 133 คน เพื ่อตอบแบบสอบถามตามข้อเท็จจริง โดยการใช้แบบสอบถามออนไลน์ ด้วย 
Google Form และรับผลแบบสอบถาม ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ ในการตอบแบบสอบถาม 
จากนั้นน าข้อมูลไปผ่านโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS และน าเสนอผลการศึกษาโดยใช้การแจกแจงความถี่ 

การประเมินสภาวะแวดล้อม 
(Context Evaluation) 

 

การตัดสินใจเพื่อการวางแผน 
(Planning Decisions) 

 

การประเมินตัวป้อนเข้า 
(Input Evaluation) 

 

การตัดสินใจเพื่อก าหนดโครงสร้าง 
(Structuring Decisions) 

 

 
การประเมินกระบวนการ 
(Process Evaluation) 

 
 

การตัดสินใจเพื่อทบทวนโครงการ 
(Recycling Decisions) 

 
 

 การประเมินผลผลติที่เกิดขึ้น 
(Product Evaluation) 

 
 
 

การตัดสินใจเพื่อน าโครงสร้างไป
ปฏิบัติ (Implementing 

Decisions) 
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(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพ่ือพยากรณ์
ตัวแปร รวมทั้งหาล าดับการส่งผลของตัวแปรอิสระในแต่ละด้านของโครงการจัดระเบียบสายสื่อสาร 
ศึกษากรณีโครงการจัดระเบียบสายสื่อสาร จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2560 บริเวณประตูทางออกหลัง
มหาวิทยาลัยนเรศวร – ถนนริมคลองชลประทาน อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
 

ผลการศึกษา 
 

1)  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 
ตารางท่ี 1  แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 115 86.10 
หญิง 18 13.90 
รวม 133 100.00 

  
จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย ร้อยละ 86.10  และเป็นเพศหญิง ร้อยละ 

13.90 
 
ตารางท่ี 2  แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ าแนกตามอายุ 
 

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต ่ากว่า 35 ปี 40 30.07 
35 - 40 ปี 47 35.33 
41 – 45 ปี 32 24.07 
มากกว่า 45 ปี 14 10.53 

รวม 133 100.00 

 
จากตารางที่ 2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุ 35-40 ปี ร้อยละ 35.33 รองลงมา

คือ อายุต ่ากว่า 35 ปี ร้อยละ 30.07 
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ตารางท่ี 3  แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 

ต ่ากว่าปริญญาตรี 11 8.27 
ปริญญาตรี 86 64.66 
ปริญญาโท 36 27.07 
ปริญญาเอก 0 0.00 

รวม 133 100.00 
 
จากตารางที่ 3  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 

64.66 รองลงมาคือปริญญาโท ร้อยละ 27.07 
 

ตารางท่ี 4  แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสังกัดหน่วยงาน 
 

สังกัดหน่วยงาน จ านวน (คน) ร้อยละ 

ภาครัฐ 13 9.78 
รัฐวิสาหกิจ 50 37.59 
เอกชน 70 52.63 

รวม 133 100.00 

 
จากตารางที่ 4 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สังกัดหน่วยงานเอกชน ร้อยละ 52.63 

รองลงมาคือรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 37.59 
 

ตารางท่ี 5  แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ าแนกตามต าแหน่งงานปัจจุบัน 
 

ต าแหน่งงานปัจจุบัน จ านวน (คน) ร้อยละ 

ฝ่ายปฏิบัติการ 93 70.30 
ฝ่ายหัวหน้างาน 32 24.30 
ฝ่ายบริหาร 7 5.40 

รวม 133 100.00 
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จากตารางที่ 5 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ท างานฝ่ายปฏิบัติการ ร้อยละ 70.30 
รองลงมาคือ หัวหน้างาน ร้อยละ 24.30 
 
ตารางท่ี 6  แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 
 

รายได้ต่อเดือน จ านวน (คน) ร้อยละ 

น้อยกว่า 15,000 บาท 7 5.26 
15,001-25,000 บาท 50 37.60 
25,001-40,000 บาท 29 21.80 
40,001 บาทขึ้นไป 47 35.34 

รวม 133 100.00 

  
จากตารางที่ 6 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 15,001-25,000 บาท 

ร้อยละ 37.60 รองลงมาคือ รายได้ต่อเดือน 40,001 บาทข้ึนไป ร้อยละ 35.34 

 
 

ตารางท่ี 7  แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ าแนกตามประสบการณ์ การท างานด้าน
สายสื่อสาร 

 
ประสบการณ์การท างานด้านสายสื่อสาร จ านวน (คน) ร้อยละ 

น้อยกว่า 10 ปี 61 45.86 
10 –15 ปี 18 13.54 
16 –20 ปี 29 21.80 
21 ปีขึ้นไป 25 18.80 

รวม 133 100.00 

 
จากตารางที่ 7 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์การท างานด้านสายสื่อสาร 

น้อยกว่า 10 ปี ร้อยละ 45.86 รองลงมาคือ 16-20 ปี ร้อยละ 21.8 
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2)  ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินโครงการ  
 
ตารางท่ี 8  แสดงการประเมินผลโครงการ ภาพรวม 
 

ปัจจัย X S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 

1. ด้านบริบทของโครงการ 4.41 0.79 มาก 
2. ด้านผลผลิตของโครงการ 4.26 0.92 มาก 
3. ด้านกระบวนการด าเนินงานของโครงการ 4.18 0.91 มาก 
4. ด้านปัจจัยน าเข้าของโครงการ 4.11 0.89 มาก 

ผลรวม 4.24 0.87 มาก 

 
จากตาราง 8 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการประเมินผลโครงการในภาพ

รวมอยู่ในระดับมาก (X= 4.24) พบว่า ปัจจัยด้านบริบทของโครงการอยู่ในระดับมาก  (X= 4.41) 
รองลงมาคือ ด้านผลผลิตของโครงการ (X= 4.26) ด้านกระบวนการด าเนินงานของโครงการ(X= 4.18) 
ด้านปัจจัยน าเข้าของโครงการ (X= 4.11) 
 
ตารางท่ี 9  ด้านบริบทของโครงการ 
 

ปัจจัย X S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 

ด้านบริบทของโครงการ 
1. โครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 4.54 0.73 มากที่สุด 
2. โครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายของจังหวัด 4.49 0.77 มาก 
3. โครงการมีความสอดคล้องและเหมาะสมกับ 
สภาพการณ์ในปัจจุบัน 

4.27 0.90 มาก 

4. วัตถุประสงค์โครงการมีความชัดเจน 4.45 0.73 มาก 
5. โครงการสามารถน าไปปฏิบัติให้บรรลุตาม 
วัตถุประสงค์ได้ 

4.32 0.82 มาก 

รวม 4.41 0.79 มาก 
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จากตาราง 9 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านบริบทของโครงการโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X= 4.41) 

เมื่อพิจารณารายย่อยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านโครงการมีความ
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลอยู่ในระดับมากท่ีสุด (X= 4.54) รองลงมาคือ โครงการมีความสอดคล้อง
กับนโยบายของจังหวัด (X = 4.49)  และวัตถุประสงค์โครงการมีความชัดเจน (X = 4.45)   
 
ตารางท่ี 10  ด้านปัจจัยน าเข้าของโครงการ 
 

ปัจจัย X S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 

ความเหมาะสมของผู้รับผิดชอบโครงการ 
1. ผู้รับผิดชอบโครงการมีความสามารถในการบริหาร
โครงการอย่างเหมาะสม 

4.08 0.95 มาก 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการมีการเตรียมความพร้อมในการ
ด าเนินโครงการ 

4.06 0.95 มาก 

3. ผู้รับผิดชอบโครงการมีทักษะในการบริหารโครงการ 4.16 0.93 มาก 
4. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีจ านวนเพียงพอต่อการด าเนิน
โครงการ 

3.92 0.98 มาก 

5. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความพร้อมในการด าเนินโครงการ 3.94 0.95 มาก 
รวม 4.03 0.95 มาก 

ความเหมาะสมของเจ้าหน้าที่ประสานงานระหว่างด าเนินโครงการ 
6. เจ้าหน้าที่ประสานงานมีความเพียงพอต่อการด าเนิน
โครงการ 

4.02 0.90 มาก 

7. เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการมีความรู้ความเข้าใจใน
รายละเอียดและข้ันตอนการด าเนินโครงการ 

4.05 0.95 มาก 

รวม 4.04 0.92 มาก 

ความเหมาะสมของเครื่องมือ,วัสดุอุปกรณ์และสถานที่ ส าหรับใช้ในการด าเนินโครงการ  
8. เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการด าเนินโครงการ เช่น 
รถสนับสนุน เครื่องมือช่าง มีความเหมาะสม 

3.94 0.88 มาก 

9. การด าเนินการด้านความปลอดภัยอย่างเหมาะสม 4.13 0.86 มาก 
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ตารางท่ี 10  (ต่อ) 
 

   

ปัจจัย X S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
10. การใช้สื่อในการประสานงานมีความเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

4.02 0.93 มาก 

11. สภาพหน้างานมีความเหมาะสมส าหรับการด าเนิน
โครงการ 

4.35 0.75 มาก 

รวม 4.11 0.85 มาก 

ความเหมาะสมของข้อมูล และเนื้อหาในการด าเนินโครงการ 
12. ความเหมาะสมของข้อมูล และเนื้อหาที่ได้รับกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการมีความสอดคล้องกัน 

4.29 0.76 มาก 

13. ข้อมูลที่ได้รับท้ังเนื้อหาสาระ สภาพปัญหา ตรงตามความ
ต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการ 

4.35 0.82 มาก 

14. ข้อมูลที่ได้รับทั้งเนื้อหาสาระ สภาพปัญหา ช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

4.33 0.85 มาก 

15. ระยะเวลาทีใช้ในการด าเนินโครงการมีความเหมาะสม 4.05 0.95 มาก 

รวม 4.26 0.84 มาก 
รวมด้าน 4.11 0.89 มาก 

 
จากตาราง 10 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อด้านปัจจัยน าเข้าของโครงการ 
โดยภาพรวมอยู ่ในระดับมาก  (X= 4.11) เมื ่อพิจารณาปัจจัยรายด้านพบว่า ผ ู ้ตอบ

แบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อด้านความเหมาะสมของข้อมูล และเนื้อหาในการด าเนินโครงการอยู่ใน
ระดับมาก (X= 4.26) รองลงมาคือ ด้านความเหมาะสมของเครื่องมือ,วัสดุอุปกรณ์และสถานที่ ส าหรับใช้
ในการด าเนินโครงการ (X= 4.11) 

เมื่อพิจารณาปัจจัยรายย่อย ดังนี้ 
1)  ความเหมาะสมของผู้รับผิดชอบโครงการ  
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น ในระดับมาก (X = 4.03) เมื่อพิจารณาปัจจัยราย

ย่อย พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อผู้รับผิดชอบโครงการมีทักษะในการบริหารโครงการ
อยู่ในระดับมาก (X = 4.16) รองลงมาคือ  ผู้รับผิดชอบโครงการมีความสามารถในการบริหารโครงการ
อย่างเหมาะสม (X = 4.08) 
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2)  ความเหมาะสมของเจ้าหน้าที่ประสานงานระหว่างด าเนินโครงการ  
พบว่าผู้ตอบ แบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับมาก (X = 4.04)  เมื่อพิจารณาปัจจัยราย

ย่อยพบว่าผู้ตอบ แบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการมีความรู้ความเข้าใจ
ในรายละเอียดและขั้นตอนการด าเนินโครงการอยู่ในระดับมาก (X = 4.05) รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่
ประสานงานมีความเพียงพอต่อการด าเนินโครงการ (X = 4.02) 

3)  ความเหมาะสมของเครื่องมือ,วัสดุอุปกรณ์และสถานที่ ส าหรับใช้ในการด าเนินโครงการ  
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับมาก (X = 4.11) เมื่อพิจารณาปัจจัยราย

ย่อย พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อสภาพหน้างานมีความเหมาะสมส าหรับการด าเนิน
โครงการ อยู่ในระดับมาก (X = 4.35) รองลงมาคือ การด าเนินการด้านความปลอดภัยอย่างเหมาะสม 
(X = 4.13) 

4)  ความเหมาะสมของข้อมูล และเนื้อหาในการด าเนินโครงการ  
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมี ความคิดเห็นในระดับมาก (X = 4.26) ) เมื่อพิจารณาปัจจัยราย

ย่อย พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อข้อมูลที่ได้รับทั้งเนื้อหาสาระ สภาพปัญหา ตรงตาม
ความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับมาก (X = 4.35) รองลงมาคือ ข้อมูลที่ได้รับทั้งเนื้อหา
สาระ สภาพปัญหา ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (X = 4.33) 

 
ตารางท่ี 11  ด้านกระบวนการด าเนินงานของโครงการ 
 

ปัจจัย X S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 

ความเหมาะสมของการบริหารโครงการ 
1. การได้รับข้อมูลข่าวสาร/การประชาสัมพันธ์โครงการ 4.16 0.84 มาก 
2. การก าหนดแผนการด าเนินโครงการมีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

4.05 0.91 มาก 

3. การด าเนินโครงการเป็นไปตามแผนที่ก าหนด 3.94 0.98 มาก 
4. ความเอาใจใส่ดูแล การให้ค าปรึกษา และค าแนะน าของ
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

4.02 0.96 มาก 

5. เปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้ 4.02 0.98 มาก 
6. ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ 4.24 0.93 มาก 

รวม 4.07 0.93 มาก 
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ตารางท่ี 11  (ต่อ) 
 

   

ปัจจัย X S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
ความเหมาะสมการจัดประชุมวางแผน 
7. การน าเสนอตัวอย่างสายสื่อสารที่ไม่เป็นระเบียบ  และสภาพ
ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง 

4.35 0.73 มาก 

8. การก าหนดมาตรฐานในการจัดระเบียบสายสื่อสาร 4.14 0.95 มาก 
9. การน าเสนอตัวอย่างและวิธีการการจัดระเบียบสายสื่อสารที่
ถูกต้อง และเหมาะสม 

4.21 0.92 มาก 

10. การรวมกลุ่มของผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน ที่
เป็นเจ้าของสายสื่อสารในจังหวัดเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

4.43 0.77 มาก 

รวม 4.28 0.84 มาก 
ความเหมาะสมของการติดตามประเมินผล 
11. มีการติดตามและสรุปผลความคืบหน้าของการด าเนินงาน 4.24 0.98 มาก 
12. มีการติดตามและประเมินผลหลังสิ้นสุดโครงการ 4.10 0.96 มาก 

รวม 4.17 0.97 มาก 
รวมรายด้าน 4.18 0.91 มาก 

 
จากตาราง 11 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อด้านกระบวนการด าเนินงานของ

โครงการโดยภาพรวมอยู ่ในระดับมาก  (X= 4.18) เมื ่อพิจารณาปัจจัยรายด้านพบว่า ผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อด้านความเหมาะสมการจัดประชุมวางแผน อยู่ในระดับมาก (X= 4.28) 
รองลงมาคือ ด้านความเหมาะสมของการติดตามประเมินผล (X= 4.17) เมื่อพิจารณาปัจจัยรายย่อย 
ดังนี้ 

5)  ความเหมาะสมของการบริหารโครงการ  
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น ในระดับมาก (X = 4.07) เมื่อพิจารณาปัจจัยราย

ย่อย พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อความโปร่งใสในการด าเนินโครงการอยู่ในระดับมาก 
(X = 4.24) รองลงมาคือ การได้รับข้อมูลข่าวสาร/การประชาสัมพันธ์โครงการ (X = 4.16) 

6)  ความเหมาะสมการจัดประชุมวางแผน  
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับ มาก (X = 4.28) เมื่อพิจารณาปัจจัยราย

ย่อยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน 
ที่เป็นเจ้าของสายสื่อสารในจังหวัดเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันอยู่ในระดับมาก (X = 4.43) รองลงมาคือ 
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การน าเสนอตัวอย่างสายสื่อสารที่ไม่เป็นระเบียบ  และสภาพปัญหาที่เกิดข้ึนจริง (X = 4.35) 
7)  ความเหมาะสมของการติดตามประเมินผล  
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นใน ระดับมาก (X = 4.17) เมื่อพิจารณาปัจจัยราย

ย่อย พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อมีการติดตามและสรุปผลความคืบหน้าของการ
ด าเนินงาน อยู่ในระดับมาก (X = 4.24) รองลงมาคือ มีการติดตามและประเมินผลหลังสิ้นสุดโครงการ 
(X = 4.10) 
 
ตารางท่ี 12  ด้านผลผลิตของโครงการ 
 

ปัจจัย X S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 

1. โครงการนี้ตรงกับความต้องการ 4.30 0.98 มาก 
2. สายสื่อสารบนเสาไฟฟ้ามีความเป็นระเบียบ และถูกต้อง
ตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

3.92 0.97 มาก 

3. โครงการจัดระเบียบสื่อสารท าให้สภาพภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อมสวยงามมากข้ึน 

4.30 0.93 มาก 

4. ประชาชนในพื้นท่ีได้รับประโยชน์จากโครงการนี้  
ทั้งในด้านความปลอดภัยในการใช้ชีวิต และทรัพย์สิน 

4.30 0.97 มาก 

5. สามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากโครงการ 
ไปพัฒนาและต่อยอดในการด าเนินโครงการจัดระเบียบ 
สายสื่อสารในอนาคตให้ได้คุณภาพที่สูงขึ้น 

4.49 0.69 มาก 

6. การด าเนินโครงการท าให้รองรับการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมโทรคมนาคมที่สูงขึ้นในอนาคตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.27 0.99 มาก 

รวม 4.26 0.92 มาก 

 
จากตาราง 12 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อด้านผลผลิตของโครงการ  โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  (X= 4.26) เมื่อพิจารณาปัจจัยรายย่อย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นต่อผู้ปฏิบัติงานสามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากโครงการไปพัฒนาและต่อยอดใน
การด าเนินโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารในอนาคตให้ได้คุณภาพที่สูงขึ้น อยู่ในระดับมาก (X= 4.49) 
รองลงมาคือ โครงการจัดระเบียบสื่อสารตรงกับความต้องการ, ท าให้สภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
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สวยงามมากข้ึน และประชาชนในพ้ืนที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ ทั้งในด้านความปลอดภัยในการใช้
ชีวิต และทรัพย์สิน (X= 4.30) 

3)  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการ 
 

ตารางท่ี 13  แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ าแนกตามปัญหาและอุปสรรคใน 
                 การด าเนินโครงการ 
 

ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการ จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. ขาดความรู้ความเข้าใจในโครงการ 11 8.28 
2. ขาดการประชาสัมพันธ์โครงการ 11 8.28 
3. ขาดความร่วมมือของประชาชน 4 3.00 
4. ขาดความร่วมมือของหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ 47 35.33 
5. มีงานอ่ืนที่ส าคัญมาสอดแทรกระหว่างด าเนินโครงการ 22 16.54 
6. ทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินโครงการ 14 10.52 
7. ความต่อเนื่องของกิจกรรมโครงการ 11 8.28 
8. การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ 4 3.00 
9. ไม่พบปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการ 9 6.77 

รวม 133 100.00 

 
จากตารางที่ 13 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนิน

โครงการด้านขาดความร่วมมือของหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 35.33 รองลงมาคือ มีงานอ่ืน
ที ่ส าคัญมาสอดแทรกระหว่างด าเนินโครงการ ร้อยละ 16.54 และทรัพยากรที ่ใช้ในการด าเนิน
โครงการ ร้อยละ 10.52 
 

อภิปรายผล 
 
จากการศึกษาวิจัยแสดงให้เห็นว่า การประเมินโครงการจัดระเบียบสายสื่อสาร ฯ พบว่าการ

ประเมินผลโครงการรูปแบบ CIPP MODEL มี 4 ด้าน คือ ด้านบริบทของโครงการ ด้านปัจจัยน าเข้า
ของโครงการ ด้านกระบวนการด าเนินงานของโครงการ และด้านผลผลิตของโครงการ โดยการ
ประเมินโครงการด้านที่สูงสุด คือ ด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อมของโครงการ (Context Evaluation) 
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อยู ่ในระดับค่าเฉลี ่ยรวม 4.41 รองลงมาคือ ด้านการประเมินผลผลิตของโครงการ  (Product 
Evaluation) อยู ่ในระดับค่าเฉลี ่ยรวม 4.26 ด้านการประเมินกระบวนการของโครงการ (Process 
Evaluation) อยู่ในระดับค่าเฉลี่ยรวม 4.18 ด้านการประเมินปัจจัยน าเข้า หรือทรัพยากร ของโครงการ 
(Input Evaluation) อยู่ในระดับค่าเฉลี่ยรวม 4.11 ตามล าดับ ซึ่งผู้วิจัยได้อภิปรายเพิ่มในแต่ละด้าน 
ดังนี้ 

1)  ด้านบริบทหรือสภาพแวดล้อมของโครงการ (Context Evaluation)  
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านบริบทของโครงการฯ พบว่า เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัด

ระเบียบสายสื่อสารฯ มีความคิดเห็นว่า โครงการจัดระเบียบสายสื่อสารมีความสอดคล้องกับนโยบาย
รัฐบาลมากที่สุด รองลงมาคือ โครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายของจังหวัด และวัตถุประสงค์
โครงการมีความชัดเจน เนื่องจากโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารได้บรรจุในแผนจัดระเบียบสาย
สื่อสารและการน าสายสื่อสารลงใต้ดิน พ.ศ. 2560 ส านักงาน กสทช. ซึ่งการด าเนินโครงการจัด
ระเบียบสายสื่อสาร นอกจากจะท าในพื้นที่กรุงเทพฯแล้ว ในทุกจังหวัดของประเทศก็ต้องมีการ
ขับเคลื่อนโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารด้วยเช่นกัน ซึ่งส านักงาน กสทช. เขต ที่อยู่ในพื้นที่แต่ละ
จังหวัดจะต้องประสานความร่วมมือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และหน่วยงานเจ้าของสายสื่อสาร แต่
ละหน่วยงาน ซึ่งประกอบไปด้วยหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชน นอกจากนี้ จังหวัด
พิษณุโลกก็อยู่ในแผนจัดระเบียบสายสื่อสารเช่นเดียวกัน โดยจังหวัดพิษณุโลกเป็นจังหวัดใหญ่ที่มี
ความเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจในระดับสูง จึงท าให้ความต้องการในการใช้ระบบสื่อสาร
โทรคมนาคมเพื่อน ามาประกอบการท าธุรกิจมีเป็นจ านวนมากขึ้นตามไปด้วย จากผลของความ
ต้องการนี้เป็นผลให้สายสื ่อสารซึ ่งเป็นส่วนประกอบหลักในการเชื ่อมต่อทางด้านระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม มีปริมาณที่มากตามความต้องการที่มากขึ้นของผู้ใช้งาน ประกอบกับสายสื่อสารที่เคย
ใช้งานในระบบเดิม ได้ยุติการใช้งานเนื่องจากเป็นระบบเก่าที่ล้าสมัยไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการใช้งานของคนในยุคปัจจุบันได้ แต่สายที่ถูกยกเลิกการใช้งานดังกล่าวยังคงติดตั้งอยู่บนเสา
ไฟฟ้าไม่ถูกรื้อถอนออก จึงเป็นเหตุให้เกิดความแออัดของสายสื่อสารทั้งของเก่าที่ยกเลิกไปแล้ว และ
ของใหม่ที่ติดตั้งใช้งานในปัจจุบันมีเป็นปริมาณมากบนเสาไฟฟ้าท าให้บดบังทัศนียภาพความงดงาม
ของเมืองพิษณุโลก ในบางครั้งก็เกิดปัญหาไฟไหม้สายสื่อสาร และบางจุดก็ร่วงหล่นเป็นอันตรายต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งในบางครั้งก็ท าให้เกิดอุบัติเหตุถึงชีวิตกับประชาชนที่ขับขี่
มอเตอร์ไซค์สัญจรตามท้องถนน ทั้งนี้ สายสื่อสารที่เป็นระเบียบและถูกต้องตามมาตรฐานของการ
ไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการขยายตัวของโครงข่าย
โทรคมนาคมให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น ประกอบกับโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมของประเทศ
ปัจจุบันที่ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมมีมากขึ้น การจัดระเบียบสายสื่อสารจึงเป็นการรองรับต่อ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาไปสู่ยุค 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล นอกจากนี้ การจัด
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ระเบียบสายสื่อสารจะเป็นการสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน ก่อให้เกิดการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประเทศชาติ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ Stufflebeam (1971) ที่กล่าวว่าการประเมินบริบทหรือ
สภาวะแวดล้อม (Context Evaluation: C) เป็นการประเมินก่อนที่จะลงมือด าเนินการโครงการใดๆ 
มีจุดมุ่งหมายเพื่อก าหนดหลักการและเหตุผล รวมทั้งเพื่อพิจารณาความจ าเป็นที่จะต้องจัดท า
โครงการ และสอดคล้องกับงานวิจัยของบุญญฤทธิ์  ราชเนตร (2562) ที่กล่าวว่า การศึกษาด้าน
บริบทหรือสภาพแวดล้อม  (Context) การด าเนินโครงการมีความจ าเป็นที่ต้องด าเนินการต่อไป และ
มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ และนโยบายของรัฐบาล และสมหวัง  พิธิยา
นุวัฒน์ (2553, หน้า. 169) อธิบายว่าการประเมินบริบทของโครงการเป็นการประเมิน ความต้องการ
จ าเป็นเพื ่อก าหนดโครงการ เป็นการประเมินสภาพเศรษฐกิจสังคมการเมือง  ตลอดจนปัญหา 
อุปสรรคต่าง ๆ อันน าไปสู่ทิศทางและวัตถุประสงค์ของโครงการ 

2)  ด้านการประเมินปัจจัยน าเข้า หรือทรัพยากรของโครงการ (Input Evaluation)  
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านการประเมินปัจจัยน าเข้า หรือทรัพยากรของโครงการฯ พบว่า 

สภาพหน้างานมีความเหมาะสมส าหรับการด าเนินโครงการมากที่สุด รองลงมาคือ ข้อมูลที่ได้รับทั้ง
เนื้อหาสาระ สภาพปัญหา ตรงตามความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน ซึ่งจากแผนโครงการจัดระเบียบสายสื่อสาร จังหวัดพิษณุโลก ด าเนินการในปี 2560  
พบว่า บริเวณเส้นทางที่มีสายสื่อสารรกจนเข้าขั้นวิกฤต ได้แก่ เส้นทางบริเวณประตูทางออกหลัง
มหาวิทยาลัยนเรศวร – ถนนริมคลอง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งสภาพหน้างานควรเร่งด าเนินการเพ่ือ
แก้ปัญหาของสายสื ่อสารที ่อาจจะเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ทั ้งนี ้  การ
ด าเนินงานด้านจัดระเบียบสายสื่อสาร จะมีการท างานร่วมกันของทุกหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง โดย
ส านักงาน กสทช. จะท าการส ารวจปริมาณสายสื่อสารในเส้นทางการจัดระเบียบสายสื่อสาร ผู้
ประกอบกิจการโทรคมนาคมส ารวจสายสื่อสารของตนเอง การไฟฟ้านครหลวงติดตั้งคอนใหม่ จัด
ระเบียบสายสื่อสาร โดยการปรับยุบรวมสายสื่อสาร ติดเครื่องหมาย (Marking) บน สายสื่อสาร รื้อ
ถอนสายสื่อสารที่ไม่ใช้งานออก และน าสายสื่อสารที่ยังใช้งานไปติดตั้งบนคอนใหม่ โดยมีการจัด
ประชุมเพื่อวางแผนและก าหนดมาตรฐานการท างานร่วมกัน รวมถึงน าเสนอตัวอย่างสภาพหน้างานที่
มีปัญหาสายสื่อสารไม่เป็นระเบียบในลักษณะใดควรแก้ไขอย่างไร ก าหนดกรอบการท างานตลอดจน
ก าหนดวันเวลาร่วมกัน และมีการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน เพ่ือให้ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งผลของการประชุมจะถ่ายทอดข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานจัดระเบียบ
สายสื่อสาร อันจะส่งผลให้การด าเนินการของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ทั้งนี้ การประเมินปัจจัยน าเข้าถือว่าเป็นการประเมินก่อนด าเนินโครงการซึ่งสอดคล้องกับพิษณุ ฟองศรี 
(2549) ที่กล่าวว่าการประเมินก่อนด าเนินโครงการเป็นการหาข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจว่าจะ
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ต้องการปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบโครงการน าร่อง หรือเป็นการด าเนินโครงการเต็มรูปแบบ หรืออาจ
ระงับโครงการ ลักษณะส าคัญของการประเมินก่อนด าเนินโครงการ จึงเป็นกิจกรรมการประเมินเพ่ือ
ศึกษาความเหมาะสม ที่จะด าเนินโครงการ มุ่งตรวจสอบความจ าเป็น รวมถึงความเป็นไปได้ ความ
พร้อมหรือปัจจัยน าเข้า โดยน าข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจวางแผนว่าเห็นควรจะด าเนินโครงการ
หรือไม่อย่างไร เพ่ือให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดแก่ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการ  

3)  ด้านการประเมินกระบวนการของโครงการ (Process Evaluation) 
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านการประเมินกระบวนการของโครงการฯ พบว่า มีการรวมกลุ่มของ

ผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน ที่เป็นเจ้าของสายสื่อสารในจังหวัดเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันมาก
ที่สุด รองลงมาคือ มีการติดตามและสรุปผลความคืบหน้าของการด าเนินงาน และความโปร่งใสในการ
ด าเนินโครงการ ทั้งนี้ ส านักงาน กสทช. ได้ตระหนักถึงปัญหาสายสื่อสารที่รกไม่เป็นระเบียบ มีจ านวน
มาก จนบางครั้งเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  หรือบางครั้งเกิดกรณีไฟไหม้สาย
สื่อสาร จึงได้ร่วมมือกับการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หน่วยงานเจ้าของสายสื่อสาร 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง โดยได้ตกลงในข้อปฏิบัติร่วมกันเพื่อจัด
ระเบียบสายสื่อสารในเส้นทางที่เป็นเส้นทางวิกฤต และในจุดที่การไฟฟ้าฯ ไม่อนุญาตให้พาดสาย
ต่อไปได้เนื่องจากมีปริมาณมากเกินไป เพ่ือให้จ านวนสายมีปริมาณลดลง และการพาดสายมีความเป็น
ระเบียบ เพิ่มความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  ซึ่งการด าเนินโครงการจัดระเบียบ
สายสื่อสาร จะมีการติดตามและสรุปผลความคืบหน้าของการด าเนินงานทุกเดือนเพ่ือปรับปรุงและแก้ไข
รูปแบบการด าเนินงานให้แล้วเสร็จไปตามแผนที่วางไว้ ซึ่งการประเมินกระบวนการ เป็นการประเมิน
เพื่อให้ได้สารสนเทศส าหรับการตัดสินใจเกี่ยวกับการน าโครงการไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลส าเร็จ ซึ่งเป็น
การประเมินขณะด าเนินงาน หรือประเมินในเชิงความก้าวหน้าเพื่อปรับปรุงกระบวนการบริหารหรือการ
ด าเนินโครงการ รวมทั้งศึกษาปัญหาและอุปสรรค สอดคล้องกับสมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (2553 ) ที่ให้
แนวคิดว่าการประเมินกระบวนการเป็นการประเมินการด าเนินงานเพื่อน าโครงการที่วางแผนไว้ไปสู่การ
ปฏิบัติ จึงเป็นการประเมินเพื่อปรับปรุงการด าเนินโครงการได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่
ผู ้รับผิดชอบด้านการจัดระเบียบสายสื่อสาร มีความคิดเห็นว่าการด าเนินโครงการจัดระเบียบสาย
สื ่อสารมีโปร่งใส ซึ ่งสอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาคร ัฐ ( Integrity and Transpareency Asswssment: ITA) โดยส าน ักงาน ป.ป.ช. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่า ส านักงาน กสทช. ได้ระดับ  AA ด้วยคะแนน 97.75 เป็น
อันดับที ่ 1 ของกลุ่มหน่วยงานภาครัฐอื ่นๆ สองปีซ้อน และอันดับที ่ 6 ของประเทศจาก 8 ,303 
หน่วยงานของรัฐที่เข้าร่วมประเมิน  

 
 
 



314 

4)  ด้านการประเมินผลผลิตของโครงการ (Product Evaluation) 
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านการประเมินผลผลิตของโครงการฯ พบว่า เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

ด้านการจัดระเบียบสายสื่อสาร มีความคิดเห็นว่า ผู้ปฏิบัติงานสามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้
จากโครงการไปพัฒนาและต่อยอดในการด าเนินโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารในอนาคตให้ได้
คุณภาพที่สูงขึ้น รองลงมาคือ โครงการจัดระเบียบสายสื่อสารตรงกับความต้องการ ท าให้สภาพภูมิ
ทัศน์และสิ่งแวดล้อมสวยงามมากขึ้น และประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากโครงการฯ ทั้งในด้าน
ความปลอดภัยในการใช้ชีวิต และทรัพย์สินเนื่องจาก คณะท างานจัดระเบียบสายสื่อสารจะท าหน้าที่
ติดตาม ตรวจสอบพื้นที่ตามที่ก าหนดในแผนฯ และประเมินผล หลังจากด าเนินการจัดระเบียบสาย
เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งให้หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องในการจัดระเบียบสายสื่อสาร  จัดท าสรุปผลการ
ด าเนินงาน และฝ่ายเลขานุการคณะท างานฯ จัดท างานรายงานเสนอต่อส านักงาน กสทช. เพื่อทราบ
และเผยแพร่ต่อประชาชน จึงท าให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกิดความรู้ ทักษะ และสร้างประสบการณ์ 
เพื่อส่งเสริมให้การด าเนินโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกหลายๆโครงการที่
จะตามมามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สูงขึ้นสอดคล้องกับทฤษฎีของ Stufflebeam (1971) ที่
กล่าวว่าการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้น (Product Evaluation: P) เป็นการประเมินเพ่ือเปรียบเทียบผล
ที่เกิดขึ้นจากการท าโครงการกับเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการที่ก าหนดไว้แต่ต้น  ท าให้
ทราบแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคการด าเนินงาน  ซึ ่งการประเมินผลผลิต  (Product 
Evaluation) เป็นการประเมินเพื่อให้ได้สารสนเทศส าหรับการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของโครงการ  
เป็นการประเมินผลหลังจากการด าเนินงานโครงการสิ้นสุดลง เพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพประสิทธิผล
ของโครงการ และสอดคล้องกับศุภชัย   พรหมจักร์ (2561) ที่กล่าวว่า การประเมินโครงการด้าน
ผลผลิต ควรมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถน าองค์ความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับจากการด าเนิน
โครงการไปสู่การปฏิบัติจริง และสนับสุนให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

5)  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารฯ 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดระเบียบสายสื่อสาร จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2560 มี ความ

คิดเห็นว่าปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการเกิดจากการขาดความร่วมมือของ หน่วยงานที่
เข้าร่วมโครงการ อาจเป็นเพราะมีงานอ่ืนที่ส าคัญมาสอดแทรกระหว่างด าเนินโครงการ เช่น งานซ่อม
บ ารุงสายสื่อสารที่ไม่สามารถคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า ต้องด าเนินการซ่อมแซมอย่างเร่งด่วนเพื่อมิให้
เกิดผลกระทบต่อการใช้งานของผู้รับบริการ ซึ่งผู ้รับผิดชอบด้านการจัดระเบียบสายสื่อสารเป็น
เจ้าหน้าที่ชุดเดียวกันกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายซ่อมบ ารุงจึงท าให้ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการตามแผนที่วางไว้ 
ได ้
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ข้อเสนอแนะ 

  
 1)  ควรส่งเสริมให้มีโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารอย่างต่อเนื่อง ทุกๆ ปี ในทุกพ้ืนที่ และทุก
จังหวัดทั่วประเทศ ในจุดที่พบว่าสายสื่อสารรกรุงรัง ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 

2)  ควรส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องกับโครงข่ายสายสื่อสารให้ความส าคัญกับการ
ด าเนินโครงการจัดระเบียบสายสื่อสาร ซึ่งจะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และสม ่าเสมอ เพื่อบรรลุ
เป้าหมายของโครงการ และเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด 

3)  เจ้าของสายสื่อสาร ทุกหน่วยงานควรเพิ่มงบประมาณ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ และ
บุคลากร มาท าหน้าที่รับผิดชอบดูแลโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารโดยตรงเพ่ือขับเคลื่อนโครงการได้
อย่างต่อเนื่อง สม ่าเสมอ โดยไม่มีงานอ่ืนเข้ามาแทรกในช่วงระหว่างด าเนินโครงการจัดระเบียบสายอยู่  

4)  ควรเพิ่มบทลงโทษเพ่ือใช้ก ากับหน่วยงานเจ้าของสายสื่อสาร อันจะเป็นข้อบังคับและเป็น
เครื่องมือหนึ่งของหน่วยงานรัฐ ส าหรับส่งเสริมการจัดระเบียบสายสื่อสารให้ได้ประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลที่สูงขึ้น  

 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 
เพื่อให้สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ ้น ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะใน

การศึกษาเพ่ิมเติมหรือต่อยอดการศึกษาในครั้งนี้ต่อไป ดังนี้ 
1)  ควรมีการศึกษาการประเมินโครงการจัดระเบียบสายสื่อสาร กรณีที่มีจัดระเบียบสาย

สื่อสารในปีต่อๆไปทั้งในสถานที่อื่นๆของจังหวัดพิษณุโลก รวมถึงจังหวัดอื่นๆที่มีการด าเนินโครงการ 
ตามรูปแบบการประเมินโครงการ CIPP MODEL เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคจนน าไปสู่วิธีการ
แก้ไข เพื ่อให้การด าเนินโครงการจัดระเบียบสายสื ่อสารในคราวต่อๆไปเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลที่สูงขึ้น 

2)  ประชากรที่ใช้ในการศึกษางานวิจัยครั้งนี้ คือ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดระเบียบ 
สายสื่อสารจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไป ควรให้ประชาชน
ที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่ด าเนินโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารมีส่วนร่วมในการแสดงความคิ ดเห็นต่อ
การด าเนินโครงการจัดระเบียบสายสื่อสาร เนื่องจากประชาชนเป็นผู้ได้รับกระทบโดยตรงจากปัญหา
สายสื่อสารที่ไม่เป็นระเบียบ 
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อระดับความส าเร็จในการสื่อสารภายในองค์การของ 

ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 

วิรัลพัชร์ หลวงศรีใจ* 
 

บทคัดย่อ 
 
การวิจัยเรื ่องส่งผลต่อระดับความส าเร็จในการสื่อสารภายในองค์การของฝ่ายปฏิบัติการ

ภาคเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพ่ือท าการวิจัย 1) เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วน
บุคคลที่ส่งผลต่อระดับความส าเร็จในการสื ่อสารภายในองค์การของฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ  
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 2) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการสื่อสารที่ส่งผลต่อระดับความส าเร็จใน
การสื่อสารภายในองค์การของฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 3) เพ่ือ
ศึกษาแนวทางในการพัฒนาการสื่อสารภายในองค์การของฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทยให้มีประสิทธิผลมากขึ ้น โดยกลุ ่มตัวอย่างที ่ใช้ในงานวิจัยในครั ้งนี ้ คือ 
ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ านวน 227 คน ใช้สถิติเชิง
พรรณนาและอนุมานในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติค่าที 
ความแปรปรวนทางเดียว สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และถดถอยพหุแบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า 
ระดับความส าเร็จในการสื่อสารภายในองค์การ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.03 และการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่ง หน่วยงาน และระยะเวลา
ในการปฏิบัติงาน ที่แตกต่างกันส่งผลต่อความส าเร็จของการสื่อสารในการสื่อสารภายในองค์การ
แตกต่างกัน และปัจจัยทางการสื่อสารมีความสัมพันธ์กับระดับความส าเร็จของการสื่อสารที่ท าให้
องค์การประสบความส าเร็จนั้น พบว่า ด้านผู้รับสารมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความส าเร็จของการ
สื่อสารสูงที่สุด รองลงมาคือด้านผู้ส่งสาร ด้านช่องทางการสื่อสาร และด้านข้อมูลข่าวสาร ตามล าดับ
และเม่ือวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ พบว่า ปัจจัยด้านผู้รับสาร ปัจจัยด้านช่องทางการสื่อสาร ปัจจัย
ปัจจัยด้านข้อมูลข่าวสาร และปัจจัยด้านผู้ส่งสาร มีอ านาจพยากรณ์ต่อความส าเร็จของการสื่อสาร
ภายในองค์การของฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้ร้อยละ 60.10 
และมีความคาดเคลื่อนของการท านายเท่ากับ 0.27 
 
ค าส าคัญ:  ปัจจัยทางการสื่อสาร ระดับความส าเร็จของการสื่อสารที่ท าให้องค์การประสบความส าเร็จ 

 
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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บทน า 
 

การสื่อสารมีบทบาทส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก มนุษย์ใช้การสื่อสาร
เป็นเครื่องมือเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการด าเนินกิจกรรมต่าง  ๆ ทั้งในการด ารงชีวิตประจ าวันที่
จะต้องสื่อสารกับตัวเองและสื่อสารกับผู้อื ่นอยู่ตลอดเวลา รวมถึงในการท างานที่ทุกสาขาอาชีพ
จ าเป็นต้องใช้การสื่อสารในการปฏิบัติงานด้วยกันทั้งสิ ้น ไม่ในฐานะผู ้ส่งสารก็ในฐานะผู้รับสาร       
การสื่อสารเป็นองค์ประกอบส าคัญของการบริหารงานและเป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารระหว่างบุคคล ทุกระดับในองค์การ การสื่อสารเปรียบเสมือนศูนย์กลางที่ท าให้บุคลากรทุกคน
รับรู้และเข้าใจในสิ่งเดียวกัน มองเป้าหมายร่วมกัน สามารถสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอยู่
เสมอ และเป็นสิ่งเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์การ ท าให้องค์การสามารถขับเคลื่อนไป
ข้างหน้าได้อย่างรวดเร็ว หากองค์การมีการสื่อสารภายในองค์การที่ดี พนักงานในองค์การจะสามารถ
เข้าใจนโยบายได้อย่างชัดเจนจะส่งผลให้การด าเนินงานต่าง  ๆ เป็นไปตามนโยบายและส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างาน อีกทั้งยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรกับองค์การได้ โดยจะ
ก่อให้เกิดความภักดี รับผิดชอบและมุ่งรักษาผลประโยชน์ขององค์การ  

ถึงแม้ว่าการสื่อสารจะมีส่วนช่วยให้องค์การประสบความส าเร็จได้ก็จริง แต่ในขณะเดียวกันก็
สามารถท าให้เกิดความขัดแย้งในองค์การได้ง่ายเช่นเดียวกันด้วย หากภายในองค์การมีปัญหาด้าน              
การสื่อสาร เช่น ขาดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ย่อมส่งผลในทางลบต่อการด าเนินงานภายใน ท าให้
ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายและเกิดปัญหาในการสื่อสาร (แพมาลา วัฒนเสถียรสินธุ์, 2559, น. 4) ถือ
เป็นหนึ่งในอุปสรรคในการท างานเป็นอย่างมาก  

ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ ท าหน้าที่ควบคุมระบบส่ง บ ารุงรักษาสายส่ง อุปกรณ์สถานีไฟฟ้า 
อ ุปกรณ์ระบบสื ่อสาร และงานสน ับสนุนต่าง ๆ ให ้บรรล ุ เป ้าหมายอย่างม ีประส ิทธ ิภาพ  
ซึ่งภารกิจดังกล่าวครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบในเขตภาคเหนือทั้งหมด 17 จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท 
นครสวรรค์ ก าแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก ล าปาง พะเยา น่าน 
เชียงใหม่ ล าพูน แพร่ เชียงราย และแม่ฮ่องสอน ด้วยภารกิจขององค์การที่ครอบคลุมพื้นที่อย่าง
กว้างขวางและบุคลากรที่ปฏิบัติงานกระจายอยู่ตามพื้นที่ต่าง ๆ ท าให้การสื่อสารในองค์การเริ่มจะมี
ความซับซ้อนมากขึ้น มีหลายขั้นตอน และมีล าดับชั้นมากข้ึน ท าให้ประสิทธิภาพของการสื่อสารลดลง 
การสื่อสารจากผู้บริหารไปยังบุคลากรในองค์การจากระดับบนลงสู่ระดับล่าง มักเกิดความเข้าใจที่
คลาดเคลื่อน ไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการสื่อสารในแต่ละครั้ง ส่งผลต่อการปฏิบัติของ
บุคลากร รวมไปถึงเกิดความล่าช้าในการด าเนินงานด้วย 
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วัตถุประสงค ์

 
1) เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อระดับความส าเร็จในการสื่อสารภายในองค์การของ      

ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
2) เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านการสื่อสารที่ส่งผลต่อระดับความส าเร็จในการสื่อสารภายในองค์การ

ของฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
3) เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาการสื่อสารภายในองค์การของฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ    

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยให้มีประสิทธิผลมากขึ้น 

 
การทบทวนวรรณกรรม 

 
การศึกษาเรื ่อง ปัจจัยที ่ส ่งผลต่อระดับความส าเร็จในการสื ่อสารภายในองค์การของ 

ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี ่ยวข้อง โดยได้ท าการรวบรวมและน าเสนอแนวคิดและงานวิจัยที่เกี ่ยวข้องตาม
ประเด็นดังกล่าว ดังนี้ 

1)  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการวิเคราะห์เครือข่ายสังคม 

เครือข่าย หมายถึง การเชื่อมโยงอย่างมีเป้าหมายเป็นการเชื่อมโยงระหว่างระบบที่ปฏิบัติการ
อยู่เข้าด้วยกัน เช่น การเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ เข้าเป็นเครือข่ายอินเตอร์ เน็ต เป็นต้น หรืออาจเป็น  
การเชื่อมโยงระหว่างบทบาทของบุคคล/องค์กรต่าง ๆ ภายใต้วัตถุประสงค์ร่วมใด ๆ ของภาคีสมาชิก 
ดังนั้นเครือข่ายจึงเป็นรูปแบบการท างานในลักษณะสร้างความร่วมมือ ประสานงานกันในแนวราบ
ระหว่างผู ้ที ่เกี ่ยวข้องด้วยสรรพก าลังอันรวมถึง คนสติปัญญา ความสามารถและทรัพยากรใน        
การท างานเพ่ือเอาชนะอุปสรรคที่จุดอ่อนของระบบราชการ และเป็นแนวทางที่ตรงกันกับแนวคิดของ
การพัฒนาที่ยึดพื้นที่ประสานภารกิจและร่วมทรัพยากร (Area, Function and Participation) เป็น   
กลยุทธ์ในการพัฒนา (ธนา ประมุขกูล, 2547, น. 37) 

เครือข่ายทางสังคม หมายถึง สัมพันธภาพทางสังคมและความเชื่อมโยงระหว่างปัจเจกบุคคล

ซึ่งอาจก่อให้เกิดการเข้าถึงหรือการระดมการสนับสนุนทางสังคมเพ่ือสุขภาพ (WHO, 1984, อ้างถึงใน 

เกษม นครเขตต,์ 2554) 

สรุปได้ว่า เครือข่ายทางสังคม หมายถึง ความสัมพันธ์ของบุคคล องค์กร กลุ่ม สถาบัน ที่มี
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายบางอย่างร่วมกัน โดยมีการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการสร้างและพัฒนา
ความสัมพันธ์ 
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การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม เป็นการศึกษาถึงความสัมพันธ์ของบุคคล กลุ่ม องค์กรที่
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและระหว่างกลุ่ม ใช้การสื่อสารเป็นตัวเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์กัน โดยลักษณะการวิเคราะห์ข้อมูลมี 2 เป้าหมายหลัก ได้แก่ การค้นหาจุดที่เป็นศูนย์กลาง
ของเครือข่ายสังคม และการค้นหาจุดที่มีอิทธิพลมากที่สุดในเครือข่ายสังคม นอกจากนี้ยังสามารถค้นหา
ความใกล้ชิดกันของเครือข่าย ความเข้มแข็งของเครือข่าย และอ่ืน ๆ ได้อีก (อเสข ขันธวิชัย, 2562) 

การใช้การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมจะช่วยให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ที่มีอยู่ในสังคม และ
ช่วยให้หน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กรร่วมมือกันท างานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อาจน ามาใช้ศึกษา
การแลกเปลี ่ยนสารสนเทศระหว่างบุคคล เช่น ใครท างานกับใคร ใครได้รับสารสนเทศจากใคร        
(รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล และน ้าทิพย์ วิภาวัน, 2555) อีกท้ังยังสามารถตอบปัญหาส าคัญ ๆ เช่น ข้อมูล
ในองค์กรถูกส่งจากใคร ไปหาใคร มีการกระจุกตัวอยู่ที่ไหน ท าไมข้อมูลไปไม่ถึงผู้ต้องการรับ เป็นต้น 

สรุปได้ว่า การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมเป็นการศึกษาเกี ่ยวกับความสัมพันธ์ต่าง ๆ 
ระหว่างบุคคล กลุ่ม ที่ใช้การสื่อสารเป็นตัวเชื่อมโยงความสัมพันธ์กัน เพื่อหาจุดที่เป็นศูนย์กลางของ
เครือข่ายสังคมและจุดที่มีอิทธิพลมากที่สุดในเครือข่ายสังคม และสามารถน ามาอธิบายพฤติกรรม  
ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในสังคมได้ 

2)  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสาร 

การสื่อสาร หมายถึง กระบวนการถ่ายทอดข้อมูล ข่าวสาร และเรื่องราวต่าง ๆ จากผู้ส่งสาร
ไปสู่ผู ้รับสารโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งในสภาพแวดล้อมหนึ่ง ๆ จนเกิดการเรียนรู้ความหายในสิ่งที่
ถ่ายทอดร่วมกันและตอบสนองต่อกันได้ตรงตามเจรนาของทั้งสองฝ่าย ซึ่งอาจจะมีลักษณะเป็นการ
สื่อสารระหว่างบุคคลและการสื่อสารขององค์กร (ทรงธรรม ธีรกุล, 2548, น. 52) 

วอเรน ดับเบิล วีเวอร์ (Warren W. Weaver) ให้ความหมายของค าว่า การสื่อสาร ว่าหมายถึง
กระบวนการทุกอย่างที่จิตใจของคน ๆ หนึ่ง อาจมีผลต่อจิตใจของคนอีกคนหนึ่ง การสื่อสารจึงไม่
หมายความเพียงแต่การเขียนและการพูดเท่านั ้น แต่ยังหมายรวมถึง ดนตรี ภาพ การแสดง และ
พฤติกรรมทุกพฤติกรรมของมนุษย์อีกด้วย  

สรุปได้ว่า การสื่อสาร คือ เป็นปฏิกิริยาระหว่างกันทางสังคมในการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่ง
ครอบคลุมเกี่ยวข้องกับชีวิตและสังคมมนุษย์ในทุก ๆ เรื่อง โดยมีภาษาเป็นสื่อกลาง รวมถึงสื่อสาร
ข่าวสาร ความคิด ความรู้สึกออกไป ไม่ว่าจะเป็นด้วยวาจา ถ้อยค า และท่าทาง เพื่อให้การกระท า
ทั้งหมดนั้นเป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการ 

 แบบจ าลองการสื่อสารเป็นภาพที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการและองค์ประกอบของการสื่อสาร 
แบบจ าลองของการสื่อสารที่มีการอ้างถึงอย่างแพร่หลายในการศึกษาด้านการสื่อสารมีหลายรูปแบบ
ตามการศึกษาของนักวิชาการผู้มีชื่อเสียงในอดีต แบบจ าลองแต่ละแบบมีความคล้ายคลึงกัน แต่อาจมี
ความซับซ้อนที่แตกต่างกันบ้างตามลักษณะของการสื่อสารแต่ละประเภท และมุมมองของนักวิชาการ
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แต่ละท่าน (ศิริวรรณ อนันต์โท, 2553) แต่แบบจ าลองที่ส าคัญและมีอิทธิพลเป็นอย่างมาก อีกท้ังยังมีผู้
กล่าวถึงมาจนถึงปัจจุบันนี้คือแบบจ าลองของเบอร์โล 

Berlo (1960) เขียนหนังสือชื่อ The Process of Communication เมื่อปี ค.ศ. 1960 โดย
อธิบายถึงองค์ประกอบของการสื่อสาร 6 ประการ ประกอบด้วยผู้ส่งสาร (Communication Source) 
ผ ู ้ เข ้ารห ัส (Encoder) สาร (Message) ส ื ่อ (Channel) ผ ู ้ถอดรห ัส (Decoder) และผ ู ้ร ับสาร 
(Communication Receive) แต่เนื่องจากผู้เข้ารหัสสารและผู้ถอดรหัสสารสามารถเป็นคนๆ เดียวกัน
ได้ คือผู้รับสาร ดังนั้นองค์ประกอบส าคัญของการสื่อสารจึงมีเพียง 4 ประการ ได้แก่ ผู้ส่งสาร สาร ช่อง
ทางการสื่อสาร และผู้รับสาร เป็นแบบจ าลองที่รู้จักกันในชื่อว่า แบบจ าลอง SMCR ของเบอร์โล 

 แบบจ าลอง SMCR ของเบอร์โล ได้อธิบายถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการสื่อสาร 
โดยให้ความส าคัญกับปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลให้การสื่อสารประสบผลส าเร็จ ได้แก่ 

1) ผู้ส่งสาร คือผู้เริ่มต้นของการสื่อสารจะท าหน้าที่ในการเข้ารหัส หากจะสื่อสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพต้องประกอบด้วยปัจจัยด้านทักษะในการสื่อสาร ทัศนคติ ระดับความรู้ ระดับสังคม 
และวัฒนธรรม  

2) สาร คือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา สัญลักษณ์ รวมถึง ถ้อยค า อากัปกิริยาท่าทาง         
การแสดงออกด้วยสีหน้า ที ่สามารถท าให้เกิดการรับรู ้ร ่วมกันได้ระหว่างผู ้ส่งสารและผู ้รับสาร 
ประกอบด้วยส่วนส าคัญ 3 ส่วน ได้แก ่รหัสของสาร และการจัดการสาร  

3) ช่องทางการสื ่อสาร คือ การส่งข่าวสารให้ผู ้ร ับข่าวสารโดยผ่านประสาทรับ
ความรู้สึกทั้ง 5 ประการ ได้แก่ การมองเห็น การได้ยิน การสัมผัส การได้กลิ่นและการลิ้มรส โดยผู้ส่ง
สารจะเป็นผู้ก าหนดช่องทางการสื่อสารใดเหมาะสมกับการรับรู้ของผู้รับสารมากที่สุด 

4) ผู้รับสาร คือ ผู้รับข่าวสาร เป็นจุดหมายปลายทางที่สารส่งไปถึง ต้องมีคุณสมบัติ
ทั้ง 5 ประการเช่นเดียวกับผู้ส่งสาร โดยเป็นผู้ที่มีทักษะในการสื่อสาร ทัศนคติ ระดับความรู้ พ้ืนฐานทาง
สังคมและวัฒนธรรม  

ประสิทธิผลในการสื่อสารภายในองค์การหมายถึง ผลส าเร็จของการสื่อสารภายในองค์การที่
น าไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์การตามแนวคิดของ Anderson and Narus (1990, อ้างถึงใน 
วิไล เจียรบรรพต, 2558, น. 26) ซึ่งกล่าวถึงการสื่อสารที่มีประสิทธิผล ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ ด้าน
การสื่อสารที่ตรงประเด็น ด้านการสื่อสารได้ทันเวลา และด้านการสื่อสารที่มีความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
 การสื่อสารภายในองค์การที่มีประสิทธิภาพจะก่อให้เกิดการประสานงานภายในองค์กรที่ดีมี
ประสิทธิผลอย่างยอดเยี่ยมและราบรื่น อีกทั้งการสื่อสารจะมีประสิทธิผลได้ก็ต่อเมื่อผู้ ส่งสารท าการ 
ส่งสารอย่างมีวัตถุประสงค์ชัดเจน ผ่านสื่อหรือช่องทางที่เหมาะสมถึงผู้รับสาร และผู้รับสารต้องมี
ทักษะในการสื่อสารและมีวัตถุประสงค์สอดคล้องกัน  
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วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา 

 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับความส าเร็จในการสื่อสาร
ภายในองค์การของฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยเป็นการวิจัย   
เชิงปริมาณ แบบผสม (Mixed Method) ซึ่งประกอบไปด้วย การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล และการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In Depth Interview) 
 โดยก าหนดตัวแปรในการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม โดยตัวแปร
อิสระได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล (เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่ง ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน) และ
ปัจจัยทางการสื่อสาร ผู้วิจัยได้น าแนวคิดการสื่อสารที่ได้การสังเคราะห์จากการทบทวนวรรณกรรม ซึ่ง
แนวคิดของ David K. Berlo ศึกษาผ่านองค์ประกอบ 4 ด้านได้แก่ ผู ้ส่งสาร ข้อมูลข่าวสาร ช่อง
ทางการสื่อสาร ผู้รับสาร และตัวแปรตาม ได้แก่ ระดับความส าเร็จในการสื่อสารภายในองค์การ  

 
ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
5.วิธีการวิจัย 

 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ 

- อายุ 

- ระดับการศึกษา 

- ต าแหน่ง 

- ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

- ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

ปัจจัยทางการสื่อสาร 

- ผู้ส่งสาร 

- ข้อมูลข่าวสาร 

- ช่องทางการสื่อสาร 

- ผู้รับสาร 

ระดับความส าเร็จในการสื่อสารภายใน
องค์การ 
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กลุ่มตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ านวนผู้ปฏิบัติงานทั้งสิ้น 523 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2563) 
ขนาดกลุ่มตัวอย่างค านวณโดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน (1976) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และมีค่า
ความคลาดเคลื่อนเกิน 5% ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 227 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยส่งแบบสอบถาม
ให้กลุ่มตัวอย่างตอบตามข้อเท็จจริง โดยผู้วิจัยน าข้อมูลไปประมวลผลผ่านโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 
และเสนอผลการศึกษาโดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (X̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) การแจกแจงความถี่ (Frequency) การทดสอบค่าเฉลี่ยโดยใช้สถิติที (Independent Sample         
t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยด้านการสื่อสารกับความส าเร็จในการสื่อสารภายในองค์การของฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ      
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ (Pearson’s 
Correlation Coefficient) การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Multiple Regression 
Analysis) ระยะเวลาที่ศึกษาครั้งนี้ คือ เดือนกันยายน ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 

 

สมมติฐานของการวิจัย 
 

1) ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันส่งผลต่อความส าเร็จของการสื่อสารในองค์การของฝ่าย
ปฏิบัติการภาคเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แตกต่างกัน 

2) ปัจจัยด้านการสื่อสารมีความสัมพันธ์ต่อความส าเร็จของการสื่อสารในองค์การของฝ่าย
ปฏิบัติการภาคเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
 

ผลการศึกษา 
 
 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 51-60 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ต าแหน่งงานช่าง สังกัดหน่วยงานกองบ ารุงรักษาสถานีไฟฟ้าแรงสูง และมรีะยะเวลาในการปฏิบัติงาน 6-10  

ปัจจัยด้านการสื่อสารของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
พบว่าปัจจัยด้านผู้ส่งสารในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายปัจจัยแต่ละข้อพบว่าผู้ส่งสาร
สื่อสารทุกอย่างบนพื้นฐานความจริง และเชื่อถือได้อยู่ในระดับมากที่สุด  ด้านข้อมูลข่าวสาร เมื่อ
พิจารณารายปัจจัยแต่ละข้อพบว่า ข้อมูลที่ท่านได้รับจากองค์กรนั้นมีประโยชน์กับท่านอยู่ในระดับมาก 
ด้านช่องทางการสื่อสารเมื่อพิจารณารายปัจจัยแต่ละข้อพบว่า การติดต่อสื่อสารด้วยการพูดคุย การ
ประชุม เพื่อประสานงานภายในแผนกและต่างแผนกอยู่ในระดับมาก และด้านผู้รับสารเมื่อพิจารณา
รายปัจจัยแต่ละข้อพบว่าการเปิดใจยอมรับข่าวสารที่ผู้ส่งสารส่งมา โดยค านึงถึงการเคารพและให้
เกียรติซึ่งกันและกันอยู่ในระดับมากที่สุด 
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ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปร 2 ตัวแปรด้วย Independent 
Sample t-test พบว่าเพศชายและเพศหญิงไม่มีความแตกต่างกันในความส าเร็จของการสื่อสาร และ
การวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรมากกว่า 2 ตัว ด้วยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) พบว่ากลุ ่มอายุต่าง ๆ ของผู ้ปฏิบัติงานมีการสื ่อสาร
ความส าเร็จของการสื่อสารไม่มีความแตกต่างกัน กลุ่มการศึกษาต่าง ๆ ของผู้ปฏิบัติงานมีการสื่อสาร
ความส าเร็จของการสื่อสารไม่มีความแตกต่างกัน กลุ่มต าแหน่งต่าง ๆ ของผู้ปฏิบัติงานมีการสื่อสาร
ความส าเร็จของการสื่อสารไม่มีความแตกต่างกัน กลุ่มหน่วยงานต่าง ๆ ของผู้ปฏิบัติงานมีความส าเร็จ
ของการสื่อสารไม่มีความแตกต่างกัน และกลุ่มระยะเวลาการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของผู้ปฏิบัติงานมี
ความส าเร็จของการสื่อสารไม่มีความแตกต่างกัน 
 ผลการว ิ เคราะห์ เพ ียร ์ส ัน (Pearson’s Correlation Coefficient) พบว ่า ว ิ เคราะห์
สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการสื่อสารกับความส าเร็จของการสื่อสารโดยรวมของฝ่ายปฏิบัติการ
ภาคเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยเมื่อเปรียบเทียบระดับตัวแปรอิสระที่ 4 ด้านว่า ซึ่ง
พบว่า ปัจจัยทางสื่อสารด้านผู้รับสารมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความส าเร็จของการสื่อสารสูงที่สุด 
และอยู่ในระดับปานกลาง (r = 0.60) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 รองลงมาปัจจัยการสื่อสารด้าน
ผู้ส่งสารมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความส าเร็จของการสื่อสารอยู่ในระดับปานกลาง ( r = 0.60) ที่
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 ปัจจัยการสื่อสารด้านผู้รับสารด้านช่องทางการสื่อสารมีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับความส าเร็จของการสื่อสาร อยู่ในระดับปานกลาง ( r = 0.60) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
0.01 ปัจจัยการสื่อสารด้านข้อมูลข่าวสารมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความส าเร็จของการสื่อสาร อยู่ใน
ระดับปานกลาง (r = 0.56) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 

ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) พบว่าสามารถ
พยากรณ์ความส าเร็จของการสื่อสารภายในองค์การได้ดีที่สุด 4 ด้าน ดังนี้ ปัจจัยด้านผู้รับสาร (X4) 
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์พยากรณ์เท่ากับ 0.32 รองลงมาคือ ปัจจัยด้านช่องทางการสื่อสาร (X3) โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์พยากรณ์เท่ากับ 0.25 รองลงมาคือ ปัจจัยด้านข้อมูลข่าวสาร (X2) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
พยากรณ์เท่ากับ 0.21 และปัจจัยด้านผู้ส่งสาร (X1) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์พยากรณ์เท่ากับ 0.21 และมี
ประสิทธิภาพของการพยากรณ์ R2 เท่ากับ 0.60  
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ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 
สมมติฐาน สมมติฐาน ยอมรับ ปฏิเสธ 

1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันส่งผลต่อความส าเร็จของการ
สื่อสารในการสื่อสารภายในองค์การแตกต่างกัน  

  

1.1 เพศที่แตกต่างกันส่งผลต่อความส าเร็จของการสื่อสารในการ
สื่อสารภายในองค์การแตกต่างกัน 

  

1.2 อายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อความส าเร็จของการสื่อสารในการ
สื่อสารภายในองค์การแตกต่างกัน 

  

1.3 การศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลต่อความส าเร็จของการสื่อสารใน
การสื่อสารภายในองค์การแตกต่างกัน 

  

1.4 ต าแหน่งงานที่แตกต่างกันกันส่งผลต่อความส าเร็จของการ
สื่อสารในการสื่อสารภายในองค์การแตกต่างกัน 

  

2 ปัจจัยทางการสื่อสารมีความสัมพันธ์กับความส าเร็จของการ
สื่อสารที่ท าให้องค์การประสบความส าเร็จ 

  

2.1 ปัจจัยทางการสื ่อสารด้านข้อมูลข่าวสารมีความสัมพันธ์กับ
ความส าเร็จของการสื่อสารที่ท าให้องค์การประสบความส าเร็จ 

  

2.2 ปัจจัยทางการสื ่อสารด้านข้อมูลข่าวสารมีความสัมพันธ์กับ
ความส าเร็จของการสื่อสารที่ท าให้องค์การประสบความส าเร็จ 

  

2.3 ปัจจัยทางการสื่อสารด้านช่องทางการสื่อสารมีความสัมพันธ์กับ
ความส าเร็จของการสื่อสารที่ท าให้องค์การประสบความส าเร็จ 

  

2.4 ปัจจ ัยทางการส ื ่อสารด ้านผ ู ้ร ับสารม ีความส ัมพ ันธ ์กับ
ความส าเร็จของการสื่อสารที่ท าให้องค์การประสบความส าเร็จ 

  

 

อภิปรายผล 

 
 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยทางการสื่อสารที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการสื่อสารภายในองค์การของ        

ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
1)  การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลพบว่าผู้ปฏิบัติงานที่มีเพศแตกต่างกันส่งผลต่อความส าเร็จ

ของการสื่อสารภายในองค์การไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้เนื ่องจากเพศเป็นเพียงรูปลักษณ์ภายนอกของ
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ผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนจึงไม่มีผลต่อการติดต่อสื่อสารแต่อย่างใด สอดคล้องกับ สมชัย ปราบรัตน์ 
(2559) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการสื่อสารในองค์การ : กรณีศึกษาโรงแรมไตรตรัง บีช รีสอร์ท ภูเก็ต
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ พบว่า พนักงานที่มีต าแหน่งงานแตกต่างกันมีพฤติกรรมการสื่อสารในองค์การ
ไม่ต่างกัน ด้านอายุพบว่าอายุแตกต่างกันส่งผลต่อความส าเร็จของการสื่อสารในการสื่อสารภายใน
องค์การไม่แตกต่างกัน เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานที่มีอายุต่างกันมีการเปิดใจยอมรับข่าวสารที่ผู้ส่งสารส่งมา 
สอดคล้องกับ ทิพยาภา น้อยสกุล (2553) ที่ศึกษาวิจัยเรื่องพฤติกรรมการสื่อสารในองค์กรของกรม
ธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงาน กล่าวว่าอายุที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการสื่อสารในองค์กรไม่
แตกต่างกัน ด้านระดับการศึกษาพบว่าระดับการศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลต่อความส าเร็จของการ
สื่อสารในการสื่อสารภายในองค์การไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานทุกระดับการศึกษาใน
ภาพรวมให้ความส าคัญกับความส าเร็จของการสื่อสารในองค์กร สอดคล้องกับ ณฐอร กีรติลาภิณ 
(2560) ที่ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบและปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสื่อสารในองค์กร 
กรณีศึกษา โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กรไม่แตกต่างกัน ด้านต าแหน่งงานพบว่าต าแหน่งงานที่แตกต่าง
กันส่งผลต่อความส าเร็จของการสื่อสารในการสื่อสารภายในองค์การไม่แตกต่างกัน เนื่องจากต าแหน่ง
งานวิศวกร ช่าง วิทยากร พนักงานวิชาชีพและต าแหน่งอื่น ๆ แตกต่างกันต่างมีสภาพการสื่อสารไม่
ต่างกัน สอดคล้องกับ พรพิมล วงษ์ศุข, นารินี แสงสุข และนรพล จินันท์เดช  (2561) ที่ท าการศึกษา
วิจ ัยเรื ่อง สภาพและปัญหาการสื ่อสารภายในองค์การของผู ้บร ิหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พบว่า บุคลากรที่มีสถานะในการท างานต่างกันมีสภาพการสื่อสาร
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมไม่แตกต่างกัน ด้านหน่วยงานพบว่าหน่วยงานที่แตกต่างกัน
ส่งผลต่อความส าเร็จของการสื่อสารในการสื่อสารภายในองค์การไม่แตกต่างกัน เนื่องจากผู้ปฏิบัติงาน
ที่มีสังกัดหน่วยงานแตกต่างกันต่างมีสภาพการสื่อสารไม่ต่างกัน  สอดคล้องกับ ณฐอร กีรติลาภิณ 
(2560) ที่ท าการศึกษาวิจัยเรื ่อง รูปแบบและปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสื่อสารในองค์กร 
กรณีศึกษา โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) พบว่า หน่วยงานที่ปฏิบัติงานที่แตกต่างกันส่งผล
ต่อประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กรไม่แตกต่างกัน และด้านระยะเวลาในการปฏิบัติงานพบว่า
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันส่งผลต่อความส าเร็จของการสื่อสารในการสื่อสารภายใน
องค์การไม่แตกต่างกัน เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานมีความตระหนักในเรื่องการสื่อสารภายในองค์การ จึงท า
ให้ระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันต่างมีสภาพการสื่อสารไม่ต่างกัน สอดคล้องกับ ณฐอร 
กีรติลาภิณ (2560) ที่ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบและปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสื่อสารใน
องค์กร กรณีศึกษา โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) พบว่า ประสบการณ์การท างานที่แตกต่าง
กันส่งผลต่อประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กรไม่แตกต่างกัน  
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2)  การวิเคราะห์ปัจจัยทางการสื่อสารมีความสัมพันธ์ต่อระดับความส าเร็จในการสื่อสาร
ภายในองค์การของฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยพบว่า ปัจจัยทางการ
สื่อสารที่ส่งผลต่อระดับความส าเร็จในการสื่อสารภายในองค์การของฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พบว่าด้านผู้ส่งสารมีความสัมพันธ์ต่อระดับความส าเร็จในการสื่อสาร
ภายในองค์การของฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เนื่องจากผู้ส่งสารจะ
เป็นผู้เริ่มต้นของการสื่อสาร โดยจะต้องมีทักษะในการสื่อสาร ได้แก่ ทักษะในการพูด การอ่าน การเขียน 
และการฟังที่ดี รวมถึงมีความรู้และความเข้าในใจเรื่องที่จะสื่อสาร สอดคล้องกับ วินัย สุทธิคุณ (2562) 
ที่ศึกษาวิจัยเรื่องประสิทธิภาพในการสื่อสารภายในองค์กรของพนักงาน บริษัท มหานครแม่สอดเวชการ 
จ ากัด พบว่า ปัจจัยกระบวนการในการสื่อสารด้านผู้ส่งสารมีอิทธิพลต่อประสิทธิภ าพการสื่อสาร
ภายในองค์การอยู่ในระดับมาก ด้านข้อมูลข่าวสารมีความสัมพันธ์ต่อระดับความส าเร็จในการสื่อสาร
ภายในองค์การ ของฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เนื่องจากข้อมูล
ข่าวสารสามารถท าให้เกิดการรับรู้ร่วมกันได้ระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร สอดคล้องกับ รักรัตน์ สัจจเทพ 
(2559) ท าการศึกษาวิจัยเรื่องประสิทธิภาพในการสื่อสารภายในองค์กรของพนักงานบริษัท เรดดี้แพลน
เน็ต จ ากัด ผลการศึกษาพบว่าด้านข้อมูลข่าวสารมีผลต่อประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กรอยู่ใน
ระดับมาก ด้านช่องทางการสื่อสารมีความสัมพันธ์ต่อระดับความส าเร็จในการสื่อสารภายในองค์การ 
ของฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เนื่องจากผู้ส่งสารต้องอาศัยช่อง
ทางการสื่อสารท าหน้าที่น าสารไปสู่ผู้รับสารสอดคล้องกับแนวความคิดของ เสนาะ ติเยาว์ (2541) 
กล่าวว่า ช่องทางในการส่งผ่านข้อมูลภายในองค์กร มักถูกออกแบบขึ้นมาพร้อม ๆ กับการจัดวาง
โครงสร้างขององค์กร เพ่ือให้การปฏิบัติงานขององค์กรด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านผู้รับสาร
มีความสัมพันธ์ต่อระดับความส าเร็จในการสื่อสารภายในองค์การ ของฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เนื่องจากเมื่อผู้รับสารเป็นผู้ท าหน้าที่ถอดรหัส แปลสัญญาณและ
สัญลักษณ์ต่าง ๆ เพื่อให้มีความเข้าใจตรงกับผู้ส่งสาร อีกทั้งยังตอบสนองกลับไปยังผู้ส่งสารหรือ
ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารนั ้นไปยังผู ้ที ่เกี ่ยวข้องอื ่น  ๆ สอดคล้องกับ จิราวรรณ ยิ ้มปลื ้ม (2561) 
ท าการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสื่อสารในองค์การของส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ผลการวิจัยพบว่า ผู้รับสารส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การสื่อสารในระดับมาก  
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ข้อเสนอแนะ 
 
จากการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) พบว่า ปัจจัยด้าน

ผู้รับสารมีอิทธิพลต่อระดับความส าเร็จของการสื่อสารภายในองค์การของฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมากที่สุด รองลงมาคือปัจจัยด้านช่องทางการสื่อสาร ปัจจัยด้าน
ข้อมูลข่าวสารและปัจจัยด้านผู้ส่งสาร ตามล าดับ 

ดังนั้นควรมีการพัฒนาโดยมุ่งไปที่ผู้รับสารเป็นหลัก เนื่องจากผู้รับสารเป็นจุดหมายปลายทาง
ที่สารส่งไปถึง เมื่อผู้รับสารได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์และได้น าข้อมูลดังกล่าวนี้มาสังเคราะห์
เป็นแนวคิด การก าหนดนโยบายที่ก่อให้เกิดประโยชน์แต่ถ้าหากไม่สามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นรับทราบ
ได้ตามสิ่งที่ผู้รับข้อมูลรับข่าวสารมา สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ จะน าไปสู่ความล้มเหลวในการสื่อสาร ดังนั้น
ควรมีการสร้างองค์ความรู้ด้านทักษะการสื่อสารในกลุ่มผู้รับสารและกลุ่มอื่น ๆ ให้มากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น หลักสูตรการสื่อสารที่ส่งผลต่อความส าเร็จขององค์การ รวมถึงมีการก าหนดตัวชี้วัดและ
ประเมินผลการสื่อสารในแต่ละระดับ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึง
ควรลดระดับการสื่อสารแบบเป็นทางการลง โดยสนับสนุนช่องทางการสื่อสารที่ไม่เป็นทางการให้มาก
ขึ้น จัดจิดกรรมเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์กับคนในองค์กรให้เหนียวแน่นขึ้นเพื่อเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์
ของผู้ปฏิบัติงาน ส่วนการพัฒนาด้านช่องทางการสื่อสารและข้อมูลข่าวสารควรเพ่ิมความน่าสนใจของ
รูปแบบข่าวสารและเปลี่ยนวิธีการน าเสนอสารให้เหมาะสม และในการพัฒนาด้านผู้ส่งสาร ในบทบาท
ผู้ส่งสารของผู้บริหารที่จะต้องสื่อสารไปยังผู้ปฏิบัติงานต่าง ๆ ควรมีการเชื่อมโยงระดับนโยบายต่าง ๆ 
ให้ชัดเจน สื่อสารไปถึงผู้ปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย และสุดท้ายองค์การสามารถน าผล
การศึกษาไปใช้ในท าแผนการด าเนินงานสร้างระบบส าหรับการสื ่อสารภายในองค์การให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
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คุณภาพชีวิตก าลังพลที่มีผลตอ่ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

กรณีศึกษา นายทหารช้ันประทวนกองพลพัฒนาท่ี 3 
 

สรวิศ  อยู่ค ำ* 

 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของก าลังพลในระดับกองร้อย
หน่วยขึ้นตรงของกองพลพัฒนาที่ 3 (2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการท างานของก าลังพลในระดับ
กองร้อยหน่วยขึ้นตรงของกองพลพัฒนาที่ 3 และ (3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระว่างคุณภาพชีวิตการ
ท างาน กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของของก าลังพลในระดับกองร้อยหน่วยขึ้นตรงของกองพล
พัฒนาที่ 3 ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 128 คน 
จากข้าราชการทหารชั้นประทวนที่ประจ าการสังกัดกองพลพัฒนาที่ 3  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ
พรรณนา ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ 
Independent Sample t-test, F-test และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  

ผลการวิจัย พบว่า 1) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับชั้นยศจ่าสิบเอก มีอายุราชการ ต ่า
กว่า 5 ปี ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ สายสามัญ/อาชีพ) สถานภาพสมรส 34 
จ านวนบุคคลในครอบครัว 3 - 4 คน มีรายได้ต่อเดือน 10,000 – 15,000 บาท และมีเงินออมคือ มี
เงินออม ไม่สามารถเก็บสะสมได้แน่นอน / สามารถออมได้ น้อยกว่า 1 ,000 บาท/เดือน 2) ก าลังพล
นายทหารชั้นประทวนในกองพลพัฒนาที่ 3 มีคุณภาพชีวิตการท างาน อยู่ในระดับสูง 3) ก าลังพล
นายทหารชั้นประทวนในกองพลพัฒนาที่ 3 มีประสิทธิภาพการท างาน อยู่ในระดับสูง 4) อายุราชการ 
สถานภาพ ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของก าลังพลนายทหารชั้นประทวนในกองพล
พัฒนาที่ 3   5) คุณภาพชีวิตในการท างานด้านการพัฒนาความสามารถของบุคลากร ด้านสิทธิส่วน
บุคคล ความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างาน และความเกี่ยวข้องและประโยชน์ต่อส่วนรวม ส่งผล
ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของก าลังพลนายทหารชั้นประทวนในกองพลพัฒนาที่ 3 

 
ค าส าคัญ:  คุณภาพชีวิต, ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน, นายทหารชั้นประทวน 

 
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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บทน า 
 
จากสภาวะแวดล้อมในปัจจุบันของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นดา้น

เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง  วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี อีกทั ้งยังมีความเชื่อมโยง
สลับซับซ้อน ตั้งแต่ในเรื่องของความต้องการของพนักงงาน ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลง 
การแข่งขันทางธุรกิจที่มีมากขึ้น การเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย การพัฒนาเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด การ
เชื่อมโยงทุกสิ่งเข้าด้วยระบบโครงข่าย การเกิดภัยพิบัติที่ไม่คาดฝันต่างๆ และการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ การบริการของรัฐและเอกชนสู่ระบบดิจิทัล ด้วยเหตุนี้องค์กรใดๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ
หรือเอกชนจึงจ าเป็นต้องมีการปรับตัว เปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์กรให้สามารถตอบสนองต่อ
สภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อม เพ่ือก้าวไปสู่ความส าเร็จตามที่องค์การมุ่งหวังไว้ ซึ่ง
ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ขององค์กรนั้น จะต้องมีการบริหาร
จัดการทรัพยากรขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงสุดเนื่องจากการบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรทางการบริหารที่ดีมีความส าคัญล าดับต้นขององค์กร ดังค ากล่าวที่
กล่าวไว้ว่า “คนนั้นเป็นทรัพยากรที ่มีค่ายิ่ งขององค์กร สามารถสร้างคุณาปการแก่องค์กรอย่าง
มหาศาล” (สุรชัย แก้วพิกุล, 2552) ผู้บริหารจะต้องให้ความส าคัญกับปัญหาและหาทางแก้ไขปัญหา
ให้ทรัพยากรมนุษย์สามารถท างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

“ไม่มีอาวุธหรือเทคโนโลยีใด ที่จะมาทดแทน คุณลักษณะของทหารได้” (Gen. William W. 
Hartzog, TRADOC, 1994) ซึ่งผู้บัญชาการทหารบกคนปัจจุบันได้หยิบยก น าเอาวลีนี้มาอธิบายแสดง
ให้เห็นว่า ไม่มีการพัฒนาอะไรในกองทัพบก ที่จะดีไปกว่าการพัฒนาก าลังพลในกองทัพบก ซึ่งแม้
กองทัพบกไทยของเราได้ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนายุทโธปกรณ์ เพื่อให้มีความทันสมัย มี
ประสิทธิภาพในการรบตามก าลังงบประมาณท่ีพอจะจัดหามาใช้ได้เพียงไร แต่กองทัพบกยังเล็งเห็นว่า 
องค์ประกอบที่ส าคัญยิ่งกว่ายุทโธปกรณ์ก็คือ ก าลังพล  หรือ คน ซึ่งเป็นผู้ใช้ยุทโธปกรณ์ที่จะต้องมี
ความรู้อมีความสามารถ มีความมุ่งมั่นในการท างานมีจิตใจรุกรบ มีความรักชาติ มีความเสียสละ 
กองทัพบกมีความมุ่งเน้นการพัฒนาก าลังพลทั้งทางด้านกายภาพและคุณภาพเพื่อสร้างรากฐานที่
เข้มแข็งให้กับกองทัพบก ก่อนที่จะน าไปสู ่การพัฒนาและปฏิรูปการบริหารจัดการและการปรับ
โครงสร้างกองทัพให้มีศักยภาพ ทันสมัย เป็นที่เชื่อมั่นของประชาชนและเป็นหนึ่งในกองทัพบกชั้นน า
ของภูมิภาค และเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยสอดคล้องกับวิสัยทัศน์กองทัพบกและ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปอนาคต 

คุณภาพชีวิตในการท างานและการปฏิบัติงาน ( Quality of Work Life ) ถือว่าเป็นเรื่องที่มี
ผลกระทบโดยตรงต่อบุคลากรที่ปฏิบัติงานในองค์กร การปรับปรุงคุณภาพชีวิตจึงถือเป็นส่วนหนึ่งใน
การพัฒนาคุณภาพคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และเป็นวิธีการหนึ่งในการ
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พัฒนาองค์กร เนื่องจากคุณภาพชีวิตการท างาน ย่อมส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อองค์กร 3 
ประการดังนี ้ คือ1) ช่วยเพิ ่มผลผลิตขององค์กร 2) ช่วยเพิ ่มขวัญและก าลังใจของผู ้ปฏิบัติงาน 
ตลอดจนเป็นแรงจูงใจให้แก่พวกเขาในการท างาน 3) คุณภาพชีวิตการท างานจะช่วยปรับปรุง
ศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานด้วย ( Huse & Cumming, 1985, pp. 198-199 ) ซึ่งในการท างานจะเน้น
ไปที่การสร้างความสบายใจ สภาพแวดล้อมการท างานที่ปลอดภัย โดยเฉพาะพยายามสร้างให้
คนท างานมีความสุขกับงาน (Cascio, 2003, pp. 27-28) อันจะท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีความสมบูรณ์ทั้ง
ทางร่างกายและจิตใจ มีความคิดสร้างสรรค์ที่ดี ซึ่งส่งผลไปสู่การมีแรงจูงใจในการท างานมากขึ้น และ
ช่วยเพิ่มเมื่อบุคลากรมีคุณภาพชีวิตในการท างานที่ดี จะส่งผลให้เกิดความพึงพอใจในการท างาน อัน
ส่งผลให้องค์กรสามารถด าเนินกิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้ เช่นเดียวกัน ในหน่วยทหารซึ่ง
ก็คือองค์กรหนึ่ง ที่ยังประสบปัญหาด้านก าลังพลด้านต่างๆ เช่น ปัญหาหนี้สินของก าลังพล ปัญหา
ค่าตอบแทนที ่ไม่เพียงพอ ปัญหาทางด้านเวลาความสัมพันธ์กับครอบครัว ปัญหาด้านความ
เจริญก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที ่การงาน ปัญหาทางด้านภาระงานที่มากเกินไปจนไม่สามารถ
ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัญหาด้านการขาดความรู้ความเชี่ยวชาญของก าลังพล เป็นต้น 
ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตก าลังพลและครอบครัวย่อม เป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาก าลังพลทั้ง 
ร่างกาย ความรู้คุณธรรม และจิตส านึกในความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ตลอดจนสร้างความมั่นคงในชีวิต
เป็นการช่วยลดความกังวลห่วงใยในครอบครัว สร้างขวัญและก าลังใจให้กับก าลังพลท าให้มีสมาธิ
มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติภารกิจที่ได้รับให้ส าเร็จ เป็นที่ยอมรับ ศรัทธา เชื่อมั่นต่อกองทัพบก สังคมภายนอก 
และประชาชนทั่วไปได้ 
 

วัตถุประสงค ์
 
1)  เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของก าลังพลในระดับกองร้อยหน่วยขึ้นตรงของกองพลพัฒนา

ที่ 3 
2)  เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการท างานของก าลังพลในระดับกองร้อยหน่วยขึ้นตรงของกองพล

พัฒนาที่ 3 
3)  เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระว่างคุณภาพชีวิตการท างาน ในด้านสภาพแวดล้อมของสถานที่

ปฏิบัติงานด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ การพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร 
ความก้าวหน้ามั่นคงในงาน ด้านการท างานร่วมกัน ด้านสิทธิส่วนบุคคล ด้านความสมดุลระหว่างชีวิต
และการท างานและด้านความเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของของก าลังพลในระดับกองร้อยหน่วยขึ้นตรงของกองพลพัฒนาที่ 3 
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ทบทวนวรรณกรรม 
 

1)  แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต 
 Richard E. Walton (Walton, 1974) ได้เสนอแนวคิดคุณภาพชีวิต ซึ่งปรากฎในหนังสือ 
Criteria for Quality of Working life ได้แบ่งออกองค์ประกอบส าคัญเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตไว้ 8 ด้าน 
ดังนี้ 

(1)  ปัจจัยด้านค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ (Adequate and Fair Compensation) 
ค่าตอบแทน หมายถึง การจ่ายให้กับการท างาน อาจจะเรียกเป็นค่าจ้าง หรือ เงินเดือนก็ได้ตาม
กฎหมายของประเทศไทยเรียกว่า ค่าจ้าง ซึ่งรวมถึงเงินเดือน ค่าล่วงเวลา เบี้ยขยัน โบนัสค่าตอบแทน
เป็นเงินประจ า เบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการ เป็นต้น ซึ่งค าว่า ค่าจ้าง (Wage) นั้น โดยทั่วไป ได้แก่ การจ่าย
ค่าจ้างโดยค านวณจากจ านวนชั่วโมงที่ท างาน ดังนั้น การจ่ายเงินจะจ่ายเงินเป็นรายเดือนตามจ านวน
ชั ่วโมงที ่ท างาน ส่วนค าว่า เงินเดือน (Salary) ใช้เป็นค่าตอบแทนในรูปแบบจากการจ่ายเงินใน
ช่วงเวลาหนึ่งเดือน และไม่คิดเงินเดือน ตามจ านวนชั่วโมงท่ีท างาน เงินเดือน จะใช้ตามฐานะต าแหน่ง 
ในทัศนะของนายจ้างนั้น ค่าจ้างที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างนั้นถือเป็นต้นทุนของการด าเนินธุรกิจ เป็นค่าแรง
ต่อหน่วยของการผลิต ซึ่งถือว่าเป็นต้นทุนที่ส าคัญอย่างยิ่งของธุรกิจ ส่วนในทัศนะของลูกจ้างนั้น 
ค่าจ้างเป็นวิธีการที่จัดให้ เพื่อตอบสนองความต้องการและความจ าเป็นตามมาตรฐานทั่วไปตาม
ความรู้สึกของลูกจ้าง  ซึ่งลูกจ้างมีความเชื่อว่า เขาควรได้รับค าจ้างมากเท่ากับลูกจ้างอ่ืนที่ท างานแบบ
เดียวกัน และในองค์กรเดียวกัน จะต้องได้รับค าจ้างอย่างเพียงพอ และต้องมากกว่าลูกจ้างที่มีความรู้
ประสบการณ์ ทักษะในการท างานที่น้อยกว่าการได้รับค่าจ้างจะเพียงพอหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับค่าจ้างที่
ได้รับนั้นสามารถลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ และความ   มีเงินเหลือเพ่ือการออมพอสมควร ตลอดจน
สามารถปรับเปลี่ยนอัตราได้ทันกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ และค่าครองชีพต่าง ๆ  ได้
ทัน โดยลูกจ้างส่วนมากมักจะมีความต้องการได้รับจ้างอย่างเป็นธรรมในแง่ของความคุ้มค่า ความ
เหมาะสมต่อสิ่งที่ตนได้ท าให้กับงาน และเป็นธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับลูกจ้างอื่น ๆ ค่าตอบแทนเป็น
สิ่งหนึ่งที่บอกถึงคุณภาพชีวิตการท างานได้ เนื่องจากบุคคลมีความต้องการทางเศรษฐกิจจะมุ่งท างาน
เพื่อให้ได้รับการตอบสนองทางเศรษฐกิจ ซึ่งความต้องการนี้เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการมีชีวิตรอด การ
ตัดสินเกี่ยวกับค่าตอบแทนนั้นควรพิจารณาในเรื่องความเพียงพอในการด ารงชีพ และความยุติธรรมซึ่ง
เป็นความสัมพันธ์ระหว่างค่าตอบแทนกับลักษณะงาน 

(2)  ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกลักษณะและปลอดภัย (Safe and Healthy  Environment ) 
หมายถึง การจัดสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เพื่ออ านวยความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 
ซึ่งรวมถึงการออกแบบและการจัดโรงงาน การติดตั้งเครื่องมือเครื่องใช้ในโรงงาน และการจัดเก็บวัสดุ
อุปกรณ์ วัตถุดิบ และอื่น ๆ ตลอดจนการติดต่อสื่อสารในโรงงาน โดยต้องอาศัยเทคนิคต่าง ๆ หลาย
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ประการ ในการจัดสภาพการปฏิบัติงานเพื่อก่อให้เกิดบริการต่าง ๆ จ าเป็น และช่วยให้เกิดสภาพการ
ปฏิบัติงานที่ดีและปลอดภัย รวมถึงสุขภาพกายและสุขภาพจิตด้วย ซึ่งสุขภาพกาย หมายถึง การที่มี
ร่างกายแข็งแรง มีพลานามัยสมบูรณ์ พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี 
ส่วนสุขภาพจิต หมายถึงความสามารถของบุคคลที่จะปรับตัวให้มีความพร้อมที่อยู่กับสังคมและ
สิ่งแวดล้อมได้ดี สัมพันธภาพดีกับบุคคล อ่ืน ๆ ด ารงชีวิตอยู่ได้ด้วยความสมดุลอย่างสุขสบาย สามารถ
ตอบสนองความต้องการของตนเองในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่มีข้อขัดแย้งภายในจิตใจ ซึ่งจะ
มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อสภาพทางกาย เพราะจิตใจเป็นที่มาแห่งอารมณ์ และความนึกคิด หากสภาพ
จิตใจไม่ปกติแล้ว สภาพกายก็ไม่อาจด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติ เนื่องจากสภาพจิตและสภาพกายไม่
อาจแยกออกจากกันได้ สุขภาพและความปลอดภัยของคนท่ีท างานในองค์กรย่อมส่งผลโดยตรงต่อการ
ปฏิบัติงาน เพราะหากผู้ปฏิบัติงานได้รับบาดเจ็บหรือ สุขภาพทรุดโทรมก็ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างเต็มที่ การป้องกันอันตรายที่อาจเกิดแก่พนักงาน ก็เท่ากับเป็นการป้องกันการเสียหายที่เกิดขึ้น
แก่องค์กร จึงควรที่จะส่งเสริมความปลอดภัยในการท างานและส่งเสริมสุขภาพของพนักงานอย่าง
สม ่าเสมอเพื่อความพร้อมในการปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานควรอยู่ ในสภาพแวดล้อมทางด้านร่างกาย
และสิ่งแวดล้อมของการท างานที่ป้องกัน อุบัติเหตุ และไม่เกิดผลเสียหายต่อสุขภาพ มีความมั่นคงใน
การจ้างงานและรายได้ 

(3)  ปัจจัยด้านการพัฒนาความรู ้ความสามารถของบุคลากร (Development of  
Human Capacities) คือ งานที่ท าต้องเป็นงานที่เปิดโอกาสให้ใช้ทักษะอย่างกว้างขวาง มีอิสระใน
การท างานและควบคุมตนเองได้ มีโอกาสรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการท างาน มีโอกาสร่วมวางแผน 
หรือตัดสินในในงานด้วย การพัฒนาความสามารถของบุคลากรในองค์กรเป็นเรื่องที่มีความส าคัญอย่าง
ยิ่งที่องค์กรต้องค านึงอยู่ตลอดเวลา เป็นเรื่องจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการพัฒนาการด้านความรู้อย่าง
ต่อเนื ่อง เพราะสภาพสังคม การเมือง เศรษฐกิจ มีการเปลี ่ยนแปลงตลอดเวลา  ทั ้งยังเป็นการ
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ทั้งภายในและภายนอกองค์กร การบริหารในองค์กรต่างๆ จึงต้องเน้นที่ความรู้ 
ความช านาญ และความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคคลากร ซึ่งการที่จะน าความรู้ เทคโนโลยีใหม่ ๆ 
เข้ามาใช้ ในองค์กร เข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน มีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องพัฒนาบุคลากรก่อนเพ่ือ
รองรับความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ นั้น โดยการใช้กระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งการ
ฝึกอบรม การสอนงาน การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน การพัฒนาทรัพยากรตนเองของบุคลากร การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการเพิ่มพูน ทักษะความรูดวามสามารถของทรัพยากรมนุษย์ที่มี
อยู่ให้เหมาะสมกับความต้องการ  ด้านการจ้างงานของประเทศ โดยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือ
การพัฒนาบุคคลเป็นเรื ่องที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานในการ
ปฏิบัติ สร้างความตื่นตัวให้กับพนักงานที่จะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ สร้างทัศนคติที่ดีต่อ
องค์กรและงาน มีความรับผิดชอบตลอดจนมีความพร้อมในการรับต าแหน่งใหม่ที่จะก้าวหน้าต่อไป 
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(4)  ปัจจัยด้านความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน (Growth and Security) มนุษย์ทุกคน
ต้องการโอกาส ความก้าวหน้าในชีวิตหรือการพัฒนาเติบโตในความต้องการของบุคคลนั้นอาจมีความ
แตกต่างของระดับความต้องการ เนื่องจากสภาพความต้องการของแต่ละบุคคลย่อมไม่เหมือนกัน ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละบุคคล อย่างเช่น ระดับการศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจทัศนคติ ค่านิยม เป็น
ตัน โดยทั่วไปบุคคลมักจะมีความต้องการสิ่งต่อไปนี้ คือ โอกาสที่จะก้าวหน้าที่การงาน ความมันคงใน
การท างาน มีสภาพการท างานที่ดี มีผู้บังคับบัญชาที่ดี มีความรู้ความเข้าใจในการปกครอง ได้รับการ
ยอมรับในฐานะที่เป็นสมาชิกคนหนึ่งของกลุ่ม ได้รับค่าจ้างที่เป็นธรรม ได้งานที่เหมาะสมหรือที่ชอบที่
สนใจ ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการก าหนดนโยบาย วิธีการในการปฏิบัติงาน ได้รับการ
ปฏิบัติอย่างเป็นธรรม โอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และความมันคงในการท างานนั้นเป็นส่วน
ส าคัญ ซึ่งหากบุคลากรในองค์กรนั้นได้รับความเจริญก้าวหน้าและมีความมั่นคงในการท างานแล้ว ก็จะ
มีความต้องการที่จะอยู่กับองค์กร หรือ ท างานไปจนกระทั่งเกษียณอายุ เพราะบุคคลทุกคนเมื่อท างาน
ก็หวังที่จะมีความก้าวหน้า คาดหวัง  ว่าจะได้รับความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคม หากบุคคลนั้น
ไม่ได้รับความเจริญก้าวหน้า ความคิดในการเปลี่ยนงานย่อมเกิดขึ้นในบุคคลนั้น ๆ การที่บุคคลจะ
เจริญก้าวหน้าหรือไม่นั้น การได้รับการเลื่อนต าแหน่งจะเป็นทางหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้า 
ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน ซึ่งควรมีหลักเกณฑ์ในการเลื่อนต าแหน่ง   ที่ชัดเจนและเป็นธรรม 
รวมทั้งสามารถอธิบายให้พนักงานในองค์กรเข้าใจได้เป็นอย่างดี งานที่ผู้ปฏิบัติงาน ได้รับมอบหมายมี
ผลต่อการคงไว้ซึ่ง ความสามารถของตนเอง และมีแนวทางหรือโอกาสในการเลื่อนต าแหน่งสูงขึ้น เปิด
โอกาสให้ใช้ ทักษะที่ก้าวหน้า มีความม่ันคงในการจ้างงานและรายได้ 

(5)  ปัจจัยด้านการบูรณาการทางสังคมการท างานร่วมกัน (Social Integration) การมี
ส่วนร่วมในเชิงสังคมแต่ละคนมีส่วนร่วมสังคมในองค์กร ไม่ว่าจะในแง่เป้าหมายขององค์กรต่างนิยม 
รับรู้ว่าเป็นส่วน หนึ่งของสังคมในองค์กรนั้น ๆ มีการรับรู้ว่าบุคคลแต่ละคนเป็นส่วนส าคัญขององค์กร 
และมีส่วนในความส าเร็จขององค์กร รวมทั้งความล้มเหลวขององค์กรด้วย จะเห็นได้ว่า จะมีลักษณะ
ของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในการรับรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่งความสัมพันธ์ในองค์กรจะมีสองลักษณะ 
คือ ความสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็นทางการ (Formal) และไม่เป็นการ( Informal) กรณีรูปแบบ
ความสัมพันธ์ที ่เป็นทางการ (Fomal) โครงสร้างตลอดจนกฎข้อบังคับต่าง ๆ จะเป็นตัวก าหนด 
รูปแบบของความสัมพันธ์อยู่แล้ว ส่วนรูปแบบความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นทางการ ( Informal) ถือว่าเป็น
ปัจจัยส าคัญท่ีจะเป็นตัวชี้ว่าองค์กรมีการบูรณาการทางสังคมหรือไม่ การที่ผู้ปฏิบัติเห็นว่าตนเองมีคุณ 
สามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จมีการยอมรับและร่วมมือกันท างานด้วยดี เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานปลอดจาก
อคติในการท างาน มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างเปิดเผย และสนับสนุนเกื้อกูลกันและกันทั้งใน
แนวราบและแนวดิ่ง 
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(6)  ปัจจัยสิทธิของพนักงานธรรมนูญในองค์กร (Constitutionalism) หมายถึง การ
บริหารจัดการที่ให้เจ้าหน้าที่ได้มีสิทธิปฏิบัติตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมาย และแสดงออกในสิทธิซึ่ง
กันและกัน หรือก าหนดแนวทางในการท างานร่วมกัน ซึ่งพิจารณาจากสิทธิในการปกป้องข้อมูลเฉพาะ
ตน การมีอิสระในการพูดเกี ่ยวกับตนเอง การปฏิบัติงาน ความเสมอภาคในเรื ่องกฎระเบียบ 
ค่าตอบแทน และความมั่นคงในงาน การเคารพต่อความเป็นมนุษย์ ลักษณะการท างานที่ตั้งอยู่บน
พื้นฐานของกระบวนการยุติธรรม ซึ่งได้แก่ วิถีชีวิต และวัฒนธรรมในองค์กรจะต้องเคารพในชีวิต
ส่วนตัวของแต่ละคน มีความเป็นธรรมในการพิจารณาและให้ผลตอบแทน รวมทั้งโอกาสที่  แต่ละคน
จะได้แสดงออกซึ่งความคิดเห็นอย่างเปิดเผย คือ มีเสรีภาพในการพูด มีความเสมอภาค และมีการ
ปกครองด้วยระเบียบ ข้อบังคับภายใต้กฎหมายที่ถูกต้อง วัฒนธรรม (Culture) ถือได้ว่าเป็น รูปแบบ
ของพฤติกรรม ซึ่งก าหนดความเชื่อถือด านิยม ของสมาชิกร่วมกันวัฒนธรรม จะเกิดจากสิ่งที่บุคคลพูด 
ท าและคิดภายในองค์กรหนึ่ง 

(7)  ปัจจัยด้านความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างาน (The Life Space) ในการท างาน
ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้ใช้ชีวิตในบทบาทอื่นบ้าง นอกจากการท างาน ต้องไม่ได้รับความ
คร ่าเคร่งกับการท างานมากเกินไป มีโอกาสในการพักผ่อนและใช้ชีวิตส่วนตัวอย่างเพียงพอ การท างาน
ของบุคคลหนึ่งควรมีความสมดุลกับบทบาทชีวิตของบุคคลนั้น ซึ่งควรมีสัดส่วนที่เหมาะสมระหว่าง
เวลาส าหรับการท างาน และเวลาส าหรับส่วนตัวหรือครอบครัว การท างานถือว่าเป็นส่วนส าคัญของ
มนุษย์ แต่สิ่งที่ควรค านึงอย่างมากคือการจัดสรรเวลาการแบ่งเวลาในการท างาน และเ วลาส าหรับ
ครอบครัว เพราะคนบางคนทุ่มเทในการท างานโดยทอดทิ้งส่วนอ่ืนไปหมด ท าให้การท างานกลายเป็น
ภัยที่บั่นทอนชีวิตของตนเองโดยไม่จ าเป็น ดังนั้น เราควรจัดแบ่งเวลาและใช้ชีวิตให้เหมาะสมและ
อย่างคุ้มค่า การท างานในองค์กรจึงมิได้เป็นเพียงปัจจัยเดียวในการด าเนินชีวิตขอมนุษย์ มนุษย์ทุกคน
ย่อมต้องการเวลาส่วนตัว นอกจากเวลาท างาน ทุกคนต้องการเวลาพักผ่อนของตัวเอง การพักผ่อนจะ
ท าให้คลายเครียด หายเหนื่อยรู้สึกสดชื่น ท าให้คนที่ก าลังรู้สึกเบื่อได้พ้นภาวะของความรู้สึกเบื่อได้
ชั่วขณะ เมื่อกลับเข้าท างานจะส่งผลดีต่อองค์กร 

(8)  ปัจจัยด้านความเกี ่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อสังคม (Social Relevance) คือ 
กิจกรรมที่ด าเนินไปในลักษณะที่ได้รับผิดชอบต่อสังคม เปิดโอกาสให้สมาชิกได้รับรู้และมีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งก่อให้เกิดการเพิ่มพูน  คุณความส าคัญของงานและอาชีพของผู้ปฏิบัติงาน 
คนเรานอกจากจะท าอะไรเพื่อตัวเอง เพื่อครอบครัวแล้วยังจ าเป็นต้องท าอะไร หรือประโยชน์ให้ผู้อ่ืน
ด้วยเช่นกัน ในส่วนหนึ่งของชีวิตคนเราต้องรู้จักท าประโยชน์ต่อส่วนรวมบ้างรู้จักเสียสละเวลา หรือ
สละความสุขส่วนตัวเพื่อประโยชน์แก่สังคม จึงจะท าให้ชีวิตคนเรานั้นมีคุณลักษณะกิจกรรมของ
องค์กรที่ด าเนินไปในลักษณะที่ได้รับผิดชอบต่อสังคมจะก่อให้เกิดคุณค่าความส าคัญของงาน และ
วิชาชีพในกลุ่มผู้ปฏิบัติ เช่น ความรู้สึกในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่รับรู้ว่า องค์กรของตนได้มีส่วนร่วม
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รับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่างๆ เมื่อบุคคลรู้ว่างานที่ตนเองปฏิบัติอยู่มีคุณค่า ก็จะเป็ นสิ่งจูงใจให้
บุคคลท างานเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายได้ ดังนั้นการค านึงถึงประโยชน์และความต้อการของสังคมนั้น
เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนควรจะมีและแท้จริงแล้วมนุษย์ก็มีความต้องการที่จะบริการหรือให้ประโยชน์แก่
สังคมด้วย เพราะต้องการเป็นที่ยอมรับในสังคมและรู้สึกชีวิตของตนมีคุณค่า 

2)  แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพการท างาน 
Peterson & Plowman (1953) ได้ให้แนวคิดองค์ประกอบของการวัดประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน ได้ให้แนวคิดใกล้เคียงกับ Harring Emerson โดยได้ตัดทอนบางข้อลงบ้างดหลือไว้ 4 ข้อ
ด้วยกัน คือ 1) คุณภาพของงาน (Quality) จะต้องมีคุณภาพสูง คือ ผู้ผลิตและผู้ใช้ได้ประโยชน์คุ้มค่า
และมีความพึงพอใจ ผลการท างานมีความถูกต้องได้มาตรฐาน รวดเร็ว นอกจากนี้ผลงานที่มีคุณภาพ
ควรก่อเกิดประโยชน์ต่อองค์กร และสร้างความพึงพอใจของลูกค้าหรือผู้มารับบริการ 2) ปริมาณงาน 
(Quantity) ปริมาณ งานที่เกิดขึ้นจะต้องเป็นไปตามความดาดหวังของหน่วยงาน โดยผลงานที่ปฏิบัติ
ได้ มีปริมาณที่เหมาะสมตามที่ก าหนดในแผนงานหรือเป้าหมายที่บริษัทวางไว้ และควรมีการวางแผน
บริหารเวลา เพื่อให้ได้ปริมาณงานตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 3) เวลา (Time) คือ เวลาที่ใช้ในการ
ด าเนินงาน จะต้องอยู่ในลักษณะที่ถูกต้องตามหลักการ เหมาะสมกับงาน และทันสมัย มีกรพัฒนา
เทคนิคการท างานให้สะดวกรวดเร็วขึ ้น 4) ค่าใช้จ่าย (Costs) ในการด าเนินกรทั ้งหมดจะต้อง
เหมาะสมกับงานและวิธีการคือ จะต้องลงทุนน้อย และได้ผลก าไรมากที่สุด ประสิทธิภาพในมิติของค่า
ใช่จ่ายหรือต้นทุนการผลิตได้แก่ การใช้ทรัพยากรด้านการเงิน คน วัสดุ เทคโนโลยีที่มีอยู่ อย่าง
ประหยัด คุ้มค่า และเกิดการสูญเสียน้อยที่สุด 

 

วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
กรอบแนวความคิดในการวิจัยครั้งนี้ ได้ใช้แนวคิด คุณภาพชีวิตในการท างาน 8 ด้าน ของวอล

ตัน (Walton, 1974 ) ได้เสนอแนวคิดคุณภาพชีวิตการท างานประกอบด้วยองค์ประกอบ 8 ประการ
คือ 1) การได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม (adequate and fair compensation) หมายถึง 
ค่าตอบแทนจากการท างานที่ได้รับเพียงพอที่จะด ารงชีวิตมาตรฐานสังคม ทั่วไปหรือไม่ ค่าตอบแทนที่
ได้รับมีความยุติธรรมหรือไม่ เมื่อเปรียบเทียบกับต าแหน่งของตนกับต าแหน่งอื่นที่มีลักษณะงาน
คล้ายกัน 2) สิ ่งแวดล้อมที ่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ (safe and healthy work condition) 
หมายถึง สถานที่ท างานสะอาดปราศจากการรบกวนจากแสง เสียงและกลิ่น มีสิ่งอ านวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ มีการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในการท างานซึ่งจะก่อให้เกิด
สุขภาพที่ดี 3) ความก้าวหน้าและความมั่นคงในการท างาน (growth and security) หมายถึง ความ
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เชื่อที่มีต่อความมั่งคงในหน้าที่การงาน สามารถใช้ความรู้ความสามารถของตนที่จะไปใช้ประโยชน์และ
มีโอกาสใช้ศักยภาพของตนให้ได้รับความเจริญก้าวหน้าในอนาคต 4) การพัฒนาความสามารถของ
บุคคล (development of human capacity) หมายถึง การให้บุคคลมีโอกาสท างานอย่างเต็ม
ความสามารถ มีโอกาสในการพัฒนาความรู้ความสามารถตลอดจนทักษะในการท างนซึ่งมีผลต่อ
ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง และความรู้สึกท้าทายในการท างาน  5) การบูรณาการทางสังคมหรือการ
ท างานร่วมกัน (Social integration) หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา 
การได้รับการยอมนับถือ ซึ่งผู้ปฏิบัติรู้สึกว่าตนมีค่าเป็นส่วนหนึ่งของสังคม  6 ) ธรรมนูญในองค์กร 
(constitutonaism) หมายถึง นโยบายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เป็นธรรมแก่ผู้ปฏิบัติงาน การมีสิทธิ
แสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน และมีการเคารพในสิทธิส่วนตัว  7) ความสมดุลระหว่างชีวิตงาน
กับชีวิตด้านอื่น ๆ (total life space) หมายถึงการก าหนดเวลาให้มีสัดส่วนที่พอเหมาะสมกับงาน 
ครอบครัว สังคม และตนเอง 8) การเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคม (social relevance) หมายถึง การให้
ความร่วมมือในการท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม การมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งจะก่อให้เกิด
คุณค่าความส าคัญของงานและอาชีพของผู้ปฏิบัติ มาเป็นตัวแปรอิสระ ส่วนประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ได้ใช้แนวคิดของ Peterson & Plowman (1953) แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน
คุณภาพงาน ด้านปริมาณงาน และด้านความรวดเร็วในการท างาน มาเป็นตัวแปรตาม ซึ่งสามารถสรุป
เป็นกรอบแนวคิดได้ดังนี้ 

 

 
 
ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการการศึกษา 
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กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ก าลังพลนายทหารชั้นประทวนในสังกัด กองร้อยและส่วน
หน่วยขึ้นตรง กองพลพัฒนาที่ 3 จ านวน 128 คน มีส่วนต่าง ๆ ดังนี้ 

กองบัญชาการ กองพลพัฒนาที่ 3     จ านวน  33 นาย 
 กองร้อยกองบัญชาการ กองพลพัฒนาที่ 3    จ านวน  38 นาย 
 กองร้อยเครื่องมือที่ 1 กองสนับสนุน กองพลพัฒนาที่ 3  จ านวน  57 นาย 

ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกบานี้ได้มาจากการประมาณค่าร้อยละ โดยก าหนดความ
เชื่อมั่น 9% ความกลาดเคลื่อนไม่เกิน 5% ซึ่งค านวณ ได้จากการค านวณ หาขนาดกลุ่มตัวอย่างจาก
สูตรการค านวณ ของทาโร ยามาเน (Yamane, 1973) โดยผู้วิจัยแจกแบบสอบถามด้วยตนเองและรับ
คืนมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ในการตอบแบบสอบถาม โดยน ามาวิเคราะห์ จ านวน 128 คน 
จากนั้นน าข้อมูลไปประมวลผลผ่านโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS และเสนอผลการศึกษาโดยใช้ค่าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉลี่ย    (X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การแจกแจงความถี่ (Frequency) 
การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วย t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-
way ANOVA) ในการวิเคราะห์ความแตกต่างตัวแปรเป็นรายกลุ่ม และเป็นรายคู่อีกครั้งโดยวิธี LSD 
และหาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการท างานกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใช้วิธีการ
วิเคราะห์สถิติ Multiple Linear Regressions 

 

ผลการศึกษา 
 

1)  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับชั้นยศจ่าสิบเอก ร้อยละ 23.44 มีอายุราชการ ต ่ากว่า 5 ปี 

ร้อยละ 32.81 ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ สายสามัญ/อาชีพ) ร้อยละ 45.31
สถานภาพสมรส ร้อยละ 52.34 จ านวนบุคคลในครอบครัว 3 - 4 คน ร้อยละ 51.56 มีรายได้ต่อเดือน 
10,000 – 15,000 บาท ร้อยละ 29.69 และมีเงินออมคือ มีเงินออม ไม่สามารถเก็บสะสมได้แน่นอน / 
สามารถออมได้ น้อยกว่า 1,000 บาท/เดือน ร้อยละ 49.22 

2)  คุณภาพชีวิตการท างาน 
(1)  ก าลังพลนายทหารชั้นประทวนในกองพลพัฒนาที่ 3 มีคุณภาพชีวิตการท างาน อยู่ใน

ระดับสูง เมื่อพิจารณารายด้าน สามารถเรียงล าดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้ ความเกี่ยวข้องแ ละ
ประโยชน์ต่อส่วนรวม รองลงมาคือ สภาพแวดล้อมของสถานที่ปฏิบัติงาน ตามด้วย การพัฒนา
ความสามารถของบุคลากร การท างานร่วมกัน ความก้าวหน้าและความมั่นคงในการท างาน ด้านสิทธิ
ส่วนบุคคล ความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างาน และค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ  
ตามล าดับ 
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(2)  ด้านสภาพแวดล้อมของสถานที่ปฏิบัติงาน อยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณารายข้อ 
พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ หน่วยงานมีการตรวจสุขภาพของบุคลากรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ
หน่วยงานมีระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรเป็นอย่างดี  

(3)  ก าลังพลนายทหารชั้นประทวนในกองพลพัฒนาที่ 3 มีคุณภาพชีวิตการท างาน ด้าน
ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุดคือ ค่าตอบแทนที่ได้รับเหมาะสมกับความสามารถและประสบการณ์ และได้รับความ
ยุติธรรมในการประเมินผลงานเพื่อปรับขั้นเงินเดือนประจ าปี 

(4)  ก าลังพลนายทหารชั้นประทวนในกองพลพัฒนาที่ 3 มีคุณภาพชีวิตการท างาน ด้าน
การพัฒนาความสามารถของบุคลากร อยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุดคือ  ผู้บังคับบัญชาเปิดโอกาสให้แสดงศักยภาพในการท างานอย่างเต็มที่  และท่านมีการพัฒนา
ความรู้ ความสามารถ ทักษะสมรรถภาพ สุขภาพของตนเองอยู่เสมอ 

(5) ด้านความก้าวหน้าและความม่ันคงในการท างาน อยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณารายข้อ 
พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ท่านเชื่อว่าการได้ปรับเลื่อนต าแหน่งสูงขึ้นในองค์กรท าให้มีความ
มั่นคงในชีวิตมากขึ้น 

(6)  ด้านการท างานร่วมกัน อยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุดคือ ท่านได้เข้าร่วมกิจกรรม หรืองานต่าง ๆ ของหน่วยงานอยู่เสมอ 

(7)  ด้านสิทธิส่วนบุคคล อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุดคือ  บุคลากรในหน่วยงานเคารพต่อสิทธิ และหน้าที่ของร่วมงาน 

(8)  ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างาน อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อ 
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ท่านมีเวลาที่จะเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานได้ 

(9)  ท างาน ด้านความเกี่ยวข้องและประโยชน์ต่อส่วนรวม อยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาราย
ข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ หน่วยงานให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ ในการท ากิจกรรมเพ่ือ
สาธารณะประโยชน์ 

3)  ประสิทธิภาพการท างาน 
(1)  ก าลังพลนายทหารชั้นประทวนในกองพลพัฒนาที่ 3 มีประสิทธิภาพการท างาน อยู่

ในระดับสูง  เมื่อพิจารณารายด้าน สามารถเรียงล าดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้ ด้านคุณภาพของงาน 
และด้านปริมาณความถูกต้องในงานตามเวลาที ่ รองลงมาคือ ด้านการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  
ตามล าดับ 

(2)  ด้านคุณภาพของงาน อยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณารายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ 
งานที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติได้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์เสมออ 
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(3)  ด้านปริมาณความถูกต้องในงานตามเวลาที่ก าหนดคุณภาพของงาน อยู่ในระดับสูง 
เมื่อพิจารณารายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ตรงต่อเวลาและบริหารเวลาได้อย่างเหมาะสม 

(4)  ด้านการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า อยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณารายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุดคือ มีการน าเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อความสะดวก และประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

4)  การทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานที่ 1 ลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย ที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานต่างกัน 

(1)  ระดับชั้นยศ ที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน ที่
ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 

(2)  อายุราชการ ที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน  ที่
ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 

(3)  ระดับการศึกษา ที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน 
ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

(4)  สถานภาพ ที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน  ที่
ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 

(5)  จ านวนบุคคลในครอบครัว ที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่
แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

(6)  รายได้ต่อเดือน ที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน 
ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

(7)  การมีเงินออม ที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน ที่
ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 

สมมติฐานที่ 2 คุณภาพชีวิตในการท างานมีผลต่อผลประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
คุณภาพชีวิตในการท างานด้านการพัฒนาความสามารถของบุคลากร ด้านสิทธิส่วนบุคคล 

ความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างาน และความเกี่ยวข้องและประโยชน์ต่อส่วนรวม ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของก าลังพลนายทหารชั้นประทวนในกองพลพัฒนาที่ 3 ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

ทั้งนี้ได้สรุปการทดสอบสมมติฐาน ดังตารางที่ 1 และ 2 
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ตารางท่ี 1  แสดงการสรุปผลการทดสอบสมมติฐานลักษณะส่วนบุคคล  
 

ตัวแปร สถิติ ผลการทดสอบ 

ระดับชั้นยศ F-Test ไม่สอดคล้อง 
อายุราชการ F-Test สอดคล้อง 
ระดับการศึกษา F-Test ไม่สอดคล้อง 
สถานภาพ F-Test สอดคล้อง 
จ านวนบุคคลในครอบครัว F-Test ไม่สอดคล้อง 
รายได้ต่อเดือน F-Test ไม่สอดคล้อง 
การมีเงินออม F-Test ไม่สอดคล้อง 

 
ตารางท่ี 2  แสดงการสรุปผลการทดสอบสมมติฐานคุณภาพชีวิตในการท างาน 
 

ตัวแปร สถิติ ผลการทดสอบ 

สภาพแวดล้อมของสถานที่ปฏิบัติงาน MRA ไม่สอดคล้อง 
ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ MRA ไม่สอดคล้อง 
การพัฒนาความสามารถของบุคลากร MRA สอดคล้อง 
ความก้าวหน้าและความมั่นคงในการท างาน MRA ไม่สอดคล้อง 
การท างานร่วมกัน MRA ไม่สอดคล้อง 
ด้านสิทธิส่วนบุคคล MRA สอดคล้อง 
ความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างาน MRA สอดคล้อง 
ความเกี่ยวข้องและประโยชน์ต่อส่วนรวม MRA สอดคล้อง 

 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
ผู้วิจัยอภิปรายผลตามสมมติฐานการวิจัยดังต่อไปนี้ 

 สมมติฐานที่ 1 ลักษณะส่วนบุคคล ที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ต่างกัน พบว่า อายุราชการ และสถานภาพ ที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
แตกต่างกัน  ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
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1)  อายุราชการ แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกำลังพล
นายทหารชั้นประทวนในกองพลพัฒนาที่ 3  ซึ่ง ผลการวิจัยพบว่า กำลังพลนายทหารชั้นประทวนใน
กองพลพัฒนาที่ 3 ที่มีอายุ 11 – 15 ปี มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงที่สุด อาจเป็นเพราะเมื่อ
อายุราชการ หรืออายุงานที่มากขึ้น จะส่งผลให้กำลังพลนายทหารนั้นเกิดความทุ่มเทและผูกพันในการ
ทำงานที่มากขึ้น ย่อมส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิ่มนวน 
ทองแสน (2558) ได้ศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานกลุ่มธุรกิจ 
ผลิตเครื่องสำอาง” ผลการศึกษาพบว่า อายุงานที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานแตกต่างกัน 

2)  สถานภาพ แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัต ิงานของกำลังพล
นายทหารชั้นประทวนในกองพลพัฒนาที่ 3 ซึ่ง ผลการวิจัยพบว่า กำลังพลนายทหารชั้นประทวนใน
กองพลพัฒนาที่ 3 ที่มีสถานภาพหย่าร้าง มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงที่สุด อาจเป็นเพราะ 
สถานภาพ เป็นขั้นตอนการดำรงชีวิตของการมีครอบครัว การดำรงชีวิตในแต่ละ ขั้นตอนเป็นสิ่งที่มี
อิทธิพลต่อความต้องการ ทัศนคติ ค่านิยมของบุคคลทำให้เกิดพฤติกรรมที่ต่างกันออกไป ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ณัดดา ทิพย์จันทา (2562) ที่ศึกษา “แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการของสายการบบินไทยแอร์เอเชีย” ผลการวิจัยพบว่า สถานภาพ มีผลต่อการปฏิบัติงานของ
พนักงาน  

สมมติฐานที่ 2 คุณภาพชีวิตในการทำงานมีผลต่อผลประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พบว่า 
คุณภาพชีวิตในการทำงานด้านการพัฒนาความสามารถของบุคลากร ด้านสิทธิส่วนบุคคล ความสมดุล
ระหว่างชีวิตและการทำงาน และความเกี่ยวข้องและประโยชน์ต่อส่วนรวม ส่งผลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน ของกำลังพลนายทหารชั้นประทวนในกองพลพัฒนาที่ 3 ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 
0.05 สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

1)  ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคลากร ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ของกำลังพลนายทหารชั้นประทวนในกองพลพัฒนาที่ 3 อาจเป็นเพราะ การที่บุคคลมีโอกาสทำงาน
อย่างเต็มความสามารถ มีโอกาสในการพัฒนาความรู้ความสามารถตลอดจนทักษะในการทำงนซึ่งมีผล
ต่อความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง และความรู้สึกท้าทายในการทำงาน ย่อมสร้างความภาคภูมิใจให้แก่บุ
คลลนั้น และส่งผลให้ เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กิติคุณ ซื่อสัตย์
ดี (2556) ได้ศึกษาเรื่อง “คุณภาพชีวิตการทำงานกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานชว
เลข สังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาผแทนราษฎร” ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะของงานที่ส่งเสริมความ
เจริญเติบโต ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานชวเลข สังกัดสำนักงานเลขาธิการ
สภาผแทนราษฎร 
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2) ด้านสิทธิส่วนบุคคล ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของกำลังพลนายทหาร
ชั ้นประทวนในกองพลพัฒนาที่ 3 อาจเป็นเพราะการที ่ผู ้บังคับบัญชาไม่ก้าวก่ายเรื ่องส่วนตัวที่
เกี่ยวข้องกับการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาไม่ก้าวก่ายเรื่องส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับการ
ทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา รวมถึงการเพื่อนร่วมงานเคารพต่อสิทธิ และหน้าที่ของร่วมงาน ย่อมทำ
ให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานได้อย่างอิสระ และสบายใจ ย่อมส่งผลให้งานี่ปฏิบัติมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ กิติคุณ ซื่อสัตย์ดี (2556) ได้ศึกษาเรื่อง “คุณภาพชีวิตการทำงานกับประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานชวเลข สังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาผแทนราษฎร” ผลการวิจัย
พบว่า การเคารพสิทธิส่วนบุคลล ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานชวเลข สังกัด
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

3)  ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ของกำลังพลนายทหารชั้นประทวนในกองพลพัฒนาที่ 3 อาจเป็นเพราะ หากพนักงานมีสมดุลชีวิตกับ
การทำงาน (Work Life Balance) จะก่อให้เกิดความพึงพอใจและประสิทธิภาพการทำงาน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐพันธุ ์ ตติยาภรณ์ และ ธนายุ ภู ่ว ิทยาธร (2559) ได้ศึกษาเรื ่อง 
“ความสัมพันธ์ระหว่างความสมดุลของชีวิตกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลสุ
ราษฎร์ธานี”  พบว่า ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลสุราษฎร์ ธานีมี
ความสัมพันธ์กันเชิงเส้นตรงกับความสมดุลของชีวิต อยู่ในระดับสูงมาก 

4)  ความเกี่ยวข้องและประโยชน์ต่อส่วนรวม ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ของกำลังพลนายทหารชั้นประทวนในกองพลพัฒนาที่ 3 อาจเป็นเพราะ การที่บุคคลตระหนักถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการที่ภาพลักษณ์ของหน่วยงานเป็นที่ยอมรับสำหรับบุคคลภายนอก ย่อม
เป็นคุณภาพชีวิตที่ดีและส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน ซึ่งขัดแย้งกับงานวิจัยของ กิติคุณ ซื่อสัตย์ดี 
(2556) ได้ศึกษาเรื่อง “คุณภาพชีวิตการทำงานกับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานชว
เลข สังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาผแทนราษฎร” ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กับสังคมโดยตรงไม่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานชวเลข สังกัด
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

1)  ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
จากการวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตในการทำงานมีผลต่อผลประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

พบว่า คุณภาพชีวิตในการทำงานด้านการพัฒนาความสามารถของบุคลากร ด้านสิทธิส่วนบุคคล 
ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน และความเกี่ยวข้องและประโยชน์ต่อส่วนรวม ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของกำลังพลนายทหารชั ้นประทวนในกองพลพัฒนาที่ 3 ผู ้ว ิจัย
เสนอแนะโดยส่งเสริมปัจจัยเหล่านี้ในส่วนที่มีค่าเฉลี่ยน้อยเพื่อสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานต่อไป 
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(1)  ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคลากร พบว่าข้อคำถามที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ 
“ท่านมีโอกาสไปศึกษาดูงานหรือเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ
อย่างต่อเนื่อง” ดังนั้นหน่วยงานท่านสนับสนุนให้ศึกษาต่อเพื่อเพิ่มวุฒิการศึกษาในการเลื่อนตำแหน่ง
งาน” ควรส่งเสริมเก่ียวกับสวัสดิการ 

(2)  ด้านสิทธิส่วนบุคคล พบว่าข้อคำถามที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ “ผู้บังคับบัญชาไม่ก้าว
ก่ายเรื ่องส่วนตัวที ่เกี ่ยวข้องกับการทำงานของผู ้ใต้บังคับบัญชา” ดังนั ้นผู ้ยบังคับบัญชาควรให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานได้อย่างอิสระ และไม่ก้าวก่ายเรื่องส่วนตัว 

(3)  ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน พบว่าข้อคำถามที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคื อ 
“ท่านมีช่วงเวลาสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจหรือทำกิจกรรมที่ต้องการ” ดังนั ้นองค์กรควรเพ่ิม
สวัสดิการเกี่ยวกับวันหยุดประจำปีให้แก่พนักงาน 

(4)  ความเกี่ยวข้องและประโยชน์ต่อส่วนรวม พบว่าข้อคำถามที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ 
“ท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่หน่วยงานของท่านจัดขึ้นเพื่อสังคมหรือสาธารณประโยชน์” ดังนั้น
หน่วยงานควรส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมหรือสาธารณประโยชน์ให้มากขึ้น 

2)  ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป 
(1)  ควรมีการศึกษาตัวแปรอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม เช่น ความผูกพันธ์องค์การ ความทุ่มเทในการ

ทำงาน แรงจูงใจในการทำงาน เป็นต้น เพ่ือให้ได้รายละเอียดและผลการวิจัยที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 
(2)  ควรศึกษาปัญหาเฉพาะเจาะจงเพิ่มมากขึ้น เช่น ด้านความสอดคล้อง ปัญหาหนี้สิน

ของก าลังพล ปัญหาด้านความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและชีวิตการท างาน ศึกษาอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อหาแนวทาง กลยุทธ์ให้บุคลากรในองค์การมีประสิทธิภาพในการทำงานอันจะนำ
องค์กรประสบความสำเร็จ 

(3)  ควรทำการศึกษาเชิงผสมผสานระหว่างการศึกษาเชิงคุณภาพผสมปริมาณเพื่อให้ได้
ข้อมูลเชิงลึกถึงอารมณ์ความรู้สึกของกำลังพลและผู้บังคับบัญชาเพ่ิมเติม   

ผลการศึกษาและข้อเสนอแนะทั้งหมด สามารถสรุปได้ตามภาพที่ 2 
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วัตถุประสงค์ 

เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิต

ของก าลังพลในระดับ

กองร้อยหน่วยขึ้นตรงของ

กองพลพัฒนาท่ี 3 

เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการ

ท างานของก าลังพลใน

ระดับกองร้อยหน่วยขึ้นตรง

ของกองพลพัฒนาท่ี 3 

เพื่อศึกษาความสมัพันธ์ระว่าง

คุณภาพชีวิตการท างาน กับ

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

ของก าลังพลในระดับกองร้อย

หน่วยข้ึนตรงของกองพลพัฒนาท่ี 3 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับชั้น

ยศจ่าสิบเอก มีอายุราชการ ต ่ากวา่ 5 ป ี

ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย 

หรือ สายสามัญ/อาชีพ) สถานภาพสมรส 

34 จ านวนบุคคลในครอบครัว 3 - 4 คน 

มีรายได้ต่อเดือน 10,000 – 15,000 บาท 

และมีเงินออมคือ มีเงินออม ไม่สามารถ

เก็บสะสมได้แน่นอน / สามารถออมได้ 

น้อยกว่า 1,000 บาท/เดือน 

อายุราชการ สถานภาพ 

ส่งผลต่อประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน ของก าลัง

พลนายทหารชั้นประทวน

ในกองพลพัฒนาท่ี 3 

คุณภาพชีวิตในการท างานด้านการ
พัฒนาความสามารถของบุคลากร 
ด้านสิทธิส่วนบุคคล ความสมดุล
ระหว่างชีวิตและการท างาน และ
ความเกี ่ยวข้องและประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม ส่งผลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏ ิบ ัต ิ งาน ของก  าล ั งพล
นายทหารชั ้นประทวนในกองพล
พัฒนาท่ี 3 

 

ข้อแสนอแนะจากการวิจัย 
    1. หน่วยงานท่านสนับสนุนให้ศึกษาต่อเพื่อเพิ่ม
ว ุฒ ิการศึกษาในการเลื ่อนตำแหน่งงาน” ควร
ส่งเสริมเกี่ยวกับสวัสดิการ 
    2. ผู้บังคับบัญชาควรให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำงาน
ได้อย่างอิสระ และไม่ก้าวก่ายเรื่องส่วนตัว 
    3. องค์กรควรเพิ ่มสวัสดิการเกี ่ยวกับวันหยุด
ประจำปีให้แก่พนักงาน 
    4. หน่วยงานควรส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมหรือ
สาธารณประโยชน์ให้มากขึ้น 

 

ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป 
    1) ควรมกีารศึกษาตวัแปรอื่น ๆ เพิม่เตมิ เชน่ ความผกูพนัธ์
องค์การ ความทุ่มเทในการทำงาน แรงจูงใจในการทำงาน เป็นต้น 
เพื่อให้ได้รายละเอียดและผลการวิจยัที่ครอบคลุมมากยิ่งขึน้ 
    2) ควรศกึษาปัญหาเฉพาะเจาะจงเพิ่มมากขึ้น เชน่ ด้านความ
สอดคล้อง อุปสรรค เพือ่หาแนวทาง กลยทุธ์ให้องค์การประสบ
ความสำเร็จ 
    3) ควรทำการศึกษาเชิงผสมผสานระหวา่งการศกึษาเชิงคุณภาพ
และปริมาณเพือ่ให้ได้ข้อมูลเชิงลกึถึงอารมณ์ความรู้สกึของกำลังพล
และผู้บังคับบัญชาเพิม่เติม   

ผลการวิจัย 

ข้อแสนอแนะ 
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การศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน  

 กรณีศึกษาชุมชนวัฒนธรรมลาวเวียง ต าบลหาดสองแคว  
อ าเภอตรอน จังหวัดอตุรดติถ์ 

 
สุกัญญา  กันปาน*

 

บทคัดย่อ 
 

 การค้นคว้าอิสระ เรื่อง การศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน กรณีศึกษาชุมชนวัฒนธรรมลาวเวียง ต าบลหาดสองแคว อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และน าเสนอรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ชุมชนวัฒนธรรมลาวเวียง   
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนในชุมชนวัฒนธรรมลาวเวียงที่อาศัยอยู่ในต าบลหาด
สองแคว อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 482 คน โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
ข้อมูลการวิจัย คือ แบบสอบถาม น ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และท าการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ด้วยการใช้สถิติ T-test ส าหรับเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
ตัวแปรอิสระ 2 กลุ่ม (Independent Samples T-test) และใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (F-test หรือ One-way ANOVA) ส าหรับเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรต้นที่มี 
3 กลุ่มขึ้นไป โดยมีนัยส าคัญท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 และหากพบความแตกต่างอย่างนัยส าคัญ
ทางสถิติ จะท าการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยแบบรายคู่  
 ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุ
ระหว่าง 41 – 50 ปี มีการศึกษาระดับประถมศึกษา ประกอบอาชีพรับจ้าง และอาศัยอยู่ในพื้นที่
ชุมชนลาวเวียงระยะเวลามากกว่า 20 ปี ขึ้นไป การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท่องเที่ยว
โดยชุมชน กรณีศึกษาชุมชนวัฒนธรรมลาวเวียง ต าบลหาดสองแคว อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 
โดยรวมอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 2.50 เมื่อพิจารณาในรายด้านพบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก โดย

 
*นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติอยู่ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 2.66 
รองลงมาคือ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 2.52 และด้านการมีส่วน
ร่วมในการประเมินผลอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 2.32 ตามล าดับ 
 การเปรียบเทียบความแตกต่างปัจจัยส่วนบุคลกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษาชุมชนวัฒนธรรมลาวเวียง ทั้ง 3 ด้าน ดังนี้ ในด้านการตัดสินใจ พบว่า 
ระดับการศึกษา อาชีพ และระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่แตกต่างกัน จะมีผลต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่แตกต่างกัน ในด้านการปฏิบัติ พบว่า อายุ และระดับ
การศึกษาที่แตกต่างกัน จะมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่
แตกต่างกัน และในด้านการประเมินผล พบว่า อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพที่แตกต่างกัน จะมีผล
ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05  
 นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้น าเสนอรูปแบบการมีส่วนร่วม “LAOS VIENG” ซึ่งเป็นรูปแบบที่เป็น
ลักษณะเฉพาะของชุมชนลาวเวียง ต าบลหาดสองแคว อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยสามารถ
สร้างเป็นค่านิยม (Core Value) ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นความเชื่อหลักของชุมชนลาวเวียง และแสดงถึง
ลักษณะเฉพาะตัวของชุมชนวัฒนธรรมลาวเวียง 
 ส าหรับข้อเสนอแนะ ของการมีส่วนร่วมในด้านการตัดสินใจ เน้นการมีส่วนร่วมในข้ันตอนการ
วางแผนขั้นตอนการท างานของกิจกรรมการจัดการท่องเที่ยวโดยชุม ด้วยความร่วมมือของภาครัฐ 
ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน ในด้านการ
ปฏิบัติ เน้นการบูรณาการร่วมกันของคนในพ้ืนที่ ด้วยการแบ่งการท างานเป็นทีมเพ่ือร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
หรือร่วมกันพัฒนารูปแบบกิจกรรมได้อย่างทั่วถึง และในด้านการประเมินผล ควรมีการสร้างความรู้
และความเข้าใจในการมีส่วนร่วมด้านการประเมินผล เพื่อร่วมประเมินผลสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อสังคม
หรือวัฒนธรรมของชุมชนลาวเวียง อันเกิดจากการท่องเที่ยว และเพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
พ้ืนที่และความยั่งยืนของการท่องเที่ยวในชุมชนวัฒนธรรมลาวเวียง 
 
ค าส าคัญ:  การมีส่วนร่วมของประชาชน การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ชุมชนวัฒนธรรมลาวเวียง 
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บทน า 

 
การท่องเที ่ยวเป็นอุตสาหกรรมภาคบริการที ่มีความส าคัญมีผลต่อระบบเศรษฐกิจของ

ประเทศชาติ สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นอย่างมาก ซึ่งปัจจุบันการท่องเที่ยวในประเทศไทย 
มีรูปแบบและกิจกรรมการท่องเที ่ยวที ่หลากหลาย สามารถดึงดูดนักท่องเที ่ยวทั ้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติให้เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย และการท่องเที่ยวอีกหนึ่งรูปแบบที่เป็นการส่งเสริมให้
นักท่องเที ่ยวได้ท่องเที ่ยวอย่างสร้างสรรค์ สร้างประสบการณ์การท่องเที ่ยวรูปแบบใหม่ให้แก่
นักท่องเที่ยว ให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนท้องถิ่น และเป็น การอนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่กับชุมชนอย่างยั่งยืนนั้นก็คือ การท่องเที่ยวโดยชุมชน  
 การท่องเที ่ยวโดยชุมชน (Community-Based-Tourism: CTB) ท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์
ค านึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม โดยเป็นการท่องเที่ยวที่คนในท้องถิ่นเข้ามา
มีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวและการเรียนรู้ในชุมชน เน้นถึงการสร้างศักยภาพของคนท้องถิ่น 
และเป็นการท่องเที่ยวที่ไม่ท าลายวิถีชีวิตเดิมหรือทรัพยากรของชุมชนที่มีอยู่ (โครงการท่องเที่ยวเพ่ือ
ชีวิตและธรรมชาติ, 2540) ซึ่งหลักการท างานของการท่องเที่ยวโดยชุมชนนั้น การท่องเที่ยวโดยชุมชน
ต้องมาจากความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง สมาชิกในชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน สร้างการเรียนรู้ ข้อตกลงร่วมกันในชุมชนและสร้างเครือข่ายกับทุก
ภาคส่วนในชุมชน เพื ่อร่วมมือกันในการบริหารจัดการท่องเที ่ยวในชุมชนอย่างยั ่งยืนและมี
ประสิทธิภาพ (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2551)   

ชุมชนวัฒนธรรมลาวเวียง ต าบลหาดสองแคว อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นชุมชนที่มีวิถี
ชีวิตแบบเรียบง่าย พอเพียง มีวิถีวัฒนธรรมแบบล้านช้าง โดยคนในชุมชนส่วนใหญ่มีเชื้อสายลาว
เวียงจันทน์ มีการสืบสานประเพณีท้องถิ่นที่มีการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษในสมัยรัชกาลที่ 3 เช่น 
ภาษาถ่ิน การแต่งกายแบบท้องถิ่น อาหารพื้นบ้าน ประเพณีหาบจังหัน เพ่ือน าอาหารคาวหวานเข้าวัด 
เป็นประเพณีหนึ่งเดียวในประเทศที่ยังคงอยู่ในประเทศไทย งานย้อนรอยการเสด็จประพาสต้นรัชกาล
ที่ 5 หรือประเพณีขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน ้าน่าน มีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมที่หลากหลาย เช่น ถนนสายวัฒนธรรมชุมชนลาวเวียงหาดสองแคว เป็นพ้ืนที่เพ่ือเปิดโอกาส
ให้คนในชุมชนได้มาท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน มีการจ าหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรมและเกษตรกรรม 
การแสดงศิลปวัฒนธรรม การสาธิตทางวัฒนธรรมด้านความรู้เชิงช่างภูมิปัญญาชาวบ้านและปราชญ์
ท้องถิ่น อาหารพื้นบ้านที่คงความเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ท้องถิ่นของชุมชนลาวเวียง เป็นการ
สร้างรายได้ให้กับคนชุมชน อีกทั้งยังก่อให้เกิดความสัมพันธ์และสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีในระดับชุมชน
รวมถึงนักท่องเที่ยวที่ได้เข้ามาท่องเที่ยวในชุมชน ด้วยเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมลาว
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เวียงที่โดดเด่นนี้ จึงท าให้ชุมชนวัฒนธรรมลาวเวียง ต าบลหาดสองแคว เป็นชุมชนต้นแบบของจังหวัด
อุตรดิตถ์ ที่ได้รับรางวัลชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประจ าปี 2561 “ระดับดี” จากกรมส่งเสริม
วัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม (องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว, 2561) และได้รับการรับรอง
มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย จากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นรูปแบบการ
ท่องเที่ยวโฮมสเตย์ที่จัดบริการอยู่ในระดับมาตรฐาน อีกทั้งได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน ชุมชน
คุณธรรมกว่า 22,000 ชุมชนทั่วประเทศไทย ที่กระทรวงวัฒนธรรมคัดเลือกให้เป็น "ชุมชนคุณธรรม
พลังบวร" หรือชุมชนต้นแบบในน้อมน าศาสตร์พระราชา และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาต่อยอดทุน
ทางวัฒนธรรม เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนอย่างยั่งยืน ตามนโยบายของ
รัฐบาลที่ได้ประกาศใช้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559–2564) ซึ่งเป็นแผน
ระดับชาติ ด้านการส่งเสริมคุณธรรมโดยการน าพลังประชารัฐและพลังบวร (บ้าน วัด โรงเรียน) มา
สร้างสังคมไทยให้เป็น "สังคมคุณธรรมที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งจาก
ภายในเพื่อให้ทุกคน  ทุกครอบครัว ทุกชุมชน ทุกองค์กร และทุกหน่วยงานให้มีคุณธรรม (กระทรวง
วัฒนธรรม, 2562) 

กล่าวได้ว่า ชุมชนวัฒนธรรมลาวเวียง ต าบลหาดสองแคว เป็นชุมต้นแบบที่มีการบริหาร
จัดการ การท่องเที่ยวโดยคนชุมชนที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน การส่งเสริมให้คนใน
ชุมชนเกิดการทนุ บ ารุง รักษา อนุรักษ์ สืบสาน มีคุณธรรม น้อมน าศาสตร์พระราชาและปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมในชุมชน และมีการจัดการที่เน้นปฏิสัมพันธ์ระหว่างคน
ในชุมชนท้องถิ่นกับธรรมชาติ เป็นการเกื้อหนุนกันระหว่างการอนุรักษ์ทรัพยากรส าหรับการท่องเที่ยว
และการพัฒนาของชุมชนท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็งผ่านการบริหารจัดการที่ดี เพื่อให้ชุมชนได้น า
ศักยภาพของทรัพยากรที่มีอยู่ ทั้งคน ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีและ
วิถีชีวิต มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยคนในชุมชนอย่างยั่งยืน  
 จากเหตุผลข้างต้น ผู้วิจัยเห็นว่าชุมชนวัฒนธรรมลาวเวียง ต าบลหาดสองแคว อ าเภอตรอน 
จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นชุมชนต้นแบบของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เน้นการมีร่วมของประชาชน
ในพื้นที่เป็นส าคัญอย่างแท้จริง และสร้างชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นให้กับ
จังหวัดอุตรดิตถ์ จึงเป็นพื้นที่ส าคัญที่ควรแก่การศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน และน าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่องานด้านวิชาการ ภาคส่วนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนและ
สามารถน าผลการวิจัยไปปรับใช้ในการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ที่มีบริบทใกล้เคียงกันต่อไป 
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ค าถามการวิจัย 
 
1)  สภาพปัจจุบันของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท่องเที ่ยวโดยชุมชน 

กรณีศึกษา ชุมชนวัฒนธรรมลาวเวียง ต าบลหาดสองแคว อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นอย่างไร 
2)  รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษาชุมชน

วัฒนธรรมลาวเวียง ต าบลหาดสองแคว อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นอย่างไร 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 
1)  เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวโดย

ชุมชนกรณีศึกษาชุมชนวัฒนธรรมลาวเวียง ต าบลหาดสองแคว อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 
2)  เพื่อน าเสนอรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

กรณีศึกษาชุมชนวัฒนธรรมลาวเวียง ต าบลหาดสองแคว อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
1)  ทราบถึงสภาพปัจจุบันของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวโดย

ชุมชน กรณีศึกษาชุมชนวัฒนธรรมลาวเวียง ต าบลหาดสองแคว อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 
2)  ได้รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษา

ชุมชนวัฒนธรรมลาวเวียง ต าบลหาดสองแคว อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 
3)  น ารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษา

ชุมชนวัฒนธรรมลาวเวียง ต าบลหาดสองแคว อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ไปใช้ในการพัฒนาการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวในพื้นที่ท่ีมีบริบทใกล้เคียงกัน 

 

การทบทวนวรรณกรรม 
  

แนวคิดการมีส่วนร่วม 
 ความหมายของการมีส่วนร่วม 
 ค าว่า “การมีส่วนร่วม” หรือในภาษาอังกฤษใช้ค าว่า “Participation” มีนักวิชาการหลาย
ท่านได้ให้ความหมายการมีส่วนร่วมไว้ มีทั้งความหมายที่คล้ายคลึงกันและแตกต่างกันไปตามความ
เข้าใจ และประสบการณ์ของแต่ละบุคคลไว้ดังนี้ 
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 การมีส่วนร่วม (Participation) คือ การมีส่วนร่วมในการกระท าบางอย่างหรือบางเรื่อง หรือ
การที่บุคคลกระท าการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือในประเด็นที่บุคคลนั้นสนใจ ไม่ว่าเขาจะได้ปฏิบัติการ
เพื่อแสดงถึงความสนใจอย่างจริงจังหรือไม่ก็ตาม และไม่จ าเป็นที่บุคคลนั้นจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมนั้นโดยตรงก็ได้ แต่การมีทัศนคติ ความคิดเห็น ความสนใจ ห่วงใย ก็เพียงพอแล้วที่จะเรียกว่า
เป็นการมีส่วนร่วมได้ (เรณุมาศ รักษาแก้ว, 2559) 
 คะนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม และคณะ (2545) ให้ความหมายการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public 
Participation) หมายถึง การกระจายโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการบริหารเกี ่ยวกับ การ
ตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ร่วมทั้งการจัดสรรทรัพยากรของชุมชนและของชาติ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อวิถี
ชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน โดยการให้ข้อมูล แสดงความคิดเห็น ให้ค าแนะน าปรึกษา ร่วม
วางแผน ร่วมปฏิบัติ ตลอดจนการควบคุมโดยตรงจากประชาชน 
 แนวคิดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
 ความหมายของการท่องเที่ยว 
 การท่องเที่ยว (Tourism) หมายถึง การเดินทางของมนุษย์จากสถานที่ใดสถานที่หนึ่งไปยังอีก
สถานที่หนึ่ง หรือการเดินทางจากถิ่นพ านักที่อาศัยไปยังสถานที่อ่ืนเป็นการชั่วคราวด้วยความสมัครใจ
ไป ไม่ได้ถูกบังคับและเป็นการเดินทางด้วยเหตุผลของการพักผ่อนหย่อนใจ และมีความสุขระหว่างการ
เดินทางไปท ากิจกรรมนันทนาการ เปลี่ยนบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม มิใช่เพื่อการประกอบอาชีพ 
หรือหารายได้ ซึ่งมีนักคิดและองค์กรระดับโลก ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ไว้ดังนี้ 
 United Nations (1993) ได้ให้ความหมายว่า “การท่องเที่ยวเป็นการเดินทางเพื่อความ
บันเทิงรื่นเริงใจ เยี่ยมญาติหรือการไปร่วมประชุมแต่มิใช่เพื่อประกอบอาชีพ เป็นหลักฐานหรือไป
พ านักอยู่เป็นการถาวร” 
 World Tourism Organization (2012) ให้ความหมายไว้ว่าการท่องเที่ยว หมายถึง การ
เดินทางใดๆ ก็ตามที่เป็นการเดินทางตามเงื่อนไขสากล 3 ประการ ดังนี้ 1) การเดินทางจากที่อยู่อาศัย
ปกติไปยังที่อื่นเป็นการชั่วคราว แต่ไม่ใช่ไปตั้งหลักแหล่งเป็นการถาวร  2) การเดินทางนั้นเป็นไปได้
ด้วยความสมัครใจ หรือความพึงพอใจของผู้เดินทางเอง ไม่ใช่เป็นการถูกบังคับ ไม่ใช่เพื่อท าสงคราม  
3) เป็นการเดินทางด้วยวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตามที่ไม่ใช่ประกอบอาชีพ หรือหารายได้  แต่เดินทางมา
เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ เพื่อเยี่ยมเยือนญาติมิตร เพื่อความเบิกบานบันเทิงเริงรมย์ เพื่อเล่นกีฬา
ต่างๆ เพื่อการประชุมสัมมนา เพ่ือศึกษาหาความรู้และเพ่ือติดต่อธุรกิจ 
 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2544) ให้ความหมายการท่องเที่ยวไว้ว่า การออกเดินทาง
เพ่ือการท ากิจกรรม หรือผ่อนคลายความเครียด แสวงหาประสบการณ์แปลกใหม่ โดยมีเงื่อนไขว่า 
การเดินทางนั้นเป็นการเดินทางเพียงชั่วคราว ผู้เดินทางจะต้องไม่ถูกบังคับให้เดินทาง 
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 การท่องเที ่ยวโดยชุมชน (Community-Based Tourism) การท่องเที ่ยวที ่มีเอกลักษณ์
ค านึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม โดยเป็นการท่องเที่ยวที่คนในท้องถิ่นเข้ามา
มีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวและการเรียนรู้ในชุมชน ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวที่ไม่เพียงแต่
ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวเท่านั้น แต่ยังเน้นถึงการสร้างศักยภาพของคนท้องถิ่น และ
เป็นการท่องเที่ยวที่ไม่ท าลายวิถีชีวิตเดิมหรือทรัพยากรของชุมชนที่มีอยู่ (โครงการท่องเที่ยวเพื่อชวีิต
และธรรมชาติ, 2540) 
 องค์ประกอบการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
 การท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามนิยาม คือ การท่องเที่ยวที่ค านึงถึงความยั่งยืนของ สิ่งแวดล้อม 
สังคม และวัฒนธรรม ชุมชนมีส่วนร่วมในจัดการท่องเที่ยว โดยองค์ประกอบการท่องเที่ยวตาม 
แนวคิดของ Dickman (1996, อ้างถึงใน ณัฏฐพัชร มณีโรจน์, 2560, หน้า. 30) มี 5 องค์ประกอบ 
ได้แก่ สิ่งดึงดูดใจ การเข้าถึง กิจกรรมการท่องเที่ยว ที่พักแรม และสิ่งอ านวยความสะดวก และหาก
องค์ประกอบของการท่องเที่ยวโดยชุมชนนั้นผนวกเข้ากับคุณค่าของการท่องเที่ยวชุมชน จะสามารถ
เป็นเครื่องมือของการพัฒนาชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชน โดยที่นักท่องเที่ยวจะ
ได้เรียนรู้ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของชุมชนร่วมกับคนในชุมชน 
 บริบทของชุมชนวัฒนธรรมลาวเวียง ต าบลหาดสองแคว อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 ชุมชนลาวเวียงหมู่บ้านหาดสองแคว เป็นชุมชนลาวเมืองเวียงจันทน์ที่เข้ามาในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 หลังจากปราบกบฏเจ้าอนุวงศ์ได้แล้วในปี พ.ศ. 
2371 การย้ายถิ่นเข้ามาของครัวลาวเมืองเวียงจันทน์มีทั ้งกวาดต้อนด้วยกองทัพ กรุงเทพฯ และ
บรรดาหัวเมืองลาวต่างๆ โดยส่งมาพักไว้ตามเมืองใหญ่ ๆ ได้แก่ เมืองพิษณุโลก เมืองพิชัย เป็นต้น 
(องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว) บรรพบุรุษของชุมชนลาวเวียงนั้น ได้อพยพมาจากเมืองลาว
เวียงจันทน์ มาตั้งหลักแหล่งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น ้าน่านที่หมู่บ้านกองโค ต าบลคอรุม อ าเภอพิชัย 
จังหวัดอุตรดิตถ์ ในปัจจุบัน เมื่อชุมชนขยายใหญ่ขึ้น จึงขยายขึ้นไปทางทิศเหนือ ตามล าแม่น ้าน่าน 
จนถึงเขตบ้านแก่งจนเกิดเป็นชุมชนเล็ก ๆ ได้แก่บ้านวังสะโม บ้านหาดสองแคว บ้านเด่นส าโรงและ
บ้านวังแดง ชุมชนที่มีวิถีชีวิตแบบเรียบง่าย พอเพียง มีวิถีวัฒนธรรมแบบล้านช้าง โดยคนในชุมชนส่วน
ใหญ่มีเชื้อสายลาวเวียงจันทน์ มีการสืบสานประเพณีท้องถิ่นที่มีการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษในสมัย
รัชกาลที่ 3 เช่น ภาษาถ่ิน การแต่งกายแบบท้องถิ่น อาหารพื้นบ้าน ประเพณีหาบจังหัน เพ่ือน าอาหาร
คาวหวานเข้าวัด เป็นประเพณีหนึ่งเดียวในประเทศที่ยังคงอยู่ในประเทศไทย งานย้อนรอยการเสด็จ
ประพาสต้นรัชกาลที่ 5 หรือประเพณีขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน ้าน่าน มีกิจกรรมส่งเสริม
การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย เช่น ถนนสายวัฒนธรรมชุมชนลาวเวียงหาดสองแคว เป็น
พื้นที่เพื่อเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้มาท ากิจกรรมต่างๆร่วมกัน มีการจ าหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม
และเกษตรกรรม การแสดงศิลปวัฒนธรรม การสาธิตทางวัฒนธรรมด้านความรู้เชิงช่างภูมิปัญญา
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ชาวบ้านและปราชญ์ท้องถิ่น อาหารพื้นบ้านที่คงความเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ท้องถิ่นของชุมชน
ลาวเวียง เป็นการสร้างรายได้ให้กับคนชุมชน อีกท้ัง ยังก่อให้เกิดความสัมพันธ์และสร้างปฏิสัมพันธ์อัน
ดีในระดับชุมชนรวมถึงนักท่องเที่ยวที่ได้เข้ามาท่องเที่ยวในชุมชน ด้วยเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมลาวเวียงที่โดดเด่นนี้ จึงท าให้ชุมชนวัฒนธรรมลาวเวียง ต าบลหาดสองแคว เป็นชุมชน
ต้นแบบของจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ได้รับรางวัลชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประจ าปี 2561 “ระดับดี” 
จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม (องค์การบริหารส่วนต าบลหาดสองแคว, 2561) และ
ได้รับการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย จากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อีก
ทั้งได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในชุมชนคุณธรรมกว่า 22 ,000 ชุมชนทั่วประเทศไทย ที่กระทรวง
วัฒนธรรมคัดเลือกให้เป็น "ชุมชนคุณธรรมพลังบวร" หรือชุมชนต้นแบบในน้อมน าศาสตร์พระราชา 
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด เศรษฐกิจ
พอเพียงของชุมชนอย่างยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้ประกาศใช้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559–2564) ซึ่งเป็นแผนระดับชาติ ด้านการส่งเสริมคุณธรรมโดยการน า
พลังประชารัฐและพลังบวร (บ้าน วัด โรงเรียน) มาสร้างสังคมไทยให้เป็น "สังคมคุณธรรมที่มั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน” มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งจากภายในเพื่อให้ทุกคน ทุกครอบครัว ทุกชุมชน ทุก
องค์กร และทุกหน่วยงานให้มีคุณธรรม (กระทรวงวัฒนธรรม, 2562) 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 

  
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาด้วยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ด้วยการ

ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับประชาชนในพื้นที่ชุมชนวัฒนธรรมลาวเวียง ต าบลหาด
สองแคว อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน และเพ่ือสร้างรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ประชาชนในพื้นที่ชุมชนวัฒนธรรมลาวเวียง ต าบลหาดสองแคว อ าเภอตรอน 
จังหวัดอุตรดิตถ์ จ านวน 1,923 คน (ข้อมูลประชากร สภาพทั่วไปจากองค์การบริหารส่วนต าบลหาด
สองแคว) 
 กลุ่มตัวอย่าง จากจ านวนประชาชนในพื้นที่ชุมชนวัฒนธรรมลาวเวียง ต าบลหาดสองแคว 
อ าเภอ ตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ จ านวน 1,923 คน ได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของกลุ่มประชากรโดย
ใช้สูตรการค านวณของ Yamane (1973) ก าหนดระดับความเชื่อมั่นที่ 95% และ ความคลาดเคลื่อนที่
ยอมรับได้ 0.05 ได้กลุ่มตัวอย่าง 331 ตัวอย่าง 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

  
เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็น แบบสอบถามที่ผู ้วิจัยได้สร้างขึ้นมา โดยศึกษา

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไ ข  ซึ่งแบ่งแบบสอบถาม
ออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบ 
เลือกตอบ (Check List) หรือตรวจสอบรายการโดยถามเกี่ยวกับ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คือ 1) เพศ 2) อายุ 3) ระดับการศึกษา 4) อาชีพ 5) ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที ่
 ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี ่ยวกับสภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษาชุมชนวัฒนธรรมลาวเวียง ต าบลหาดสองแคว อ าเภอตรอน จังหวัด
อุตรดิตถ์ ประกอบไปด้วย 1) ด้านการตัดสินใจ 2) ด้านการปฏิบัต ิ 3) ด้านการประเ มินผล 
ประกอบด้วยค าถามแบบปลายปิด โดยแต่ละค าถามจะมีระดับการมีส่วนร่วม 4 ระดับ (บุญชม ศรี
สะอาด, 2546, หน้า. 162) ได้แก่ มีส่วนร่วมมากที่สุด มีส่วนร่วมมาก มีส่วนร่วมน้อย และมีส่วนร่วม
น้อยที่สุด 
 ส่วนที่ 3 เป็นลักษณะค าถามปลายเปิด เพื่อให้คนในชุมชนวัฒนธรรมลาวเวียง ต าบลหาด
สองแคว อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของตนเองอย่างอิสระ 
 

การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

  
แบบสอบถามฉบับนี้ ผู้วิจัยมีขั้นตอนในการสร้าง ดังนี้ 
1)  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

จัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษาชุมชนวัฒนธรรมลาวเวียง ต าบลหาดสองแคว อ าเภอตรอน 
จังหวัดอุตรดิตถ์ ก าหนดกรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย และใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม  

2)  สร้างแบบสอบถาม และตรวจสอบเนื้อหาของแบบสอบถามว่า ครอบคลุมวัตถุประสงค์
หรือไม่ จากนั้นน าแบบสอบถามไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ และน ามาปรับปรุงตามค าแนะน า
ของอาจารย์ที่ปรึกษา  

3)  น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงตามค าแนะน าของอาจารย์ที ่ปรึกษา เสนอผู ้เชี ่ยวชาญ 
จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) จากนั้นปรับปรุงแก้ไขตาม
ค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ โดยการรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ มาวิเคราะห์ดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างรายการข้อค าถามกับวัตถุประสงค์การวิจัยด้วยค่า IOC (Index of Item-Objective 
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Congruence) ผลการวิเคราะห์หาค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม พบว่าค่าเฉลี่ยของดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) มีค่ามากกว่า 0.50  

4)  น าแบบสอบถามที่ได้ไปทดลองใช้ (Pre-Test) กับประชาชนในชุมชนวัฒนธรรมลาวเวยีง 
ต าบลหาดสองแคว อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ จ านวน 30 ชุด เพื่อหาคุณภาพเครื่องมือ โดยการ
หาค่าความเที่ยงหรือ ความเชื่อถือได้ของแบบสอบถาม (Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ซึ่ง
ผลการวิเคราะห์หาค่าความเที ่ยง หรือความเชื ่อถือได้ของแบบสอบถาม มีค่า 0.961 ซึ ่งถือว่า
แบบสอบถามนี้ มีความเชื่อถือได้ สามารถน าไปเก็บข้อมูลได้จริง 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

  
การวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการวิจัยครั้งนี้ โดยใช้วิธีการประมวลผลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ 

ผู้วิจัยเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์เพ่ือให้สอดคล้องกับลักษณะของข้อมูล และตอบวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
1)  วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 

และระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ โดยสถิติที่ใช้คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) 
และร้อยละ (Percentage) 

2)  วิเคราะห์ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชุมชน
วัฒนธรรมลาวเวียง ต าบลหาดสองแคว อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ สถิติที่ใช้คือ สถิติเชิงพรรณนา 
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

3)  ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติเชิงอนุมานทดสอบความแตกต่างระหว่างตัวแปรต้นกับตัว
แปรตาม โดยใช้สถิติ T-test ส าหรับเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระ 2 กลุ่ม 
(Independent Samples T-test) และใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (F-test หรือ 
One-way ANOVA) ส าหรับเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรต้นที่มี 3 กลุ่มขึ้นไป โดยมี
นัยส าคัญที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 และหากพบความแตกต่างอย่างนัยส าคัญทางสถิติ จะท า
การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยแบบรายคู่ โดยวิธีของ Scheffe’ 
 ผู ้วิจัยจะน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาสภาพปัจจุบันของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษา ชุมชนวัฒนธรรมลาวเวียง ต าบลหาดสองแคว 
อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ มาวิเคราะห์และน าเสนอเป็นรูปแบบ (Model) ของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนวัฒนธรรมลาวเวียง ที่แสดงถึงลักษณะเฉพาะตัวของชุมชน 
รวมถึงขอบเขตพฤติกรรมต่างๆ ของชุมชนต่อไป 
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ผลการศึกษา 

  
จากการรวบรวมข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างที่มีการตอบแบบสอบถามครบถ้วน จ านวน 482 

ตัวอย่าง มีรายละเอียด ดังนี้ 
 ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 298 คน คิดเป็นร้อยละ 
59.96 มีช่วงอายุระหว่าง 41 – 50 ปี จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 21.99 มีการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา จ านวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 33.20 ประกอบอาชีพรับจ้าง จ านวน 139 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 28.84 และอาศัยอยู่ในพื้นที่ชุมชนลาวเวียงระยะเวลามากกว่า 20 ปี ขึ้นไป จ านวน 296 คน 
คิดเป็นร้อยละ 61.41 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน พบว่า การมีส่วนร่ว มของ
ประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษาชุมชนวัฒนธรรมลาวเวียง ต าบลหาดสองแคว 
อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยรวมอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 2.50 เมื่อพิจารณาในรายด้านพบว่า
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติอยู่
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 2.66 รองลงมาคือ ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 
2.52 และด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผลอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 2.32 ตามล าดับ โดยมี
รายละเอียดของผลการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท่องเที่ ยวโดยชุมชน ทั้ง 3 
ด้าน ดังนี้ 

1)  การมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการตัดสินใจ พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ย 2.52 โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ท่านมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาที่เกิดขึ้นชุมชน
วัฒนธรรมลาวเวียง เช่น ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาสังคม ปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 
2.60 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ท่านมีส่วนร่วมในการตัดสินใจวางแผนขั้นตอนการด าเนินงาน
ของกิจกรรมการจัดการท่องเที่ยวในชุมชนวัฒนธรรมลาวเวียง อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 2.43 

2)  การมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการปฏิบัติ  พบว่า ส่วนใหญ่อยู ่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ย 2.66 โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ท่านมีส่วนร่วมในการดูแลพื้นที่ท่องเที่ยวชุมชน
วัฒนธรรมลาวเวียงให้มีความยั่งยืน อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 2.99 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ท่านมี
ส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน เช่น การสาธิต การจัดแสดงสินค้าและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น การศึกษาเส้นทางธรรมชาติของชุมชน เป็นต้น อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 2.40  

3)  การมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการประเมินผล พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อย มี
ค่าเฉลี่ย 2.32 โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด ได้แก่ ท่านมีส่วนร่วมสังเกตการณ์การด าเนินงาน/โครงการ



364 

ต่าง  ในการจัดการท่องเที่ยวในชุมชนวัฒนธรรมลาวเวียง อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 2.39 และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ท่านมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน/โครงการด้านการ
จัดการท่องเที่ยวในชุมชนลาวเวียงอย่างสม ่าเสมอ อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 2.29 
 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

1)  ควรเพิ่มเรื่องการจัดท าสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น แผ่นพับ หนังสือคู่มือด้านการท่องเที่ยวของชุมชน
วัฒนธรรมลาวเวียง  

2)  ควรเพ่ิมเรื่องการประชาสัมพันธ์ ทั้งนักท่องเที่ยวและประชาชนในชุมชนวัฒนธรรมลาวเวียง  
3)  ควรเพิ ่มแหล่งท่องเที ่ยวภายในชุมชน เพื ่อพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที ่ยวของชุมชน

วัฒนธรรมลาวเวียง  
4)  ควรเน้นเรื ่องการบูรณาการระหว่างประชาชนภายในชุมชนวัฒนธรรมลาวเวียง เพ่ือ

ร่วมกันขับเคลื่อนการทางานด้านการท่องเที่ยวในชุมชนต่อไป 
 การทดสอบสมมติฐาน 
 ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานการวิจัยของการศึกษาในครั้งนี้ คือ ปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อการมี
ส่วนรวมของประชาชนในพื้นที่ชุมชนลาวเวียงในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ต าบลหาดสองแคว 
อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์  โดยสามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ดังนี้ 

1)  การมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการตัดสินใจ พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล (ระดับ
การศึกษา อาชีพ และระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่) ที่แตกต่างกัน จะมีผลต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน กรณีศึกษาชุมชนวัฒนธรรมลาวเวียง ต าบลหาดสองแคว 
อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

2)  การมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการปฏิบัติ ปัจจัยส่วนบุคคล (อายุ และระดับ
การศึกษา) ที่แตกต่างกัน จะมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
กรณีศึกษาชุมชนวัฒนธรรมลาวเวียง ต าบลหาดสองแคว อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 

3)  การมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการประเมินผล พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล (อายุ ระดับ
การศึกษา และอาชีพ) ที่แตกต่างกัน จะมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท่องเที่ยว
โดยชุมชน กรณีศึกษาชุมชนวัฒนธรรมลาวเวียง ต าบลหาดสองแคว อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์  ที่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 การน าเสนอรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์และจัดรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนออกมาได้ในรูปแบบที่เป็น
ลักษณะเฉพาะของชุมชนลาวเวียง ต าบลหาดสองแคว อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อน าไปสู่การ
พัฒนาการจัดการท่องเที่ยวในพื้นที่ที่มีบริบทใกล้เคียง โดยสามารถสร้างเป็นค่านิยม (Core Value) 
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ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นความเชื่อหลักของชุมชนลาวเวียง ต าบลหาดสองแคว อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 
แสดงถึงลักษณะเฉพาะตัวของชุมชน รวมถึงขอบเขตพฤติกรรมต่างๆ ของชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  รูปแบบการมีส่วนร่วม “LAOS VIENG” 
 
 (L) = Learning ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ความเชื่อและประเพณีโบราณจากรุ่นสู่รุ่น โดยผ่าน
วิถีชีวิตของคนในชุมชน อาทิเช่น การแต่งกายแบบลาวเวียง การเข้าพิธีบายศรีสู่ขวัญ การเรียนรู้การ
ร ากลองยาว เรียนรู้การท าอาหารพื้นถิ่นแบบดั้งเดิม  
 (A) = Activity  ชุมชนแห่งการสร้างสรรค์กิจกรรม เป็นชุมชนท่องเที่ยวพ้ืนถิ่นเน้นการให้
สัมผัสบรรยากาศของชุมชนที่แท้จริง ผ่านการท ากิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ เช่น การทดลองท าอาหาร
พ้ืนถิ่นแบบดั้งเดิม การทดลองท าหัตถกรรมผ้ามัดย้อมรักษ์โลกจากวัสดุทางธรรมชาติ  
 (O) = Original Culture  ชุมชนวัฒนธรรมดั้งเดิม เป็นชุมชนเชื้อสายเมืองลาวเวียงจันทร์
ที่อพยพย้ายถิ่นฐานมาตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ซึ่งยังคงมีวิถีชีวิตที่โดดเด่นและมีอัตลักษณ์ 
ประเพณีท่ีส าคัญ คือ การตักบาตรหาบจังหัน การหาบสากแหรก ซึ่งเป็นวิถีของชาวพุทธแบบชาวลาว 
 (S) = Social Culture วัฒนธรรมทางสังคม เป็นชุมชนที่มีวัฒนธรรมด้านความประพฤติ 
มารยาททางสังคม เช่น การแต่งกายเฉพาะตัวแบบชาวลาวเวียง มีเสื้อพ้ืนเมืองสีขาว และขาก๊วยสีพ้ืน 
 (V) = Value added การสร้างมูลค้าเพิ่มให้กับชุมชน เป็นการน าภูมิปัญญาชาวบ้านมา
เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและการบริการให้แตกต่างจากเดิม สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน ให้สามารถ
พึ่งพาตนเองจากการขายสินค้าด้านหัตถกรรมพื้นถิ่น หรือการมีถนนสายวัฒนธรรมที่เป็นแหล่งตลาด
ชุมชน เชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้าไปสัมผัสบรรยากาศท้องถิ่นของชุมชน 
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 (I) = Interaction ชุมชนปฏิสัมพันธ์เป็นมิตร เป็นชุมชนที่มีปฏิสัมพันธ์กับนักท่องเที่ยว
อย่างเป็นมิตร และเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเข้าไปสัมผัสวิถีชีวิตวัฒนธรรมและธรรมชาติของชุมชน 
เสมือนเป็นส่วนหนึ่งกับคนในชุมชนด้วยกัน 
 (E) = Engage Tourism ชุมชนมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยว เป็นชุมชนที่ให้ร่วมมือกับการ
มีส่วนรวมต่อภาพลักษณ์ที่ดีในการท่องเที่ยว คนในชุมชนร่วมมือร่วมใจกันเพื่อให้เป็นหมู่บ้านพัฒนา
ตัวอย่าง คือ ชุมชนที่มีความสะอาด ไร้ขยะ คนภายในชุมชนมีความใจดี และมีความเป็นมิตรต่อผู้มา
เยี่ยมเยือน 
 (N) = Native language  ชุมชนภาษาพื้นถิ ่น นอกเหนือจากภาษาไทยกลาง มีการใช้
ภาษาลาวเวียงในการสื่อสาร ซึ่งเป็นภาษาในตระกูลไท-กะได และด้วยภาษาที่มีความเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะภาษา จึงเป็นอีกเสน่ห์ดึงดูดความสนใจให้ชุมชนแห่งนี้น่าสนใจเข้าไปท่องเที่ยว 
 (G) =  Gather การรวมกันของชุมชนชาวลาวเวียง เป็นชุมชนขนาดใหญ่ที่เกิดจากการ
รวมตัวกันของชนชาติเดียวกันที่โยกย้ายข้ามถิ่นกันมา และสร้างมิตรภาพซึ่งกันและกันมาอย่าง
ยาวนาน มีความรักใคร่สามัคคีร่วมมือกันภายในชุมชน 
 

ข้อเสนอแนะ 
  

1)  ผลการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในด้านการ
ตัดสินใจ อยู่ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณาลงไปในแต่ละประเด็น จะพบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจวางแผนขั้นตอนการด าเนินงานของกิจกรรมการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนวัฒนธรรมลาว
เวียงอยู่ในระดับน้อยที่สุด ดังนั้น เป็นเรื ่องส าคัญที่ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน ในพื้นที ่ ต้องร่วมมือกันในการมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที ่ยวโดยชุมชนในพื ้นที่
วัฒนธรรมลาวเวียง เพื่อให้เกิดการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน 
 2)  ผลศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในด้านการ
ปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณาลงไปในแต่ละประเด็น จะพบว่า ประชาชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วม
ในการพัฒนารูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน อยู่ในระดับน้อยที่สุด ดังนั้น ต้องมีการบูรณา
การทุกภาคส่วนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง มีการแบ่งการท างานเป็นทีมเพื่อรร่วมเป็นส่วนหนึ่งหรือพัฒนา
รูปแบบกิจกรรมได้อย่างทั่วถึง เช่น ร่วมเป็นผู้สาธิตในกิจกรรมฐานการเรียนรู้ภายในชุมชน ร่วมการจัด
แสดงสินค้าและวัฒนธรรมท้องถิ่น หรือร่วมเป็นผู้น าเที่ยวในการศึกษาเส้นทางธรรมชาติของชุมชน 
เป็นต้น 
 3)  ผลการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในด้านการ
ประเมินผล อยู่ในระดับน้อย จะพบว่า ประชาชนในพื้นที่แทบจะไม่ได้มีส่วนร่วมในการติดตามและ
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ประเมินผลการด าเนินงาน/โครงการด้านการจัดการท่องเที่ยวในชุมชนวัฒนธรรมลาวเวียง อาจเป็น
เพราะความเข้าใจผิดในเรื่องการประเมินผล ต้องเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐและผู้น า
ชุมชน ดังนั้น ควรมีการสร้างความรู้และความเข้าใจในการมีส่วนร่วมในด้านการประเมินผล เช่น ให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการสรุปผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นในชุมชนวัฒนธรรมลาวเวียง ตลอดจนร่วม
การประเมินผลสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อสังคมหรือวัฒนธรรมของชุมชนลาวเวียง ที่เกิดจากการท่องเที่ยว 
เพ่ือการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีและความยั่งยืนของการท่องเที่ยวในชุมชน 
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การรับรู้และความต้องการข้อมูลข่าวสารของราชการของประชาชน 

ในเขตเทศบาลเมืองตะพานหิน อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 
 

หทัยชนก จันทร์วงศ์* 
 

การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการของ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตะพานหิน อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 2) ศึกษาความสัมพันธ์ของ
ปัจจัยส่วนบุคคลกับระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ 3) เพื่อศึกษาความต้องการข้อมูล
ข่าวสารของราชการของประชาชน และ 4) เพื่อศึกษาถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
ระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการของประชาชน  

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการท าการศึกษากลุ่มตัวอย่างจากประชาชนผู้มี
สิทธิเลือกตั ้งที ่มีชื ่ออยู่ในบัญชีรายชื ่อผู ้มีสิทธิเลือกตั ้งสมาชิกสภาท้องถิ ่นหรือผู ้บริ หารท้องถิ่น 
ของเทศบาลเมืองตะพานหิน จ านวน 390 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความถี่ ร้อยละและการ
ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ โดยใช้ Independence Sample T- test One-way ANOVA และการ
วิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ด้วยผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference : LSD)  

ผลการวิจัยพบว่า ระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ ของประชาชนในเขตเทศบาล ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ 
ด้านการเลือกจดจ าข้อมูลข่าวสาร ล าดับต่อมาคือ ด้านการรับรู้และการตีความหมายข้อมูลข่าวสาร 
ด้านการเลือกเปิดรับข้อมูลข่าวสาร และด้านการเลือกให้ความสนใจข้อมูลข่าวสาร  และปัจจัยส่วน
บุคคลของประชาชนในเขตเทศบาลในด้านเพศ อายุ และสถานภาพของประชาชน ไม่มีผลต่อระดับ
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ ของประชาชนที่แตกต่างกัน แต่ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ (ต่อ
เดือน) และชุมชนที่อยู่อาศัยของประชาชน มีผลต่อระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการของ
ประชาชนในเขตเทศบาลแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
ค าส าคัญ:  การรับรู ้ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 

 
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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บทน า 
 
ในปัจจุบัน ข้อมูล ข่าวสาร และสารสนเทศ เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทรงพลังและมีอิทธิผลอย่าง

มากต่อการตัดสินใจและต่อพฤติกรรมของประชาชน ธุรกิจต่าง ๆ รวมถึงรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างการ
พัฒนาทางเทคโนโลยีที่ ช่วยให้ข้อมูลข่าวสารแพร่กระจายไปยังภาคส่วนต่าง ๆ ได้รวดเร็วมากขึ้น เมื่อ
ข้อมูลข่าวสารถูกสร้างและส่งต่อไปยังผู้รับ ผ่านสื่อต่าง ๆ หากประชาชนขาดศักยภาพในการใช้
ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร จะเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ ่งที ่ท  าให้ส ังคมเกิดพฤติกรรม
ลอกเลียนแบบ ถูกหลอกลวงได้ง่าย ขาดอิสระทางความคิด และเกิดการแบ่งกลุ่มทางความคิดอย่าง
ชัดเจน ซึ่งหลายครั้งประชาชนถูกหลอกลวงด้วยข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จหรือไม่ครบถ้วน จนท าให้
เกิดความเสียหายในหลายภาคส่วน (สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข, 2560) 

โดยเฉพาะในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่การมีส่วนร่วมและการแสดงความคิดเห็น 
ตลอดจนการใช้สิทธิทางการเมืองของประชาชนมีความจ าเป็นอย่างมาก การเปิดโอกาสให้ประชาชน
ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่าง ๆ ของภาครัฐเป็นจึงสิ่งจ าเป็น ที่ช่วยส่งเสริมให้
ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้อย่างถูกต้องตรงกับความเป็นจริง 
รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนตัดสินใจเข้ามามีส่วนร่วมในด าเนินงานและการตรวจสอบการ
ท างานของภาครัฐ ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนด้วย  

ซึ่งการได้รับข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้อง หรือการที่ประชาชนไม่ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่าง
ครบถ้วน จะท าให้ส่งผลต่อการตัดสินใจและพฤติกรรมในการมีส่วนร่วมของประชาชน และอาจส่งผล
ให้ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยหากประชาชนยังคงไม่ได้
รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและครบถ้วนอย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลให้เกิดการต่อต้านหรือเกิดความ
ขัดแย้งระหว่างประชาชนกับหน่วยงานของรัฐในที่สุด 

ดังนั้น ในฐานะที่เทศบาลเมืองตะพานหิน เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิด
ประชาชน และมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตย จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง
และครบถ้วนให้แก่ประชาชนอย่างสม ่าเสมอและท่ัวถึง  

ด้วยเหตุนี้ ผู้ศึกษาวิจัยจึงท าการศึกษาเรื่อง “การรับรู้และความต้องการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตะพานหิน อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร” เพื่อน าไป
ปรับใช้ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม แสดงความคิดเห็น และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐ
และภาคประชาชนต่อไป 
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วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 
1)  เพื่อศึกษาระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ ของประชาชนในเขตเทศบาลเมือง

ตะพานหิน อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 
2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

ของราชการ ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตะพานหิน อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 
3)  เพื ่อศึกษาความต้องการข้อมูลข่าวสารของราชการ ของประชาชนในเขตเทศบาล  

เมืองตะพานหิน อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 
4)  เพ่ือศึกษาถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ

ราชการของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตะพานหิน อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 
ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับการรับรู ้ข ้อมูลข่าวสารของราชการ ของ

ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตะพานหิน อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 
 

ขอบเขตเรื่องที่ศึกษา 
 
1)  ขอบเขตด้านเนื้อหา  
ศึกษาระดับการรับรู้และความต้องการข้อมูลข่าวสารของราชการ ของประชาชนในเขต

เทศบาลเมืองตะพานหิน อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ตามที่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 ก าหนดไว้  

2)  ขอบเขตด้านพื้นที่  
ศึกษาวิจัยในขอบเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองตะพานหิน อ าเภอตะพานหิน 

จังหวัดพิจิตร 
3)  ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

(1) ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลเมืองตะพานหิน จ านวน 11,326 คน 

(2) กลุ ่มตัวอย่างที ่ใช้ในการศึกษาวิจัย ก าหนดโดยใช้ตารางส าเร็จรูปของทาโร  
ยามาเน (Taro Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และที่ระดับความคลาดเคลื่อน ±5% ซึ่งผู้วิจัย
ใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 390 คน 
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ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา 
 
1) สามารถทราบถึงระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตะพานหิน 

อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 
2) สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที ่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในเขต

เทศบาลเมืองตะพานหิน อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 
3) เทศบาลเมืองตะพานหิน สามารถด าเนินการแพร่ข้อมูลข่าวสารและส่งเสริมให้ประชาชน

เขตเทศบาลเมืองตะพานหิน อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ 

4) สามารถส่งเสริมให้ประชนในเขตเทศบาลเมืองตะพานหิน อ าเภอตะพานหิน จังหวัด
พิจิตร เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผน และร่วมพัฒนาพื้นที่ ตลอดจนร่วม
ตรวจสอบการท างานของเทศบาลเมืองตะพานหิน 
 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 
1)  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้ 
การรับรู้ (Perception) เป็นกระบวนการในการสร้างความเข้าใจต่อการสัมผัสหรือข้อมูลของ

บุคคล โดยบุคคลจะท าการเลือกสรร จัดระเบียบ และตีความของสิ่งที่ได้สัมผัสหรือข้อมูลที่ได้รับ แล้ว

น ามาสร้างเป็นภาพที่มีความหมายที่เป็นสิ่งที่รู้จักหรือเข้าใจกัน โดยอาศัยประสบการณ์ ความรู้เดิม 

การเรียนรู้ ทัศนคติ และค่านิยมของตน ในการแปลความหมายแห่งการสัมผัสนั้น อันจะส่งผลให้

บุคคลมีพฤติกรรมไปในทิศทางเดียวกับที่รับรู้ด้วย 

Klapper (1960, pp. 19-25 อ้างถึงใน ปฏิพัทธ์ เข็มทิศ, 2557) ได้กล่าวไววา กระบวนการที่

มีผลต่อการเปิดรับข้อมูลข่าวสารหรือเลือกรับข้อมูลข่าวสารของบุคคล เปรียบเสมือนเครื่องกรอง

ข่าวสารในการรับรูของมนุษย์ ซึ่งประกอบไปด้วยการกลั่นกรอง 4 ขั้น ตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 

1)  การเลือกเปิดรับ (Selective Exposure) เป็นการกรองขั้นแรก ซึ่งเป็นการเลือก
ช่องทางการสื่อสารของบุคคล บุคคลจะเลือกเปิดรับสื่อและข่าวสาร จากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่อย่าง
หลากหลาย เช ่น  การเล ือกซื ้อหนังส ือพิมพ์ส  าน ักพิมพ์ใดส  าน ักพิมพ ์หนึ ่ ง การเล ือกเปิด
วิทยุกระจายเสียงสถานีใดสถานีหนึ่งตามความสนใจและความต้องการของตน อีกทั้งทักษะและความ
ช านาญในการรับรูข้อมูลข่าวสารของบุคคลนั้นแตกต่างกัน บางบุคคลถนัดการฟังมากกว่าการอ่าน 
บุคคลก็จะเลือกฟังวิทยุหรือดูโทรทัศน์มากกว่าอ่านหนังสือ เป็นต้น 
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2)  การเลือกให้ความสนใจ (Selective Attention) กล่าวคือ บุคคลผู ้เปิดรับ
ข่าวสาร มีแนวโน้มที่จะเลือกสนใจข้อมูลข่าวสารจากแหล่งใดแหล่งหนึ่ง โดยมักเลือกตามความคิดเห็น
และ ความสนใจของตน เพ่ือสนับสนุนทัศนคติหรือความรู้เดิมที่มีอยู่และหลีกเลี่ยงข่าวสารที่ไมสอดคล
องกับความรู ความเข้าใจ หรือทัศนคติเดิมที่มีอยู่แล้ว เพื่อไมให้เกิดภาวะทางจิตใจที่ไมสมดุลหรือ
ความไมสบายใจ 

3)  การเลือกรับรูและตีความหมาย (Selective Perception and Interpretation) 
เมื่อบุคคลเปิดรับข้อมูลข่าวสารแลว บุคคลไม่จ าเป็นต้องรับรู้ข่าวสารทั้งหมดตามเจตนารมณ์และ
เป้าหมายของผู้ส่งสารเสมอไป เนื่องจากแต่ละบุคคลมักเลือกรับรูและตีความหมายสารแตกต่างกันไป
ตามความสนใจ ทัศนคติ ประสบการณ ความเชื่อ ความต้องการ ความคาดหวัง แรงจูงใจ สภาวะทาง
ร่างกาย หรือ สภาวะทางอารมณ์และจิตใจ ซึ่งนอกจากจะท าให้ข่าวสารบางส่วนถูกตัดไป ยังท าให้เกิด
การบิดเบือนข่าวสารให้มีทิศทางท่ีน่าพอใจส าหรับแต่ละบุคคลด้วย 

4)  การเลือกจดจ า (Selective Retention) บุคคลจะเลือกจดจ าข้อมูลข่าวสารใน
ส่วนที่ตรงกับความต้องการ ความสนใจ และทัศนคติของตน และมักจะลืมหรือไมน าไปถ่ายทอดต่อใน
ส่วนที่ตนเองไมสนใจ ไม่เห็นด้วย หรือเรื่องที่ขัดแย้งกับความคิดและความเชื่อของตน ซึ่งข่าวสารที่
บุคคลเลือกจดจ าไวนั้น มักมีเนื้อหาที่จะช่วยส่งเสริมหรือสนับสนุนความรูสึกนึกคิด ทัศนคติ ค่านิยม 
หรือความเชื่อของแต่ละคนที่มีอยู่เดิมให้มีความมั่นคงชัดเจนยิ่งขึ้นและเปลี่ยนแปลงยากขึ้น เพ่ือน าไป
ถ่ายทอด หรือใช้เป็นประโยชนในครั้งต่อไป สวนหนึ่งอาจน าไปใช้เมื่อเกิดความรูสึกขัดแย้งและมีสิ่งที่
ท าให้ไมสบายใจขึ้น 

ซึ ่งแนวคิดด ังกล ่าว สอดคล้องกับปัจจ ัยที ่ม ีผลต่อการเล ือกร ับข้อมูลข ่าวสารของ  

นิรันตา ไชยพาน (2552, น. 3-4) ที่ได้กล่าวไววา โดยธรรมชาติของมนุษย์นั้น มนุษย์มีแนวโน้มที่จะ

เปิดรับสารหรือข่าวสารที่สอดคลองกับความคิด ความเชื่อ เจตคติเดิมของตนเอง และหลีกเลี่ยงการ

เปิดรับสารที่ขัดแย้งกับความคิด ความเชื่อ เจตคติเดิมของตน ทั้งนี้ เพื่อรักษาจุดยืนและความเป็นตัว

ของตัวเองไว ซึ่งในกระบวนการเลือกสรรสื่อ หากสารสามารถท าให้ผู้รับสารรับรูสารไดจนกระทั่งขั้น

สุดท้าย สารนั้นจะมีประสิทธิผลในการโน้มน้าวบุคคล 

2)  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการข้อมูลข่าวสาร 

ข้อมูลข่าวสาร เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทรงพลังและมีอิทธิผลอย่างมากต่อการตัดสินใจและต่อ
พฤติกรรมของประชาชน ธุรกิจต่าง ๆ รวมถึงรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างการพัฒนาทางเทคโนโลยทีี่ช่วย
ให้การติดต่อสื่อสารและการกระจายข้อมูลข่าวสารแพร่กระจายไปยังภาคส่วนต่าง ๆ ได้รวดเร็วมากขึ้น 
โดยในกระบวนการของข้อมูลข่าวสาร เมื่อข้อมูลข่าวสารถูกสร้างและส่งต่อไปยังผู้รับ ผ่านสื่อต่าง ๆ 
หากประชาชนขาดศักยภาพในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร จะเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่
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ท าให้สังคมเกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบ ถูกหลอกลวงได้ง่าย ขาดอิสระทางความคิด และเกิดการ
แบ่งกลุ่มทางความคิดอย่างชัดเจน ซึ่งหลายครั้งประชาชนถูกหลอกลวงด้วยข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จ
หรือไม่ครบถ้วน จนท าให้เกิดความเสียหายในหลายภาคส่วน (สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข, 2560ก) 

นอกจากนี ้  ข ้อม ูลข ่าวสาร ถ ือเป ็นปัจจ ัยส  าค ัญประการหนึ ่งในการด าเนินกิจการ  
ต่าง ๆ ให้ประสบความส าเร็จ ดังเช่นในการสร้างความส าเร็จในจุดเริ่มต้นของการท าธุรกิจชุมชน 
จ าเป็นต้องเริ่มต้นจากการตั้งค าถามและการหาข้อมูลข่าวสาร มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประยุกต์
ให้กลายเป็นองค์ความรู ้ที ่เหมาะสมกับของธุรกิจชุมชนนั้น และในการด าเนินธุรกิจให้ประสบ
ความส าเร็จ ธุรกิจจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับข้อมูลภายนอก เช่น ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลของคู่ แข่ง 
ข้อมูลสภาพและแนวโน้มเศรษฐกิจ ข้อมูลแนวทางการด าเนินชีวิต ข้อมูลนโยบายรัฐบาล ข้อมูลการ
การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ข้อมูลการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นต้น เพื่อให้ธุรกิจ
สามารถรับมือและเตรียมความพร้อมเพ่ือให้ธุรกิจอยู่รอดได้ 

ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เหล่านี้ จึงกลายเป็นทรัพยากรที่ส าคัญประการหนึ่งในระบบการบริหาร 
และเป็นส่วนส าคัญของการสร้างองค์ความรู้ให้กับชุมชนหรือองค์การ และเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนา
องค์การไปสู่องค์การที่มีภูมิปัญญา (Intelligent Organization) ซึ่งเป็นองค์การแห่งการเรียนรู ้ที่
สามารถรวบรวมและสร้างองค์ความรู้ได้ สามารถปรับปรุงพฤติกรรมตามที่ได้เรียนรู้มา และสามาร
แก้ไขปัญหา รวมถึงรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต อันส่งผลให้องค์การสามารถอยู่รอดและ
เติบโตได้ (อัจฉริยา เนตรเชย และคณะ, 2548) 

ยิ่งไปกว่านั้น การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เป็นเครื่องบ่งชี้การเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจของคน
ในระบบเศรษฐกิจนั้น ๆ ผู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ดีกว่า ย่อมมีโอกาสที่ดีกว่าในทางเศรษฐกิจ 
และความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เป็นปัจจัยที่ส าคัญประการหนึ่งในการก าหนดโอกาสทาง
เศรษฐกิจ ความเท่าเทียมหรือความเป็นธรรมในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร จะเป็นตัวแปรส าคัญในการ
กระจายรายได้อย่างเป็นธรรมและการลดความเหลื่อมล ้าในระบบเศรษฐกิจ กล่าวคือ ความไม่เท่า
เทียมกันของการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ท าให้คนในระบบเศรษฐกิจมีโอกาสทางเศรษฐกิจต่างกัน ผู้ที่
เขา้ถึงข้อมูลสารสนเทศได้ดีกว่า จะมีโอกาสทางเศรษฐกิจมากกว่า สามารถสร้างรายได้และความมั่งคั่ง
ได้มากกว่า จนท าให้เกิดความเหลื่อมล ้าด้านรายได้ และจะท าให้เกิดความเหลื่อมล ้าด้านอื่น  ๆ อีก
หลายด้าน ดังนั้น จึงควรมุ่งเน้นให้เกิดความเท่าเทียมในการเข้าถึงข้อมูล  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การ
เข้าถึงข้อมูลสาธารณะ (สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข, 2560) 

3)  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
จากเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ก าหนดเป็น

มาตรการเพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องมีการด าเนินการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารของราชการ และได้บัญญัติในมาตรา 9 ให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของ
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ราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ประกอบกับได้มีประกาศ
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื ่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูล
ข่าวสารของราชการไว ้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ณ ที ่ท  าการของหน่วยงานของรัฐ เมื ่อว ันที่  
24 กุมภาพันธ์ 2541 โดยเรียกสถานที่ที ่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” 
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีสถานที่ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้สะดวก รวมถึงจัดท าดัชนี 
และด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนด จัดให้มีข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 ไว้ให้ประชาชนสามารถเข้า
ตรวจดูและค้นคว้าได้สะดวก (เทศบาลนครนนทบุรี, ม.ป.ป.) 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการแบ่งออกเป็น 2 ประเภท (ส านักงานคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการ, 2559) ดังนี้ 

1)  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางกายภาพ เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่จัดตั้งอยู่ที่หน่วยงาน 
2)  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ของ

หน่วยงาน ซึ ่งหน่วยงานสามารถจัดท าขึ ้นโดยหน่วยงานเอง หรือใช้ต้นแบบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
อิเล็กทรอนิกส์ (Template) ที่ส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการก าหนด  

4)  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการรับรู้และความต้องการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
ณัฐนันทพร ถ้วนถี่ (2557) ท าการศึกษาเรื่อง การศึกษาระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ

ประชาชนต่อการด าเนินงานของศาลปกครองพิษณุโลก ผลการวิจัย พบว่าในภาพรวมระดับการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารของประชาชนต่อการด าเนินงานของศาลปกครองพิษณุโลกทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับน้อย
และเมื่อเปรียบเทียบระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนต่อการด าเนินงานของศาลปกครอง
พิษณุโลกทั้ง 5 ด้าน จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า อายุ รายได้ มีผลต่อระดับการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของประชาชนต่อการด าเนินงานของศาลปกครองพิษณุโลก ส่วนเพศ ระดับการศึกษา 
สถานภาพสมรส และอาชีพ ไม่มีผลต่อระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนต่อการด าเนินงาน
ของศาลปกครองพิษณุโลก 

ศิริรักษ์ ชัยมัชฉิม (2551) ศึกษาวิจัยเรื ่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบล ในอ าเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี ผลการวิจัยพบว่า ระดับการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบล ในอ าเภอทุ่งฝน 
จังหวัดอุดรธานี อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี โดยการทดสอบสมมติฐาน 
พบว่า ประชาชนที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
และเขตที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกันนั้น ไม่ได้มีผลต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่แตกต่างกัน 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ประชากรที่ใช้ใน

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลเมืองตะพานหิน จ านวน 16 ชุมชน รวมทั้งสิ้น 11,326 คน 
โดยผู้วิจัยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย โดยใช้ตารางส าเร็จรูปของทาโร ยามาเน 
(Taro Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และที่ระดับความคลาดเคลื่อน ±5% ซึ่งผู้วิจัยใช้ขนาด
กลุ่มตัวอย่างท่ีเหมาะสม จ านวน 390 คน  

ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล ในการวิเคราะห์
ข้อมูล เมื่อน าแบบสอบถามที่รวบรวมมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม จากนั้น
น าแบบสอบถามมาลงรหัส (Coding) แล้วน าข้อมูลที่ได้ทั ้งหมดมาท าการบันทึกลงรหัสในเครื ่อง
คอมพิวเตอร์ ประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

1) การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตะพานหิน อ าเภอ
ตะพานหิน จังหวัดพิจิตร โดยวิเคราะห์ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 

2)  ข้อมูลเกี่ยวกับระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการของประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองตะพานหิน อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร โดยวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 

3) การวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปร 2 ตัวด้วย Independence 
Sample T- test และการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรมากกว่า 2 ตัวด้วย
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Anova) และ การวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ 
ด้วยผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least Significant Difference: LSD) 
 

ผลการศึกษา 
 
1)  การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนในเขตเทศบาลเมือง

ตะพานหิน อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 
ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

จ านวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 52.80 อายุ 38 – 47 ปี จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 25.90 มี
ระดับการศึกษาในระดับอนุปริญญา/ปวส./ปวท. จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 33.80 ส่วนใหญ่มี
สถานภาพสมรส จ านวน 178 คิดเป็นร้อยละ 45.60 ประกอบอาชีพค้าขาย จ านวน 107 คน คิดเป็น
ร้อยละ 27. 40 มีรายได้ (ต่อเดือน) 15,001 - 21,000 บาท จ านวน 101 คน และส่วนใหญ่อาศัยอยู่
ในชุมชนพฤกษะวันโชติการาม จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 14.40 
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2)  การวิเคราะห์ระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการของราชการ ของประชาชนใน
เขตเทศบาลเมืองตะพานหิน อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 

ผลการศึกษา พบว่า ระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ ของประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองตะพานหิน อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  (ค่าเฉลี่ย 2.80) 
และเม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า  

ด้านที่มีความส าคัญอันดับหนึ่ง ได้แก่ ด้านการเลือกจดจ าข้อมูลข่าวสาร (ค่าเฉลี่ย 2.90) โดย
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ประชาชนสามารถจดจ าข้อมูลข่าวสารของราชการที่ให้ความสนใจได้ 
(ค่าเฉลี่ย 3.12) ล าดับต่อมาคือ ข้อมูลข่าวสารของราชการที่ประชาชนจดจ าได้นั้น มีความสอดคล้อง
กับประสบการณ์ ความรู้เดิม ทัศนคติ และความเชื่อของประชาชน (ค่าเฉลี่ย 3.09) และข้อที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด คือ ประชาชนเคยแนะน าช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองตะพานหิน
ให้แก่ผู้อื่น 

ด้านที่มีความส าคัญอันดับสอง คือ ด้านการรับรู้และการตีความหมายข้อมูลข่าวสาร (ค่าเฉลี่ย 
2.88) โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ เทศบาลเมืองตะพานหินมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการอย่างสม ่าเสมอ ในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการรับรู้ของประชาชน (ค่าเฉลี่ย 3.23) ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยรองลงมาคือ ประชาชนติดตามและรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการของเทศบาลเมือ งตะพาน
หินอย่างต่อเนื่อง (ค่าเฉลี่ย 3.04) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ประชาชนสามารถรับรู้และเข้าใจ
ข้อมูลข่าวสารของราชการของเทศบาลเมืองตะพานหินได้ครบถ้วนทุกด้าน (ค่าเฉลี่ย 2.55) 

ด้านที่มีความส าคัญอันดับสาม ด้านการเลือกเปิดรับข้อมูลข่าวสาร (ค่าเฉลี่ย 2.84) โดยข้อที่
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ เทศบาลเมืองตะพานหินเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ อย่างครบถ้วน 
รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ (ค่าเฉลี่ย 3.39) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยรองลงมาคือ ประชาชนรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของราชการผ่านเสียงตามสายและรถประชาสัมพันธ์ (ค่าเฉลี่ย 3.12) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด คือ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ชั้น 3 อาคารส านักงานเทศบาล
เมืองตะพานหิน (ค่าเฉลี่ย 2.47) 

และด้านที่มีความส าคัญอันดับสี่ ด้านการเลือกให้ความสนใจข้อมูลข่าวสาร (ค่าเฉลี่ย 2.58) 
โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ข้อมูลข่าวสารของราชการที่ประชาชนได้รับรู้ มีประโยชน์ สามารถ
น าไปใช้ในการแสดงความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมได้ (ค่าเฉลี่ย 3.13) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยรองลงมาคือ 
ประชาชนมักจะสนใจข้อมูลข่าวสารของราชการของเทศบาลเมืองตะพานหินด้านคู่มือการปฏิบัติ
ราชการ และคู่มือการติดต่อราชการ (ค่าเฉลี่ย 2.98) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ประชาชนมักจะ
สนใจข้อมูลข่าวสารของราชการของเทศบาลเมืองตะพานหินด้านการเงินและงบประมาณ เช่น เทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณ สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
ต่าง ๆ การประกาศประกวดราคา และประกาศสอบราคา (ค่าเฉลี่ย 2.98) 
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3)  การวิเคราะห์ข้อมูลเกี ่ยวกับความต้องการข้อมูลข่าวสารของราชการ ปัญหา 
อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการของประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองตะพานหิน อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 

(1)  ความต้องการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
ด้านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการ พบว่า ประชาชนต้องการให้เทศบาล

เมืองตะพานหิน เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการผ่านช่องทางต่าง ๆ ผ่านทางประธานชุมชนและ
คณะกรรมการชุมชน เจ้าหน้าที ่เทศบาลเมืองตะพานหิน  หอกระจายข่าวภายในชุมชน บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ภายในชุมชน ช่องทางออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์ ไลน์กลุ่ม เฟสบุ๊ค และช่องทางโซเชียล
มีเดียอ่ืน ๆ และเอกสารรูปเล่มที่รวบรวมข้อมูลข่าวสารของราชการที่จ าเป็น 

ด้านเนื้อหาของข้อมูลข่าวสารของราชการ พบว่า ประชาชนต้องการให้เทศบาลเมือง
ตะพานหิน เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาต่าง ๆ โครงการ
พัฒนาต่าง ๆ รวมถึงด้านงบประมาณรายจ่ายประจ าปี แผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
การประกวดราคา และประกาศสอบราคาของหน่วยงาน ด้านนโยบายรัฐบาลและสวัสดิการต่าง ๆ ที่
ประชาชนพึงได้รับ ตลอดจนต้องการให้มีการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย เช่น หลักเกณฑ์และอัตรา
ภาษี ข้อกฎหมาย และวิธีการด าเนินการตามกฎหมายข้อบังคับ อีกทั้งยังต้องการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการด้านคู ่มือเกี ่ยวกับการปฏิบัติราชการและการติดต่อราชการในเรื่องต่าง ๆ เช่น การขอ
ค าปรึกษา การตรวจสอบข้อมูล การร้องเรียน เป็นต้น 

(2)  ปัญหาและอุปสรรคในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
พบว่า ประชาชนมองว่า ปัญหาและอุปสรรคในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล

เมืองตะพานหิน ประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายไม่ทั่วถึง บางจุดล าโพงเสียหายท า
ให้ไม่ได้ยิน บางจุดเสียงเบาเกินไป บางจุดไม่มีล าโพง การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการอยู่ใน
พื้นที่จ ากัด ข้อมูลข่าวสารบางอย่างที่ส าคัญ ไม่มีการประกาศให้ประชาชนทราบ และไม่เป็นปัจจุบัน 
และ เอกสารและวารสารของหน่วยงานที่แจกให้ประชาชน มีข้อมูลข่ าวสารไม่ครบถ้วน รวมทั้ง
เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ในชุมชมไม่ทั่วถึงและยังไม่สามารถประชาสัมพันธ์และกระตุ้นให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมได้ 

(3)  ข้อเสนอแนะในการด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พบว่า ประชาชนเสนอให้เทศบาลเมืองตะพานหินเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในรูปแบบที่

เข้าใจได้ง่าย จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ครบทุกช่องทางและต่อเนื่อง ควรเผยแพร่วารสาร
ของหน่วยงานเดือนละครั้ง ควรปรับปรุงช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายให้ทั่วถึงและ
ครอบคลุม เสนอให้รวบรวมข้อมูลข่าวสารตามที่กฎหมายก าหนดไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้
ประชาชนตรวจดูได้สะดวก ควรจัดท าคู่มือการติดต่อราชการและคู่มือการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
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แจกจ่ายให้ประชาชน และแนะน าให้เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองตะพานหิน ร่วมกับคณะกรรมการชุมชน 
จัดประชุมหารือเพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญให้ประชาชนได้รับทราบ 

4)  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื ่อทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างต ัวแปรต้น  
และตัวแปรตาม 

จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารของราชการ ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตะพานหิน อ าเภอตะพานหิน จังหวัด
พิจิตร ผลการศึกษาพบว่า พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้าน ระดับการศึกษา (Sig. 0.002) อาชีพ (Sig. 
0.000) รายได้ (ต่อเดือน) (Sig. 0.012) และชุมชนที่อยู่อาศัย (Sig. 0.000) มีค่า Sig น้อยกว่า 0.05 จึง
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก และสรุปได้ว่า ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ (ต่อเดือน) และชุมชนที่อยู่อาศัย
ที่แตกต่างกัน มีผลต่อระดับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ ของประชาชนในเขตเทศบาลแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลด้าน เพศ (Sig. 0.767) อายุ (Sig. 0.067) และสถานภาพ (Sig. 0.767) 
มีค่า Sig มากกว่า 0.05 จึงสรุปว่า เพศ อายุ และสถานภาพที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อระดับการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารของราชการ ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตะพานหิน อ าเภอตะพานหิน จังหวัด
พิจิตรแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

ข้อเสนอแนะ 
  

จากการศึกษาเรื่อง การรับรู้และความต้องการข้อมูลข่าวสารของราชการ ของประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองตะพานหิน อ าเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1)  ข้อเสนอแนะส าหรับน าผลการศึกษาไปใช้ 
(1)  ควรด าเนินการปรับปรุงช ่องทางการประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ข ้อมูล  

ข่าวสารเดิมที่มีอยู่แล้วให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ 
(1.1)  ปรับปรุงและติดตั้งล าโพงส าหรับกระจายเสียงตามสายให้ทั่วถึง 
(1.2)  ปรับปรุงบอร์ดประชาสัมพันธ์บริเวณส านักงานเทศบาลเมืองตะพานหิน 

รวมถึงบอร์ดประชาสัมพันธ์ที่ติดตั้งอยู่ในแต่ละชุมชน ให้มีความทันสมัย เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ปัจจุบัน ในรูปแบบที่ดึงดูดและเข้าใจง่าย 

(1.3)  ควรเพิ่มช่องทางการแสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
(1.4)  จัดให้มีกลุ่มไลน์ หรือเพจเฟสบุ๊คของศูนย์ข้อมูลข่าวสารขงเทศบาลเมือง

ตะพานหินโดยเฉพาะ เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการเผลแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการให้แก่ประชาชน 
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(2)  ควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ณ อาคารส านักงาน
เทศบาลเมืองตะพานหิน  หรือใช ้บร ิการศูนย ์ข ้อม ูลข ่าวสารในร ูปแบบอิเล ็กทรอนิกส ์เ พ่ิม 
มากขึ้น 

(3)  ควรจัดท าข้อมูลข่าวสารของราชการเผยแพร่ให้ประชาชนรับรู้ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย 
และดึงดูดความสนใจของประชาชน โดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารด้านที่ประชาชนต้องการ ซึ่งได้แก่ ข้อมูล
ข่าวสารด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาต่าง ๆ โครงการพัฒนาต่าง ๆ รวมถึงด้านงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ด้านนโยบายรัฐบาลและสวัสดิการต่าง ๆ ที่ประชาชน
พึงได้รับ ตลอดจนคู่มือต่าง ๆ ทั้งคู่มือด้านกฎหมาย และคู่มือการติดต่อราชการที่ทันสมัยเป็นปัจจุบัน 

(4)  ในการประชุมที่มีประชาชนเข้าร่วมและในการลงพ้ืนที่ของเจ้าหน้าที่ ควรสอดแทรก
เรื่องข้อมูลข่าวสารของราชการ หรือประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการต่าง ๆ 
ให้ประชาชนได้รับรู้ด้วย  

2)  ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
(1)  ในการศึกษาวิจัยครั้งตัวไป ควรศึกษาปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อระดับการรับรู้ของมูล

ข่าวสารของราชการของประชาชนเพิ่มเติม  
(2)  ควรศึกษาในประเด็นการปฏิบัติงานด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการ ของ

เจ้าหน้าที่สังกัดเทศบาลเมืองตะพานหินเพ่ิมเติม เพ่ือศึกษาปัจจัยและแนวทางที่ช่วยยกระดับการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารและเพ่ิมการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน 

(3)  ควรศึกษาและถอดบทเรียนจากหน่วยงานที่มีผลการด าเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ในระดับดีเยี่ยม หรือจากชุมชนที่มีระดับการมีส่วนร่วมสูง เพ่ือศึกษาแนวทางในการเพ่ิมระดับการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารของประชาชน 
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การศึกษาการบ าบัดรักษาผู้เสพยาเสพติด กรณีศึกษา  

ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดพิษณุโลก 
 

อังคณา ผ่องผิว* 
 

บทคัดย่อ 
 
การค้นคว้าอิสระ เรื่องการศึกษาการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด กรณีศึกษา ค่ายปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมจังหวัดพิษณุโลก เพ่ือต้องการศึกษากระบวนการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบค่าย
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งข้อเสนอแนะ เพื่อใช้เป็นแนวทางการ
พัฒนากระบวนการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มีประสิทธิภาพ
เหมาะสมต่อการด าเนินงานให้มีผลมากยิ่งขึ้น ซึ่งกระบวนการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด เพ่ือให้ผู้เสพ
ยาเสพติดไม่หันกลับไปเสพซ ้า และสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ และเป็นการตัดวงจร
ยาเสพติด จากการศึกษากระบวนการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด กรณีศึกษาค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
จังหวัดพิษณุโลก พบว่า กระบวนการบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด มีข้ันตอนการด าเนินงาน คือ 

ด้านการค้นหาผู้เสพ ยังไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากกระบวนการค้นหา สถานที่คัดกรองศูนย์
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และบุคลากรไม่สามารถรองรับการท างานได้ตลอด 24 ชั่วโมง เป็นเหตุให้ไม่มี
เป้าหมายที่ชัดเจน ไม่สามารถคัดแยกเป้าหมายเพ่ือด าเนินตามมาตรการได้อย่างตรงจุด 

การคัดกรองผู้เสพ มักมีข้อบกพร่องไม่สามารถแยกสถานะว่าเป็น ผู้เสพหรือผู้ติดและอยู่ใน
ระดับใด ท าให้การบ าบัดรักษาขาดคุณภาพ และท่ีส าคัญบางกรณีท าให้ผู้เสพ ผู้ติด และผู้ค้ายาเสพติด
รายย่อยที่เป็นผู้เสพเข้ามาอยู่ร่วมกันในศูนย์ฯ เป็นช่องทางให้การค้ายาเสพติดในพื้นที่ขยายตัวเป็น
เครือข่ายค้ายาเสพติดในเวลาต่อมาได้ 

การบ าบัดรักษาในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม พบว่าบุคลากรมีจ านวนไม่เพียงพอ 
และเมื่อการค าสั่งเปลี่ยนแปลง โยกย้ายงาน เจ้าหน้าที่อาจมีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรไม่เพียง
พอที่จะน าไปถ่ายทอดให้ผู้เข้ารับการบ าบัดรักษา 

 
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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และการบริหารจัดการค่าย การบริหารจัดการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมขาดเอกภาพและ
มาตรฐานตามหลักสูตร ส่วนใหญ่ฝ่ายสาธารณสุขดูแลบริหารหลักสูตร ส่วนฝ่ายปกครองดูแลบริหาร
งบประมาณในทางปฏิบัติฝ่ายสาธารณสุขเป็นเพียงเครื่องมือทางเทคนิค 

การติดตามและการให้ความช่วยเหลือหลังการบ าบัด พบว่า ผู้ผ่านการบ าบัดส่วนหนึ่งจะ
หายไปจากการติดตามหรือติดตามได้ไม่ครบ โดยเฉพาะบางรายเปลี่ยนที่อยู่ออกนอกพ้ืนที่ ซึ่งในส่วนนี้
มีโอกาสสูงที่จะกลับมาเป็นผู้เสพซ ้า และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งมีจ านวนจ ากัดมีภารกิจในหน้าที่
ทั้งงานปกติควบคู่กับงานยาเสพติด ท าให้การติดตามและช่วยเหลือขาดคุณภาพ 

ซึ่งผลการด าเนินงานของค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดพิษณุโลก ในปีงบประมาณ 2563 
นี้ พบว่า การน าผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการการบ าบัดรักษายังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
เนื่องจากยังพบปัญหาและอุปสรรคในขั้นตอนการด าเนินงาน การพัฒนาขั้นตอนกระบวนการในการ
ด าเนินงานบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้
สามารถทันกับวิธีการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติด เพื่อท าลายโครงสร้างการค้าและวงจรการเงิน
ภายในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ค าส าคัญ:  การบริหารจัดการค่าย  การไม่กลับไปเสพซ ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



386 

บทน า 
 
จากรายงานสถานการณ์ยาเสพติดโลก ของส านักงานด้านยาเสพติดและอาชญากรรมของ

องค์การสหประชาชาติ (1) พบว่า ในปี พ.ศ. 2558 มีประชากรใช้ยาเสพติดจ านวนประมาณ 255 ล้านคน 
คิดเป็นร้อยละ 5.3 ของประชากรโลก และจากผลการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศไทย ในปี 
2561 สถิติการจับกุมคดียาเสพติด พบว่าผู้ต้องหาคดียาเสพติดมีทั้งสิ้น 230,984 คน  เป็นผู้ต้องหา
รายใหม่ 137,457 คน ในจ านวนผู้ต้องหารายใหม่นั้น ร้อยละ 76.53 เป็นผู้ต้องคดีท่ีถูกจับกุมในคดียา
เสพติด และต้องคดีในข้อหาเสพยาเสพติดมากที่สุดถึง จ านวน 53,469 คน ซึ่งจากการเปรียบเทียบ 5 
ปีย้อนหลัง ผู้ต้องหาคดียาเสพติดรายใหม่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ผู้ต้องหารายเก่าหรือ
ผู้ต้องคดีที่ถูกจับกุมซ ้ามีสัดส่วนเพิ่มขึ้นและพบว่าเป็นผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมหรือกระท าความผิดซ ้าในคดี
ยาเสพติดมากกว่า 1 ครั้ง จ านวน 12,336 คน คิดเป็นร้อยละ 5.34 ซึ่งมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากปี 2560 
ส่วนใหญ่เป็นการกระท าความผิดซ ้าในข้อหาเสพยาเสพติด และกว่าร้อยละ 93 เป็นการกระท า
ความผิดซ ้า 2 ครั้ง 

รัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับการด าเนินงานแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติด โดยน าผู้เสพยาเสพติด
เข้าสู่กระบวนการบ าบัดรักษาที่มีมาตรฐานและมีความเหมาะสมกับผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด รวมทั้งการ
ติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือ เพื่อพัฒนาผู้ผ่านการบ าบัดฟื้นฟูให้สามารถกลับมาด าเนินชีวิตได้
ตามปกติสุข และไม่หวนกลับไปใช้ยาเสพติดซ ้าอีกครั้ง การด าเนินงานในการแก้ไขปัญหายาเสพติดนั้น 
มุ่งเน้นในเชิงคุณภาพและน าผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบ าบัดรักษาในระบบสมัครใจเป็นส่วน
ใหญ่ ตามแนวทางประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 108/2557 เรื่อง การปฏิบัติต่อผู้ต้อง
สงสัยว่ากระท าความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อเข้าสู่การบ าบัดฟื้นฟูและการดูแลผู้ผ่าน
การบ าบัดฟื้นฟู ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 และตามยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพ
ติดที่ปรากฏในแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2558 ได้ก าหนดจุดมุ่งหมายของ
การด าเนินงานแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดที่ได้ด าเนินการในเชิงคุณภาพ ในทุกขั้นตอนของ
กระบวนการบ าบัดฟื ้นฟู รวมทั ้งปรับปรุงมาตรฐานการบ าบัดรักษาทุกระบบ ทางส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันก าหนดหลักสูตร
ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดขึ้น  

ส านักงานคณะป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สนับสนุนนโยบาย และงบประมาณให้ 
สามารถด าเนินการบริหารจัดการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด รวมถึงก ากับติดตาม 
ประเมินผล แก้ไขปัญหาการด าเนินงานค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดในภาพรวมของ
ประเทศ และส านักงานป้องกันและปรามปรามยาเสพติดภาค ให้การสนับสนุนบุคลากรในการ
ด าเนินงานค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด และก ากับติดตาม ประเมินผล แก้ไขปัญหาการ
ด าเนินงานค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด 
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ซึ่งผลการศึกษาพบว่าในช่วงปีงบประมาณ 2562-2563 ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัด
พิษณุโลก มีผู้ผ่านการบ าบัดจ านวนทั้งสิ้นจ านวน 764 คน โดยจ าแนกผู้ป่วยเป็นผู้เสพ จ านวน 762 คน 
ผู ้ใช้ จ านวน 1 คนและไม่ระบุ จ านวน 1 คน โดยมีระยะเวลาในการจัดค่าย 12 วัน ผู ้เข้าค่าย
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมร้อยละ 33.57 อายุต ่ากว่า 25 ปี ร้อยละ 30.63 มีอายุ 25 ปีขึ้นไป ซึ่งพบว่า
ร้อยละ 69.37 ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป โดยยาเสพติดหลักที่ใช้เมทแอมเฟตามีนหรือยาเสพติดคิด
เป็นร้อยละ 95.85 กัญชา ร้อยละ 3.79 และไอซ์ ร้อยละ 0.36 โดยเมื ่อเปรียบเทียบระหว่าง
ปีงบประมาณ 2562 กับ 2563 พบว่า จากปี 2562 มีจ านวนผู้เข้าบ าบัด จ านวน 307 คน คิดเป็นร้อยละ 
10.67 และในปี 2563 มีจ านวนผู้เข้าบ าบัด จ านวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 7.63 ซึ่งจ านวนผู้บ าบัด
รายใหม่มีจ านวนลดลง 

แต่ที่ผ่านมา พบข้อมูลการเข้ารับการบ าบัดรักษาในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ
ยาเสพติดมีจ านวนผู้เข้ารับการบ าบัดเป็นจ านวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี ซึ ่งการศึกษาครั้งนี้ผู ้วิจัยต้อง
การศึกษาว่ามีองค์ประกอบใดที่จะท าให้การด าเนินการจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด
ให้ประสบความส าเร็จได้ทั้งในด้านของการป้องกัน การเฝ้าระวัง การบ าบัดแก้ไข และฟื้นฟูดูแล
สงเคราะห์ผู้มีปัญหาแนวทางการบ าบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดการศึกษาครั้งนี้จะท าให้ได้ข้อมูลที่จะช่วย
ท าให้เกิดการพัฒนาการด าเนินงานบ าบัดรักษาผู้เสพยาเสพติดในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

 

ค าถามการวิจัย 
 
กระบวนการด าเนินงานบ าบัดรักษาผู้เสพยาเสพติดในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมีขั้นตอน

และปัญหาอะไรบ้าง 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
  
1)  ศึกษากระบวนการด าเนินงานบ าบัดรักษาผู้เสพยาเสพติด กรณีศึกษา ค่ายปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมจังหวัดพิษณุโลก 
2)  ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการบ าบัดรักษาผู้เสพยาเสพติด กรณีศึกษา ค่ายปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมจังหวัดพิษณุโลก 
3)  เพื ่อเสนอแนะการพัฒนาในการด าเนินงานบ าบ ัดร ักษาผู ้ เสพยาเสพติด กรณีศ ึกษา                               

ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดพิษณุโลก 

 



388 

วิธีการศึกษา 
 
การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาโดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดย

ศึกษาเฉพาะพื ้นที ่หน่วยราชการจังหวัดพิษณุโลก และด าเนินการเก็บข้อมูลในระหว่างเดือน
กรกฎาคม–กันยายน 2563 

ผู้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบ าบัดรักษาผู้เสพยาเสพติด กรณีศึกษา ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 20 คน ดังนี้  

1)   เจ้าหน้าที่ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 6 (ส่วนประสานพ้ืนที่) 
2)   ผู้ประสานจังหวัดพิษณุโลก (ชุดประชารัฐ) 
3)   เจ้าหน้าที่ต ารวจ 
4)   เจ้าหน้าที่ของสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 
5)    ฝ่ายอ านวยการศูนย์อ านวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับจังหวัด/

อ าเภอ 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการสัมภาษณ์โดยใช้วิธีการจดบันทึกการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key 

Informants) และการบันทึกเสียง 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ใช้รูปแบบการวิเคราะห์เชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื ้อหา 

นอกจากนั้นผู้วิจัยยังได้น าเอาข้อมูลที ่ได้จากการเก็บรวบรวมมาจัดท าให้เป็นระบบ และการหา
ความหมายแยกแยะองค์ประกอบ รวมทั้งเชื่อมโยงและหาความสัมพันธ์ของข้อมูลเพื่อให้ส ามารถ
น าไปสู่ความเข้าใจต่อสถานการณ์การปราบปรามยาเสพติด อันจะเป็นประโยชน์ในเชิงทฤษฎีเพ่ือ
การศึกษาการบ าบัดรักษาผู้เสพยาเสพติด กรณีศึกษา ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดพิษณุโลก 

จริยธรรมการวิจัย (Research Ethics) ซึ่งการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ค านึงถึงประเด็นจริยธรรม
ในการวิจัยเป็นส าคัญ คือ การด าเนินการเก็บข้อมูลนั้นจะต้องผ่านการขออนุญาต และยินยอมใจจาก
ฝ่ายผู้ให้ข้อมูล โดยผลการวิจัยจะต้องไม่ท าให้เกิดผลกระทบในทางลบโดยตรงแก่ผู้ให้ข้อมูล  ซึ่งจะ
น าไปสู่ความเสียหายของบุคคลผู้เกี่ยวข้อง 
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ผลการศึกษา 
 
ในการศึกษาการบ าบัดรักษาผู้เสพยาเสพติด กรณีศึกษา ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัด

พิษณุโลก แบ่งออกเป็น 3 ประเด็น 
1)  ศึกษากระบวนการด าเนินงานบ าบัดรักษาผู้เสพยาเสพติดในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่การเตรียมความพร้อมก่อนการจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จะมี
การจัดประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อให้เอื้อต่อการท างาน ในด้านการค้นหาผู้เสพยาเสพติด 
เพื่อเข้าสู่กระบวนการบ าบัดรักษา โดยทุกอ าเภอในจังหวัดพิษณุโลกตั้งจุดตรวจจุดสกัดกั้นพร้อมกัน 
และมีการตรวจปัสสาวะผู้ต้องสงสัย หากพบผลบวกจะแจ้งสิทธิและสอบถามความยินยอมในการเข้า
รับการบ าบัดรักษาในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ถ้าหากไม่ยอมรับผลการตรวจปัสสาวะจะส่ง
ยืนยันผล ณ สถานพยาบาล ถ้าหากผลปรากฏว่ามีสารสารเสพติดในร่างกายจะส่งเข้าสู่กระบวนการ
บังคับบ าบัด 
 ส าหรับวิธีการค้นหาผู้เสพยาเสพติดเพ่ือน ามาเข้าค่าย จะด าเนินการโดยการประสานขอความ
ร่วมมือในการค้นหาโดยการตั้งจุดตรวจปัสสาวะเป็นหลัก การตรวจค้น จับกุมผู้ต้องสงสัยว่ากระท า
ความผิด โดยการตั้งด่านตรวจค้นของเจ้าหน้าที่ต ารวจจะเป็นแนวทางหลักในการด าเนินงานตาม
ประกาศค าสั่ง คสช. ที่ 108/2557 ซึ่งยังคงมีข้อจ ากัดหลายประการ ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานต้องค านึงถึง
เป้าหมายหรือตัวชี้วัดในการท างานด้านอ่ืนด้วย การตรวจสอบข้อมูลผู้ต้องสงสัยไม่สามารถท าได้อย่าง
ครบถ้วน เพราะเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ต้องสงสัย ในแต่ละด้านได้ ช่วงเวลาในการ
ตรวจค้นจับกุมไม่สัมพันธ์กับการท างานของส่วนงานอื ่นที่ต่อเนื ่อง อาทิ การคัดกรอง และการ
บ าบัดรักษา และผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามค าสั่งฯ 

และพบว่ามีผู้เสพยาเสพติดอายุต ่ากว่า 18 ปี จ านวนมากขึ้นไม่สามารถน าเข้าบ าบัดในค่าย
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ ต้องส่งเข้าบ าบัดในระบบสมัครใจ (สถานพยาบาล) และพบผู้เสพที่เคยเข้า
รับการบ าบัดในศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาแล้ว มีประวัติในระบบ บสต.แล้ว ไม่ สามารถน าเข้า
บ าบัดในระบบสมัครใจ ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้อีก 

การคัดกรองผู้เสพยาเสพติด พบว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของจังหวัดเป็นหน่วยงานหลักในการ
เข้ามามีส่วนร่วมในการคัดกรอง โดยจะมีการคัดกรองตามแบบฟอร์มของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจะ
มีกระบวนการคัดแยกผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

กระบวนการบ าบัดรักษาในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ระยะเวลา 9 วัน และฝึกอาชีพ 
30 ชั่วโมง โดยตารางกิจกรรม 9 วัน (ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม) รวมกับ 3 วัน (ฝึกอาชีพ) เห็นว่าเป็น
ระยะเวลาที่เหมาะสมแล้ว และทีมวิทยากรมีความรู้ความสามารถ  
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2)  ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานบ าบัดรักษาผู ้เสพยาเสพติด กรณีศึกษา                       
ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดพิษณุโลก 

(1)  การค้นหาผู้เสพ ผู้ติด และการน าเข้ารับการบ าบัดยังไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจาก
กระบวนการค้นหา สถานที่คัดกรอง ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และบุคลากรไม่สามารถรองรับการ
ท างานได้ตลอด 24 ชั่วโมง เป็นเหตุให้ไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน ไม่สามารถคัดแยกเป้าหมายเพื่อด าเนิน
ตามมาตรการได้อย่างตรงจุด เมื่อถึงเวลาที่จะต้องเร่งรัดให้บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดด้านการบ าบัดก็จะ
เร่งรัดให้จัดตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพื่อตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด และน าตัวส่งเข้าค่ายปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมให้ทันตามก าหนด ซึ่งไม่เป็นไปตามกระบวนการท างานแบบประชารัฐ ผู้เข้ารับการบ าบัด
ระบบสมัครใจจึงมิใช่ผู้เสพ/ผู้ติดที่มีความสมัครใจอย่างแท้จริง แต่เป็นระบบสมัครใจกึ่งบังคับ นั่นเอง 

(2)  การบริหารจัดการศูนย์ปรับเปลี ่ยนพฤติกรรมขาดเอกภาพและมาตรฐานตาม
หลักสูตร ส่วนใหญ่ฝ่ายสาธารณสุขดูแลบริหารหลักสูตร ส่วนฝ่ายปกครองดูแลบริหารงบประมาณ
ในทางปฏิบัติฝ่ายสาธารณสุขเป็นเพียงเครื ่องมือทางเทคนิค และในส่วนของการคัดกรองมักมี
ข้อบกพร่องไม่สามารถแยกสถานะว่าเป็น ผู้เสพหรือผู้ติดและอยู่ในระดับใด ท าให้การบ าบัดรักษาขาด
คุณภาพ และที่ส าคัญบางกรณีท าให้ผู้เสพ ผู้ติด และผู้ค้ ายาเสพติดรายย่อยที่เป็นผู้เสพเข้ามาอยู่
ร่วมกันในศูนย์ฯ เป็นช่องทางให้การค้ายาเสพติดในพื้นที่ขยายตัวเป็นเครือข่ายค้ายาเสพติดในเวลา
ต่อมาได้ 

(3)  งบประมาณไม่สอดคล้องกับนโยบายผู้เสพคือผู้ป่วย ในแต่ละปีเฉพาะจ านวนผู้ที่ศาล
สั่งให้เข้ารับการบ าบัดที่ต้องมีการควบคุมตัวอย่างเข้มงวดเป็นจ านวนมาก/ต่อปี ในขณะที่จ านวนผู้
เสพ/ผู้ติดยาเสพติดที่ตกค้างยังไม่ได้รับการบ าบัดรักษามีจ านวนมาก แต่มีข้อจ ากัดทั้งด้านงบประมาณ
และบุคลากรด้านการบ าบัดรักษามีอยู่ไม่เพียงพอ จึงส่งผลกระทบต่อคุณภาพของการบ าบัดรักษาเป็น
อย่างมาก 

(4) การติดตามและการให้ความช่วยเหลือหลังการบ าบัด พบว่า เจ้าหน้าที ่ฝ ่าย
สาธารณสุขเป็นหลักในการนัดหมายติดตาม โดยใช้โรงพยาบาลในพ้ืนที่เป็นสถานที่ติดตาม ผู้ผ่านการ
บ าบัดส่วนหนึ่งจะหายไปจากการติดตามหรือติดตามได้ไม่ครบ โดยเฉพาะบางรายเปลี่ยนที่อยู่ออก
นอกพื้นที่ ซึ่งในส่วนนี้มีโอกาสสูงที่จะกลับมาเป็นผู้เสพซ ้า และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งมีจ านวน
จ ากัดมีภารกิจในหน้าที่ทั ้งงานปกติควบคู่กับงานยาเสพติด ท าให้การติดตามและช่วยเหลือขาด
คุณภาพ 

(5)  สภาพแวดล้อมในชุมชนไม่เอื้ออ านวย สภาพครอบครัวและสภาพแวดล้อมในชุมชน
เป็นเงื่อนไขส าคัญท่ีจะท าให้ผู้ผ่านการบ าบัดรักษาสามารถเลิกยาเสพติดได้หรือหันกลับไปใช้ยาเสพติด
อีก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันสังคมไทยก าลังประสบปัญหาศีลธรรมเสื่อมถอย ท าให้สิ่งที่เป็น
อบายมุขแพร่กระจายอยู่ในครอบครัวและชุมชนมากมาย เช่น การดื่มสุรา การติดเล่นหวย การเล่น
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พนันจนเป็นหนี้สิน การเที่ยวกลางคืน เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นบ่อเกิดแห่งอาชญากรรมและยาเสพ
ติดทั้งสิ้น 

3)  ศึกษาแนวทางการพัฒนากระบวนการด าเนินงานบ าบัดรักษาผู้เสพยาเสพติด กรณีศึกษา                  
ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดพิษณุโลก 

(1)  ให้เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดน าส่งตัวผู้ต้องสงสัยไปยังศูนย์เพื่อการ
คัดกรองและให้ศูนย์เพื่อการคัดกรองส่งปัสสาวะไปตรวจเพื่อรับรองผลในขั้นที่สอง (ตามแนวทางการ
ตรวจพิสูจน์สารเสพติดในปัสสาวะตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 ของกระทรวงสาธารณสุข) เพื่อเก็บเป็นหลักฐาน
ในการด าเนินคดี  

(2)  ในกรณีที ่ศูนย์เพื ่อการคัดกรองไม่เปิด เนื ่องจากเป็นวันหยุดราชการหรือเป็น
ช่วงเวลากลางคืนให้น าตัวผู้ต้องสงสัยไปยังสถานีต ารวจ เพื่อให้พนักงานสอบสวนแห่งท้องที่นั้ นลง
บันทึกประจ าวัน พร้อมก าหนดวันและเวลาให้ผู้ต้องสงสัยต้องไปแสดงตนที่ศูนย์เพ่ือการคัดกรอง ซึ่งก็
คือวันเปิดท าการวันแรก และให้พนักงานสอบสวนส่งเอกสารต่างๆ และตัวอย่างปัสสาวะไปยังศูนย์
เพ่ือการคัดกรอง เพ่ือด าเนินการตรวจรับรองผลในขั้นที่สองต่อไป  

(3)  กรณีที่ผู้ต้องสงสัยฯ ไม่ไปยังศูนย์เพื่อการคัดกรองหรือไม่ไปบ าบัดฟื้นฟูฯ ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด ให้ศูนย์เพื่อการคัดกรองหรือสถานบ าบัดฟื้นฟู จัดท าบันทึกการไม่มาแสดงตัว
พร้อมเอกสารหลักฐานส่งไปยังพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่นั้นด าเนินการออกหมายเรียก เพื่อน าส่ง
เข้ารับการบ าบัดฟื้นฟูในระบบบังคับบ าบัดต่อไป  

(4)  การติดตามให้ด าเนินการนัดหมายให้ผู้ผ่านการบ าบัดฟื้นฟูมาแสดงตนเพื่อรับการ
ติดตามดูแลช่วยเหลือภายหลังการบ าบัดฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องทุกเดือนตลอดระยะเวลา ๑๒ เดือน และ
ให้มีการตรวจปัสสาวะผู้ผ่านการบ าบัดฟื้นฟูทุกครั้ง โดยให้ศูนย์เพื่อประสานการดูแลผู้ผ่านการบ าบัด
ฟื้นฟูอ าเภอประสานขอความร่วมมือจากส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหรือโรงพยาบาลชุมชนในการ
ด าเนินงาน รวมทั้งการมารายงานตัวอย่างเพื่อรับการติดตามต่อเนื่องภายหลังการบ าบัดฟื้นฟู ทั้งนี้ 
เพ่ือประโยชน์แก่ตัวผู้เสพยาเสพติดเองที่จะได้มีโอกาสได้รับการดูแล และช่วยเหลือจนสามารถกลับไป
ประกอบอาชีพหรือใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข 

 

การอภิปรายผล 
 
การศึกษาการบ าบัดรักษาผู ้เสพยาเสพติด กรณีศึกษาค่ายปรับเปลี ่ยนพฤติกรรมจังหวัด

พิษณุโลก ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาโดยใช้แนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการ



392 

ค้นคว้าตามหลักวิชาการ เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์องค์ประกอบความส าเร็จในการบ าบัดรักษาผู้เสพยา
เสพติดในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดพิษณุโลก โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ส านักงานคณะป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สนับสนุนนโยบาย และงบประมาณให้ 
สามารถด าเนินการบริหารจัดการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด รวมถึงก ากับติดตาม 
ประเมินผล แก้ไขปัญหาการด าเนินงานค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดในภาพรวมของ
ประเทศ และส านักงานป้องกันและปรามปรามยาเสพติดภาค ให้การสนับสนุนบุคลากรในการ
ด าเนินงานค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด และก ากับติดตาม ประเมินผล แก้ไขปัญหาการ
ด าเนินงานค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด 

ข้อมูลการเข้ารับการบ าบัดรักษาในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติ ดมี
จ านวนผู้เข้ารับการบ าบัดเป็นจ านวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี ซึ่งการศึกษาครั้งนี้จะท าให้การด าเนินการจัด
ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดให้ประสบความส าเร็จได้ทั้งในด้านของการป้องกัน การเฝ้า
ระวัง การบ าบัดแก้ไข และฟื้นฟูดูแลสงเคราะห์ผู ้มีปัญหาแนวทางการบ าบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติด
การศึกษาครั้งนี้จะท าให้ได้ข้อมูลที่จะช่วยท าให้เกิดการพัฒนาการด าเนินงานบ าบัดรักษาผู้เสพยาเสพ
ติดในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

สาเหตุภายในจากตัวบุคคล 
สภาพจิตใจที่เข้มแข็งมุ่งมั่นและพร้อมที่จะเลิกเสพยาเสพติด มีการยับยั้งชั่งใจและควบคุม

พฤติกรรมของตนเองเนื่องจากผู้ติดยาเสพติดนั้น แม้เพียงนึกถึงยาเสพติดหรือสัญลักษณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติด ก็อาจน าไปสู่การหวนกลับไปเสพยาเสพติดได้ทุกเมื่อ ดังนั้นผู้ที่ไม่หวนกลับไปเสพยาเสพติด
จ าเป็นต้องมีการยับยั้งชั่งใจและควบคุมตนเองที่ดี สามารถวิเคราะห์ไตร่ตรองถึงสาเหตุอันน าไปสู่
อาการอยากเสพยาเสพติด เพื่อหลีกเลี่ยงหรือเบี่ยงเบนความสนใจจากสาเหตุเหล่านั้น หากบุคคล
สามารถปฏิเสธการเสพยาเสพติดได้จะมีความรู้สึกภาคภูมิใจที่สามารถเอาชนะใจตนเองได้ และเกิด
ความรับรู้ในความสามารถของตนเองท าให้เกิดก าลังใจในการปฏิเสธการเสพยาเสพติดในครั้ งต่อๆ ไป
ได้ง่ายมากขึ้น (อรอนงค์ หงส์ชุมแพ, 2538, หน้า. 11-12) 

สาเหตุจากสภาพแวดล้อม 
การแสดงออกของครอบครัวและบุคคลใกล้ชิดของผู้ให้ข้อมูล (พรรณณี วาทิสุนทร และ 

กฤติกา เฉิดโฉม, 2552) พบว่าหากครอบครัวและผู้ใกล้ชิดของผู้ให้ข้อมูลปฏิบัติและแสดงความรู้สึกใน
การสนับสนุนให้หยุดเสพยาเสพติดจะท าให้ผู้ให้ข้อมูลสามารถคงสภาพการเป็นผู้ไม่เสพยาเสพติดซ ้าไว้
ได้อย่างมั่นคงและต่อเนื่อง ซึ่งการแสดงออกเหล่านี้แตกต่างกันไปตามแต่ละครอบครัว แต่มักเป็นการ
แสดงออกท่ีชัดเจน เป็นรูปธรรมและสามารถรับรู้ได้ 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
การด าเนินการในระบบพื้นที่พบว่ามีการสะท้อนความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติในการประชุมใน

ระดับพื้นที่ การเสวนา รวมทั้งผลการประเมินทางวิชาการต่อแนวทางตามนโยบายที่มีผลกระทบต่อ
การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ ได้แก่ 

1)  ก าหนดบทบาทและแนวทางการด าเนินงานให้แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้
ชัดเจน โดยพิจารณาจากอ านาจหน้าที่ แนวทางการด าเนินงาน ข้อกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ และ
ความพร้อมของแต่ละหน่วยงาน เพ่ือก าหนดบทบาทและแนวทางการด าเนินงานที่สอดคล้องกับบริบท
ของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

2)  ก าหนดกลไกหรือระเบียบปฏิบัติเพื ่อรองรับการด าเนินงานที่เชื ่อมต่อการ
ปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับรู้และมี
ความเข้าใจที่ตรงกันในการด าเนินงาน 

3)  จัดสรรทรัพยากรส าหรับด าเนินงานตามแนวนโยบายที่ก าหนดให้ชัดเจนเพื่อให้
หน่วยปฏิบัติในพื้นที่มีศักยภาพในการด าเนินงานตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายโดยเฉพาะอย่างใน
ส่วนงานที่เกินภารกิจหรือความรับผิดชอบตามปกติของหน่วยงาน 

4)  พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจส าหรับหน่วยปฏิบัติ เพื่อเอื้อต่อ
การด าเนินงานในแต่ละข้ันตอนของแต่ละหน่วยงานที่ต้องด าเนินการตามนโยบาย 

5)  ผลักดันให้ผลการปฏิบัติงานในภารกิจด้านยาเสพติดเป็นส่วนหนึ่งของผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในแต่ละหน่วยงานที่สร้างความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) ให้แก้
ผู้ปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ 

6)  ทบทวนและถอดบทเรียนจากการด าเนินงานจากผู ้ปฏิบ ัต ิงานในแต่ละ
หน่วยงาน/พื้นที่ร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที ่ดี (Best Practice) รวมทั้งปัญหาและ
อุปสรรคในการด าเนินงานในแต่ละข้ันตอนของแนวทางปฏิบัติหรือส่วนงาน เพ่ือเป็นข้อมูลในการสร้าง
ความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างผู้ก าหนดนโยบายและผู้ปฏิบัติ อันจะน าไปสู่การก าหนดแนวนโยบายที่
สอดคล้องกับเงื่อนไขและบริบทของผู้ปฏิบัติงานในระดับพ้ืนที่อย่างแท้จริง 

ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
1)  การจัดประชุมจากผู้แทนของแต่ละหน่วยงาน (ส่วนกลาง) เพื่อหารือร่วมกันใน

การก าหนดทิศทางการด าเนินงาน บทบาท และแนวปฏิบัติ ตลอดจนเป้าหมายและตัวชี้วัดในการ
ด าเนินงาน เพื่อสร้างการรับรู้และยอมรับในแนวนโยบายจากทุกภาคส่วน อันอาจน าไปสู่การเตรียม
ความพร้อมในการรองรับการด าเนินงานตามนโยบายที่แต่ละหน่วยงานได้รับมอบหมายอย่าง
สอดคล้องกับภารกิจและศักยภาพของแต่ละหน่วยงาน 
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2  พัฒนา และสนับสนุนกลไกการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนตามให้มีความพร้อม
ต่อการปฏิบัติงานได้ตามเจตนารมณ์ของนโยบาย ทั้งนี้ ควรพิจารณาถึงเงื่อนไขและข้อจ ากัดของบริบท
การด าเนินงานในแต่ละพ้ืนที่เป็นส าคัญ 

3)  พัฒนากลไกการบ าบัดฟ้ืนฟูในรูปแบบต่างๆ ให้มีความพร้อมในการรองรับผู้เสพ/
ผู้ติดยาเสพติดในแต่ละประเภทอย่างจริงจัง มีการจัดสรรทรัพยากรในการด าเนินการอย่างชัดเจน 
เพ่ือให้เกิดกระบวนการบ าบัดฟ้ืนฟูเต็มรูปแบบที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดในกลุ่มผู้ติด รวมทั้งมี
ความพร้อมในการรองรับผู้เสพ/ผู้ติดในทุกประเภทของยาเสพติด  

4)  พัฒนาศักยภาพผู้เกี ่ยวข้อง ทั้งทีมวิทยากร ครูพี่เลี ้ยง ควรมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือให้การบ าบัดรักษาผู้เสพยาเสพติดประสบความส าเร็จ 

5)  ก าหนดขั้นตอนและแนวทางให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัดฟื้นฟูที่ชัดเจน
และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ผ่านการบ าบัดฟื้นฟูทราบและสามารถเข้าถึงบริการได้ 

6)  พัฒนาและสนับสนุนบทบาทการท างานของผู้น าชุมชน และฝ่ายปกครองในพ้ืนที่
ซึ่งเป็นกลไกหลักในการเข้าถึงกลุ่มผู้ผ่านการบ าบัดในชุมชน เพื่อให้บุคคลกลุ่มนี้มีศักยภาพในการให้
ความรู้และข้อมูลที่เป็นประโยชน์รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือหรือประสานส่งต่อความช่วยเหลือไปยัง
ผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟูในชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม  

7)  สร้างความร่วมมือจากภาคเอกชนและชุมชน โดยสร้างความเข้าใจและปรับ
ทัศนคติที่มีต่อผู้ผ่านการบ าบัดฟื้นฟูให้มากขึ้น เพื่อช่วยสร้างกลไกในการรองรับผู้ผ่านการบ าบัดให้
สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติเช่นเดียวกับคนทั่วไป 
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การศึกษาผลการปฏิบัติงานด้านทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชนของ

ศูนย์บริการร่วมจังหวัดเพชรบูรณ์ กรณีศึกษาภายในห้างสรรพสินค้า 

เทสโก้ โลตัส เพชรบูรณ์ 
 

กฤษติภูมิ  คงด้วง* 
 

บทคัดย่อ 
 
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลการปฏิบัติงาน ในการให้บริการประชาชน

งานทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน 2) ศึกษาปัญหา อุปสรรค ในการให้บริการประชาชนงาน
ทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน ของศูนย์บริการร่วมจังหวัดเพชรบูรณ์ ภายในห้างสรรพสินค้า 
เทสโก้โลตัส เพชรบูรณ์ ท าการศึกษาข้อมูลแบบผสม ทั้งเชิงปริมาณใช้การส ารวจ โดยการแจก
แบบสอบถาม จ านวน 200 ราย และเชิงคุณภาพใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก เจ้าหน้าที่ 3 ราย ประชาชน
ผู้รับบริการอีก 20 ราย แล้วน ามาวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
เพื่อน ามาวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา และด าเนินการวิเคราะห์เนื้อหาจากแบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
น ามาเรียบเรียงเป็นถ้อยค าบรรยาย หรือการพรรณนา 

ผลการศึกษา โดยการแจกแบบสอบถาม พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง จ านวน 117 ราย 
ร้อยละ 58.5  มีอายุเฉลี่ย 20-40 ปี ส่วนใหญ่จะเป็นคนโสด มีการศึกษาระดับมัธยม และผู้มา ใช้
บริการส่วนใหญ่ก าลังศึกษา จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 27.5 คะแนนเฉลี่ยในแต่ละด้าน หมายถึง 
ด้านการให้บริการ โดยรวมมีค่าเฉลี่ย 4.25 ด้านอาคารสถานที่ โดยรวมมีค่าเฉลี่ย 4.16 ด้านการ
บริการสาธารณะ โดยรวมมีค่าเฉลี่ย 4.11 และด้านระบบเทคโนโลยี โดยรวมมีค่าเฉลี่ย 3.67 ทุกด้านมี
ความคิดเห็นเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

ผลการศึกษา จากการสัมภาษณ์ประชาชนผู้รับบริการ พบว่า การให้บริการของศูนย์บริการร่วม 
ถือว่าเป็นการบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว ท าให้ประชาชนพึงพอใจ สามารถที่จะท าธุรกรรมอย่างอ่ืน  
ได้ด้วย เช่น ธุรกรรมทางธนาคาร จ่ายค่าโทรศัพท์ หรือธุรกรรมอย่างอื่น เหมาะส าหรับคนที่มีความ
จ าเป็นเร่งด่วนที่จ าเป็นต้องใช้บัตรประจ าคัวประชาชนในวันเสาร์และอาทิตย์ หรือแม้กระทั้งวันปกติ 
เนื่องจากศูนย์บริการร่วมจังหวัดเพชรบูรณ์ให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยให้บริการตั้งแต่ 

 
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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เวลา 10.00 น. ถึง 18.00 น. พร้อมนี้ยังมีสถานที่เหมาะสม อากาศถ่ายเทสะดวก ที่นั่งเพียงพอส าหรับ
ผู้รับบริการ และสถานที่จอดรถในห้างสรรพสินค้าที่เพียงพอ  

ผลการศึกษา จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ พบว่า การให้บริการของศูนย์บริการร่วมจังหวัด
เพชรบูรณ์ ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ เหมาะส าหรับคนที่ไม่มีเวลาต้องการความรวดเร็ว และ
ได้รับบริการที่สะดวก มีความประทับใจในการบริการที่ดี ประชาชนพอใจที่มารับบริการ ถึงแม้ว่าการ
ให้บริการของศูนย์บริการร่วมจังหวัดเพชรบูรณ์ ยังให้บริการไม่ครบถ้วน เหมือนกับส านักทะเบียน
อ าเภอ เช่น งานทะเบียนทั่วไป เปลี่ยนชื่อตัว งานเกี่ยวกับพินัยกรรม การจดทะเบียนสมรส การจด
ทะเบียนอย่า การแจ้งเกิด แจ้งตาย การเพิ่มชื่อ ไม่สามารถท าได้ ปัจจุบันจะให้บริการด้าน งานบัตร
ประจ าตัวประชาชน เช่น ขอมีบัตร ขอมีบัตรใหม่ ขอเปลี่ยนบัตร และงานทะเบียนราษฎร การแจ้ง
ย้ายทะเบียนบ้าน เป็นต้น ที่ส าคัญศูนย์บริการร่วมจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้บริการแบบไม่มีวันหยุด          
มีเจ้าหน้าที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนมาให้บริการในวันเสาร์และอาทิตย์  โดยบางครั้งจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้อง
ใช้บัตรประจ าตัวประชาชน จึงเกิดความสะดวกต่อผู้รับบริการ และมีความพอใจมาก แต่ก็ยังมีปัญหา
อุปสรรคอยู่บ้าง ซึ่งเครื่องมือ อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ เครื่องสแกน กล้องถ่ายรูปเก่ารวมถึงช ารุด ใช้เป็น
ระยะเวลานานถึง 10 ปี ทั ้งนี้ต้องมีงบประมาณในการปรับปรุง หรือเปลี ่ยนใหม่ทั้งหมดในการ
ให้บริการ สามารถที่จะแบ่งเบาภาระงานส านักทะเบียนอ าเภอได้มาก 
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บทน า 
 

“ศูนย์บริการร่วม” คือ หน่วยให้บริการประชาชน ที่จ ัดตั ้งขึ ้นภายใต้การก ากับดูแล            
ของกระทรวงมหาดไทย โดยความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ทั้งท่ีเป็นหน่วยงานราชการ 
หน่วยงานในก ากับของรัฐ (รัฐวิสาหกิจ) และหน่วยงานภาคเอกชน น างานบริการของแต่ละหน่วยงาน 
ทั้งที่มีและไม่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันมาร่วมให้บริการ ณ จุดบริการเดียว การขอทราบข้อมูล/
ข่าวสาร การยื่นเรื ่อง และการขออนุญาต หรือการขออนุมัติในเรื ่องใดๆ ที่เกี ่ยวข้องกันโดยติดต่อ
เจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์บริการร่วมเพียงแห่งเดียว 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 
32 ก าหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ าเภอ และปลัดอ าเภอผู้ เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอ จัดให้
ส่วนราชการที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชนในเรื่องเดียวกันหรือต่อเนื่องกัน      
ในจังหวัด อ าเภอ หรือ กิ่งอ าเภอนั้น ร่วมกันจัดตั้งศูนย์บริการร่วมไว้ ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการ
อ าเภอ หรือที่ว่าการกิ่งอ าเภอ หรือสถานที่อ่ืนตามที่เห็นสมควร โดยประกาศให้ประชาชนทราบ ทั้งนี้
เพื ่อให้ประชาชนสามารถติดต่อสอบถาม ขอทราบข้อมูล ขออนุญาต หรืออนุมัติในเรื ่องต่างๆ          
โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์บริการร่วมเพียงแห่งเดียว 

ศูนย์บริการร่วมจังหวัดเพชรบูรณ์ ภายในห้างสรรพสินค้า เทสโก้โลตัส สาขาเพชรบูรณ์       
เริ่มเปิดด าเนินงาน ให้บริการประชาชนด้านงานทะเบียน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นวันเดียวกับการ
เปิดด าเนินกิจการของห้างสรรพสินค้า เทสโก้โลตัส สาขาเพชรบูรณ์ อย่างเป็นทางการ  
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
 

1)  เพื่อศึกษาผลการปฏิบัติงาน ในการให้บริการประชาชนงานทะเบียนและบัตรประจ าตัว
ประชาชน ของศูนย์บริการร่วมจังหวัดเพชรบูรณ์ ภายในห้างสรรพสินค้า เทสโก้โลตัส เพชรบูรณ์ 

2)  เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค ในการให้บริการประชาชนงานทะเบียนและบัตรประจ าตัว
ประชาชน ของศูนย์บริการร่วมจังหวัดเพชรบูรณ์ ภายในห้างสรรพสินค้า เทสโก้โลตัส เพชรบูรณ์ 
 

วิธีการศึกษา 
 

จากการทบทวน แนวคิดแนวคิด ทฤษฏี บทความ เอกสาร และรายงานวิจัยที่เกี ่ยวข้อง        
ผู้ศึกษาได้รวบรวมปัจจัยที่คาดว่ามีความเกี่ยวข้อง เพื่อน ามาใช้ก าหนดวิธีการศึกษา ทั้งการแจก
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แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์เชิงลึก ได้แก่ แนวคิดการบริหารภาครัฐแนวใหม่ แนวคดิเกี่ยวกับการ
บริการ แนวคิดวิธีการปรับปรุงการบริการภาครัฐ การจัดการผลการปฏิบัติงาน ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เป็นต้น 

ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนที่มาติดต่อ
รับบริการงานทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน ณ ศูนย์บริการร่วมจังหวัดเพชรบูรณ์ ห้างสรรพสินค้า 
เทสโก้โลตัสเพชรบูรณ์ อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 400 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 
กรกฎาคม 2563) ส่วนขนาดตัวอย่าง ค านวณจากสูตร Taro Yamane, (1973) ได้กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 200 ราย และสัมภาษณ์เชิงลึกประชาชนที่มารับบริการ จ านวน 20 ราย รวมทั้งสัมภาษณ์    
เชิงลึกเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จ านวน 3 ราย เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ และ  
เชิงคุณภาพ จากนั้นได้น าข้อมูลมาท าการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้หลักสถิติในการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ และน าเสนอผลการศึกษาผ่านการใช้ค่าสถิติ เชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ด าเนินการวิเคราะห์เนื้อหา
จากแบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วน ตามประเด็นที่ศึกษา ซึ่งเป็นการวิเคราะห์
ตีความข้อมูลที่ได้มาจากการศึกษา แล้วน ามาเรียบเรียงเป็นถ้อยค าบรรยาย หรือการพรรณนา 

 

ผลการศึกษา 
 

จากการวิเคราะห์ผลการศึกษาจากการแจกแบบสอบถาม ดังนี้ 
1)  ข้อมูลส่วนบุคคล ความคิดเห็นประชาชนต่อการให้บริการแต่ละด้าน และค าถามปลายเปิด

ความคิดเห็นประชาชนต่อปัญหา อุปสรรค หรือข้อเสนอแนะ 
จากข้อมูลส่วนบุคคลจากกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง    

(ร้อยละ 58.5) มีอายุเฉลี่ยระหว่าง 20-40 ปี (ร้อยละ 39.5) สถานภาพโสด มากที่สุด (ร้อยละ 57) 
รองลงมาสถานภาพสมรส (ร้อยละ 30.5) ระดับการศึกษาส่วนใหญ่จบการศึกษามัธยม (ร้อยละ 35.5)    
มีอาชีพค้าขาย (ร้อยละ 19) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต ่ากว่า 9,000 บาท (ร้อยละ 57) 

2)  ส่วนความคิดเห็นประชาชนต่อการให้บริการแต่ละด้าน ดังนี้ 
(1) ด้านการให้บริการ 
ความคิดเห็นของผู ้มารับบริการศูนย์บริการร่วมจังหวัดเพชรบูรณ์  พบว ่า ผ ู ้ตอบ

แบบสอบถาม มีความคิดเห็นด้านการให้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับความเห็นมาก เฉลี่ย 4.25 (ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.73) มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน 2 ข้อ คือ 1) เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการต้อนรับด้วย
อัธยาศัยเป็นมิตร เอาใจใส่ และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 2) เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการสามารถให้บริการได้
ครบถ้วนที่เก่ียวกับงานทะเบียนฯ เช่นเดียวกับส านักทะเบียนอ าเภอ (เฉลี่ย 4.31)  
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(2) ด้านอาคารสถานที ่
ความคิดเห็นของผู ้มารับบริการศูนย์บริการร ่วมจังหวัดเพชรบูรณ์  พบว่า ผ ู ้ตอบ

แบบสอบถาม มีความคิดเห็นด้านอาคารสถานที่ในภาพรวมอยู ่ในระดับมาก เฉลี ่ย 4.16 (ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.74) พอใจเรื่อง มีแสงสว่างเพียงพอ อากาศถ่ายเทสะดวก มีคะแนนเฉลี่ย
มากที่สุด เมื่อเทียบแต่ละหัวข้อ (เฉลี่ย 4.25)  

(3)  ด้านการบริการสาธารณะ 
ความคิดเห็นของผู้มารับบริการศูนย์บริการร่วมจังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม 

มีความคิดเห็นด้านการบริการสาธารณะในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย 4.11 (ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.70) พอใจเรื่อง เจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนทุกระดับอย่างเท่าเทียม ต่อเนื่อง 
โปร่งใส ทุกคน มีคะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุด เมื่อเทียบแต่ละหัวข้อ (เฉลี่ย 4.22)  

(4)  ด้านระบบเทคโนโลยี 
ความคิดเห็นของผู ้มาร ับบริการศูนย ์บริการร่วมจังหวัดเพชรบูรณ์  พบว ่า ผ ู ้ตอบ

แบบสอบถาม มีความคิดเห็นด้านระบบเทคโนโลยีในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย 3.67  
(ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.84) พอใจเรื่อง มีช่องทางติดต่อสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็น 
ผ่านทางกระดานข่าวและ e-Mail หรือช่องทางออนไลน์อื่นๆ อย่างเหมาะสม มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด 
เมื่อเทยีบแต่ละหัวข้อ (เฉลี่ย 3.78) 

สรุป แต่ละด้านที่มีการแสดงความคิดเห็นจากการแจกแบบสอบถาม ประชาชนส่วนใหญ่
พอใจในการให้บริการของส่วนราชการในพ้ืนที่เอกชน มีคะแนนเฉลี่ยในระดับมากทุกด้าน 

3)  ความคิดเห็นประชาชนต่อปัญหา อุปสรรค หรือข้อเสนอแนะ ส าหรับค าถามปลายเปิด
สามารถสรุปได้ ดังนี้ 

(1)  การศึกษา ปัญหา อุปสรรค ในการให้บริการ พบว่า ส่วนใหญ่พอใจในการให้บริการ
ที่ดี ไม่พบปัญหามากนัก เป็นการบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว มีบางคนให้ความเห็นว่า ช่วงคนที่มารับ
บริการเยอะ เก้าอ้ีไม่เพียงพอต่อบุคคลที่มารับบริการ  

(2)  ข้อเสนอแนะ พบว่า ต้องการให้เพิ่มเก้าอี้เพื่อความสะดวกต่อบุคคลที่มาใช้บริการ
มากกว่านี้ พ้ืนที่น่าจะมีความกว้างขวางมากกว่านี้ เพราะผู้มาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง  

(3)  ความน่าเชื่อถือในการให้บริการ พบว่า มีความน่าเชื่อถือ สะดวก รวดเร็ว มีป้ายบอก
รายละเอียดระหว่างรอคิวเตรียมเอกสาร ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ให้ค าแนะน าดี มีเจ้าหน้าที่คอยติดตามใน
การท าบัตรประชาชนหรือการให้บริการอย่างอ่ืนแก่ประชาชน 

(4)  การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้รับบริการ พบว่า มั่นใจในการท างานของเจ้ าหน้าที่ 
สะอาด มีแสงสว่างเพียงพอ มีความประทับใจ มีความมั่นใจกับผู้รับบริการ และยังพบว่า เจ้าหน้าที่
สามารถอธิบายท าความเข้าใจกับประชาชนได้ดี ให้ความสะดวก มีเจ้าหน้าที่อาวุโสประจ าศูนย์บริการ
ร่วมฯตลอดเวลา ท าให้มั่นใจในการให้บริการ 
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สรุปประชาชนที่มารับบริการพอใจในการให้บริการ เป็นบริการที่ดีอยู่แล้ว มีบางเรื ่องที่
จะต้องมีการปรับปรุง เช่น เก้าอ้ีนั่งรอ สถานที่ให้มีความกว้างขวาง ส่วนในการให้บริการเรื่องอ่ืนๆ นั้น
เป็นการบริการที่ดีอยู่แล้ว มีความเชื่อม่ันในการมารับบริการ 

 

ผลสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ 
 

การสัมภาษณ์ ซึ่งได้สัมภาษณ์จากกลุ่มประชากรกลุ่มตัวอย่างจ านวน 2 กลุ่ม คือ เจ้าหน้าที่   
ผู้ปฏิบัติประจ าศูนย์บริการร่วมจังหวัดเพชรบูรณ์ จ านวน 3 คน และประชาชนผู้มารับบริการ จ านวน 
20 คน รวมทั้งสิ้น 23 คน จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ จ านวน 3 คน ผู้ศึกษาได้เสนอผลการศึกษา
ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

1)  การให้บริการ 
จากการสัมภาษณ์ จากเจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงาน พบว่า การให้บริการของศูนย์บริการร่วม

จังหวัดเพชรบูรณ์ ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ การให้บริการที่รวดเร็วไม่รอนาน เกิดความ
ประทับใจในการบริการที่ด ีมีบัตรคิวให้บริการ เจ้าหน้าที่จะเรียกตามล าดับ ในระหว่างที่เข้ารับบริการ
สามารถให้ประชาชนเดินซื ้อสินค้าในระหว่างรอได้ หรือท าธุรกรรมอย่างอื่น การให้บริการของ
ศูนย์บริการร่วมจังหวัดเพชรบูรณ์ ยังให้บริการไม่ครบถ้วนเหมือนส านักทะเบียนอ าเภอ ยกตัวอย่าง 
งานทะเบียนทั่วไป เปลี่ยนชื่อตัว งานเกี่ยวกับพินัยกรรม การจดทะเบียนสมรส การจดทะเบียนอย่า 
การแจ้งเกิด แจ้งตาย การเพิ่มชื่อ ยังไม่สามารถท าได้ ปัจจุบันศูนย์บริการร่วมสามารถให้บริการด้าน
งานบัตรประจ าตัวประชาชน งานทะเบียนราษฎร เช่น การแจ้งย้ายทะเบียนบ้าน เป็นต้น เมื่อท าบัตร
ประชาชนหาย มีความจ าเป็นต้องใช้เร่งด่วน สามารถท าบัตรใหม่ในช่วงวันหยุดได้ พอใจที่มีส่วน
ราชการมาให้บริการในพื ้นที ่ เอกชน เพื ่ออ านวยความสะดวกในการท าธ ุรกรรม  ที ่ เก ี ่ยวกับ         
กรมการปกครอง ที่ส าคัญ คือ เปิดให้บริการโดยไม่มีวันหยุด มีเจ้าหน้าที่ให้บริการในวันเสาร์ และ    
วันอาทิตย์ และเมื่อประชาชนมาใช้บริการจ านวนมาก อาจท าให้สถานที่แคบไปบ้าง ในช่วงเวลาที่มี  
คนมามาก ทั้งนี้ผู้มารับบริการพอใจสถานที่จอดรถ เพราะสถานที่จะเป็นพื้นที่ของห้างสรรพสินค้ามี    
ที่จอดรถเพียงพอ ส่วนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจ าเครื่องมีไม่เพียงพอ ในวันท าการปกติวันจันทร์ถึง   
วันศุกร์ จะมีเจ้าหน้าที่เพียงคนเดียว ให้บริการประจ าเครื่อง ทั้งงานทะเบียนบัตรประชาชน และ    
งานทะเบียนราษฎร์ ซึ่งเวลาประชาชนมาใช้บริการมาก ท าให้ไม่สามารถบริการได้ทัน  แต่ปัจจุบัน       
มีปลัดอ าเภอมาช่วยงานอีก 1 คน ท าให้แก้ไขไปได้ แต่ปกติแล้วจะมีเพียง 1 คน ซึ่งเกิดจากให้
เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์บริการร่วม ไปช่วยงานที่ท าการปกครองจังหวัด 
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2)  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการให้บริการ 
จากการสัมภาษณ์ จากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พบว่า ปัญหาอุปสรรค ด้านเครื่องมือ อุปกรณ์เก่า

และช ารุดไม่ทันสมัย ใช้มาเป็นระยะเวลานานถึง 10 ปี จึงเห็นว่าในเรื่องอุปกรณ์เป็นอุปสรรคในการ
ท างาน ท าให้เกิดความล่าช้า รวมถึงในการเบิกจ่ายพัสดุอุปกรณ์ล่าช้า จึงจ าเป็นต้องตั้งงบประมาณ  
ในการปรับปรุงให้ดีกว่าเดิม อุปสรรคอีกอย่างหนึ่ง พบว่า เมื่อเจ้าหน้าที่หมุนเวียนมาให้บริการ        
ในวันหยุด เสาร์และอาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะเกิดปัญหาเรื่องอุปกรณ์ติดขัด เครื่องขัดข้อง 
ในการแก้ไขจะไม่ทราบวิธีการแก้ปัญหาในเบื้องต้น ไม่มีความช านาญเครื่อง หรือแม้ในเวลาให้บริการ
วันปกติก็ยังเกิดปัญหาล่าช้าบางคราว ซึ่งประชาชนผู้มารับบริการส่วนใหญ่จะมารับบริการในช่วง
วันหยุด เสาร์และอาทิตย์ โดยพาบุตรที่อายุครบ 7 ปีบริบูรณ์ มาท าบัตรครั้งแรกช่วงวันหยุด เนื่องจาก
สะดวกทั้งผู้ปกครองและเด็ก หรือคนที่ท างานในวันปกติไม่สะดวกที่จะมารับบริการ จึงมาด าเนินการ
ในช่วงวันหยุด เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการรับบริการ มีเจ้าหน้าที่ท่านหนึ่งให้ข้อมูลที่น่าสนใจ
กล่าวว่า ประตูเป็นปัญหาอย่างหนึ่ง ปัจจุบันศูนย์บริการร่วมจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นลักษณะเปิดโล่ง
สามารถเดินเข้า-ออก ซึ่งไม่มีประตู เมื่อเปรียบเทียบกับธนาคาร ที่ให้บริการภายในห้างจะมีประตูเปิด
เข้า-ออก เป็นสัดส่วน สาเหตุที่อยากให้มีประตู เข้า-ออก พบว่า เมื่อเทศโก้โลตัส มีกิจกรรม ไม่ว่าจะ
เป็นบูธสนับสนุนโปรโมชั่นสินค้า หรือบูธโชว์รถ ที่มาจัดกิจกรรมภายในห้างสรรพสินค้า ท าให้เกิดเสียงดัง 
ในการจัดกิจกรรมครั้งหนึ่งท าให้เสียงเข้ามาในศูนย์บริการร่วมโดยตรง ไม่สามารถปิดประตูกั้นเสียงได้ 
ท าให้เจ้าหน้าที่สื่อสารกับประชาชนที่มารับบริการไม่ได้ หรือในการเรียกตามบัตรคิว เกิดปัญหาท าให้
ผู้รับบริการไม่ได้ยินเสียงจากเจ้าหน้าที่ บางครั้งต้องตะโกนหรือให้เสียงเบาลงก่อน จึงเป็นอุปสรรค   
ในการท างานอย่างหนึ่ง 

3)  แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ 
จากการสัมภาษณ์ จากเจ้าหน้าที ่ผู ้ปฏิบัติงาน พบว่า ข้อเท็จจริงศูนย์บริการร่วมจังหวัด

เพชรบูรณ์ในประกาศครั ้งแรก มีการให้บริการของส่วนราชการอื ่นร่วมด้วย ปัจจุบันจะมีเพียง
ส านักงานขนส่งจังหวัดเท่านั้น ที่มาให้บริการในการต่อภาษีรถ เพียงวันเดียวคือวันเสาร์ ส่วนใหญ่     
จะเป็นการให้บริการของกรมการปกครอง เจ้าหน้าที่จึงอยากให้มีส่วนราชการอื่นๆ มาให้บริการ 
ประเด็นที่ส าคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ คือ การพัฒนาปรับปรุงในด้านเทคโนโลยี      
ให้ทันสมัยมาใช้ในการให้บริการประชาชนเพิ่มมากขึ้น และยุคปัจจุบันเป็นยุคดิจิตอล อนาคตอาจ     
จะน าแอบพลิเคชั่น (Application) จองคิวออนไลน์เข้ามาใช้ในการให้บริการ สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการให้บริการมากขึ้นได้ การเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีนั้นโดยมีบุคลกรในการให้บริการที่เพียงพอ 
ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ 1 คน ปลัดอ าเภอ 2 คน ตามโครงสร้างจะมีปลัดอ าเภอ 1 คน เจ้าหน้าที่ 2 คน 
เพราะปลัดอ าเภอที่มาช่วยงานอาจจะย้ายไปที่อ่ืนได้ 
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ผลสัมภาษณ์ประชาชน 
 

สัมภาษณ์ประชาชน จ านวน 20 คน เพิ่มเติมจากการแจกแบบสอบถาม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่
สมบูรณ์มากขึ้นโดยแบ่งประเด็นที่สัมภาษณ์เป็น 4 ส่วน ดังนี้  

1)  ด้านการให้บริการ 
จากการสัมภาษณ์ประชาชนเพิ่มเติม พบว่า ด้านการบริการ ประชาชนให้ข้อมูลว่าเป็นบริการ

ที่ดีอยู่แล้ว เนื่องจากศูนย์บริการร่วมจังหวัดเพชรบูรณ์อยู่ในห้างสรรพสินค้า สามารถเดินทางมาท า
ธุรกรรมทางการเงิน หรือซื้อสินค้าครบวงจรในที่เดียวสะดวกสบายเป็นอย่างมาก เมื่อเกิดเหตุการณ์
ด่วนที่จ าเป็นต้องใช้บัตรประจ าตัวประชาชนในวันหยุด โดยส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าที่มาติดต่อ
ศูนย์บริการร่วมจะเป็นทางเลือก ในการเข้ามาใช้บริการซึ ่งท าได้รวดเร็ว ไม่จ ากัดเวลา สถานที่            
แต่เนื่องจากการบริการอาจจะไม่ครอบคลุมเท่ากับส านักทะเบียนอ าเภอ ในภาพรวมเป็นการให้บริการ
ที่ดี พอใจในการเปิดให้บริการของศูนย์บริการร่วมที่เปิดเวลา 10.00 น. ถึง 18.00 น. ท าให้ สามารถ
มาท าธุรกรรมหลังเวลา 16.30 น.   

2)  ด้านอาคารสถานที่ 
จากการสัมภาษณ์ประชาชนผู้เพ่ิมเติม พบว่า ผู้รับบริการมีความพอใจในสถานที่ ในภาพรวม 

มีเก้าอี ้ให้นั ่งคอย อากาศถ่ายเทสะดวก ไม่มีความอึดอัด มารับบริการได้ตลอดเวลา สามารถ            
ท าธุรกรรมอย่างอื่นก่อนที่จะมารับบริการศูนย์บริการร่วม มีบางคนให้ข้อมูลว่า เมื่อประชาชนมารับ
บริการพร้อมกัน เก้าอ้ีอาจจะไม่พออยู ่บ้างซึ่งเก้าอี ้มีอย่างจ ากัดเพียง 15 ตัว และช่วงโรคระบาด    
COVID 19 มีการเว้นระยะห่างทางสังคม ท าให้สถานที่แคบในบางเวลาที่เกิดโรคระบาด ปกติแล้ว
เพียงพอ สถานที่จอดรถมีเพียงพอส าหรับประชาชน  

3)  ด้านการบริการสาธารณะ 
 จากการสัมภาษณ์ประชาชนเพ่ิมเติม พบว่า เจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างเป็นกันเอง ซึ่งมีการติด

ป้ายประสัมพันธ์ให้ได้ทราบในการท าธุรกรรมแต่ละเรื่องใช้เวลาท ากี่นาที มีการให้บริการจับบัตรคิว
เมื่อผู้รับบริการมาพร้อมกัน ได้รับการอ านวยความสะดวกในการรับบริการ   

4)  ด้านระบบเทคโนโลยี  
จากการสัมภาษณ์ประชาชนเพิ ่มเติม พบว่า ส่วนใหญ่ให้ความเห็นตรงกันว่าเป็นระบบ

เทคโนโลยีที่ทันสมัยอยู่แล้ว เทียบกับสมัยที่ต้องถ่ายรูปด้วยฟิล์ม ซึ่งท าได้ล่าช้า ในด้านของระบบ
รวดเร็วทันใจ อย่างกรณีบัตรหายเพียงแค่ใช้ใบขับขี่รถก็สามารถเป็นหลักฐานประกอบได้ โดยปัจจุบัน
จะเป็นระบบออนไลน์ และเป็นการจัดเก็บฐานข้อมูลในระบบ มีการบันทึกภาพใบหน้า บันทึก
ลายนิ้วมือของแต่ละบุคคลไว้ ถ้าสแกนลายนิ้วมือไม่ผ่าน เจ้าหน้าที่  ต้องพิจารณาใบหน้าในระบบ
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ประกอบด้วย ท าให้สามารถท าบัตรประชาชนที่ไหนก็ได้ของประเทศ และยังพบว่าการบริการของ
ศูนย์บริการร่วมจังหวัดเพชรบูรณ์มีการพัฒนาขึ้นเป็นอย่างมาก ระบบออนไลน์มีความทันสมัย สะดวก 
รวดเร็ว 

 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

จากการศึกษา พบว่า โดยรวมให้ความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่ามีความพอใจมากในการ
ให้บริการ ผู้ศึกษาได้ประยุกต์แนวคิดการบริหารภาครัฐแนวใหม่ แนวคิดเกี่ยวกับการบริการ แนวคิด
วิธีการปรับปรุงการบริการภาครัฐการจัดการผลการปฏิบัติงาน และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาประกอบ
ประเมินความคิดเห็น ทั้งในการตอบแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึก ต่อประสิทธิผลการ
ให้บริการของศูนย์บริการร่วมจังหวัดเพชรบูรณ์ สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้ 

1)  จากการแจกแบบสอบถามประชาชน พบว่า ในแต่ละด้านมีความคิดเห็นในระดับมาก 
และการสัมภาษณ์เชิงลึกประชาชนผู้รับบริการ ได้ให้ข้อมูลไปในทิศทางเดียวกันว่า ในการให้บริการ
ศูนย์บริการร่วมจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นการบริการที ่ดี ส่วนใหญ่พอใจในการให้บริการ มีความ
สะดวกสบาย ทั้งได้มาท าธุรกรรมอย่างอื่นประกอบด้วย ท าให้รู้สึกเหมือนไม่ได้มารับบริการจากส่วน
ราชการ รู้สึกเหมือนมาเดินห้างสรรพสินค้า มีความพอใจ ทั้งสถานที่จอดรถที่มีเพียงพอ สถานที่ให้บริการ
กว้างขวางเพียงพอส าหรับผู้รับบริการ ซึ่งสอดคล้องกับ ไพโรจน์  ภัทรนรากุล (2561, หน้า. 60) พบว่า
แนวทาง NPM ให้ความส าคัญการกระจายการให้บริการ ริเริ่มการบริการรูปแบบใหม่ๆ ที่สนองความ
ต้องการและสร้างความพอใจให้กับลูกค้า เพิ ่มจิตวิญญาณแบบผู้ประกอบการในการ ให้บริการ
สาธารณะ และสอดคล้องกับ  Dunleavy & Hood, (1994 อ้างถึงใน พลอย  สืบวิเศษ, 2561, หน้า. 19) 
พบว่าในการปฏิรูประบบราชการ มักจะเน้นเรื่องของการแปรรูปกิจการภาครัฐให้เป็น เอกชนมากขึ้น 
และการเน้นไปที่ประสิทธิภาพและผลงานการจัดท าระบบบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลงาน 

2)   จากการสัมภาษณ์เชิงลึก เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ได้ให้ข้อมูลไปในทิศทางเดียวกัน
เรื ่องความเหมาะสมต่อการให้บริการประชาชน เป็นประโยชน์ที ่ส่วนราชการออกมาให้บริการ
ประชาชน  ในพื้นที่เอกชนที่เป็นห้างสรรพสินค้า และผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ได้รับการบริการที่
รวดเร็ว สะดวก เหมาะส าหรับคนที่ไม่มีเวลา ประทับใจท าให้ไม่ต้องรอนาน ข้อดีอีกอย่างหนึ่งที่เป็น
พื้นที่ห้างสรรพสินค้า คือ ประชาชนสามารถที่จะท าธุรกรรมด้านอื่นได้ด้วย เช่น ท าธุรกรรมธนาคาร 
หรือ ซื้อสินค้าในระหว่างรอ สอดคล้องกับ ค านาย อภิปรัชญาสกุล (2557) ได้ให้ความหมายของ การ
บริการ หมายถึง กิจกรรมหรือกระบวนการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งของบุคคลหรือองค์การ เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการ ของบุคคลอื่นและท าให้เกิดความพึงพอใจจากผลการกระท านั้นๆ ซึ่งการ
บริการที่ด ีจะเป็นการกระท าที่สามารถสนองต่อความต้องการของผู้ที่แสดงเจตจ านงให้ได้ตรงกับสิ่งที่
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บุคคลนั้นคาดหวัง พร้อมทั้งท าให้บุคคลดังกล่าวเกิดความรู้สึกที่ดี และประทับใจต่อสิ่งที่ได้รับ ในช่วง
เวลาเดียวกัน  

ทั้งนี้ ปัญหา อุปสรรค ในการด าเนินการของศูนย์บริการร่วมจังหวัดเพชรบูรณ์ สรุปประเด็นได้ 
ดังนี้ 

(1)  เครื่องกดบัตรคิวช ารุด เจ้าหน้าที่จึงท าการแก้ไขโดยใช้แผ่นพลาสติกติ ดตัวเลข        
ซึ่งเรียกตามหมายเลขท่ีจับตามคิว โดยรวมไม่พบปัญหามากนัก  

(2)  การให้บริการ พบว่า ยังให้บริการไม่ครบถ้วนเหมือนส านักทะเบียนอ าเภอ ด้วย
ข้อจ ากัดบางประการ ซึ่งบางเรื่องที่ยังท าไม่ได้ ยกตัวอย่าง เช่น เปลี่ยนชื่อตัว การจดทะเบียนสมรส 
การจดทะเบียนอย่า การแจ้งเกิด แจ้งตาย งานเกี่ยวกับพินัยกรรม การเพ่ิมชื่อ ปัจจุบันศูนย์บริการร่วม
จังหวัดเพชรบูรณ์ให้บริการเรื่อง การแจ้งย้ายทะเบียนบ้าน การขอเลขที่บ้าน บัตรประจ าตัวประชาชน 
เช่น ขอมีบัตร ขอมีบัตรใหม่ ขอเปลี่ยนบัตร เป็นต้น ซ่ึงสอดคล้องกับ นิสดารก์ เวชยานนท์ (2560, 
หน้า. 16-17) ว่าได้ก าหนดวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาระบบราชการไทยออกเป็น 4 ด้าน คือ 

1)   การให้บริการประชาชน 
2)   ปรับบทบาทภารกิจและขนาดให้เหมาะสม 
3)   ยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานการท างานให้อยู ่ในระดับสูง และ

เทียบเท่าเอกชน 
4)  พัฒนาระบบราชการให้สามารถตอบสนองต่อการบริหารการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย 
ทั้งนี้เพื่อบรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ 4 ด้าน ก.พ. ได้ก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ 7 ประการ 

และประการหนึ่งที่เก่ียวข้อง คือการปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการท างาน 
(3)  เจ้าหน้าที่ได้ให้ข้อมูลตรงกันว่า เครื ่องมือ อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ เครื ่องสแกน      

กล้องถ่ายรูป เก่าและช ารุด มีการใช้เป็นระยะเวลานานถึง 10 ปี ท าให้เกิดความล่าช้า อุปกรณ์ติดขัด 
ท างานไม่เต็มที่และระบบเครื่องขัดข้อง ไม่เว้นแม้แต่การให้บริการเวลาปกติ หรือวันเสา -อาทิตย์ 
ช่วงเวลาที่คนมาใช้บริการมากๆ และในช่วงวันหยุดเจ้าหน้าที่ซึ่งหมุนเวียนมาให้บริการในวันเสาร์และ
อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ พบว่า เครื่องติดขัดบ่อย ไม่สามารถแก้ไขได้ทันท่วงทีได้ เนื่องจากไม่มี
ความคุ้นชินกับเครื่อง ท าให้แก้ปัญหาได้ล่าช้ากว่าเจ้าหน้าที่ที่อยู่ประจ า ซึ่งจะมีความคุ้นชินมากกว่า
แต่ก็ยังมีปัญหาในเรื่องอุปกรณ์ดังที่กล่าวมา สอดคล้องกับ ณัฐธิดาวัลย์  จันทนา (2553) พบว่าการ
บริหารจัดการกระบวนการให้บริการ ขั้นตอน ระยะเวลา วัสดุอุปกรณ์ และสภาพแวดล้อมยังไม่
เพียงพอ ขาดการจัดเตรียมเอกสารประชาสัมพันธ์ และอุปกรณ์เก่าไม่ทันสมัย 

(4)  เจ้าหน้าที่ท่านหนึ่งได้ให้ข้อมูลที่น่าสนใจ พบว่า ปัญหาอย่างหนึ่งที่ทุกคนอาจจะ
ไม่ได้สนใจ คือ ประตูเปิดโล่ง สามารถเดินเข้าออกแบบไม่มีประตูกั้น เมื่อห้างสรรพสินค้ามีกิจกรรม
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จัดบูธสนับสนุนโปรโมชั่นสินค้า บูธโชว์รถ ที่มาจัดบริเวณหน้าศูนย์บริการร่วม ซึ่งมีการใช้เสียงล าโพง
ท าให้เกิดเสียงดังเข้ามาที่ศูนย์บริการร่วมโดยตรง ท าให้เจ้าหน้าที่มีปัญหาในการสื่อสารกับประชาชน
ที่มารับบริการ ท าให้ไม่สามารถได้ยินเสียงในการสื่อสาร หรือในการเรียกตามคิวในการให้บริการท าให้
ไม่ได้ยินเสียงของเจ้าหน้าที่ และต้องตะโกน หรือให้เสียงเบาลงก่อน จึงจะสามารถเรียกตามบัตรคิวได้ 
ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่ง  

(5)  ศูนย์บริการร่วมจังหวัดเพชรบูรณ์ มีวัตถุประสงค์ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อมีการให้บริการของ
ส่วนราชการอื่นร่วมด้วย เช่น ส านักงานขนส่งจังหวัด ส านักงานจังหวัด (ศูนย์ด ารงธรรม รับเรื่องราว
ร้องทุกข์) แรงงานจังหวัด จัดหางานจังหวัด ส านักงานที่ดินจังหวัด เป็นต้น ปัจจุบันมีเพียงส านักงาน
ขนส่งจังหวัดเท่านั้นที่มาให้บริการในการต่อภาษีรถ เพียงวันเดียวในวันเสาร์ ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการ
ให้บริการของกรมการปกครอง แต่ด้วยพื้นที่จ ากัดจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงพื้นที่ให้กว้างมากขึ้น
กว่าเดิม จึงจะให้บริการส่วนราชการอ่ืนได้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน ซ่ึงสอดคล้องกับ นิสดารก์  
เวชยานนท์ (2561, หน้า. 219) พบว่ามีการปรับระบบการให้บริการประชาชนในส่วนภูมิภาค โดยมี
การถ่ายโอนภารกิจ พร้อมทั้งมีหน่วยงานให้บริการตามความต้องการของประชาชนในภูมิภาคต่างๆ 
และการให้บริการของหน่วยงานให้บริการไว้ในจุดเดียว (One Stop Service) 

(6)  การเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลกรในการให้บริการ เจ้าหน้าที่ได้ให้ข้อมูลตรงกันว่า 
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ปัจจุบันมีเพียง 1 คน ปลัดอ าเภอ 2 คน ซึ่งปลัดอ าเภอที่มาช่วยงานพบว่า จะมา
เพียงชั่วคราวเท่านั้น ซึ่งปกติเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจะมี 2 คน ปลัดอ าเภอ 1 คน ในการพิจารณา  

(7)  ปัญหาเรื่องระบบ พบว่า สาย Internet ยังเป็นแบบรุ่นเก่า จะมีความหน่วงบาง
ช่วงเวลา เจ้าหน้าที่มีความต้องการให้ทันสมัยมากกว่าปัจจุบัน เพ่ือน ามาใช้ในการให้บริการประชาชน
ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งอุปกรณ์ที่ทันสมัย และปรับปรุงระบบเปลี่ยนสาย Internet เป็นสาย 
Fiber รวมไปถึงการน า Application จองคิวออนไลน์มาให้บริการ 

 

ข้อเสนอแนะ 

 
จากการศึกษา ความคิดเห็นของประชาชนผู ้รับบริการ ไม่ว่าจะเป็นแบบสอบถาม และ        

การสัมภาษณ์ หรือสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ศึกษาขอเสนอแนะที่อาจเป็นประโยชน์ในการ
ให้บริการศูนย์บริการร่วมจังหวัดเพชรบูรณ์ ดังต่อไปนี้ 

1)  ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย 
(1)  สร้างการบริการให้เป็นรูปธรรม ควรจัดสรรงบประมาณจากที่ท าการปกครองจังหวัด

เพชรบูรณ์ เพื่อซ่อมแซมบ ารุงอุปกรณ์ หรือจัดสรรใหม่ ให้มีความพร้อมและทันสมัยมากยิ่งขึ้น 
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(2)  เพิ่มการให้บริการให้ครบถ้วน พัฒนากลยุทธ์บริหารจัดการให้ดียิ่งข้ึน  
(3)  ส่งเสริมบุคลากร อบรม พัฒนา เพิ่มศักยภาพในการให้บริการ และความรู้ ในเรื ่อง

ของทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน รวมถึงระบบเทคโนโลยีบริหารการทะเบียน  โดยก าหนด
เนื้อหาและแบ่งการอบรมครั้งละ 3 วัน จนครบเนื้อหาที่จ าเป็นต้องใช้ปฏิบัติงาน   

(4)  ปรับปรุงสถานที ่ให้เพียงพอ เป็นสัดส่วนส าหรับส่วนราชการอื ่นที ่มาประจ า
ศูนย์บริการร่วมในอนาคต 

2)  ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติ 
(1)  ควรมีการพัฒนา ปรับปรุง เพิ่มเติม งานทะเบียนทั่วไป เช่น การจดทะเบียนสมรส 

การจดทะเบียนหย่า การแจ้งเกิด แจ้งตาย เป็นต้น  
(2)  ควรปรับปรุง เครื่องมืออุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องสแกน กล้องถ่ายรูป วัสดุ

สักนักงานอย่างอ่ืน เป็นต้น 
(3)  ปรับปรุงสถานที่ให้มีความพร้อมทันสมัย เป็นสัดส่วน และมีประตู เข้า-ออก  
(4)  ควรให้ส่วนราชการอื่น ที่มีความพร้อมมาให้บริการประชาชน ณ ศูนย์บริการร่วม

จังหวัดเพชรบูรณ์เพิ่มเติม เช่น ประชาสัมพันธ์จังหวัด ส านักงานจังหวัด [ศูนย์ด ารงธรรม รับเรื่องราว
ร้องทุกข์] สนง.ขนส่งจังหวัด [รับช าระภาษีรถ] เกษตรจังหวัด [รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร] แรงงาน
จังหวัด จัดหางานจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด ส านักงานท่ีดินจังหวัด และบริษัท ทีโอทีจ ากัด มหาชน  

3)  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งต่อไป 
(1)  ขยายการศึกษาวิจัยในด้านการให้บริการจากส่วนราชการอื่นๆ ที่เป็นการประกาศใน

การให้บริการของศูนย์บริการร่วมจังหวัดเพชรบูรณ์ และไม่จ ากัดอยู่แต่กรมการปกครอง ทั้งนี้ก็เพ่ือ 
ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด มุมมองความคิดเห็น ถ้ามีส่วนราชการอื่นมาให้บริการแล้วจะเกิด
ประสิทธิผลอย่างไรบ้าง 

(2)  ควรเพิ่มเติมกรอบการศึกษาวิจัย ในเรื่องการบริการแบบ Service Mind ยิ้มแย้ม
เข้าไว้ โดยฝึกยิ้ม หรือวิธีการอื่นๆ เพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้สึกดีๆ เวลาเข้ามารับบริการจากส่วน
ราชการ เพราะประชาชนมีหลากหลายรูปแบบ บางคนมาแบบอารมณ์ร้อน เจ้าหน้าที่ก็ต้องรู้จัก
ควบคุมอารมณ์ตัวเองและชี้แจงด้วยอารมณ์ท่ีดี ต่อไป 
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ปัจจัยด้านการตัดสินใจที่ส่งผลตอ่การเลือกซือ้ประกันชีวิตแบบบ านาญ  

บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) สาขาพิษณุโลก 
 

ชยาภรณ์ ภูมิวัฒนรุ่งโรจน์*  
 

บทคัดย่อ 
 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการตัดสินใจที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อ

ประกันชีวิตแบบบ านาญ บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) สาขาพิษณุโลก โดยเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก จ านวน 399 คน เครื่องมือวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม 
(Questionnaire) การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ประกอบด้วย สถิติพรรณนา 
(ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ส่วนสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน คือ ค่าสถิติ 
t-test ค่าสถิติ F-test และทดสอบรายคู่ (multiple comparison) โดยวิธี LSD และค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson Product-Moment Correlation Coefficient) และวิเคราะห์ความ
ถดถอยเชิงพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)  

ผลการศึกษาพบว่า ระดับความคิดเห็นเกี ่ยวกับปัจจัยการตัดสินใจด้านปัจจัยดึง (Pull 
Factors) ด้านปัจจัยผลัก (Push Factors)  อยู่ในระดับมาก ที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อประกันชีวิตแบบ
บ านาญ ของประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก ส่วนปัจจัยความสามารถ (Able Factors) อยู่ในระดับปาน
กลาง และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกซื้อประกันชีวิตแบบบ านาญ ของประชาชนในจังหวัด
พิษณุโลก พบว่า อยู่ในระดับมาก  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้าน เพศ อายุ รายได้ และอาชีพ ที่
แตกต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกซื้อประกันชีวิตแบบบ านาญ บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต จ ากัด 
(มหาชน) สาขาพิษณุโลก แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที ่ระดับ .05 ซึ ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั ้งไว้ ส่วนปัจจัยด้านการตัดสินใจทั้ง 3 ด้าน คือปัจจัยดึง (Pull Factors) ปัจจัยผลัก 
(Push Factors)  และปัจจัยความสามารถ (Able Factors) มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการเลือกซื้อ
ประกันชีวิตแบบบ านาญ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้  

 
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression 
Analysis) และการแสดงอ านาจพยากรณ์ของตัวแปรอิสระทั้ง 8 ตัว ซึ่งประกอบด้วย ซึ่งประกอบด้วย 
ปัจจัยส่วนบุคคล 5 ตัวแปร และปัจจัยด้านการตัดสินใจ 3 ตัวแปร เมื่อวิเคราะห์ความถดถอยเชิง
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธี Stepwise พบว่า ตัวแปรอิสระท่ีสามารถพยากรณ์
การเลือกซื้อประกันชีวิตแบบบ านาญของประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก มี 6 ตัวแปร ได้แก่ ปัจจัยผลัก 
(Push Factors)  ปัจจัยความสามารถ (Able Factors) ปัจจัยดึง (Pull Factors) รายได้ต่อเดือน และ
ระดับการศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งผู้วิจัยสามารถสร้างสมการถดถอยในรูป
คะแนนดิบได้ ดังนี้ 

Ŷ= 1.455 +0.149(X7) + 0.280(X8) +0.276(X6) - 0.089(X4) - 0.073(X3) - 0.078(X1) 
เมื่อน าตัวแปรอิสระทั้งหมดเข้าสู่สมการพยากรณ์ ได้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) 

เท่ากับ 0.803 มีอ านาจพยากรณ์ (R2) เท่ากับ 0.644 หรือสามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 64.40 
 

ค าส าคัญ:  ปัจจัยด้านการตัดสินใจ การเลือกซื้อประกันชีวิตแบบบ านาญ  พิษณุโลก  
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ที่มาและความส าคัญ 
 
สังคมไทยในปัจจุบันก าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยที่โครงสร้างประชากรของคนไทย ก าลัง

เข้าสู่สังคมคนชรา กล่าวคือ มีแนวโน้มที่อัตราส่วนผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นหรืออัตราส่วนมากกว่าวัยเด็ก
และวัยแรงงาน (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล,  2559) เนื่องจากการพัฒนา
เทคโนโลยีการแพทย์ ที่ท าให้ผู้คนมีอายุยืนยาว ซึ่งอาจท าให้ในอีกประมาณ 20 ปีข้างหน้า จะมีอัตรา
การพึ่งพิงระหว่างประชากรสูงวัยกับประชากรวัยท างานสูงขึ้น จึงท าให้ผู้คนหันมาใส่ใจดูแลตนเอง
มากขึ้น และหาหลักประกันหรือเครื ่องมือลดความเสี ่ยงที่จะเกิดขึ ้นในอนาคตให้กับตนเองและ
ครอบครัว ทั้งนี้การท าประกันชีวิตจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคตได้ ประกอบกับโครงสร้างทางสังคมที่เปลี่ยนไป จากเดิมคนไทยอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ 
แต่ในปัจจุบันแยกย้ายกันอยู่เป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น ซึ่งการที่ผู้สูงอายุจะคาดหวังให้ลูกหลานเลี้ยง
ดู จึงเป็นความหวังที่มีโอกาสน้อย การที่มีอายุยืนขึ้น ย่อมท าให้ระยะเวลาการใช้ชีวิตหลังเกษียณยาว
ขึ้น ซึ่งค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องมีการเตรียมการวางแผนในอนาคต ส าหรับการ
ด ารงชีวิตในวัยชรา  

ดังนั้น การประกันชีวิตจึงเป็นทางเลือกทางหนึ่ง ในการลดความเสี่ยงในการด าเนินชีวิต 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งชีวิตในวัยชราหรือหลังเกษียณอายุ ซึ่งการประกันชีวิตแบบบ านาญ น่าจะสามารถ
แบ่งเบาภาระความรับผิดชอบ หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดในชีวิต งในปัจจุบันบริษัทประกันชีวิตต่าง
ก็แข่งขันกันเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาด มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น ด้วยเหตุนี้การทราบถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจ ในด้านต่าง ๆ น่าจะมีผลต่อเลือกซื้อประกันชีวิต ซึ่งองค์ประกอบดังกล่าวจึงจ าเป็นอย่างยิ่ง
ส าหรับบริษัทประกันชีวิตที่ต่างก็แข่งขันกันเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาด รวมถึงต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากข้ึน 

ดังนั้นการวิจัยนี้ จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัจจัยด้านการตัดสินใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกซื้อประกันชีวิตแบบบ านาญ บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) สาขาพิษณุโลก ที่
จะน าไปสู่การพัฒนาการตลาดประกันชีวิตแบบบ านาญ ซึ่งผู้ศึกษาในฐานะที่เป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ในบริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) สาขาพิษณุโลก คาดหวังว่า งานวิจัยนี้ ส่วนช่วย
ส่งเสริมและสนับสนุน ให้ได้ข้อมูลที่สามารถประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทาง
การตลาดเพื่อให้ตรงตามความต้องการของประชาชน ซึ่งจะเป็นการดีต่อประชาชนที่ต้องการมี
คุณภาพชีวิตที ่ดีขึ ้น รวมถึงการสร้างความมั ่นคงให้กับชี วิตในอนาคต ซึ ่งส่งผลประโยชน์ให้แก่
ประเทศชาติในภาพรวมต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

1) เพื ่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ที ่มีผลต่อการเลือกซื ้อประกันชีวิตแบบบ านาญ บริษัท 
โตเกียวมารีนประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) สาขาพิษณุโลก 

2) เพ่ือศึกษาปัจจัยการตัดสินใจด้านปัจจัยดึง (Pull Factors) ที่มีความสัมพันธ์ต่อการเลือก
ซื้อประกันชีวิตแบบบ านาญ บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) สาขาพิษณุโลก 

3) เพื่อศึกษาปัจจัยการตัดสินใจด้านปัจจัยผลัก (Push Factors) ที่มีความสัมพันธ์ต่อการ
เลือกซื้อประกันชีวิตแบบบ านาญ บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) สาขาพิษณุโลก 

4) เพ่ือศึกษาปัจจัยการตัดสินใจด้านปัจจัยความสามารถ (Able Factors) ที่มีความสัมพันธ์
ต่อการเลือกซื้อประกันชีวิตแบบบ านาญ บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) สาขา
พิษณุโลก 

 

การทบทวนวรรณกรรม และกรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

1) การทบทวนวรรณกรรม 

(1) ทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ  
ทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ ถือว่ามีความส าคัญ เนื่องจากบุคคลต้องแสวงหาทางเลือกที่

ดีที่สุดให้กับตนเอง ดังนั้นเมื่อทางเลือกหลายทางจึงต้องมีกระบวนการในการเลือกให้เหลือทางเลือก
ทางเดียว นั่นคือ การตัดสินใจ ซึ่งทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจของ Reader (1975) ได้ศึกษาพฤติกรรม
ของบุคคลและได้แสดงให้เห็นว่าการกระท าของบุคคลนั้นเป็นผลมาจากการที่บุคคลมีความเชื่อหรือไม่
เชื่อในสิ่งนั้น ๆ ดังนั้นในการตัดสินใจเลือกกระท าพฤติกรรมทางสังคมของบุคคลทุกเรื่องจึงเป็นผลมา
จากการที่มีความเชื่อและไม่เชื่อดังกล่าว โดยเฉพาะพฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ ยวกับการตัดสินใจนั้น 
Reader (1975) ได้เสนอความคิดและแนวทางการวินิจฉัยในพฤติกรรมโดยการแสดงให้เห็นถึงความ
เชื่อมโยงของปัจจัยต่าง ๆ จ านวน 15 ปัจจัย ที่เกี่ยวพันกับความเชื่อถือ โดยแบ่งปัจจัยดังกล่าวนี้
ออกเป็น ปัจจัยความเชื่อ10 รูปแบบ และความไม่เชื่อ 5 รูปแบบ ที่ส่งผลให้เกิดการตัดสินใจ ทั้งนี้ 
Reader ได้แบ่งปัจจัยออกเป็นประเภทต่าง ๆ เป็น 3 ประเภท ได้แก่ ปัจจัยดึง (Pull Factors) ปัจจัย
ผล ัก (Push Factors) และปัจจ ัยความสามารถ (Able ทั ้งน ี ้ป ัจจ ัยด ึง (Pull Factors) จะเป็น
องค์ประกอบที่มาจากภายนอก แต่จะส่งผลหรือเป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลเกิดการตัดสินใจ ปัจจัยผลัก 
(Push Factors) ซึ่งเป็นองค์ประกอบจากภายในหรืออาจกล่าวได้ว่า เป็นความรู้สึกจากภายในของ
บุคคลที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจ ต่าง ๆ ส่วนปัจจัยความสามารถ (Able Factors) ซึ่งจะเป็น
องค์ประกอบที่สนับสนุนการตัดสินใจ ปัจจัยทั้ง 2 ประการ ข้างต้น  
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(2)  แนวคิดเก่ียวกับการประกันชีวิต  
การประกันชีวิต เป็นวิธีการที่บุคคลกลุ่มหนึ่งร่วมกันเฉลี่ยภัยอันเนื่องมาจากการตายการ

สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ และการสูญเสียรายได้ยามชรา โดยที่เมื่อบุคคลต้องประสบภัยเหล่านั้นก็
ได้รับเงินเฉลี่ยช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ตนเองและครอบครัว โดยบริษัทประกันชีวิต
จะท าหน้าที่เป็นแกนกลางในการน าเงินก้อนดังกล่าวไปจ่ายให้แก่ผู้ได้รับภัย (ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย, 2554) โดยมีปัจจัยส าคัญที่ก าหนดความพึงพอใจของ
ลูกค้า ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คือ ความคาดหวังของลูกค้า (Customer Expectations) 
คุณภาพในสายตาของผู ้บริโภค (Perceived Quality) และคุณค่าหรือความนิยมในสายตาของ
ผู้บริโภค (Perceived Value) ซึ่งจากความพึงพอใจของลูกค้านี้ หากเป็นไปในทิศทางบวกจะส่งผลให้ 
เกิดความภักดีของลูกค้า (Customer Loyalty) แต่หากเป็นไปในทิศทางลบจะส่งผลให้เกิดข้อ
ร้องเรียนของลูกค้า (Customer Complaint)  

2)  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ดนัย อุไรรัตน (2557, บทคัดย่อ) วิจัยเรื่อง  รูปแบบกรมธรรมประกันชีวิตของผู้สูงอายุในเขต

พื้นที่อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผลการศึกษา พบว่า อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพเดิม 
อาชีพปัจจุบัน รายได้เดิม รายได้ปัจจุบัน และผู้ดูแล มีผลต่อระดับความส าคัญ  

จิราภรณ์ ธิศาลา (2559, บทคัดย่อ) วิจัยเรื่อง  ความตอ้งการการท าประกันชีวิตของผู้สูงอายุ
ในเขตเทศบาลเมืองอ่างศิลา ผลการวิจัย พบว่า พฤติกรรมการท าประกันชีวิตและความต้องการท า
ประกันชีวิตของผู้สูงอายุโดยรวมอยู่ ในระดับมาก การทดสอบสมมติฐาน พบว่า พฤติกรรมการท า
ประกันชีวิตมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับการท าประกันชีวิต โดยด้านผู้แนะน าหรือชักขวนให้ท า

ประกันชีวิตที่ให้การเขื่อถือ (β =.330) มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงกับความต้องการท าประกันชีวิต
ของผู้สูงอายุมากที่สุด  

อภิญญา ช่างยิ้ม (2559, บทคัดย่อ) วิจัยเรื่อง การประกันชีวิตผู้สูงอายุในมุมมองของผู้สูงวัย
ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า เหตุผลที่ท าประกันชีวิตผู้สูงวัย คือ ไม่่ต้องตรวจสุขภาพ
หรือตอบค าถามสุขภาพใด ๆ จ านวนปี ที่ท าประกันชีวิตจนถึงปัจจุบันประมาณ 5 ปี ราคาค่าเบี้ย
ประกัน ประมาณ 15,800 บาท และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของประกันชีวิตผู้สูงวัย คือ ด้าน
พนักงาน ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ตามล าดับ 
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3)  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)  ตัวแปรตาม (Dependent Variable)

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

วิธีการศึกษาและเก็บข้อมูล 
 

เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
1)  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร คือ  ประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก  จ านวน 865,247 คน (ส านักทะเบียนราษฎร 

กรมการปกครอง, 2563) 
กลุ่มตัวอย่าง ก าหนดกลุ่มตัวอย่างจาก การค านวณโดยสูตรของ Taro Yamane ก าหนดค่า 

ความคลาดเคลื่อนที่ 0.05 หรือ ความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 คือ 399 คน 
2)  เครื่องมือในการวิจัย  
ใช้แบบสอบถามซึ่งสร้างขึ้นเพ่ือรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วยประเด็นค าถาม 

คือ แบบสอบถามส่วนที ่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ ่มตัวอย่าง  ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อายุ 
- ระดับการศึกษา  
- รายได ้

- อาชีพ การเลือกซ้ือประกัน 
ชีวิตแบบบ านาญ  

บริษัท โตเกียวมารีน
ประกันชีวิต จ ากัด 

(มหาชน) สาขาพิษณุโลก 

 

 

ปัจจัยการตัดสินใจเลือกซื้อ 
- ปัจจัยดึง (Pull Factors) 
- ปัจจัยผลัก (Push actors)  
- ปัจจัยความสามารถ (Able 

Factors)  
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ตรวจสอบรายการ (Check- List)  แบบสอบถามตอนที่ 2 ปัจจัยด้านการตัดสินใจ และแบบสอบถาม
ตอนที่ 3 การเลือกซื้อประกันชีวิตแบบบ านาญ บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 
สาขาพิษณุโลก  ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน ประมาณค่า (Rating Scale)  

การเก็บข้อมูล โดยการใช้แบบสอบถาม เพื่อรวบรวมข้อมูลกับประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก   
จ านวน 399 คนโดยแจกแบบสอบถาม ได้รับแบบสอบถามคืน 399 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00  

3)  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์  
แบบสอบถามส่วนที่ 1 ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check- List) ใช้

สถ ิต ิ เช ิงพรรณนา (Descriptive Statistics) น  ามาแจกแจงความถ ี ่และสร ุปเป ็นค ่าร ้อยละ 
(Percentage)  แบบสอบถามส่วนที่ 2 และ 3 ใช้การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ซึ่งได้สร้างแบบสอบถามจัดระดับความคิดเห็น  จ าแนกตามระดับมากน้อย 
จากระดับน้อยที่สุด  น้อย  ปานกลาง มาก และมากที่สุดรวม  5 ระดับ  การทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะตัวแปรอิสระ เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check- List)  ส่วนตัวแปรตาม 
เป็นแบบมาตราส่วน ประมาณค่า (Rating Scale) ดังนั้นจึงใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
ได้แก่ ค่าสถิติ  t – test  และ ค่าสถิติ One Way ANOVA ถ้าพบการแตกต่างจะท าการทดสอบความ
แตกต่างเป็นรายคู่ โดยวิธีการ scheffe ส่วนสมมติฐานที่ 2 ลักษณะตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม 
เป็นแบบมาตราส่วน ประมาณค่า (Rating Scale) จึงใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson‘s Correlation Coefficient)  และใช้การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ในภาพรวมของตัวแปรอิสระทั้งหมดกับตัวแปรตามโดยใช้การวิเคราะห์ความถดถอยเชิง
พหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) 

   

ผลการศึกษา 
 

น าเสนอการสรุปผลการวิจัยที่ส าคัญตามล าดับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 
1)  ปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก ผู้ตอบแบบสอบถาม 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศชาย จ านวน 216 คน คิดเป็นร้อยละ 54.14  และเป็น

เพศหญิง จ านวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ  45.86 มีอายุอยู่ในช่วงอายุ 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ  
34.09 มีระดับการศึกษา ต ่ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 53.13 มีช่วงรายได้ต่อเดือน ระหว่าง 
25,001 – 35,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.35 มีอาชีพ รับจ้างทั่วไป คิดเป็นร้อยละ  36.59  
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2)  ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านการตัดสินใจที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อประกันชีวิต
แบบบ านาญ ของประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก 

(1)  ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการตัดสินใจด้านปัจจัยดึง (Pull Factors) ที่ส่งผล
ต่อการเลือกซื้อประกันชีวิตแบบบ านาญ ของประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก โดยภาพรวม อยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ปัจจัยการตัดสินใจด้านปัจจัยดึง (Pull Factors) ที่มีค่าเฉลี่ย สูงสุด 
คือ ท่านคาดว่าการประกันชีวิตแบบบ านาญสามารถตอบสนองความต้องการในการด ารงชีวิตของท่าน
หลังเกษียณอายุ รองลงมา คือ การประกันชีวิตเป็นหลักประกันที่มีผลตอบแทนแตกต่างจากการลงทุน
อ่ืนๆ  

(2)  ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการตัดสินใจด้านปัจจัยผลัก (Push Factors) ที่
ส่งผลต่อการเลือกซื้อประกันชีวิตแบบบ านาญ ของประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก โดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ปัจจัยการตัดสินใจด้านปัจจัยผลัก (Push Factors) ที่มี
ค่าเฉลี่ย สูงสุด คือ ไม่ต้องการให้ตนเองเป็นภาระของผู้อ่ืนในอนาคต รองลงมา คือ ต้องการให้มีทรัพย์
หรือมรดกให้ลูกหลาน  

(3)  ระดับความคิดเห็นเกี ่ยวกับปัจจัยการตัดสินใจด้านปัจจัยความสามารถ (Able 
Factors) ที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อประกันชีวิตแบบบ านาญ ของประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก โดย
ภาพรวม อยู ่ในระดับปานกลาง เมื ่อพิจารณารายด้าน พบว่า ปัจจัยการตัดสินใจด้านปัจจัย
ความสามารถ (Able Factors) ที ่มีค่าเฉลี ่ย สูงสุด คือ ต้องการมีเงินลงทุนในยามเกษียณอายุ  
รองลงมา คือ บุคคลในครอบครัวหรือลูกหลาน แนะน าชักชวนให้ท าประกัน  

3)  ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกซื้อประกันชีวิตแบบบ านาญ ของประชาชนใน
จังหวัดพิษณุโลก  

พบว่า โดยภาพรวม การเลือกซื้อประกันชีวิตแบบบ านาญ ของประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก 
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า การเลือกซื้อประกันชีวิตแบบบ านาญ ที่มีค่าเฉลี่ย สูงสุด 
คือ ความรวดเร็วในการซื้อกรมธรรม์ รองลงมา คือ สามารถกู้เงินในยามฉุกเฉิน 

4)  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามสมมุติฐานการวิจัย 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานไว้ 2 ข้อ โดยมีข้อย่อย รวม 8 ข้อ สามารถสรุป

ผลได้ดังนี้ 
สมมุติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือประกันชีวิตแบบบ านาญ บริษัท 

โตเกียวมารีนประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) สาขาพิษณุโลก   
พบว่า เพศ อายุ รายได้ และอาชีพ ที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจเลือกซื้อประกันชีวิตแบบ

บ านาญ บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) สาขาพิษณุโลก แตกต่างกัน  อย่างมี
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นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ แต่ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันมีผล
ต่อการเลือกซื้อประกันชีวิตแบบบ านาญ ไมแ่ตกต่างกัน  อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

สมมุติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านการตัดสินใจมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการเลือกซื้อประกันชีวิต
แบบบ านาญ  

พบว่า ปัจจัยดึง (Pull Factors) ปัจจัยผลัก (Push Factors)  และปัจจัยความสามารถ (Able 
Factors) มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการเลือกซื้อประกันชีวิตแบบบ านาญ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้  

 
ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณแบบข้ันตอน (Stepwise Multiple Regression 

Analysis)  
ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression 

Analysis) และการแสดงอ านาจพยากรณ์ของตัวแปรอิสระทั้ง 8 ตัว ซึ่งประกอบด้วย ซึ่งประกอบด้วย 
ปัจจัยส่วนบุคคล 5 ตัวแปร และปัจจัยด้านการตัดสินใจ 3 ตัวแปร เมื่อวิเคราะห์ความถดถอยเชิง
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธี Stepwise พบว่า ตัวแปรอิสระท่ีสามารถพยากรณ์
การเลือกซื้อประกันชีวิตแบบบ านาญของประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก มี 6 ตัวแปร ได้แก่ ปัจจัยผลัก 
(Push Factors)  ปัจจัยความสามารถ (Able Factors) ปัจจัยดึง (Pull Factors) รายได้ต่อเดือน และ
ระดับการศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งผู้วิจัยสามารถสร้างสมการถดถอยในรูป
คะแนนดิบได้ ดังนี้ 

Ŷ= 1.455 +0.149(X7) + 0.280(X8) +0.276(X6) - 0.089(X4) - 0.073(X3) - 0.078(X1) 
เมื่อน าตัวแปรอิสระทั้งหมดเข้าสู่สมการพยากรณ์ ได้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) 

เท่ากับ 0.803 มีอ านาจพยากรณ์ (R2) เท่ากับ 0.644 หรือสามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 64.40 
 

บทวิพากษ์และข้อถกเถียง 
 

1) จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยผลัก (Push Factors) เป็นสิ่งส าคัญในการความรู้สึกนึกคิด 
จึงมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือประกันชีวิตแบบบ านาญ เป็นความคาดหวัง หรือท่าทีของบุคคลที่มีต่อ
พฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้องตัวเอง เป็นสิ่งที่ผูกมัดที่จะต้องกระท าให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
รวมถึงการบังคับ ที่ช่วยกระตุ้นให้ตัดสินใจได้เร็วขึ้น จึงส่งผลต่อการตัดสินใจการเลือกซื้อประกันชีวิต
แบบบ านาญ ซึ่งสอดคล้องกับณัฐิยา ภัทรกิจจานุรักษ (2560) ที่วิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อ
ประกันชีวิตของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการ
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เลือกซื้อประกันชีวิตของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า เป็นการตัดสินใจจาก
ข้อผูกพันที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ส่งผลให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและ
เกิดความจงรักภักดีจนน าไปสู่การขยายฐานลูกค้าจากการแนะน าบอกต่อ ส่งผลให้ผลประกอบการ
ของบริษัทเพิ่มขึ้นในที่สุด และสอดคล้องกับณัฐกมล ศานติมงคลวิทย์  (2557) วิจัยเรื่องปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตของผู้บริโภควัยท างานในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความคาดหวังว่า  ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของตราสินค้า
เกี่ยวกับการเป็นตราสินค้าที่มีความน่าเชื่อถือในการให้บริการมากที่สุด และผลการทดสอบสมมติฐาน 
พบว่า ความคาดหวังด้านภาพลักษณ์ของตราสินค้า ความภักดีต่อตราสินค้า และความไว้วางใจ มี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื ้อกรมธรรม์ประกันชีวิตของผู้บริโภควัยท างานในเขตพื ้นที่
กรุงเทพมหานคร สอดคล้องกับเอื้องนภา จินต์แสวง (2556) ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยผลการศึกษาวิจัย
พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพมากที่สุด คือ ลดภาระของครอบครัวเมื่อเกิด
กรณีค่าใช้จ่ายสูง การสร้างหลักประกันที่มั ่นคงด้านสุขภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี แล ะ
ประกันสุขภาพคุ้มครองความต้องการ รวมถึงสอดคล้องกับอารนี ทองเจริญสุขชัย (2560) ที่วิจัยเรื่อง 
ปัจจัยที ่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพ:กรณีเปรียบเทียบช่วงอายุของกลุ่มผู ้ซื ้อจากผล
การศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนใหญ่ที ่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อประกันสุขภาพของกลุ ่มตัว อย่างนั้น 
เชื่อมโยงกับการท างานของพนักบริษัทประกันสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านเกี่ยวกับการ
ให้บริการข้อมูลข่าวสารและการบริการทางด้านอ่ืนๆ 

2)  จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยความสามารถ (Able Factors) เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญ
ล าดับที ่ 2 ทั ้งนี ้ เน ื ่องจากปัจจัยความสามารถ เป็นสิ ่งที ่สนับสนุนการตัดสินใจ คือ โอกาส 
(Opportunity) ความสามารถ (Ability) และการสนับสนุน (Support) เช่น เบี้ยประกันที่ไม่สูงเกินไป 
คุณภาพการบริการ ฯลฯ ซึ่งสิ ่งเหล่านี้ส่งผลให้บุคคลสามารถตัดสินใจเลือกซื้อประกันชีวิตแบบ
บ านาญ สอดคล้องกับสิริลักษณ์ ปานศรี (2553) ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การซื้อประกันสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผลการศึกษาวิจัยพบว่า เหตุผลที่
ส าคัญที่สุดที่เลือกใช้บริษัทรับประกันภัย คือ บริการหลังการขาย และสอดคล้องกับมนตรี โมชฎาพร 
(2556) ศึกษาเรื่อง กลยุทธ์ในการเพ่ิมผลผลิตเบี้ยประกันชีวิตของ บริษัทอเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนล
แอสชัวรันส์ จ ากัด กรณีศึกษา ภาคยูนิตี้ ผลการศึกษาพบว่า สาเหตุส าคัญของปัญหาที่ท าให้ผลผลิต
เบี้ยประกันชีวิตและส่วนแบ่งการตลาดลดลง มาจากโอกาสจากภายนอก คือ ปัจจัยด้านภาวะการณ์
แข่งขันในอุตสาหกรรม และ ปัจจัยด้านการตลาด และสอดคล้องกับมณีรัตน์ รัตนพันธ์1  (2560) ที่
วิจัยเรื่อง ปัจจัยในการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของผูู้บริโภคในจังหวัดสงขลา ผลการวิจัย พบว่า 
ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของบริษัท ด้านรูปแบบกรมธรรม์ ด้านช่องทางการซื้อประกันชีวิต ด้านสิทธิ
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ประโยชน์เพิ่มเติมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับวันวนัชท์ วงศ์วิรัชจิต (2558) ได้ศึกษา
ความพึงพอใจในการท าประกันชีวิตของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร จากผลการวิจัยพบว่า 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจสูงสุดคือ ด้านคุณภาพของการบริการ โดยลูกค้าประเมินจาก
คุณภาพโดยรวมที่ได้รับ ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีเพียงใด  

3)  จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยดึง (Pull Factors)  เป็นปัจจัยล าดับที่สาม เนื่องจาก เป็น
องค์ประกอบจากภายนอกที่กระตุ้นให้บุคคลเกิดการตัดสินใจ เช่น ความเชื่อ ค่านิยม  นิสัยและ
ขนบธรรมเนียม ดังนั้น จึงมีน ้าหนักน้อยกว่าปัจจัยผลักซึ่งเกิดจากภายในของบุคคล แต่ปัจจัยดึงยัง
สามารถส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อประกันชีวิตแบบบ านาญ เพราะเป็นปัจจัยที่เกี่ยวกับความรู้สึก
นึกคิดและแรงสนับสนุนจากภายนอกที่ส่งผลถึงการตัดสินใจในระดับหนึ่ง สอดคล้องกับสิริลักษณ์ 
ปานศรี (2553) ท าการศึกษาวิจัยเรื ่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อประกันสุขภาพของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผลการศึกษาวิจัยพบว่า เหตุผลที่ส าคัญที่สุดที่เลือกใช้บริษัท
รับประกันภัย คือ บริษัทมีชื่อเสียงในด้านการรับประกันภัยที่ดีมีแนวโน้มในการซื้อประกันสุขภาพ
เพิ่มเติมในอนาคต และแนะน าให้บุคคลที่รู้จักท าประกันสุขภาพกับบริษัทที่ซื้ออยู่ และสอดคล้องกับ
นิรณาภา ลาวงค์ (2555) ได้วิจัยเรื ่อง  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อประกันชีวิตระยะยาวของ
ประชากรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ผลจากการวิจัย ปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
ตั้งใจซื้อประกันชีวิตระยะยาว พบว่า ผู้ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อคือ ตนเอง มีทัศนคติที่ดีต่อบริษัท
ประกันชีวิต และมีความไว้วางใจในการท าประกันชีวิต ซึ่งเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคล รวมถึง
สอดคล้องกับเอื้องนภา จินต์แสวง (2556) ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ประกันสุขภาพของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยผลการศึกษาวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มี
ผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพมากที่สุด คือ ความมีชื่อเสียงและความมั่นคงของบริษัทประกัน  
และประกันสุขภาพคุ้มครองความต้องการ 
 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 

1)  บทสรุป 
จากผลการวิจัยพบว่า ประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก  กลุ่มตัวอย่าง เลือกปัจจัยผลัก (Push 

Factors) เป็นอันดับความส าคัญแรก ในการตัดสินใจที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อประกันชีวิตแบบบ านาญ 
ซึ่งปัจจัยผลัก (Push Factors) มีความส าคัญ เนื่องจากเป็นปัจจัยที่เกิดจากความรู้สึกจากภายในของ
บุคคล เป็นสิ่งส าคัญในการความรู้สึกนึกคิด จึงมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อประกันชีวิตแบบบ านาญ 
เป็นความคาดหวัง หรือท่าทีของบุคคลที่มีต่อพฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้องตัวเอง เป็นสิ่งที่ผูกมัดที่
จะต้องกระท าให้สอดคล้องกับสถานการณ์ รวมถึงการบังคับ ที่ช่วยกระตุ้นให้ตัดสินใจได้เร็วขึ้น จึง
ส่งผลต่อการตัดสินใจการเลือกซื้อประกันชีวิตแบบบ านาญ  
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นอกจากนั้นยังพบว่า ประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก  กลุ่มตัวอย่าง เลือก  ปัจจัยความสามารถ 
(Able Factors) เป็นอันดับ 2 ทั้งนี้ ทั้งนี้เนื่องจากปัจจัยความสามารถ เป็นสิ่งที่สนับสนุนการตัดสินใจ 
คือ โอกาส (Opportunity) ความสามารถ(Ability) และการสนับสนุน (Support)  

จากผลการวิจัยดังกล่าว สามารถน าไปเป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาด 
เพ่ือให้ตรงตามความต้องการของประชาชน ในการตัดสินใจท าประกันชีวิตแบบบ านาญ ซึ่งจะเป็นผลดี
ต่อประชาชนที่อยู่ในวันสูงอายุ ที่ต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และต้องการสร้างความมั่นคงให้กับ
ชีวิตในอนาคต รวมถึงเป็นผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ส่งผลประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติใน
ภาพรวมต่อไป 

2)  ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะทั่วไป 

(1)  จากผลการวิจัยพบว่า ประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก  กลุ่มตัวอย่าง เลือกปัจจัยผลัก 
(Push Factors) เป็นอันดับความส าคัญแรก ในการตัดสินใจที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อประกันชีวิตแบบ
บ านาญ ดังนั้นจึงควรให้ความสนใจกับปัจจัยผลักที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อประกันชีวิตแบบ
บ านาญ เช่น การชี้ให้เห็นถึง การมีทรัพย์หรือมรดกให้ลูกหลานในอนาคต การลดหย่อนภาษี และการ
ออมเงินระยะยาวและเป็นค่าใช้จ่ายยามเกษียณอายุ เป็นต้น 

(2)  จากผลการวิจัยพบว่า ประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก  กลุ่มตัวอย่าง เลือก  ปัจจัย
ความสามารถ (Able Factors) เป็นอันดับ 2  ดังนั้นจึงควรให้ความส าคัญกับปัจจัยความสามารถ 
(Able Factors) เช่น การชี้ให้เห็นถึง การมีเงินลงทุนในยามเกษียณอายุ เงินปันผลมากกว่าการออม
เงินในรูปแบบอื่น และ ความสามารถเพียงพอที่จะจ่ายเบี้ยประกันได้ เป็นต้น  

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
(1) ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเกี ่ยวกับการตัดสินใจด้านปัจจัยผลัก (Push 

Factors) เป็นอันดับความส าคัญแรก ในการตัดสินใจที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อประกันชีวิตแบบบ านาญ 
เพ่ือเจาะลึกถึงรายละเอียดเกี่ยวกับปัจจัยผลัก (Push Factors) ในด้านต่าง ๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการ
บริหารจัดการขององค์การต่อไป 

(2) ควรมีการศึกษาวิจัยเจาะลึกเกี่ยวกับการตัดสินใจด้านปัจจัยดึง (Pull Factors)   ซึ่ง
ประชนชน กลุ่มตัวอย่าง ให้ความส าคัญเป็นล าดับสุดท้ายของทั้ง 3 ปัจจัย ทั้งนี้เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาการท างานของบุคลากรในองค์การ ซึ ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของปัจจัยดึงที ่จะส่งผลให้
ประชาชนตัดสินใจเลือกซ้ือประกันชีวิตแบบบ านาญ  

(3) ควรท าการศึกษาวิจัยถึงการตัดสินใจเลือกซื ้อประกันชีว ิตแบบบ านาญ ของ
ประชาชนจากปัจจัยอ่ืน ๆ เช่น ความต้องการ ความพึงพอใจ รูปแบบกรมธรรม์ ฯลฯ เกี่ยวกับประกัน
ชีวิตแบบบ านาญ  
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(4) ควรท าการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบรูปแบบประกันชีวิตของบริษัทอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ 
ผู้สูงอายุ หรือ หลังเกษียณ หรือแบบบ านาญ ของบริษัทอ่ืน ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง
ให้เหมาะสมกับความต้องการของประชาชน 

(5) ควรมีการศึกษาวิจัยการตัดสินใจเลือกซื้อประกันชีวิตแบบบ านาญ ในพื้นที่จังหวัด
อ่ืน ๆ เพื่อบูรณาการเป็นภาพรวมของประเทศต่อไป 
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การประเมินผลการด าเนินนโยบายภาครัฐในรูปแบบประชารัฐ 

กรณีศึกษาโครงการบางระก าโมเดล 60 
 

    ช ำนำญ ชูเที่ยง* 
 

บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาเรื ่อง การประเมินผลการด าเนินนโยบายภาครัฐในรูปแบบประชารัฐ กรณีศึกษา
โครงการบางระก าโมเดล 60 มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอความแตกต่างระหว่างโครงการบางระก าโมเดล 54 
และโครงการบางระก าโมเดล 60 โดยละเอียดให้เห็นอย่างชัดเจน ทบทวนและปรับปรุงการด าเนิน
นโยบายภาครัฐในรูปแบบประชารัฐของโครงการบางระก าโมเดล 60 ให้เหมาะสมมากขึ้นตามข้อเสนอและ
สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนไปในปัจจุบัน สอดคล้องและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 
 การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ ในประเด็นการเปรียบเทียบโครงการบางระก า
โมเดล 54 กับโครงการบางระก าโมเดล 60 นั้น ผู้ศึกษาได้รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากหลากหลายแหล่งที่มา
เพ่ือน ามาวิเคราะห์และสรุปผลการด าเนินโครงการในประเด็น (1) ที่มาของโครงการ (2) พ้ืนที่โครงการ (3) 
วัตถุประสงค์โครงการ (4) วิธีการด าเนินงาน (5) การมีส่วนร่วมของประชาชน (6) ผลการด าเนินการ (7) 
งบประมาณ (8) ข้อดี และ (9) ข้อเสียของการด าเนินการทั้งสองโครงการ 
 ผลการศึกษา พบว่า โครงการบางระก าโมเดล 54 และโครงการบางระก าโมเดล 60 ทั้งสอง
โครงการถึงแม้จะมีชื่อโครงการเหมือนกัน แต่เกิดขึ้นในช่วงเวลาและบริบทที่แตกต่างกันตามสถานการณ์
เร่งด่วน และการด าเนินนโยบายภาครัฐ โครงการบางระก าโมเดล 54 ด าเนินนโยบายแบบ Top-Down 
เน้นรวมศูนย์กลางสั่งการไว้ที่เดียว ใช้หลักแนวคิดแบบ 2P2R เป็นกรอบในการท างาน และเน้นการท างาน
ด้านโครงสร้างใช้งบประมาณในการด าเนินงานมาก ส่วนโครงการบางระก าโมเดล 60 ด าเนินนโยบายรูป   
แบบ Bottom-up เน้นการเรียนรู ้วิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ และปรับเปลี ่ยนนโยบายภาครัฐให้
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชน มีการบูรณาความรู้จากหลายภาคส่วน ประชาชนมีส่วนร่วมเสนอความ
คิดเห็นปรับปรุงนโยบาย ใช้งบประมาณภาครัฐไม่สูง มุ่งเน้นการท างานโดยไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง 

 
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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 ในการศึกษาเพื่อทบทวนและปรับปรุงการด าเนินนโยบายภาครัฐในรูปแบบประชารัฐ ในพื้นที่
โครงการบางระก าโมเดล 60 ให้เหมาะสมมากขึ้นตามข้อเสนอและสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน 
สอดคล้องและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน โดยใช้วิธีการศึกษาจากการสนทนากลุ่มและการ
สัมภาษณ์โดยใช้แบบน าสัมภาษณ์ ประเด็นในการสนทนากลุ่มแบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการบริหาร
จัดการน ้า (2) ด้านสังคม (3) ด้านสิ่งแวดล้อม (4) ด้านเศรษฐกิจ และ (5) ด้านการประชาสัมพันธ์ รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะในการมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ แนวทางในการแก้ไขปรับปรุง และพัฒนาโครงการ
บางระก าโมเดล 60   
 ผลการศึกษา พบว่า (1) ด้านการบริหารจัดการน ้า ควรมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับ
สถานการณ์น ้าท่วม โดยมีการเก็บข้อมูลปริมาณน ้าอย่างชัดเจน มีแนวทางการแก้ไขปัญหาที่โดยไม่เน้นใช้
สิ่งก่อสร้าง มีเป้าหมายการท างาน และข้อตกลงร่วมกันอย่างชัดเจน (2) ด้านสังคม ทุกภาคส่วนต้องมีการ
ประสานงานที่ดี (3) ด้านสิ่งแวดล้อม ดินจะต้องมีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้นจากการหน่วงน ้าในพื้นที่  
(4) ด้านเศรษฐกิจ เกษตรกรต้องการมีรายได้เพิ่มขึ้น ควรมีการส่งเสริมอาชีพหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต 
และสุดท้าย (5) ด้านการประชาสัมพันธ์ ทุกหน่วยงานรวมถึงภาคประชาชนต้องร่วมมือช่วยกั น
ประชาสัมพันธ์ โดยใช้รูปแบบต่าง ๆ เพ่ือการสื่อสารที่ทั่วถึง ชัดเจน รวดเร็ว และถูกต้อง 

ทั้งนี้ผู ้ศึกษาได้มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส าหรับพื้นที ่ว่าการแก้ปัญหาอุทกภัยของจังหวัด
พิษณุโลกต้องด าเนินการทั้งระบบให้ครอบคลุมทั้งลุ่มน ้าน่าน  ลุ่มน ้ายม ลุ่มน ้าสาขาท่ีส าคัญ ครอบคลุมทั้ง
ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง และสิ่งส าคัญต้องเสริมสร้างการมีส่วนร่วมภาคประชาชนและส่วนราชการใน
พ้ืนที่ มาก าหนดเป็นนโยบายในระดับกรม กระทรวงฯ ซึ่งเป็นการด าเนินนโยบายภาครัฐในรูปแบบประชา
รัฐ โดยใช้การบริหารจัดการน ้าที่เหมาะสมลักษณะพื้นที่และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของเกษตรกร เพื่อความ
ยั่งยืนในการด ารงชีวิตภายใต้สถานการณ์อุทกภัยในอนาคต 

 
ค าส าคัญ:  ประชารัฐ  นโยบายประชารัฐ โครงการบางระก าโมเดล 54  โครงการบางระก าโมเดล 60 
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บทน า 
 
 จากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป ท าให้อุทกภัยทวีความรุนแรงมากขึ้น และด้วยลักษณะทาง
กายภาพของพ้ืนที่ท าให้เกิดน ้าท่วมในหลายจังหวัด สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
โดยเฉพาะในพื้นที่ราบลุ่มต ่าที่ตั ้งอยู่ระหว่างแม่น ้ายมและแม่น ้าน่านเกิดปัญหาน ้าท่วมประจ าทุกปี 
ผลกระทบที่เด่นชัด คือ เหตุการณ์น ้าท่วมใหญ่ในปี 2554 ซึ่งเป็นอุทกภัยใหญ่และจังหวัดพิษณุโลกได้รับ
ผลกระทบเหตุการณ์น ้าท่วมในครั้งนั้นทีม่ีน ้าท่วมขังเป็นระยะเวลานาน เกิดความเสียหายเป็นวงกว้าง 
 จากเหตุการณ์น ้าท่วมครั้งใหญ่ในปี 2554 รัฐบาลได้เร่งด าเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่
ประสบอุทกภัย จึงมีการด าเนินโครงการบางระก าโมเดล 54 ขึ้น ผลการด าเนินพบว่าช่วยลดผลกระทบที่
รุนแรงและการให้การช่วยเหลือมีการตอบสนองอย่างทันท่วงที  แต่การด าเนินโครงการยังไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาได้ครอบคลุมความต้องการของประชาชน ซึ่งต่อมามีการพัฒนาโครงการบางระก าโมเดล 54 ให้
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของเกษตรกรในพ้ืนที่ลุ่มต ่า โดยน ายุทธศาสตร์ “ประชารัฐ” คือ การเสริมสร้างการมี
ส่วนร่วมของประชาชนมาก าหนดเป็นนโยบายในการแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างภาครัฐและประชาชน 
เกิดเป็นโครงการบางระก าโมเดล 60 ขึ้น โดยทั้งสองโครงการมีชื ่อโครงการเหมือนกันแต่เกิดขึ ้นใน
ช่วงเวลาและบริบทที่แตกต่างกัน ซึ่งผู้ศึกษาในฐานะที่มีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ จึงสนใจที่จะ
ถ่ายทอดที่มาที่ไป ขั้นตอน กระบวนการด าเนินงาน รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีส่วนร่วมที่ท าให้เกิด
โครงการดังกล่าวให้ถูกต้องโดยละเอียด และสนใจที่จะปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมโครงการบางระก าโมเดล 60 
ตามข้อเสนอแนะและแนวทางการด าเนินโครงการให้ดีขึ้นตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน เพื่อเป็น
แนวทางการด าเนินโครงการในอนาคตต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
   

1)  เพ่ือเปรียบเทียบการด าเนินนโยบายภาครัฐในโครงการบางระก าโมเดล 54 และ โครงการบาง
ระก าโมเดล 60  

2)  เพ่ือทบทวนและปรับปรุงการด าเนินนโยบายภาครัฐในรูปแบบประชารัฐ ในพ้ืนที่โครงการบาง
ระก าโมเดล 60 ให้เหมาะสมมากขึ้น ตามข้อเสนอและสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน สอดคล้องและ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 
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การทบทวนวรรณกรรม และกรอบแนวคิด 
 
 1)  การทบทวนวรรณกรรม 
 สุภาวดี ซ้องก๋า (2562) ศึกษา การคาดการณ์การพัฒนาแบบจ าลองโครงข่ายประสาทเทียม
ส าหรับการคาดการณ์น ้าท่วม ณ สถานีบางระก า และการปรับตัวของชุมชนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ โดยในด้านสังคมนั้น โดยใช้แบบจ าลอง PAR Model ผลการศึกษาพบว่า ชุมชนในปัจจุบัน
แม้ว่าจะมีการปรับตัวตั้งแต่อดีตแล้ว แต่ไม่มีการวางแผนในระยะไกล ทุกคนคุ้นชินกับเหตุการณ์น ้าท่วม
และการช่วยเหลือที่เกิดขึ้น ท าให้ไม่เกิดการเตรียมความพร้อมด้วยตนเอง และด้านของทักษะอาชีพเสริมที่
ยังไม่มีการสนับสนุนอย่างยั่งยืน ซึ่งวิธีการแก้ไขนั้น ควรส่งเสริมระบบเศรษฐกิจแบบหลากหลายไม่ให้
ชุมชนพ่ึงพาภาคเกษตรเพียงอย่างเดียว 

ยอดพล เทพสิทธา และฐานิดา บุญวรรโณ (2561) ศึกษาหัวข้อ รื้อสร้างบางระก าโมเดล : ความ
ไม่เสมอภาคในการรับภาระสาธารณะ ชี้ให้เห็นว่า เนื้อหาและรูปแบบของโครงการบางระก าโมเดล 60 ที่มี
การปรับปฏิทินการเพาะปลูก เพื่อเตรียมพื้นที่ส าหรับการหน่วงน ้าไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ตอนล่าง
ของแม่น ้าเจ้าพระยาและลดผลกระทบจากอุทกภัยในเขตชุมชนและสถานที่ราชการของจังหวัดสุโขทัย ท า
ให้เกิดความไม่เสมอภาคกันในการรับภาระสาธารณะของประชาชน ซึ่งเป็นหน้าที่ของหน่วยงานรัฐที่จะ
ชดเชยและเยียวยา และการรับภาระของประชาชนนั้นต้องอยู่ภาคใต้ความเสมอภาค คือ ต้องไม่มีกลุ่มใดที่
รับภาระมากกว่ากลุ่มหนึ่ง ซึ่งถ้าเกิดข้ึนแล้วต้องเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องเยี่ยวยาให้แก่กลุ่มคนนั้น 
 ปรีชา เรืองจันทร์ (2559) การด าเนินงานแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดพิษณุโลก (บางระก าโมเดล) 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื ่อประยุกต์แนวทางแก้ปัญหาอุทกภัยให้เหมาะสมกับพื้นที ่จังหวัด
พิษณุโลก ผลการศึกษาพบว่าวิธีการแก้ปัญหาของบางระก าโมเดลมีจุดเด่นที่มีการวางระบบการท าง าน
สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ มีการท างานเป็นทีมอันประกอบด้วย การอ านวยการ การเตรียมการ การ
ช่วยเหลือการเยียวยา การป้องกัน และการประเมินผล เป็นวิธีการที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาอุทกภัยใน
พ้ืนที่ ส่งผลให้ประชาชนพึงพอใจในภาพรวม และพบว่าหากเพ่ิมมาตรการป้องกันโดยประชาชนมีส่วนร่วม
มากขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่อ าเภอพรหมพิรามและอ าเภอบางระก า เช่น การก าหนดช่วงเวลาส่งน ้าเพ่ือ
การเกษตรในเขตชลประทาน การก าหนดพื้นที่หน่วงน ้า เป็นต้น จะช่วยลดความเสียหายรุนแรงจากปัญหา
อุทกภัยและส่งผลให้ประชาชนด ารงชีพในภาวะน ้าท่วมได้อย่างปกติสุข  
 สุริยันต์ ทองหนูเอียด (2557) ศึกษาการบริหารจัดการความขัดแย้ง กรณีการจัดการน ้าในพื้นที่
อ าเภอบางระก า จังหวัดพิษณุโลก โดยใช้วิธีสัมภาษณ์เชิงลึก สนทนากลุ่ม และการเก็บข้อมูลโดยการ
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สังเกต ผลการศึกษาพบว่า โครงการบางระก าโมเดลเป็นโครงการที่มุ่งบริหารในสถานการณ์พิเศษ มอง
ภาพรวมปัญหาเชิงมหภาค ขาดรายละเอียดในพื้นที่ ปัญหาความขัดแย้งเกิดจาก 3 ฝ่าย ได้แก่ ชุมชน 
เอกชน และรัฐ ประชาชนไม่มีส่วนร่วมการบริหารจัดการน ้า มีการใช้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้น าเพ่ือเจรจา
ไกล่เกลี่ย ตกลงกัน ในทางกลับกันขณะที่กลไกที่เป็นกฎหมายและเป็นทางการไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
ส่วนการจัดการน ้าในแบบโครงการบางระก าโมเดล พบว่า กลไกท่ีเป็นทางการยังไม่มีการด าเนินการแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้ง แม้ว่าจะใช้ภาวะผู้น าของส่วนราชการท างานเชิงรุก ประชาชนมีความพอใจ แต่ใน
ภาพรวมการบริหารจัดน ้าประชาชนยังเข้าไม่ถึง และยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะบริหารความขัดแย้ง
ที่เกิดขึ้น โดยผู้เขียนได้เสนอแนะให้รัฐน าจุดอ่อนและจุดแข็งของการบริการจัดการความขัดแย้งในรูปแบบ
ต่าง ๆ ตามภาพรวมของการจัดการน ้ามาปรับใช้ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม ร่วมกับกลไกของท้องถิ่นใน
การบริหารจัดการความขัดแย้ง ร่วมกับกลไกและอ านาจรัฐในพื้นที่ 
 2)  กรอบแนวคิด 
 “ประชารัฐ” ตามที่ระบุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 อาจสรุปลักษณะ
ส าคัญได้ว่า เป็นแนวคิดท่ีมีประชาชน ชุมชนและประชาสังคม มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่น สังคม 
และประเทศเป็นการบริหารจัดการและพัฒนาประเทศ โดยภาครัฐที่ใช้หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน
อย่างกว้างขวางจริงจังและต่อเนื่องในทุกระดับ ส่วน “ประชารัฐ” ตามความหมายอย่างแคบในทาง
วิชาการ หมายถึง การที่ประชาชนและรัฐร่วมมือกันในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (Kwandee, 2016) 
 นโยบายประชารัฐ คือ นโยบายที่เกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา รวมถึงความร่วมมือจากภาคประชาชนหรือภาคประชาสังคม โดยภาครัฐ
เป็นผู้สนับสนุนและท าให้เกิดการขับเคลื่อนที่เป็นรูปธรรม 
 แนวคิดประชารัฐ เป็นการเอาจุดเด่นของแต่ละภาคส่วนมารวมกัน 5 ภาคส่วน ภาคราชการมี
เจ้าหน้าที ่มีองค์ความรู้ มีงบประมาณ ภาคเอกชน มีความทันสมัย บริหารจัดการเก่ง มีทุนที่คล่องตัว ภาค
ประชาชน มีฝีมือ มีความสามารถผลิตสินค้า รักบ้านเกิด ภาควิชาการ มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี การ
ค้นคว้าวิจัยเพื่อต่อยอด ภาคประชาสังคม มีการท างานเชิงลึก เกาะติด มีเครือข่ายมาก 
 การสนทนากลุ่ม เป็นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ เน้นการสนทนา ถกเถียงอภิปรายของ
บุคคลที่มีความรู้ หรือมีประสบการณ์ในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง (เก็จกนก เอ้ือวงศ์, 2562) 
 เก็จกนก เอ้ือวงศ์ (2562 อ้างถึงใน วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ และโยธิน แสวงดี, 2536; Bloor และคณะ 
2001; ทวีศักดิ์ นพเกสร, 2548 และ Baral, Uprety, and Lamichhane, 2016) ได้สรุปประโยชน์ของ
การสนทนากลุ่ม ดังนี้ ข้อมูลที่ได้มีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่เป็นความคิดเห็น ความรู้ รวมถึงประสบการณ์
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ของผู้สนทนา ผ่านกระบวนการโต้ตอบในกลุ่มสนทนา ท าให้มั่นใจในความถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือ และ
ความหลากหลายของข้อมูล  ข้อมูลที่ได้จะเป็นตัวแทนของชุมชนหรือพื้นที่ ค าตอบที่ได้เป็นความคิดเห็น
แท้จริงตามความรู้สึกและประสบการณ์ วิธีการสนทนากลุ่มสามารถน ามาใช้เป็นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
วิธีการเดียวในโครงการวิจัย หรืออาจใช้เป็นวิธีการเสริมควบคู่กับวิธีการอื่นๆ เช่น การสัมภาษณ์ เป็นต้น  
และการสนทนากลุ่มเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ และประหยัดงบประมาณและเวลาในการท าวิจัย 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
   

งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ศึกษาแบ่งวิธีการด าเนินการวิจัยออกเป็น 2 ส่วน เพื่อตอบ
วัตถุประสงค์การวิจัยให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่มีคุณภาพ ได้แก่  
 1)  ในการเปรียบเทียบการด าเนินนโยบายภาครัฐในโครงการบางระก าโมเดล 54 และ 
โครงการบางระก าโมเดล 60 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้จากการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน จากการทบทวนวรรณกรรม เพื่อน ามาสรุปและวิเคราะห์เปรียบเทียบโครงการใน 9 ประเด็น 
ได้แก่ ที่มาของโครงการ พื้นที่โครงการ วัตถุประสงค์โครงการ วิธีการด าเนินงาน การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน  ผลการด าเนินการ งบประมาณ ข้อดี และสุดท้ายผลเสียของการจัดท าโครงการ 
 2)  ในการทบทวนและปรับปรุงการด าเนินนโยบายภาครัฐในรูปแบบประชารัฐ ในพื้นที่
โครงการบางระก าโมเดล 60 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ผู้ศึกษาใช้วิธีการสนทนากลุ่มควบคู่กับการ
สัมภาษณ์เนื่องจากอาจมีประชากรบางส่วนที่ไม่ได้เข้าร่วมการสนทนา ผู้ศึกษาใช้วิธีการคัดเลือกประชากร
ที่มีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการบางระก าโมเดล 60 ทั้งภาครัฐ(ข้าราชการพลเรือนและข้าราชการ
การเมือง) จ านวน 45 คน และภาคประชาชน(ตัวแทนของกลุ่มผู้ใช้น ้า) จ านวน 90 คน รวมประชากร
ศึกษา 135 คน โดยในการสนทนากลุ่มมีการแบ่งเป็นกลุ่มย่อยออกเป็น 4 กลุ่ม ตามบริบทของพื้นที่ และ
การบริหารจัดการน ้าที่มีความแตกต่างกัน ได้แก่ กลุ่มอ าเภอพรหมพิราม กลุ่มอ าเภอบางระก า กลุ่มอ าเภอ
เมือง  และกลุ่มอ าเภอกงไกรลาศ และใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกส าหรับประชากรที่ไม่ได้เข้าร่วมการ
สนทนา ประด็นค าถามมุ่งเน้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการบางระก าโมเดล 60 ใน           5 
ประเด็น ได้แก่ (1) ด้านการบริหารจัดการน ้า (2) ด้านสังคม (3) ด้านสิ่งแวดล้อม (4) ด้านเศรษฐกิจ และ 
(5) ด้านการประชาสัมพันธ์  เพื่อน ามาปรับปรุงนโยบายประชารัฐในปัจจุบันให้ทันต่อสถานการณ์ อาทิ 
การด าเนินงานโครงการบางระก าโมเดล 60 ปัญหา และอุปสรรคของการด าเนินโครงการในแต่ละด้าน 
ข้อดี ข้อเสีย ข้อเสนอแนะการด าเนินโครงการ การมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ รวมถึงการน านวัต
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กรรมมาใช้  และวิธีการปรับปรุงแก้ไขโครงการ เพื่อให้ได้ข้อมูลในการปรับปรุงการด าเนินนโยบายภาครัฐ
ในปีต่อไป  ดังแสดงวิธีการศึกษาในกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

สรุปผลการวิจัย และการวิเคราะห์ 
 
 1)  การเปรียบเทียบโครงการบางระก าโมเดล 54 และ โครงการบางระก าโมเดล  60 
 ผลการศึกษา พบว่า การด าเนินมี ความเหมือนกัน ในด้านการด าเนินนโยบายภาครัฐที่มีชื่อ
โครงการเหมือนกันเกิดขึ้นในช่วงเวลาและบริบทที่แตกต่างกัน เพื่อมุ่งแก้ปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่
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ลุ่มต ่า มีจุดเด่นที่เป็นผลดีต่อการด าเนินนโยบายภาครัฐที่สะท้อนการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน 
แตย่ังคงมี ความแตกต่างกัน ในหลายด้าน โดยสรุปแยกตามประเด็นศึกษาตามตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1  เปรียบเทียบโครงการบางระก าโมเดล 54 และโครงการบางระก าโมเดล 60 
 

หัวข้อ โครงการบางระก าโมเดล 54 โครงการบางระก าโมเดล 60 

1. ที่มาและ
ความส าคญั 
 

- จากเหตุการณ์น ้าท่วมใหญ่ปี 2554  
- เป็นการด าเนินนโยบายภาครัฐ ใน
รูปแบบการสั่งการจากผู้บริหารระดับสูง 
(Top-Down) 

- จากเหตุการณ์อุทกภัยปี 2559 
- เป็นการด าเนินนโยบายภาครัฐ จากการมสี่วน
ร่วมของภาคประชาชน และข้อเสนอแนะของส่วน
ราชการในพ้ืนท่ี (Bottom-Up)  

2. วัตถุประสงค์
ของโครงการ 
 

- เพื่อรับมือเหตุการณ์น ้าท่วมครั้งใหญ่ในปี 
2554 และให้การช่วยเหลือประชาชน
อย่างรวดเร็ว 
- เพื่อเป็นพ้ืนท่ีต้นแบบการแก้ไขปญัหาน ้า
ท่วมให้กับพ้ืนท่ีอื่น 

- เพื่อบูรณาการองค์ความรู้จากวิถีชีวิตคนในพ้ืน
ที่มาปรับเป็นนโยบายภาครัฐใหส้อดคล้องโดยไม่
เน้นการก่อสร้าง 
- เพื่อเป็นแนวทางการด าเนินโครงการในการขยาย
ผลไปสู่พื้นท่ีลุม่ต ่าอื่น 

3. พื้นที่โครงการ 
 
 

พื้นที่ในเขตจังหวัดพิษณุโลก ที่ไดร้ับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์น ้าท่วมครั้งใหญ่
ในปี 2554   
 

พื้นที่ในเขตชลประทาน ส านักงานชลประทานที่ 3  
ในเขตโครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษายมน่าน, 
โครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษาพลายชุมพล และ
โครงการส่งน ้าและบ ารุงรักษานเรศวร  

4. การด าเนินงาน 
 

- เน้นรวมศูนย์  
- รูปแบบการท างานแบบ 2P2R 
- เน้นด้านโครงสร้าง 

- เน้นการบูรณาการภาครัฐและภาคประชาชน 
- การปรับปฏิทินการเพาะปลูก/การส่งน ้า/การ
บริหารจดัการน ้า/การใช้พื้นที่เกษตร 

5. การมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน 

ไม่ปรากฏเป็นรูปธรรม ประชาชนเป็น
ผู้ประสบภยัที่รอรับการช่วยเหลือจาก
หน่วยงานภาครัฐ 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและใน
การด าเนินงานตามแผนงานในทุกข้ันตอน 

6. ผลการ
ด าเนินงาน 
 
 
 
 

- เน้นการรับมือ แก้ปัญหา และใหก้าร
ช่วยเหลือ ประชาชนอย่างรวดเร็ว  
- มีการซ่อมแซมและเยียวยาตามความ
เหมาะสม  
- มีโครงการเชิงโครงสร้างเกิดขึ้นเพื่อ
รองรับน ้าท่วม 

- เกษตรกรท าการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิต
ได้ตามเป้าหมายโดย  
- เกษตรกรมรีายได้หลักจากการท านาและมีรายได้
เสรมิจากอาชีพประมง  
- สามารถใช้พื้นทีโ่ครงการเป็นพื้นที่ทุ่งหน่วงน ้า 
รองรับน ้าหลาก ลดผลกระทบกับพื้นที่เศรษฐกิจ  
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ตารางท่ี 1  (ต่อ) 
 

หัวข้อ โครงการบางระก าโมเดล 54 โครงการบางระก าโมเดล 60 
  จังหวัดสุโขทัย และชะลอการระบายน ้าไม่ให้

กระทบกับลุม่น ้าเจ้าพระยาตอนลา่ง 
7. งบประมาณ 
 
 

ใช้งบประมาณรวม 2,372.29  ลา้นบาท 
เพื่อช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา และโครงการ
ก่อสร้างที่ส าคญัด้านการป้องกัน 

ใช้งบประมาณที่เป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ของแต่ละหน่วยงานท่ีร่วมด าเนินการ 

8. ผลด ี
 
 
 
 

- ประชาชนได้รับการช่วยเหลืออยา่ง
รวดเร็ว  
- เป็นพื้นที่ต้นแบบการแก้ไขปัญหาน ้าท่วม 
โดยใช้รูปแบบการท างานแบบ 2P2R 

- ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย 
และในการด าเนินงานตามแผนงานในทุกข้ันตอน 
- เกษตรกรสามารถปรับตัวในการแก้ปัญหา
อุทกภัยที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต 
- ประหยัดงบประมาณภาครัฐในการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบตัิด้านการเกษตร 
- เป็นพื้นที่รองรับน ้าหลาก ป้องกันและบรรเทา
อุทกภัยในเขตพื้นท่ีชุมชนเมือง สถานท่ีราชการ
ของจังหวัดสุโขทัย และชะลอการระบายน ้าไม่ให้
กระทบกับลุม่น ้าเจ้าพระยาตอนลา่ง 
- เป็นแนวทางการขยายผลไปสู่พื้นที่ลุ่มต ่าอื่นที่มี
ปัญหาการเกิดอุทกภัยเช่นเดียวกัน 

9. ผลเสีย 
 

- ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน 
- มีการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐท่ีสูง  
 

- การประชาสมัพันธ์ยังขาดการสรา้งความเข้าใจ
ให้กับประชาชนท่ีไมไ่ด้เข้าร่วมโครงการและพื้นท่ี
นอกโครงการ 
- ปัญหาในด้านการบริหารจัดการน ้าด้านการส่ง
น ้า/การควบคมุระดับน ้า/การระบายน ้าออกจาก
พื้นที ่

  
2)  การศึกษาการที่ได้จากการสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์ประชากร  

 จากการสนทนากลุ่ม โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอ าเภอพรหมพิราม กลุ่มอ าเภอบางระก า 
กลุ่มอ าเภอเมือง และกลุ่มอ าเภอกงไกรลาศ โดยใช้ลักษณะคล้ายคลึงกันเชิงพื้นที่ วัฒนธรรมและสังคม 
สอดคล้องกับ เก็จกนก เอื้อวงศ์ (2562) ที่แนะน าว่าผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่มควรมีประสบการณ์ในพื้นที่
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คล้ายกัน เพ่ือให้ผู้ร่วมสนทนารู้สึกผ่อนคลาย และใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกโดยใช้แบบน าสัมภาษณ์ แก่ผู้ที่ไม่
สามารถเข้าร่วมการสนทนากลุ่มได้  ผลจากการสนทนากลุ่มและสัมภาษณ์เชิงลึกประชากรศึกษาจ านวน 
135 คน ทีมี่ส่วนร่วมในโครงการบางระก าโมเดล 60 สามารถสรุปได้ 5 ประเด็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
   1)  ด้านการบริหารจัดการน ้า แบ่งออกเป็น 4 ประเด็น ได้แก่ (1) การเตรียมความพร้อม 
ทุกด้านเพื่อรับมือกับอุทกภัยมีการเตรียมการอย่างดี มีอุปสรรคบางขณะปฏิบัติงาน (2) ปัญหาและ
อุปสรรคการด าเนินโครงการ มีปัญหาด้านการจัดการน ้า ต้องอาศัยการผันน ้าระหว่างลุ่มน ้า ปัญหาการน า
น ้าเข้าพื้นที่ลุ่มต ่าทุ่งบางระก าที่มากเกินกว่าศักยภาพของพื้นที่ท าให้น ้าเอ่อท่วมเส้นทางสัญจรและเขต  
(3) แนวทางการแก้ไขปัญหาซึ่งใช้มาตรการไม่ใช่เชิงโครงสร้าง ได้แก่ การเตรียมความพร้อมเพ่ือป้องกันน ้า
ท่วม ต้องมีการวางแผนและการประชาสัมพันธ์ให้เกิดความเข้าใจ (4) ปัจจัยที่จะส่งผลส าเร็จในด้านการ
บริหารจัดการน ้า โดยต้องมีน ้าต้นทุนอย่างเพียงพอ ก าหนดพื้นที่เป้าหมายอย่างชัดเจน ภาครัฐท างาน
รวดเร็ว เกษตรกรมีการเตรียมตัวล่วงหน้าเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย และสุดท้ายก าหนดกติกาอย่าง
ชัดเจน จากการสนทนากลุ่มอ าเภอบางระก าตัวแทนกลุ่มได้แสดงความคิดเห็นว่า 
  

จากเมื่อก่อนไม่มีกติกา แต่ตอนนี้ไม่ต้องทะเลาะกันเรื่องน ้า ส่งผลให้ประสบผลส าเร็จ ปรับปฏิทิน
การเพาะปลูก การขึ้นทะเบียนเพาะปลูกให้สอดคล้องกับโครงการบางระก าโมเดล ใช้การเจรจา
การพูดคุยกันมากกว่า 

 
     2)  ด้านสังคม ทุกภาคส่วนต้องยอมรับโครงการ และร่วมมือกัน ทั้งภาครัฐและภาค
ประชาชน และต้องมีการประสานงานที่ดี จากการสนทนากลุ่มอ าเภอพรหมพิราม และอ าเภอบางระก า 
ตัวแทนในกลุ่มได้แสดงความคิดเห็นว่า  
 

โครงการบางระก าโมเดล ช่วยให้ชาวบ้านเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันมาก  ขึ้นมีความเอื้อเฟ้ือ
และยอมเสียสละ ไม่ทะเลาะกัน 

 
    3)  ด้านเศรษฐกิจ เกษตรมีรายได้เพิ่มขึ้น เก็บเกี่ยวได้ทัน และมีอาชีพเสริม จากการ
สนทนากลุ่มอ าเภอบางระก า ตัวแทนในกลุ่มได้แสดงความคิดเห็นว่า 
  

นี่เป็นปีที่เห็นผลมากที่สุด ท าให้เกิดความส าเร็จ เมื่อปีที่แล้ว ผลผลิตเสียหาย 50 เปอร์เซ็นต์ แต่ปี
นี้เสียหายแค่ 5 เปอร์เซ็นต์ ท าให้เป็นที่น่าพอใจ 
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    4)  ด้านสิ่งแวดล้อม ดินอุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุจากการเป็นพื้นที่รองรับน ้าจากการ
สนทนากลุ่มอ าเภอพรหมพิราม ตัวแทนกลุ่มได้แสดงความคิดเห็นว่า  
 

โครงการบางระก าโมเดล น ้าที่มาท่วมที่นาเป็นเวลาถึง 4 เดือน ช่วยชะล้างสารเคมี ช่วยตัดวงจร
ของโรคและแมลงต่างๆ ลดหนู แมลงและวัชพืช ท าให้ลดค่าใช้จ่ายในการก าจัดวัชพืช ดินมีความ
อุดมสมบูรณ์มากขึ้น เป็นการเติมปุ๋ยธรรมชาติจากน ้าที่มาท่วมเพราะมีแร่ธาตุต่างๆ มาด้วย” 

 
 และจากการสนทนาในกลุ่มอ่ืนมีความเห็นพ้องกันในประเด็นนี้ของกลุ่มอ าเภอพรหมพิราม 
    5)  ด้านการประชาสัมพันธ์ ทุกหน่วยงานต้องร่วมด้วยช่วยกันประชาสัมภาษณ์ ตาม
บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานนั้น ๆ และมีการใช้โซเชียล เน็ตเวิร์ก มาปรับใช้ในการสื่อสาร อาทิ กลุ่ม
บริหารจัดการน ้า กลุ่มผู้น า จากการสนทนากลุ่มอ าเภอบางระก าตัวแทนกลุ่มได้แสดงความเห็นว่า 
  

การสร้างความเข้าใจให้ชาวบ้านและเกษตกร เราใช้เวทีย่อย ให้เกษตรกรทราบในระดับหมู่บ้าน
ลงรายละเอียดย่อยให้ชาวบ้านทราบดีขึ้น แต่ยังไม่ครบถ้วน 

 
 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์ของภาครัฐและภาคประชาชนในการ
ปรับปรุงการด าเนินโครงการบางระก าโมเดล 60 ในปีต่อไป มีดังนี ้
  (1)  ข้อเสนอแนะของภาครัฐ 
 ด้านการบริหารจัดการน ้า ปรับปรุงโครงสร้างในด้านการบริหารจัดการน ้าเพื่อให้สามารถ 
ส่งน ้าได้ครอบคลุมและกระจายน ้าให้เกษตรกรท าการเพาะปลูกได้ตามเป้าหมายและระยะเวลาที่ก าหนด 
 ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงกติกาให้มีความชัดเจนและ
ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้ใช้น ้า เพ่ือลดข้อขัดแย้งระหว่างชุมชน  
  ด้านการประชาสัมพันธ์ ควรบูรณาการภารกิจ ข้อมูล ของหน่วยงานภาครัฐให้ตรงกัน 
เป็นมาตรฐานเดียวกัน ควรมีการปรับปรุงระเบียบกฎหมายและหน้าที่ของภาครัฐให้สอดคล้องกันตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ สร้างการรับรู้และความเข้าใจในเรื่องของขอบเขตโครงการ รวมทั้งบทบาท 
ภารกิจของแต่ละหน่วยงาน ปรับปรุงวิธีการประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงประชาชนในวงกว้าง 
  (2)  ข้อเสนอแนะและความต้องการของเกษตรกร 
 ด้านการบริหารจัดการน ้า กรมชลประทานควรปรับแผนการส่งน ้าเข้าระบบชลประทาน
ให้เร็วขึ้นเป็นวันที่ 15 มีนาคม เพื่อเกษตรกรจะเริ่มท าการเพาะปลูกได้ตั้งแต่ 1 เมษายน และการบริหาร
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จัดการน ้าต้องหามาตรการที่จะต้องควบคุมและบริหารจัดการน ้าไม่ให้กระทบกับเส้นทางสัญจร และน ้า
ท่วมในเขตชุมชน ต้องการให้มีการขยายขอบเขตโครงการบางระก าโมเดลให้ครอบคลุมพ้ืนที่นอกโครงการ 
เนื่องจากพ้ืนที่ถูกกระทบเช่นเดียวกับพ้ืนที่ในโครงการ 
 ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านสิ่งแวดล้อม ขอให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้องเร่งซ่อมแซม 
ถนน และทางสัญจร ของหมู่บ้านที่ได้รับความเสียหาย ให้สามารถใช้งานได้โดยเร็ว และอยากให้ปรับปรุง
ยกระดับถนนเพ่ือไม่ให้เกิดน ้าท่วมถนนเพ่ือให้สามารถใช้สัญจรได้ในช่วงเกิดอุทกภัย ปรับปรุงท่อลอดถนน 
อาคารชลประทาน และสิ่งกีดขวางทางน ้า ให้การส่งน ้าและระบายน ้ามีประสิทธิภาพ รวมทั้งต้องการให้ 
ส่วนราชการ และมหาวิทยาลัย มีการส่งเสริมอาชีพและยกระดับเรื่องการแปรรูปผลผลิต และมีช่องทาง
จ าหน่ายได้หลากหลาย สร้างรายได้เสริมในช่วงระยะเวลาที่ใช้เป็นพ้ืนที่หน่วงน ้า 
  ด้านการประชาสัมพันธ์ หน่วยงานภาครัฐควรมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการน ้า(ส่งน ้า/ระบายน ้า/และหน่วงน ้า) และควรมีการใช้สื่อโซเชียล เน็ตเวิร์ก และเครือข่ายผู้น าชุมชน 
ช่วยให้เกิดการกระจายข่าวให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง 
 

อภิปรายผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 
 
 1)  อภิปรายผลการศึกษา 
 จากผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงการบางระก าโมเดล 54 กับโครงการบางระก า
โมเดล 60 นั้น จะเห็นว่าทั้งสองโครงการเป็นการด าเนินนโยบายภาครัฐ ที่มีชื่อโครงการเหมือนกันเกิดขึ้น
ในช่วงเวลาและบริบทที่แตกต่างกัน เพื่อมุ่งแก้ปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ราบลุ่มต ่าที่ตั้งอยู่ระหว่าง
แม่น ้ายมและแม่น ้าน่านที่เกิดปัญหาน ้าท่วมประจ าทุกปี สิ ่งส าคัญที่ค้นพบจากการศึกษาคือ  ทั้งสอง
โครงการมีจุดเด่นที่เป็นผลดีต่อการด าเนินนโยบายภาครัฐที่ประสบผลส าเร็จ เหมาะสมกับสถานการณ์ 
และสะท้อนการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน ดังนี้  
 โครงการบางระก าโมเดล 54 เป็นการด าเนินนโยบายภาครัฐในรูปแบบการสั่งการจากผู้บริหาร
ระดับสูง (Top-Down) เพ่ือรับมือเหตุการณ์น ้าท่วมในปี 2554 มีความเหมาะสมและประชาชนพอใจการ
ด าเนินการของภาครัฐกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น จุดเด่นคือมีการท างานอย่างเป็นระบบมีรูปแบบการท างาน
แบบ 2P2R  เน้นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนอย่างรวดเร็ว ทันที ทันเหตุการณ์ และถูก
จุด แต่ยังขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน มีการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐที่สูงเพ่ือช่วยเหลือ เยียวยา 
ฟ้ืนฟู โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหาย และโครงการก่อสร้างที่ส าคัญด้านการป้องกัน  
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 โครงการบางระก าโมเดล 60 เป็นโครงการที่ต่อยอดและพัฒนาจากโครงการบางระก าโมเดล 54 
เป็นการด าเนินนโยบายภาครัฐในรูปแบบประชารัฐ ที่มาจากการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและ
ข้อเสนอแนะของส่วนราชการในพ้ืนที่น าไปสู่ข้อสั่งการของผู้บริหารระดับสูง (Bottom-Up) ซึ่งเป็นจุดเด่น
ของการด าเนินการในการแก้ปัญหาอุทกภัย ตามแนวคิดและการมีส่วนร่วมของเกษตรกรท าให้สามารถ
ปรับตัวให้สอดคล้องกับปัญหาอุทกภัยและวิถีชีวิตสามารถอยู่กับน ้าท่วมได้ โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดนโยบาย มีส่วนร่วมในการด าเนินการ มีการบูรณาการของหลายหน่วยงาน สอดคล้องตาม
ข้อแนะน าของปรีชา เรืองจันทร์ (2559)  และสุริยันต์ ทองหนูเอียด (2557) ที่มองว่าโครงการบางระก า
โมเดล 54 เป็นการบริหารงานที่มุ่งเน้นการบริหารในสถานการณ์พิเศษ มองภาพรวมของปัญหาเป็นแบบ
เชิงมหภาคท าให้ขาดการเข้าถึงและการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ท าให้เกิดเป็นความขัดแย้งขึ้นในพื้นที่ 
โดยต่อมามีการพัฒนาเป็นโครงการบางระก าโมเดล 60 ซ่ึงการด าเนินโครงการส่งผลดีต่อเกษตรกรท าให้มี
รายได้หลักจากการท านาและมีรายได้เสริมจากอาชีพประมง ผลดีต่อภาครัฐในการประหยัดงบประมาณใน
การด าเนินการโครงการที่ไม่เน้นการใช้สิ่งก่อสร้าง และประหยัดงบประมาณในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติด้านการเกษตร สามารถใช้พื้นที่รองรับน ้าหลากป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในเขตพื้นที่ชุมชนเมือง
และสถานที่ราชการของจังหวัดสุโขทัย ชะลอการระบายน ้าไม่ให้กระทบกับลุ่มน ้าเจ้าพระยาตอนล่าง       
มีความเหมาะสมกับการแก้ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ที่ยังไม่สามารถแก้ปัญหาด้วยการพัฒนาหรือก่อสร้าง
แหล่งเก็บกักน ้าขนาดใหญ่ แต่การด าเนินการจะมีความยั่งยืนได้นั้นต้องมีการสร้างความเข้าใจให้กับ
ประชาชนที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ และปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการน ้า  
 ซึ่งการศึกษานี้ชี้ให้เห็นความแตกต่างของทั้งสองโครงการที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม และชัดเจน 
ครอบคลุมในทุกด้าน ซึ่งจะส่งผลดีต่อผู้ที่ศึกษาลดความเข้าใจผิด ทั้งนี้ในอนาคตหน่วยงานภาครัฐต้องมี
การพิจารณาการรับภาระสาธารณะของประชาชน ในการเป็นพื้นที่หน่วงน ้าว่ามีความเสมอภาคหรือไม่ 
ประชาชนในพื้นที่ยอมรับหรือมีข้อแนะน าใด ซึ่งเป็นหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐที่จะชดเชยและเยียวยา
แก้ไข เพื ่อไม่ให้ประชาชนในพื ้นที ่หน่วงน ้าต้องรับภาระเกินสมควร  ซ่ึงจะต้องมีการให้ข ้อมูล 
ประชาสัมพันธ์ สร้างข้อตกลงร่วมกัน เพ่ือพัฒนาโครงการบางระก าโมเดล 60 ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นและ
เกิดความยั่งยืน ดังงานของยอดพล เทพสิทธา และฐานิดา บุญวรรโณ (2561)  
 จากการสนทนากลุ่ม โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอ าเภอพรหมพิราม กลุ่มอ าเภอบางระก า 
กลุ่มอ าเภอเมือง และกลุ่มอ าเภอกงไกรลาศ โดยใช้ลักษณะคล้ายคลึงกันเชิงพื้นที่ วัฒนธรรมและสังคม 
สอดคล้องกับ เก็จกนก เอื้อวงศ์ (2562) ที่แนะน าว่าผู้เข้าร่วมการสนทนาควรมีประสบการณ์ในพื้นที่
คล้ายกัน เพ่ือให้ผู้ร่วมสนทนารู้สึกผ่อนคลาย และใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกโดยใช้แบบน าสัมภาษณ์ แก่ผู้ที่ไม่
สามารถเข้าร่วมการสนทนาได้ โดยมี 5 ประเด็นหลัก ได้แก่ (1) ด้านการบริหารจัดการน ้า (2) ด้านสังคม   
(3) ด้านเศรษฐกิจ (4) ด้านสิ่งแวดล้อม และ (5) ด้านการประชาสัมพันธ์ 
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 และจากผลการสนทนาและการสัมภาษณ์เชิงลึกในแต่ละประเด็น พบว่า (1) ด้านการบริหาร
จัดการน ้า มีการเตรียมการอย่างดี มีอุปสรรคบางขณะในการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการน ้าจ าเป็นต้อง
อาศัยการผันน ้าระหว่างลุ่มน ้ายมและลุ่มน ้าน่าน ปัจจัยที่จะส่งผลส าเร็จในด้านการบริหารจัดการน ้าคือ
ต้องมีน ้าต้นทุนอย่างเพียงพอในการเริ่มต้นการเพาะปลูก ก าหนดพื้นที่เป้าหมาย มีกติกาอย่างชัดเจน     
(2) ด้านสังคม ทุกภาคส่วนต้องยอมรับโครงการและให้ความร่วมมือ (3) ด้านเศรษฐกิจ เกษตรมีรายได้
หลักจากการเก็บเก่ียวผลผลิตข้าวฤดูนาปีได้ทัน และมีอาชีพเสริมจากการประกอบอาชีพประมงเพ่ิมรายได้      
(4) ด้านสิ่งแวดล้อม ดินอุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุจากการเป็นพื้นที่รองรับน ้าหลาก และ (5) ด้านการ
ประชาสัมพันธ์ ทุกหน่วยงานต้องร่วมด้วยช่วยกันประชาสัมพันธ์โครงการ และการใช้สื่อโชเชียล เน็ตเวิร์ก 
มาใช้ท าให้การติดต่อสื่อสารกันอย่างรวดเร็วสร้างความเข้าใจมากขึ้น การศึกษาครั้งนี้ยังพบว่า ความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน มีส่วนช่วยให้ลดความสูญเสีย เพิ่มรายได้ สร้างสังคมและ
สิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผลการศึกษาที่ได้ไม่มีข้อมูลอนาคต ซึ่งนโยบายและแผนงานที่เกิดขึ้น
เป็นการปรับตัวของชุมชนที่มีอยู่แล้วในอดีตจนถึงปัจจุบันแต่ในอนาคตถ้าเกิดสถานการณ์ที่คาดไม่ถึงจะ
ส่งผลให้เกิดผลกระทบอย่างมากดังเช่นงานของ สุภาวดี ซ้องก๋า (2562) ซึ่งระบุความเปราะบางในพื้นที่
เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงการด าเนินโครงการให้สอดคล้องกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไป 
 2)  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 การแก้ปัญหาอุทกภัยของจังหวัดพิษณุโลกต้องด าเนินการทั้งระบบให้ครอบคลุมทั้งลุ่มน ้าน่าน   
ลุ่มน ้ายม ลุ่มน ้าสาขาที่ส าคัญ ครอบคลุมทั้งปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง และสิ่งส าคัญต้องเสริมสร้างการมี
ส่วนร่วมภาคประชาชนและส่วนราชการในพ้ืนที่ มาก าหนดเป็นนโยบายในระดับกรม กระทรวงฯ  ซึ่งเป็น
การด าเนินนโยบายภาครัฐในรูปแบบประชารัฐ โดยใช้การบริหารจัดการน ้าที่เหมาะสมลักษณะพื้นที่และ
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของเกษตรกร โดยมีข้อเสนอในเชิงนโยบาย ดังนี้  
  1)  พื้นที่ลุ่มน ้ายมตอนบนควรมีการสร้างแหล่งเก็บกักน ้าขนาดใหญ่ การด าเนินงานต้อง
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมและศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นต้นทุนน ้าในลุ่มน ้าเจ้าพระยา ป้องกัน
และบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง ตอนกลางควรมีก่อสร้างประตูระบายน ้า ฝายทดน ้าเป็นช่วงๆ ขุดลอก
แก้มลิง เพื่อเก็บกักน ้าและกระจายน ้าให้กับพื้นที่การเกษตร และใช้การบริหารจัดการน ้าในเชิงระบบ 
รวมทั้งการขยายผลโครงการบางระก าโมเดล 60 ไปยังพื้นที่ลุ่มต ่าในลุ่มน ้ายมโดยเฉพาะในเขตจังหวัด
สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร และนครสวรรค์ ที่มีลักษณะพ้ืนที่และปัญหาการเกิดอุทกภัยเช่นเดียวกันเพ่ือเป็น
การบรรเทาปัญหาอุทกภัยในขณะที่ยังไม่สามารถสร้างแหล่งเก็บกักน ้าขนาดใหญ่ได้  
  2)  พื้นที่ลุ่มน ้าวังทองตอนบน ตั้งแต่จังหวัดเพชรบูรณ์จนมาถึงจังหวัดพิษณุโลกต้อง
ก่อสร้างอ่างเก็บน ้า เพื่อเป็นต้นทุนน ้าในลุ่มน ้าแก้ปัญหาภัยแล้งและบรรเทาอุทกภัย ในพื้นที่ตอนกลาง
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และตอนล่างควรก่อสร้างประตูระบายน ้า ฝายเก็บกักน ้า ขุดลอกแก้มลิง รวมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
และในขณะเดียวกันลุ่มน ้าส าคัญอีกแห่งหนึ่งคือ ลุ่มน ้าชมพู อ าเภอเนินมะปราง จ าเป็นต้องมีแหล่งเก็บกัก
น ้าขนาดใหญเ่ช่นเดียวกัน หากด าเนินการได้ทั้งสองลุ่มน ้าจะลดผลกระทบที่เกิดเป็นประจ าในทุกปี  
  3)  การด าเนินโครงการบางระก าโมเดล 60 ต้องมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องของ
นโยบายทั้งในระดับกระทรวง และกรม โดยมีแผนงานส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาโครงการให้เกิดความ
ต่อเนื่อง ยั่งยืน สร้างความมั่นใจให้หน่วยงานและเกษตรกรในพื้นที่ และควรแนวทางการส่งเสริมอาชีพ
เสริมเพื่อสร้างรายได้หลังเก็บเกี่ยวผลผลิต ที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ ระดับน ้าท่วม ระยะเวลาน ้าท่วม 
เพ่ือให้เกษตรกรสามารถมีวิถีชีวิตที่อยู่กับน ้าท่วมได้จริงและโครงการเกิดความยั่งยืน  
  4)  ปัจจัยหลักเพื่อการขยายผลโครงการบางระก าโมเดล 60 ไปสู่พื้นที่ลุ่มต ่าธรรมชาติ
อ่ืนๆ เพ่ือให้โครงการประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเกิดความยั่งยืนได้นั้น ปัจจัยหลักๆ ที่ควรค านึง
ประกอบด้วย  (1) มีน ้าต้นทุนส าหรับการท าการเกษตรในช่วงเริ ่มต้นฤดูกาลเพาะปลูก  (2 ) ความ
เหมาะสมของพื้นที่ลุ่มต ่า และได้รับความร่วมมือจากประชาชนในการใช้เป็นพื้นที่เป็นแก้มลิงชั่วคราว    
(3) ความต้องการของประชาชนที่ต้องการจะปรับตัวทั้งวิถีชีวิตให้สอดคล้องกับลั กษณะพื้นที่และการท า
การเกษตร (4) โครงสร้างพื้นฐานด้านชลประทานที่จะสามารถบริหารจัดการน ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ (5) 
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบูรณาการร่วมกันอย่างต่อเนื่อง และการได้รับการสนับสนุนนโยบาย
จากรัฐบาล และ (6) ส่งเสริมอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกรหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวฤดนูาปี 
เพ่ือให้โครงการเกิดความยั่งยืน  
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ศึกษาการรับรู้ของประชาชน จากการใช้สื่อภาพยนตร์โฆษณา โครงการขับข่ี

อุ่นใจเมื่อมีประกันภัย พ.ร.บ. ของ ส านักงาน คปภ. 
 

ณัฐชนัน จินตปัญญา* 
 

บทคัดย่อ 
 
การค้นคว้าอิสระ เรื ่อง ศึกษาการรับรู ้ของประชาชน จากการใช้สื ่อภาพยนตร์โฆษณา 

โครงการขับขี่อุ่นใจเมื่อมีประกันภัย พ.ร.บ. ของ ส านักงาน คปภ. มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) เพ่ือ
ศึกษาการรับรู ้ของประชาชน จากการใช้สื ่อภาพยนตร์ในการโฆษณา โครงการขับขี ่อุ ่นใจเมื่อมี
ประกันภัย พ.ร.บ. ของ ส านักงาน คปภ. 2) เพ่ือศึกษา ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ จากการใช้
สื่อภาพยนตร์ในการโฆษณา โครงการขับขี่อุ่นใจเมื่อมีประกันภัย พ.ร.บ. ของ ส านักงาน คปภ. 

เป็นการท าวิจัยแบบผสมผสาน 1) การวิจัยเชิงปริมาณมีการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจาก
ประชากรที่เป็นลูกค้าที่ซื้อประกันภัย พ.ร.บ. กับทางบริษัท ไทยประกันภัย จ ากัด มหาชน สาขา 
พิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2559 และระบุที่อยู่อาศัยในกรมธรรม์
ประกันภัย พ.ร.บ. ว่าอยู่ในเขต ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 171 คน โดยใช้
สูตรของ Yamane ที ่ระดับความคลาดเคลื ่อนที ่ยอมรับได้ .05 เครื ่องมือที ่ใช้ในการวิจ ัยคือ 
แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 2) การวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 6 
คน ได้แก่ ผู ้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
จังหวัดพิษณุโลก และประชาชนผู้ซื้อประกันภัย พ.ร.บ. กับทางบริษัท ไทยประกันภัย จ ากัด มหาชน 
สาขาพิษณุโลก จ านวน 5 คน ผู้ที่เคยมีประสบการณ์เกิดอุบัติเหตุและได้ใช้สิทธิความคุ้มครองของ
ประกันภัย พ.ร.บ. 

1) การวิจัยเชิงปริมาณพบว่า พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ
ระหว่างอายุ 41-50 ปี มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประชาชนมี
การรับรู้จากการใช้สื่อภาพยนตร์โฆษณา โครงการขับขี่อุ่นใจเมื่อมีประกันภัย พ.ร.บ. ด้านช่องทางการ
สื ่อสารผ่านสื ่ออิเล็กทรอนิกมากที่สุด รองลงมาเป็นการรับรู ้ผ่านสื่อบุคคล และสื ่อสารมวลชน

 
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ประชาชนมีการรับรู้น้อยที่สุด ต่อมาในด้านปัจจัยการสื่อสาร พบว่า ด้านองค์ประกอบของภาพยนตร์
ท าให้เกิดการรับรู้มากที่สุด รองลงมาเป็นด้านเนื้อหาของสื่อภาพยนตร์ ในส่วนปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอ พบว่า ประชาชนต้องการให้เพ่ิมการประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. มากขึ้น มากที่สุด 
รองลงมาเป็นต้องการให้มีเจ้าหน้าที่มาให้ความรู้เรื่อง พ.ร.บ. ในท้องถิ่น และล าดับสุดท้าย ต้องการให้
มีการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย  

2)  การวิจัยเชิงคุณภาพพบว่า ประชาชนต่างตอบเป็นเสียงเดียวกันเป็นภาพยนตร์โฆษณาที่ดี 
มีความน่าสนใจ และ สนุกสนาน ท าให้ทราบถึงความคุ้มครอง และหน้าที่ของประกัน พ.ร.บ. ได้อย่าง
ดี แต่ปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลต่อการรับรู้ของประชาชน พบว่า ด้านการประชาสัมพันธ์ของภาครัฐ ด้าน
ความพร้อมของบุคลากรภาครัฐ ด้านการให้บริการของภาคเอกชน ด้านความตระรู้ของประชาชน 
ล้วนเป็นปัญหาที่ส่งผลต่อการรับรู้จากการใช้สื่อภาพยนตร์โฆษณา โครงการขับขี่อุ่นใจเมื่อมีประกันภัย 
พ.ร.บ. ของ ส านักงาน คปภ. 
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บทน า 
 
สถิติรถยนต์ที่มีการจดทะเบียนสะสมทั่วประเทศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 มีจ านวนรถที่

จดทะเบียนสะสมกว่า 41.01 ล้านคัน แต่รถยนต์ที่มีการจัดท าประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 หรือที่รู้จักทั่วไปว่า ประกันภัยรถภาคบังคับ หรือ ประกันภัย 
พ.ร.บ. มีเพียง 13.05 ล้านคัน อ้างอิงข้อมูลทะเบียน และภาษีรถยนต์ของกรมการขนส่งทางบก ณ 
วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 

จะเห็นได้ว่ามีรถยนต์ที่ไม่ได้ต่อหรือท าประกันภัย พ.ร.บ. จ านวนมาก ส่วนหนึ่งอาจมาจาก
เจ้าของรถยนต์ขาดความตระนักรู้ ความเข้าใจ และ ไม่ให้ความส าคัญในการท าประกันภัย พ.ร.บ. อีก
ทั้งการประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ดีเท่าที่ควร ข้อมูลดังกล่าวชี้ให้เห็นว่ายังมีรถยนต์ที่
อยู่นอกระบบการประกันภัย พ.ร.บ. ซึ่งขัดกับเจตนารมของ ประกันภัย พ.ร.บ. ที่ว่า “ต้องการให้
ประชาชนทุกคนที่ประสบอุบัติเหตุจากรถได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือเยียวยาความเสียหายที่
เกิดข้ึนแก่ชีวิต ร่างกาย และอนามัย อย่างทันท่วงที” และเป็นการปลูกจิตส านึกให้ประชาชน ต้องการ
ให้เจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถตระหนักถึงความส าคัญของการประกันภัย พ.ร.บ. และร่วมกันแสดง
ความรับผิดชอบที่ดีต่อสังคมผ่านการใช้ระบบประกันภัยในการบริหารความเสี่ยง 

ทางส านักงาน คปภ. จึงจัดท าโครงการขับขี่อุ่นใจเมื่อมีประกันภัย พ.ร.บ. โดยใช้ภาพยนตร์
โฆษณาในการสื่อสาร เพื่อเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับประกันภัย พ.ร.บ. ให้เข้าถึงประชาชนในวงกว้าง 
และ สามารถเข้าใจได้ง่าย และสามารถสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ใช้ถนนใช้ถนนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงท าการศึกษาเรื่องการรับรู้ของประชาชน จากการใช้สื่อภาพยนตร์โฆษณา 
โครงการขับขี่อุ่นใจเมื่อมีประกันภัย พ .ร.บ. ของ ส านักงาน คปภ. เพื่อทราบถึงระดับการรับรู้ของ
ประชาชนในการการสื่อสารของภาพยนตร์โฆษณาที่น ามาใช้ในการประชาสัมพันธ์โครงการ ซึ่ง
ผลการวิจัยนี้ จะสะท้อนไปยังส านักงาน คปภ. หากผลการศึกษาปรากฏว่า การใช้สื่อภาพยนตร์ในการ
โฆษณาสามารถสร้างการรับรู้ที่ดีในการสื่อสาร ก็จะสามารถเป็นแนวทางในการน าไปใช้ในโครงการที่
ต้องการประชาสัมพันธ์ความรู้ให้แก่ประชาชนได้ต่อไป หากผลการศึกษานั้นพบว่าสื่อภาพยนตร์
โฆษณาไม่มีประสิทธิภาพในการสื่อสาร ทางส านักงาน คปภ. ก็สามารถน าผลการวิจัยไปอ้างอิงเพ่ือ
พัฒนา และปรับปรุงแก้ไขในโครงการต่อ ๆ ไปในอนาคต 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 
1) เพื่อศึกษาการรับรู้ของประชาชน จากการใช้สื่อภาพยนตร์ในการโฆษณา โครงการขับขี่

อุ่นใจเมื่อมีประกันภัย พ.ร.บ. ของ ส านักงาน คปภ.  
2) เพื่อศึกษา ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ จากการใช้สื่อภาพยนตร์ในการโฆษณา 

โครงการขับขี่อุ่นใจเมื่อมีประกันภัย พ.ร.บ. ของ ส านักงาน คปภ. 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 
ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องศึกษาการรับรู้ของประชาชน จากการใช้สื ่อภาพยนตร์

โฆษณา โครงการขับขี่อุ่นใจเมื่อมีประกันภัย พ.ร.บ. ของ ส านักงาน คปภ. ผู้วิจัยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่เก่ียวข้องเพ่ือเป็นพ้ืนฐานและแนวทางในการวิจัยดังนี้ 

1)  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการสื่อสาร 
2) แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการรับรู้ 
3) แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับภาพยนตร์โฆษณา 
4) แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
5) แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
6) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ วิจัยเรื่อง ค่านิยมในภาพยนตร์โฆษณา ศึกษากรณีภาพยนตร์

โฆษณา ตั ้งแต่พุทธศักราช 2546-2549 และ วิจัยเรื ่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที ่ส ่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

 

รูปแบบการวิจัย 
  
 ใช้การวิจัยแบบผสมผสาน โดยใช้แบบสอบถาม ในการศึกษาการรับรู้ของประชาชน จากการ
ใช้สื่อภาพยนตร์ในการโฆษณา โครงการขับขี่อุ่นใจเมื่อมีประกันภัย พ.ร.บ. ของ ส านักงาน คปภ. เป็น
หลัก และการสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลศึกษา ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
จากการใช้สื่อภาพยนตร์ในการโฆษณา โครงการขับขี่อุ่นใจเมื่อมีประกันภัย พ.ร.บ. ของ ส านักงาน 
คปภ. เป็นหลัก 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  
 ส่วนที่ 1 การวิจัยเชิงปริมาณ 
 ประชากร 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ศึกษาเฉพาะลูกค้าที่ซื้อประกันภัย พ.ร.บ. กับทางบริษัท ไทย
ประกันภัย จ ากัด มหาชน สาขาพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2559 และระบุ
ที่อยู่อาศัยในกรมธรรม์ประกันภัย พ.ร.บ. ว่าอยู่ในเขต ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
จ านวน 300 คน 

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรยามาเน่ 

(Yamane) ที่ระดับความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได้ .05 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากัน 171 คน 
ส่วนที่ 2  วิจัยเชิงคุณภาพ 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม

การประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 1 คน และประชาชนผู้ซื้อประกันภัย พ.ร.บ. 
กับทางบริษัท ไทยประกันภัย จ ากัด มหาชน สาขาพิษณุโลก จ านวน 5 คน ผู้ที่เคยมีประสบการณ์เกิด
อุบัติเหตุและได้ใช้สิทธิความคุ้มครองของประกันภัย พ.ร.บ. 

 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 
ส่วนที่ 1  วิจัยเชิงปริมาณ โดยการใช้แบบสอบถาม 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู ้วิจัยสร้างแบบสอบถาม จากกรอบแนวคิด ทฤษฎี และ งานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย แบบสอบถามที่สร้างขึ้นมาจะแบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ และระดับการศึกษา 
ตอนที่ 2 เป็นค าถามที่เกี่ยวกับ ช่องทางการสื่อสาร ได้แก่ สื่อมวลชน สื่ออิเล็กทรอนิก และ

สื่อบุคคล 
ตอนที่ 3 เป็นค าถามที่เกี่ยวกับ ปัจจัยด้านการสื่อสาร ได้แก่ องค์ประกอบของภาพยนตร์ 

และเนื้อหาของสื่อภาพยนตร์  
ตอนที่ 4 ใช้ค าถามปลายเปิด สอบถามปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ จากการใช้สื่อ

ภาพยนตร์ในการโฆษณาโครงการขับขี่อุ่นใจ เมื่อมีประกันภัย พ.ร.บ. เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดง
ความเห็น 
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ส่วนที่ 2  การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก 
แบ่งกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
1)  ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

จังหวัดพิษณุโลก 
ใช้แบบการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรค และความคิดเห็นในด้านการบริหาร

จัดการของส านักงาน คปภ. ด้านการสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน ในเรื่องการรับรู้ของประชาชนต่อ
ประกันภัย พ.ร.บ. ที่มีจากการใช้สื่อภาพยนตร์ในการโฆษณา โครงการขับขี่อุ่นใจเมื่อมีประกันภัย 
พ.ร.บ. โดยแบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 สถานะภาพท่ัวไป ถามในประเด็นต่อไปนี้ 
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ ประสบการท างาน ระยะเวลาการท างานในต าแหน่ง ระดับการศึกษา อายุ 
ตอนที่ 2 เป็นแบบสัมภาษณ์ปลายเปิดโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรค และความ

คิดเห็นในด้านการบริหารจัดการของส านักงาน คปภ. ด้านการสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน ในเรื่อง
การรับรู้ของประชาชนต่อประกันภัย พ.ร.บ. ที่มีจากการใช้สื่อภาพยนตร์ในการโฆษณา โครงการขับขี่
อุ่นใจเมื่อมีประกันภัย พ.ร.บ. โดยจะมีการน าผลการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการวิจัยเชิงปริมาณ และ
การสัมภาษณ์จากประชาชนกลุ่มตัวอย่าง มาแชร์ เพื่อทราบความคิดเห็น และแนวทางการแก้ไขของ
ในทัศนะของผู้ให้สัมภาษณ์ อีกทั้งเพื่อทราบสาเหตุของปัญหาการบริหารจัดการของส านักงาน คปภ. 
ในด้านการสร้างความรับรู้ในด้านต่าง ๆ 

2)  ประชาชนผู้ซื้อประกันภัย พ.ร.บ. กับทางบริษัท ไทยประกันภัย จ ากั ด มหาชน สาขา
พิษณุโลก จ านวน 5 คน ผู ้ที ่เคยมีประสบการณ์เกิดอุบัติเหตุและได้ใช้สิทธิความคุ ้มครองของ
ประกันภัย พ.ร.บ. ในด้านการรับรู ้จากสื ่อภาพยนตร์ในการโฆษณา โครงการขับขี ่อุ ่นใจเมื ่อมี
ประกันภัย พ.ร.บ. และสอบถาม ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ จากการใช้สื่อภาพยนตร์ ในการ
โฆษณา โครงการขับขี่อุ่นใจเมื่อมีประกันภัย พ.ร.บ. 
โดยแบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 สถานะภาพท่ัวไป ถามในประเด็นต่อไปนี้ 
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา 
ตอนที่ 2 เป็นแบบสัมภาษณ์ปลายเปิดโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการรับรู้จากสื่อภาพยนตร์

ในการโฆษณา โครงการขับขี่อุ ่นใจเมื่อมีประกันภัย พ.ร.บ.  และสอบถาม ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ จากการใช้สื่อภาพยนตร์ในการโฆษณา โครงการขับขี่อุ่นใจเมื่อมีประกันภัย พ.ร.บ.  ใน
ทัศนะของประชาชน 
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ผลการศึกษา 
 
ภาพยนตร์โฆษณาโครงการขับขี่อุ่นใจ เมื่อมีประกันภัย พ.ร.บ. เป็นภาพยนตร์โฆษณาที่มี

ประโยชน์สามารถให้ความรู้กับประชาชนได้อย่างดี ตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดท าภาพยนตร์
โฆษณา แต่เนื่องด้วยปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการรับรู้ภาพยนตร์โฆษณาโครงการขับขี่อุ่นใจเมื่อมี
ประกันภัย พ.ร.บ. ด้านต่าง ๆ ได้แก่ 1) ด้านการประชาสัมพันธ์ของภาครัฐ การจัดกิจกรรมให้ความรู้
ในบ้างครั้งเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน ยังขาดการติดตาม
ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 2) ด้านการให้บริการของเอกชน เช่น การให้บริการของสถานตรวจสภาพ
เอกชน หรือ ตรอ. ที่รับตรวจสภาพรถยนต์ อีกทั้งยังรับต่อประกันภัย พ.ร.บ. ประกันภาคสมัครใจ 
และ ต่อภาษี ในที่เดียว ท าให้ประชาชนขาดการรับรู้ถึงความส าคัญของประกันภัย พ.ร.บ. อีกทั้งยังท า
ให้ในบางรายก็ไม่รู้จักประกันภัย พ.ร.บ. 3) ด้านความตระหนักรู้ของประชาชน ประชาชนรู้เพียงว่า
ประกันภัย พ.ร.บ. มีหน้าที่ไว้เพื่อต่อภาษีประจ าปี เพื่อกันต ารวจจับ ดังนั้นหากไม่เกิดอุบัติเหตุ หรือ
เหตุการณ์ที ่ต ้องใช้สิทธิความคุ ้มครองของประกันภัย พ.ร.บ. ประชาชนก็จะไม่ร ู ้หน้าที ่ และ
ความส าคัญของประกันภัย พ.ร.บ. เลย  

จากการศึกษาพบว่า ช่องทางในการสื่อสารให้ประชาชนรับรู้ภาพยนตร์โฆษณา โครงการขับขี่
อุ่นใจเมื่อมีประกันภัย พ.ร.บ. นั้นผ่านทางสื่อบุคคลมากที่สุด รองลงมาเป็นสื่ออิเล็กทรอนิก และ 
สุดท้ายเป็นช่องทางสื่อมวลชล โดยมีแนวทางการแก้ปัญหาการรับรู้จากข้อเสนอแนะต่าง ๆ ได้แก่ 1) 
ด้านการประชาสัมพันธ์ เช่นการเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ 2) การร่วมมือกันระหว่างภาครัฐด้วยกัน 
และภาคเอกชน ในด้านภาครัฐโดยการจัดอบรมให้ความรู้กับองค์การที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดประชาชน 
ขอความร่วมการช่วยประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องประกันภัย พ.ร.บ. ในส่วนด้วยความร่วมมือกับเอกชน 
ขอความร่วมกับบริษัทประกันภัย ซึ่งเป็นผู้มีความรู้และปฏิบัติเกี่ยวกับ ประกันภัย พ.ร.บ. โดยตรงใน
การร่วมให้ความรู้ สร้างความตระรู้ในความส าคัญของประกันภัย พ.ร.บ. ร่วมกับองค์การภาครัฐต่อไป 

 

สรุปผลการศึกษา 
  
1) เพื่อศึกษาการรับรู้ของประชาชน จากการใช้สื่อภาพยนตร์ในการโฆษณา โครงการขับขี่

อุ่นใจเมื่อมีประกันภัย พ.ร.บ. ของ ส านักงาน คปภ. 
ในส่วนการวิจัยเชิงปริมาณพบว่ากลุ่มตัวอย่างจ านวน 171 คนจากการศึกษาในครั้งนี้พบว่า

เป็นเพศหญิงจ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 52.6 ส่วนที่เหลือเป็นเพศชายจ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 
47.4 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41-50 ปี มีจ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 29.2 มีอาชีพเป็นพนักงาน
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บริษัทเอกชนมากท่ีสุดจ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 38 มีระดับการศึกษาปริญญาตรีมากที่สุดจ านวน 
92 คน คิดเป็นร้อยละ 53.8 และ ส่วนการวิจัยเชิงปริมาณกลุ่มตัวอย่างจ านวน 6 คน โดยแบ่งผู้ให้
สัมภาษณ์เป็นผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
จ านวน 1 คน และประชาชนผู้ซื้อประกันภัย พ.ร.บ. กับทางบริษัท ไทยประกันภัย จ ากัด มหาชน 
สาขาพิษณุโลก ผู้ที่เคยมีประสบการณ์เกิดอุบัติเหตุและได้ใช้สิทธิความคุ้มครองของประกันภัย พ.ร.บ. 
จ านวน 5 คน  

ในด้านการรับรู้ของประชาชนผู้วิจัยพบว่า ประชาชนต่างตอบเป็นเสียงเดียวกันเป็นภาพยนตร์
โฆษณาที่ดี มีความน่าสนใจ และ สนุกสนาน ท าให้ทราบถึงความคุ้มครอง และ หน้าที่ของ ประกัน 
พ.ร.บ. ได้อย่างดีจากการศึกษาพบว่าประชาชนมีระดับการรับรู้ในการใช้สื่อภาพยนตร์โฆษณา ใน
โครงการขับขี่อุ่นใจเมื่อมีประกันภัย พ.ร.บ. ของ ส านักงาน คปภ. จากช่องทางสื่อบุคคลในระดับมาก 
โดยพิจารณารายข้อพบว่า ประชาชนสามารถรับรู้โครงการผ่านผ่านกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
ตามจุดกวดขันวินัยจราจรตามเทศกาลต่าง ๆ ได้มากที่สุดที่ค่าเฉลี่ย 3.30 รองลงมาเป็นช่องทางผ่าน
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในท้องถิ่น  ที่ค่าเฉลี่ย 3.18 และ น้อยที่สุด ผ่านผ่าน
เจ้าหน้าที่ คปภ. เป็นผู้ให้ความรู้โดยตรง ที่ค่าเฉลี่ย 3.02 รองลงมาเป็นการรับรู้ผ่านช่องทางสื่ออิเล็ก
ทรอนิกในระดับปานกลาง โดยพิจารณารายข้อพบว่า ประชาชนสามารถรับรู้โครงการผ่านช่องทาง
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ได้มากที่สุดที่ค่าเฉลี่ย 3.53 รองลงมาเป็นช่องทางผ่านบล็อค ที่ค่าเฉลี่ย 3.19 
และ น้อยที่สุด ผ่านช่องทางผ่านกระทู้ต่าง ๆ ทีค่่าเฉลี่ย 3.03 และประชาชนมีระดับการรับรู้ในการใช้
สื ่อภาพยนตร์โฆษณา ในโครงการขับขี่อุ ่นใจเมื่อมีประกันภัย พ .ร.บ. ของ ส านักงาน คปภ. จาก
ช่องทางสื่อมวลชนในระดับน้อยที่สุด โดยพิจารณารายข้อพบว่า ประชาชนสามารถรับรู้โครงการผ่าน
ช่องทางโทรทัศน์ได้มากที ่ส ุดที ่ค่าเฉลี่ ย 3.45 รองลงมาเป็นช่องทางป้ายโฆษณาแบบจอภาพ
เคลื่อนไหวที่ค่าเฉลี่ย 3.28 และ น้อยที่สุด ผ่านช่องทางภาพยนตร์ที่ค่าเฉลี่ย 3.01 

อีกทั ้งจากการศึกษาพบว่าประชาชนมีระดับการรับรู ้ในการใช้ส ื ่อภาพยนตร์โฆษณา  
ในโครงการขับขี่อุ่นใจเมื่อมีประกันภัย พ.ร.บ. ของ ส านักงาน คปภ. จากองค์ประกอบของภาพยนตร์
ในระดับมาก โดยพิจารณารายข้อพบว่า ประชาชนสามารถรับรู้โครงการในด้านนักแสดง แสดงได้
สมจริงท าให้ท่านเข้าใจและทราบถึงเนื้อหาที่ต้องการสื่อสารได้ง่าย ได้มากที่สุดที่ค่าเฉลี่ย 4.12 
รองลงมาเป็น การใช้เสียงต่าง ๆ ในภาพยนตร์ ไม่ว่าจะเป็นเสียงบทสนทนา เสียงประกอบ และ
เสียงดนตรี ท าให้ท่านมีความสนใจ และ ท าความเข้าใจเนื้อหาของภาพยนตร์ได้โดยง่าย มีค่าเฉลี่ยที่ 
4.11 และ น้อยที่สุดในด้านความยาวของภาพยนตร์โฆษณามีความเหมาะในการสื่อสาร มีค่าเฉลี่ย 
4.02 และประชาชนมีระดับการรับรู้ในการใช้สื ่อภาพยนตร์โฆษณา ในโครงการขับขี่อุ ่นใจเมื ่อมี
ประกันภัย พ.ร.บ. ของ ส านักงาน คปภ. รองลงมาด้านเนื้อหาของสื่อภาพยนตร์ โดยพิจารณารายข้อ
พบว่า ประชาชนสามารถข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากภาพยนตร์โฆษณาท าให้ท่านทราบถึงความคุ้มครอง
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ใหม่ของประกันภัย พ.ร.บ. ได้มากที่สุดที่ค่าเฉลี่ย 4.05 รองลงมาเป็น ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจาก
ภาพยนตร์โฆษณาท าให้ท่านมีความตระหนักเกี่ยวกับความส าคัญของประกันภัย พ.ร.บ. มีค่าเฉลี่ยที่ 
3.99 และ น้อยที่สุดได้รับข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากภาพยนตร์โฆษณาท าให้ท่านทราบถึงบทบาท และ 
หน้าที่ของส านักงาน คปภ. มีค่าเฉลี่ย 3.26 

2) เพื่อศึกษา ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ จากการใช้สื่อภาพยนตร์ในการโฆษณา 
โครงการขับขี่อุ่นใจเมื่อมีประกันภัย พ.ร.บ. ของ ส านักงาน คปภ. 

จากการศึกษาพบว่าประชาชน ต้องการให้เพิ่มการประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ให้
มากขึ้น ต้องการให้มีเจ้าหน้าที่มาให้ความรู้เรื ่อง พ.ร.บ. และ ต้องการให้มีการประชาสัมพันธ์ที่
หลากหลาย เนื่องจากผลการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ต่างบอกว่าตนเองไม่เคยพบ 
หรือ ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้ของทางส านักงาน คปภ. แต่อย่างใด จึงท าให้ประชาชนไม่มี
ความรู้เรื่องความส าคัญของประกันภัย พ.ร.บ. 

ในส่วนของปัญหาอุปสรรค การให้ความรู้แก่ประชาชนจากทางภาครัฐ พบว่า เหตุผลหลักคือ 
ประชาชนไม่ให้ความส าคัญเรื่องประกันภัย พ.ร.บ. แม้ว่ าทางภาครัฐจัดกิจกรรมจังหวัดสัญจรเป็น
ประจ าทุกเดือน เพื่อออกให้บริการแก่ประชาชนตามท้องถิ่น ยังไม่ค่อยได้รับความนิยมจากประชาชน
เท่าท่ีควร การเข้าร่วมอบรมกับทางหน่วยงานภาครัฐ เช่นประชุมก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เพ่ือให้ความรู้ผู้น า
ชุมชนเหล่านี้เป็นกระบอกเสียงกระจายข้อมูลความรู้แก่ประชาชน ก็ยังไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร ประชาชน
จะรับรู้ความส าคัญของประกันภัย พ.ร.บ. ก็ต่อเมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้ว อีกทั้งในด้านความพร้อมของ
พนักงานของส านักงาน คปภ.  เองในด้านจ านวนบุคลากร ความรู้ความสามารถของบุคลากรในเรื่อง
ความคุ้มครองของประกัน พ.ร.บ. แม้กระทั้งยังขาดทักษะในการสื่อสาร หรือ การบรรยายให้ความรู้
แก่ประชาชนยังเป็นอีกเหตุผลที่ท าให้การให้ความรู้แก่ประชาชนยังขาดประสิทธิภาพ ไม่ดีเท่าที่ควร 
ความพร้อมด้านบุคลากรเป็นอีกจุดส าคัญ หากมีบุคลากรที่มีความรู้พร้อมมากจ านวนหลายคน ทาง
ส านักงาน คปภ. ก็สามารถส่งพนักงานออกให้ความรู้แก่ประชาชนในคราวเดียวกันหลายๆที่ จะ
สามารถกระจายความรู้เรื่องประกันภัย พ.ร.บ. ให้เป็นวงกว้างมากขึ้นและเข้าถึงประชาชนได้มากข้ึน 
อีกทั้งยังเป็นการลดภาระงานความรับผิดชอบของผู้อ านวยการฯ ได้อีกด้วย ท าให้ผู ้อ านวยการฯ 
สามารถน าความรู้ความสามารถที่มีไปปฏิบัติงานในด้านอื่นๆ เพ่ือเป็นการบริการประชาชนได้อีกด้วย 

 

ข้อเสนอแนะ 
 
จากการศึกษาเรื่องการรับรู้ของประชาชน ในการใช้สื่อภาพยนตร์โฆษณา ในโครงการขับขี่อุ่น

ใจเมื่อมีประกันภัย พ.ร.บ. ของ ส านักงาน คปภ. พบว่า สื่อภาพยนตร์โฆษณาโครงการขับขี่อุ่นใจเมื่อมี
ประกันภัย พ.ร.บ. ของ ส านักงาน คปภ. ในด้านองค์ประกอบของสื่อภาพยนตร์ มีประสิทธิภาพในการ
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สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนเป็นอย่างดี มีเพียงแค่ช่องทางการสื่อสารให้ประชาชนรับรู้ยังไม่สามารถ
เข้าถึงประชาชนได้เท่าที่ควร ซึ่งขัดกลับข้อมูลจากทางภาครัฐที่ว่า ภาครัฐมีการจัดกิ จกรรมให้ความรู้
แก่ประชาชนเป็นประจ าอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง มีการอบรมผู้น าชุมชนเพื่อให้ความรู้ในการน าไป
ถ่ายทอดแก่ประชาชนในพื้นที่ของตนเอง มีการประชาสัมพันธ์ต่างช่องทางต่าง ๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ 
อินเตอร์เน็ต จากจุดบริการประชาชน ฯลฯ แต่ข้อมูลจากทางประชาชนกับพบว่า ไม่เคยพบเห็น หรือ 
เข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้เรื่องประกันภัย พ.ร.บ. แต่อย่างใด จากข้อมูลดังกล่าว สามารถสรุป
ประเด็นปัญหาได้ดังนี ้ ภาครัฐจัดกิจกรรมให้ความรู ้เร ื ่องประกันภัย พ.ร.บ. เป็นประจ า และ 
หลากหลายช่องทาง แต่ ภาคประชาชนไม่สามารถรับรู้หรือเข้าถึงกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ของทาง
ภาครัฐได้ดีเท่าที่ควร จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยขอน าความรู้จากบทเรียนเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฏี
การบริการจัดการภาครัฐ มาเป็นแนวทางการประยุคใช้ในการจัดท าข้อเสนอแนะในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการให้ความรู้แก่ประชาชนของส านักงาน คปภ. ดังนี้ 

ผู้วิจัยขอน าเสนอขอเสนอแนะใน 2 ลักษณะ ดังนี้ 
1)  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 (1) การก าหนดนโยบายในการจ ัดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ ในด้านความรู้  

ความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อแก้ปัญหาการขาดการเข้าร่วมกิจกรรมของทางภาครัฐในการให้
ความรู้ตามท้องถิ่นต่าง ๆ เหตุเนื่องมาจากความพร้อมของบุคลากรในส านักงาน คปภ. เนื่องจาก
ปัจจุบันบุคลากรเป็นเจ้าหน้าที่ที ่พึ ่งได้รับการคัดเลือกเข้ามาปฏิบัติงานโดยผ่านการคัดเลือกจาก
ส่วนกลาง จึงยังมีความพร้อมในด้านความรู้เกี่ยวกับ ประกันภัย พ.ร.บ. ความสามารถในการให้ความรู้ 
การสื่อสาร และการบรรยายแก่ประชาชนยังไม่มากเท่าท่ีควร ดังนั้นภาระหน้าที่การให้ความรู้จึงตกอยู่
ที่ผู้อ านวยการของส านักงาน คปภ. เพียงผู้เดียวหากเกิดกรณีมีการจัดกิจกรรมการให้ความรู้พร้อมกัน
หลายกิจกรรม ทางส านักงานจ าเป็นต้องปฏิเสธงานที่มีความส าคัญน้อยกว่าไป หรือแม้กระทั่งในช่วง
จัดกิจกรรมอาจเกิดกรณีที่ผู้อ านวยการ คปภ. ติดภารกิจอื่นอยู่จึงไม่สามารถออกร่วมกิจกรรมเพื่อให้
ความรู้แก่ประชาชนได้ จึงอาจเกิดการเสียโอกาสการให้ความรู้แก่ประชาชนไปได้  

 (2) ก าหนดนโยบายความร่วมมือเชิงบูรณาการจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นจากภาครัฐ
ด้วยกัน และความร่วมมือจากภาคเอกชนจากปัญหาประชาขนขาดความตระหนักในความส าคัญของ
ประกันภัย พ.ร.บ.  

 (3) ก าหนดนโยบายการเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนให้เป็นวงกว้าง 
หลากหลาย และ สามารถเข้าถึงได ้

 (4) การน าแนวทางการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ มาก าหนดกลยุทธ์ และ วิธีการ
ด าเนินการ โดยการใช้อ านาจ และ หน้าที่ ผ่านทรัพยากรที่มี ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายการสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนในสังคมได้มากที่สุด 
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2)  ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 (1) ในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการจัดฝึกอบรม ให้ความรู้ในเรื่องความ

คุ้มครอง และความส าคัญของประกันภัย พ.ร.บ. ให้แก่พนักงานที่เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ รวมถึง การ
เพ่ิมความรู้ให้แก่พนักงานเดิมที่ปฏิบัติงานอยู่แล้วให้มีความรู้ และ ถูกต้องมากยิ่งขึ้น โดยมีการติดตาม
ประเมินผลก่อน และ หลังอบรม เพื่อทราบถึงผลการอบรมว่ามีประสิทธิผลเพียงใด และ ติดตามผล
ตอบรับ การน าความรู้จากฝึกอบรมไปปฏิบัติว่าสามารถปฏิบัติเป็นอย่างไรบ้าง รวมทั้งการเพิ่มทักษะ
การบรรยายในที ่ชุมชม หรือ การให้ความรู ้ต ัวต่อตัวแก่ประชาชน โดยการเรียนรู ้จากการฝึก
ประสบการณ์โดยตรง ให้พนักงานที่เข้าฝึกอบรมได้ท าการบรรยายให้แก่ประชาชน หรือ กลุ่มผู้ฟัง โดย
มีพี่เลี้ยงคอยก ากับดูแลให้ความรู้แบบตัวต่อตัว เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะในการสื่อสารในที่ชุมชนให้แก่
พนักงาน เพื่อน าผลที่ได้หลักจากการเข้าอบรมน ากลับไปปฏิบัติในท้องถิ ่นของตนเอ งได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนั ้น การน าแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มาใช้ในการพัฒนาความรู้
ความสามารถของพนักงาน และเจ้าหน้าที่ในส านักงาน คปภ. ที่เหลือเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
ในการออกด าเนินกิจกรรมร่วมกับผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. หรือ ออกด าเนินกิจกรรมให้ความรู้กับ
ประชาชนในงานที่ผู้อ านวยการส านักงาน คปภ. ไม่สามารถไปเองได้ หรือแม้กระทั่งการออกกิจกรรม
ให้ความรู้คนละงานกับผู้อ านวยการ คปภ. เพ่ือเป็นการกระจายความรู้ประกันภัย พ.ร.บ. เป็นวงกว้าง
มากขึ้นจะสามารถส่งผลให้เข้าถึงประชาชนได้มากขึ้นสามารถเพ่ิมการรับรู้ของประชาชนได้อีกด้วย 

 (2) ในด้านการก าหนดนโยบายความร่วมมือเชิงบูรณาการจากทุกภาคส่วน  โดยการ
จัดท าโครงการเพื่อรณรงค์และให้ความรู้แก่ประชาชนในท้องถิ่นต่าง ๆ การด าเนินโครงการจ าเป็นต้อง
ผสานความร่วมมือจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการร่วมกับด าเนินโครงการให้ประสบ
ความส าเร็จ โดยมีการก าหนดขั้นตอนการด าเนินโครงการ ดังนี้  

 อันดับแรกขอความร่วมมือจากนายอ าเภอในการสั่งการและติดตามผลการด าเนินการ
ของก านัน และ ผู้ใหญ่บ้านในการตรวจสอบจ านวนรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ พร้อมทั้งรถยนต์
ประเภทอื่น ๆ ที่ต้องจัดท าประกันภัย พ.ร.บ. ตามที่กฎหมายก าหนดในหมู่บ้านของตนว่ามีจ านวนกี่
คัน เพื่อทราบจ านวนรถที่แท้จริงในหมู่บ้าน 

 ต่อมาประสานขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ต ารวจในท้องที่ในการกวดขันและตรวจสอบการ
กระท าผิดในการไม่จัดท าประกันภัย พ.ร.บ. ของรถในท้องถิ่นนั้นๆ เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่
ประชาชนในการจัดท าประกันภัย พ.ร.บ. 

 ท้ายที่สุดขอความร่วมมือจากภาคเอกชนที่เป็นธุรกิจประกันภัย ที่รับท าประกันภัย 
พ.ร.บ. ในการออกบูท หรือ เข้ารับท าประกันภัย พ.ร.บ. ในท้องที่เพื่อสร้างความสะกวดสบายให้แก่
ประชาชน เป็นการเพ่ิมความสามารถในการเข้าถึงการจัดท าประกันภัย พ.ร.บ. ได้อย่างง่ายดาย 
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 โดยที่ในระหว่างการด าเนินโครงการตามขั้นตอนต่าง ๆ ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ทุก
ภาคส่วนทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ในการร่วมให้ความรู้เรื่องประกันภัย พ.ร.บ. แก่ประชาชน เช่น 
การประกาศให้ความรู้จากเสียงตามสายของก านัน ผู้ใหญ่บ้านในท้องที่ของตนเอง หรือ ในขณะที่
เจ้าหน้าที่ต ารวจกวดขันและ ตรวจสอบการกระท าผิดในการไม่จัดท าประกันภัย พ.ร.บ. หากพบ
ผู้กระท าผิดขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่ต ารวจให้ความรู้เรื่องสิทธิ  ความคุ้มครอง และความจ าเป็นใน
การจัดท าประกันภัย พ.ร.บ. แก่ประชาชน และ ในขณะจัดกิจกรรมรับท าประกันภัยตามท้องถิ่นของ
บริษัทรับประกันภัย พ.ร.บ. มีการน าภาพยนตร์โฆษณา 

 โครงการขับขี่อุ่นใจเมื่อมีประกันภัย พ.ร.บ. มาเปิดบรรยายให้ความรู้แก่ประชาชนก่อน
รับท าประกันภัย พ.ร.บ. พร้อมทั้งมีการจัดทีม ถาม-ตอบ เพื่อช่วยให้ความรู้ หรือ ตอบขอซักถามของ
ประชาชนในเรื่องประกันภัย พ.ร.บ. ในการด าเนินกิจกรรม 

 (3) ในด้านก าหนดนโยบายการเพิ่มการประชาสัมพันธ์ ผู้วิจัยขอเสนอแนวทางปฏิบัติใน
การประชาสัมพันธ์โดยแบ่งเป็น 2 ภาคส่วนดังนี้ 

  (3.1) การประชาสัมพันธ์จากส่วนกลาง เพิ่มช่องทางการประสัมพันธ์ให้มากขึ้น 
และมีความถี่มากขึ้น เช่น การซื้อเวลาโฆษณาของช่องทีวีที่ได้รับความนิยม โดยการน าเอาภาพยนตร์
โฆษณาโครงการขับขี่อุ่นใจเมื่อมีประกันภัย พ.ร.บ. ไปฉายเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในวงกว้าง หรือ 
การว่าจ้างบุคคลส าคัญ หรือ บุคคลที่ได้รับความสนใจมาด าเนินการประชาสัมพันธ์คลิปวีดีโอดังกล่าว 
เพ่ือเป็นการดึงดูดวามสนใจของประชาชน และ ท าให้สามารถเข้าถึงประชาชนได้มากข้ึนอีกด้วย 

  (3.2) การประชาสัมพันธ์ในส่วนภูมิภาค ณ.ปัจจุบันส านักงาน คปภ. มีการ
ประชาสัมพันธ์ทางเคเบิลท้องถิ่น ทางวิทยุ เข้าร่วมกิจกรรมของทางภาครัฐตามท้องถิ่น และ ทางสื่อ
โซเชียลมีเดีย จากผลการศึกษาพบว่า ช่องการการประชาสัมพันธ์เหล่านี้นั้ น ยังไม่สามารถเข้าถึง
ประชาชนได้ดีเท่าที่ควร ทางส่วนภูมิภาคอาจเพิ่มช่องทางการให้ความรู้โดยการ สื่อสารผ่านรถ
กระจายเสียง ผ่านป้ายโฆษณาอิเล็กทรอนิดตามแยกต่าง ๆ และการขอความร่วมมือจากภาครัฐ และ
เอกชนที่ด าเนินกิจกรรมที่เก่ียวเนื่องกับประชาชนส่วนมาก เช่น เทศบาล ต ารวจ โรงพยาบาล ธนาคาร 
บริษัทประกันภัย แม้กระทั่งร้านอาหาร สถานที่บันเทิง และตามหน่วยงานอื่นๆที่ประชาชนเข้าใช้
บริการจ านวนมาก ในการร่วมประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องประกันภัย พ.ร.บ. จากการบอกเล่า และ 
จากการเปิดว ีด ีโอคลิปภาพยนตร์โฆษณาโครงการขับขี ่อ ุ ่นใจเมื ่อมีประกันภัย พ.ร.บ. เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนดูขณะท าภารกิจหรือรอท าภารกิจในสถานที่นั้นๆ เพิ่มการแจกใบปลิว 
การติดป้ายโฆษณา เพิ่มความถี่ในการประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่าง ๆ อีกทั้งร่วมออกให้ความรู ้แก่
ประชาชนตามท้องถิ่นให้มากยิ่งข้ึน 

 (4) ทางการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ โดยการน ากลยุทธ์ที่ก าหนดไว้มาปฏิบัติ ผู้วิจัยขอ
เสนอกลยุทธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนเรื่องประกันภัย พ.ร.บ. ดังนี้ การน าบริษัทประกันภัย
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มาร่วมคิดค้น ออกแบบวิธีการ และร่วมด าเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างการรับรู้เรื่องประกันภัย พ.ร.บ. ให้แก่
ประชาชน เนื่องจากการร่วมกันคิดระหว่าง ภาครัฐและเอกชน จะเป็นการน าความรู้ ความเห็น ปัญหา 
ของแต่ละองค์การมาแชร์กัน และ หาวิธีที่ดีที่สุดร่วมกัน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ในการน าไปปฏิบัติงานและ
ด าเนินกิจกรรมที่ดีท่ีสุด โดยที่ภาครัฐ และภาคเอกชนจะได้ประโยชน์ร่วมกันจากการด าเนินกิจกรรมนี้ 
กล่าวคือ ภาครัฐ ได้แนวคิด วิธี และก าลังคนในการด าเนินกิจกรรมการให้ความรู้แก่ประชาชน เพ่ือ
สร้างการรับรู้แก่ประชาชนตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ อีกด้านหนึ่งภาคเอกชน เมื่อตนเองออกให้ความรู้
ความในท้องถิ่นต่าง ๆ ในนามความร่วมมือกับองค์การของภาครัฐแล้ว จะท าให้องค์การสามารถรับท า
ประกันภัยจากประชาชนได้เพียงเจ้าเดียว ปราศจากคู ่แข่ง ยังเป็นการสร้างรายได้จากการท า
ด าเนินการกิจกรรมได้อีกด้วย อีกทั้งการด าเนินกิจกรรมร่วมกับภาครัฐยังเป็นการส่งเสริมและสร้าง
ภาพลักษณ์ท่ีดีให้แก่องค์การ ยิ่งเป็นการส่งเสริมการด าเนินธุรกิจให้บรรลุตามเป้าหมายได้อีกทางหนึ่งด้วย 
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ปัจจัยด้านการบริหารที่มีผลตอ่ประสิทธิภาพการท างาน : กรณีศึกษา 

งานบริการด้านช่างของส านักงานโยธาธิการและผังเมือง 
จังหวัดก าแพงเพชร 

 
ณัฐวรรธน์ อักษรกาญจน์* 

 

บทคัดย่อ 
 
การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยด้านการบริหารที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน กรณีศึกษา งาน

บริการด้านช่างของส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดก าแพงเพชร มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา
ปัจจัยด้านทรัพยากรการบริหาร (4M) ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน อันได้แก่ การบริหารจัดการ
ด้านบุคลากร (Man) การบริหารจัดการด้านงบประมาณ (Money) การบริหารจัดการด้านวัสดุ
อุปกรณ์ (Material) และการบริหารจัดการ (Management) โดยเป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) มีกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 
งานบริการด้านช่าง ของส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 11 คน โดย
แบ่งเป็นระดับอ านวยการ จ านวน 1 คน ระดับหัวหน้างาน จ านวน 2 คน และระดับผู้ปฏิบัติการ 
จ านวน 8 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) 
โดยแบ่งเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ตอนที่ 2 ข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ และน าเสนอการวิเคราะห์ ในรูปแบบข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive 
Analysis) ซึ่งมีผลการวิจัย ดังนี้ 

ผลการวิจัยด้านข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) พบว่าบุคลากรที่มี
ประสบการณ์รับราชการ มากกว่า 20 ปี มีจ านวนมากที่สุด 8 คน (ร้อยละ 72.73) จบการศึกษาตั้งแต่
ปริญญาตรีขึ้นไป จ านวน 8 คน (ร้อยละ 72.73) ต าแหน่งงานระดับปฏิบัติการมีมากที่สุด จ านวน 8 คน 
(ร้อยละ 72.73) ท าให้สามารถแบ่งปันประสบการณ์ มุมมอง แนวคิด เพ่ือสนับสนุนการวิจัยในครั้งนี้  

ผลการวิจัยด้านการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ต่อปัจจัยด้านทรัพยากรการบริหาร (4M) 
พบว่า ปัจจัยด้านการบริหารที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน งานบริการด้านช่าง  มากที่สุด คือ 
ปัจจัยการบริหารจัดการด้านบุคลากร (Man) เนื่องจากมีภารกิจจ านวนมากแต่บุคลากรมีจ ากัดและไม่

 
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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หลากหลายครอบคลุมทุกลักษณะงาน เช่น ช่างเขียนแบบ ช่างไฟฟ้า ธุรการช่าง นิติกร และยังขาด
การฝึกอบรมที่เพียงพอกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ รวมทั้งการโยกย้ายของข้าราชการท าให้งานไม่
ต่อเนื่อง รองลงมา คือ ปัจจัยการบริหารจัดการด้านงบประมาณ (Money) โดยงบประมาณส่วนที่ยัง
ไม่เพียงพอ ได้แก่ ค่าน ้ามันรถยนต์ในการออกไปควบคุมงานก่อสร้าง ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ค่า
ซื้อของใช้ในการส ารวจ ทดสอบ รวมทั้งค่าประชุมเกี่ยวกับคณะกรรมการ และค่าจ้างเหมาบริการ
พนักงานเพิ่ม ปัจจัยส าคัญล าดับถัดมา คือ การบริหารจัดการ (Management) เป็นการจัดล าดับ
ความส าคัญเร่งด่วนในการท างาน การท างานมีความยุ่งยาก ด้านกฎหมาย ระเบียบทางราชการ การ
เปลี ่ยนตัวผู ้บริหารบ่อยท าให้นโยบายการท างานไม่ต่อเนื ่อง รวมทั้งองค์ความรู ้ใหม่ๆ ทั ้งด้าน
เทคโนโลยี ระเบียบ กฎหมาย มีการปรับเปลี่ยน และปัจจัยที่มีผลน้อยที่สุด คือ การบริหารจัดการด้าน
วัสดุอุปกรณ์ (Material) ส่วนที ่ย ังขาดแคลน เช่น รถยนต์ส าหรับใช้ออกงานสนาม โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่ถูกลิขสิทธิ์ โดรนส าหรับถ่ายภาพมุมสูง เครื่องจับต าแหน่งจีพีเอส รวมทั้งขาดการเรียนรู้
การใช้งานอุปกรณ์  

ดังนั้น ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดก าแพงเพชร ควรมีการวางแผนในการบริหาร
จัดการด้านทรัพยากรการบริหาร (4M) ดังนี้ การบริหารจัดการด้านบุคลากร (Man) ให้มีเพียงพอ
ครอบคลุมทุกลักษณะงานเช่น ช่างเขียนแบบ ช่างไฟฟ้า ธุรการช่าง นิติกร  มีแผนการการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ให้ทันต่อเทคโนโลยีและระเบียบกฎหมาย ที ่เกี ่ยวข้อง การบริหารจัดการด้าน
งบประมาณ (Money) ให้เพียงพอในด้าน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ค่าเบี้ยประชุม ค่าซ่อมบ ารุง
เครื่องมือประจ าปี ค่าซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลืองในการปฏิบัติงาน รวมทั้งค่าจ้างเจ้าหน้าที่สนับสนุนงาน 
การบริหารจัดการ (Management) ควรมีการจัดกระบวนการเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เช่น ใช้
แบบมาตรฐานและการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปออนไลน์ การจ้างบุคคลภายนอกสนับสนุนงาน การ
จัดแบ่งงานตามกรอบลักษณะงานเฉพาะต าแหน่ง การก ากับติดตามจัดท าตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ
ราชการ โดยค านึงถึงปัจจัยภายนอกและภายในเพื ่อปรับตัวในการบริหารจัดการ รองรับการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอยู่เสมอ ส าหรับปัจจัยการบริหารจัดการด้านวัสดุอุปกรณ์ (Material) ควรมี
การวางแผนจัดหาเครื่องมือที่ทันสมัยมาใช้งาน ซ่อมเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์เดิมที่เก่า ช ารุด และจัดหา
อุปกรณ์ที่ขาดแคลน เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูกลิขสิทธิ์จ าเป็นส าหรับงานส านักงาน งานส ารวจ 
งานออกแบบ งานเขียนแบบ รถยนต์ โดรนส าหรับถ่ายภาพมุมสูง เครื่องจับต าแหน่ง จีพีเอส รวมทั้ง
จัดให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเรียนรู้การใช้งานและดูแลบ ารุงรักษา เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน 
งานบริการด้านช่างของส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดก าแพงเพชร 

 
ค าส าคัญ:  ปัจจัยด้านการบริหาร, ประสิทธิภาพ, งานบริการด้านช่าง 
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บทน า 
 
ภารกิจด้านการบริการด้านช่างของส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดก าแพงเพชร 

สังกัดกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย มุ่งให้บริการงานช่างทุกระดับ ในฐานะช่างของ
แผ่นดินโดยให้บริการด้านการออกแบบอาคาร ทดสอบวัสดุ และให้ค าปรึกษาด้านช่างให้เกิดมาตรฐาน
ความปลอดภัยแห่งสาธารณชน ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองและสิ่งปลูกสร้างตามระบบ
การผังเมืองที่ดี อันจะน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการบริการด้านช่างหมายความรวมถึงการ
ด าเนินการ งานส ารวจ งานออกแบบด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม งานประมาณราคา งานควบคุม
การก่อสร้าง งานทดสอบวัสดุ งานให้ค าปรึกษาด้านช่าง การก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารภาครัฐ
และโครงสร้างพ้ืนฐาน และการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านช่างให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดก าแพงเพชร มีปฏิบัติภารกิจการให้บริการด้านช่าง
สนองภาคส่วนต่าง ๆ แบ่งเป็น 5 ส่วน ได้แก่ 1) ภารกิจจากกรมโยธาธิการและผังเมือง 2) ภารกิจจาก
จังหวัดก าแพงเพชร  3) ภารกิจจากหน่วยงานภาครัฐอื่นในจังหวัดก าแพงเพชร 4) ภารกิจจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่นในจังหวัดก าแพงเพชร 5) ภารกิจจากภาคเอกชน องค์กรอื ่น ๆ และภาค
ประชาชน  จากการที่ผู ้วิจัยเป็นส่วนหนึ่งในผู้ปฏิบัติงานด้านการให้บริการด้านช่างของส านักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดก าแพงเพชร ท าให้ได้รับทราบปัญหาหลายอย่างในช่วงระยะเวลา
หลายๆ ปีที่ผ่านมา ซึ่งได้สะท้อนออกมาหลายรูปแบบทั้งจากบุคลากรภายในหน่วยงาน หน่วยงานต่าง 
ๆ ในจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และผู้ประกอบการด้านการก่อสร้าง ได้แก่ 1 ) 
ความล่าช้าของงานบริการด้านช่าง 2) ความคลาดเคลื่อนของรายละเอียดงานส ารวจ ออกแบบ 
ประมาณราคา 3) ไม่สามารถปฏิบัติงานที่ยุ่งยากซับซ้อนหรือใช้เทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อพัฒนาระบบงาน
ราชการได้ 4) ความไม่พร้อมของวัสดุอุปกรณ์ท่ีต้องใช้ในการปฏิบัติราชการ 5) ไม่สามารถส่งบุคลากร
เข้าอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถได้อย่างเหมาะสม 6) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีรู้สึกว่ามีคุณภาพ
ชีวิตของต ่าลง 7) การบริหารจัดการงานที่ไม่สามารถสนองงานทุกภาคส่วนได้ 8) บุคลากรบางส่วน
ปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามกรอบลักษณะงานประจ าต าแหน่งท าให้ประสิทธิภาพงานต ่าและเกิดภาระ
งานกับบุคลากรส่วนอื่น 9) การโยกย้ายของข้าราชการ มีผลให้การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง  

โดยจากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องศึกษาประเด็นปัญหาอุปสรรคและ
ข้อจ ากัดของกระบวนการและรูปแบบการท างานที่เกิดขึ้น และน าเสนอข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
การบริหารจัดการ ภายใต้ปัจจัยด้านทรัพยากรการบริหาร (4M) ได้แก่ บุคลากร (Man) งบประมาณ 
(Money) วัสดุอุปกรณ์ (Material) และการบริหารจัดการ (Management) โดยปัจจัยเหล่านี ้มี
ความส าคัญในการการบริหารจัดการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน งานบริ การด้านช่างของ
ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดก าแพงเพชรให้เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม 
เป้าประสงค์และผลการด าเนินการที่คาดหวังของกรมโยธาธิการและผังเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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วัตถุประสงค์การศึกษา 
 
1)  เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการด้านบุคลากร (Man) ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน งาน

บริการด้านช่างของส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดก าแพงเพชร 
2)  เพื่อศึกษาการบริหารจัดการด้านงบประมาณ (Money) ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการ

ท างาน งานบริการด้านช่างของส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดก าแพงเพชร 
3)  เพื่อศึกษาการบริหารจัดการด้านวัสดุอุปกรณ์ (Material) ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการ

ท างาน งานบริการด้านช่างของส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดก าแพงเพชร 
4)  เพื่อศึกษาการบริหารจัดการ (Management) ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน งาน

บริการด้านช่างของส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดก าแพงเพชร 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 

1)  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
Drucker (อ้างถึงใน ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ, 2542) กล่าวว่า การบริหารจัดการ คือ ศิลปะใน

การท างานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกับผู้อื่น การท างานต่าง ๆ ให้ลุล่วงไปโดยอาศัยคนอื่นเป็นผู้ท า
ภายในสภาพองค์การที่กล่าวนั้น ทรัพยากรด้านบุคคลจะเป็นทรัพยากรหลักขององค์การที่เข้ามา
ร่วมกันท างานในองค์การ ซึ่งคนเหล่านี้จะเป็นผู้ใช้ทรัพยากรด้านวัตถุอื ่น ๆ เครื่องจักร อุปกรณ์ 
วัตถุดิบ เงินทุน รวมทั้งข้อมูลสนเทศต่าง ๆ เพื่อผลิตสินค้าหรือบริการออกจ าหน่ายและตอบสนอง
ความพอใจให้กับสังคม  โดย Heinz and Koontz (1980) ให้ความหมายของการบริหารจัดการ ไว้ว่า 
การด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้โดยอาศัยปัจจัยทั้งหลาย ได้แก่ คน (Man) เงิน (Money) 
วัสดุสิ่งของ (Material) เป็นอุปกรณ์การจัดการ (Management)  เช่นเดียวกับ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 
(2546, น. 76) ได้กล่าวถึงทรัพยากรในการบริหารที่ผู้บริหารต้องสนใจ เพื่อให้การด าเนินการของ
องค์การประสบความส าเร็จ ได้แก่ 4M’s ประกอบด้วย 1) คน (Man) คือทรัพยากรบุคคลที่เป็นหัวใจ
ขององค์การ ซึ่งมีผลต่อความส าเร็จในการจัดการ 2) เงิน (Money) คือปัจจัยส าคัญท่ีจะช่วยสนับสนุน
ให้กิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การด าเนินการต่อไปได้ 3) วัสดุ (Material) คือวัตถุดิบซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญ
ไม่แพ้ปัจจัยอื่น จ าเป็นต้องมีคุณภาพและมีต้นทุนที่ต ่า เพราะมีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต 4) การ
จัดการ (Method/Management) เป็นวิธีการท างานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  ซึ่งสอดคล้องกับที่ พงศ์
สัณห์ ศรีสมทรัพย์ และปิยะนุช เงินคล้าย (2550) ที่ได้อธิบายว่าในการบริหารงานใด ๆ อาจแยก
ทรัพยากรการบริหารได้เป็น 4 ประเภท ที่เรียกว่า 4M ได้แก่ 1) ทรัพยากรมนุษย์ (Man): ในองค์การ
ทุกองค์การจะไม่เกิดขึ้นถ้าไม่มีมนุษย์ มนุษย์เป็นทรัพยากรที่ส าคัญท าให้เกิดการด า เนินงานได้ 2) 



457 
 

ทรัพยากรในรูปเงินทุน (Money): เงินเป็นค่าตอบแทนที่จะท าให้เราหามนุษย์ที่มีคุณภาพได้ใช้จัดหา
เทคโนโลยีซื้อความรู้ ซอฟแวร์ ฉะนั้น องค์การที่มี เงินมากก็จะประสบความส าเร็จได้มากกว่าองค์การ
ที่มีเงินน้อย หรือทรัพยากรน้อย 3) ทรัพยากรในรูปวัสดุสิ่งของ (Material): วัสดุสิ่งของจัดเป็นอุปกรณ์
ต่าง ๆ ที่อ านวยความสะดวกในการบริหารอาจมองได้ว่าเป็นเทคโนโลยีการบริหารรวมทั้งสถานที่
ท างาน 4) ความรู้ในการจัดการ (Management):  เป็นความสามารถของผู้บริหารที่จะดูแล และ
ประสานกิจกรรมต่าง ๆ ให้ด าเนินลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ก าหนดไว้   

จากการทบทวนวรรณกรรม ผู ้ว ิจัยพบว่า การบริหารจัดการ เป็นการด าเนินงาน การ
ปฏิบัติงาน แนวทาง วิธีการใด ๆ ที่น ามาใช้ในการบริหารราชการหรือปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้  ซึ่งการบริหารจัดการด้านทรัพยากรการบริหาร (4M) ได้แก่ บุคลากร (Man) งบประมาณ 
(Money) วัสดุอุปกรณ์ (Material) และการบริหารจัดการ (Management) เป็นปัจจัยส าคัญยิ่งที่ผล
ต่อประสิทธิภาพการท างาน กรณีศึกษา งานบริการด้านช่างของส านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดก าแพงเพชร 

2)  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพการท างาน 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยราชสถาน พ.ศ. 2554 ได้ให้ความหมายของค าว่า ประสิทธิภาพ 

หมายถึง ความสามารถที่ท าให้เกิดผลในการงาน  โดย Drucker (อ้างถึงใน นฤมล สุ่นสวัสดิ์, 2549) 
กล่าวว่า ประสิทธิภาพ คือ ความสามารถในการใช้ทรัพยากรในกระบวนการเปลี่ยนแปลงเพื่อบรรลุ
จุดหมายขององค์การได้ดี  สอดคล้องกับ อนันท์ งามสะอาด (2551 อ้างถึงใน ทิรัศม์ชญา พิพัฒน์เพ็ญ, 
2557, น. 12-14) ได้อธิบายว่า ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง กระบวนการ ด าเนินงาน ที่มี
ล ักษณะดังน ี ้  1) ประหยัด (Economy) ได ้แก ่ ประหยัดต ้นทุน (Cost) ประหยัดทร ัพยากร 
(Resources) และประหยัดเวลา (Time) 2) เสร็จทันตามก าหนดเวลา (Speed) 3) คุณภาพ (Quality) 
โดยพิจารณาทั้งกระบวนการตั้งแต่ปัจจัยน าเข้า ( Input)  มีกระบวนการผลิต (Process) ที่ดี และมี
ผลผลิต (Output) ที่ดี ดังนั้น การมีประสิทธิภาพจึงต้องพิจารณากระบวนการด าเนินงานว่า ประหยัด 
รวดเร็ว มีคุณภาพของงานซึ่งเป็น กระบวนการด าเนินงานทั้งหมด  เช่นเดียวกับ ทิพาวดี เมฆสวรรค์ 
(2538, น. 2) ได้อธิบายไว้ว่าประสิทธิภาพในระบบราชการมีความหมายรวมถึงผลิตภาพ และ
ประสิทธิภาพ โดยประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่วัดได้หลายมิติ ตามแต่วัตถุประสงค์ที่ต้องการพิจารณา คือ 1) 
ประสิทธิภาพในมิติของค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนของการผลิต ( Input)ได้แก่การใช้ทรัพยากรการบริหาร 
คือ คน เงิน วัสดุ เทคโนโลยี ที่มีอย่างประหยัด คุ้มค่า และเกิดการสูญเสียน้อยที่สุด 2) ประสิทธิภาพ
ในมิติของกระบวนการการบริหาร (Process) ได้แก่ การท างานที่ถูกต้องได้มาตรฐาน รวดเร็ว และใช้
เทคโนโลยีที่สะดวกกว่าเดิม 3) ประสิทธิภาพในมิติของผลผลิตและผลลัพธ์ ได้แก่ การท างานที่มี
คุณภาพเกิดประโยชน์ต่อสังคม เกิดผลก าไร ทันเวลา ผู้ปฏิบัติงานมีจิตส านึกที่ดีต่อการท างานและ
บริการเป็นที่พอใจของลูกค้า หรือผู้มารับบริการ 
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จากการทบทวนวรรณกรรม ผู้วิจัยพบว่า ประสิทธิภาพการท างาน เป็นความสามารถในการ
ใช้ทรัพยากรในกระบวนการเปลี ่ยนแปลงเพื่อบรรลุจุดหมายขององค์การได้ดี โดยพิจารณาจาก
กระบวนการด าเนินงานทั้งหมดตั้งแต่ ปัจจัยน าเข้า กระบวนการผลิต และผลผลิต ซึ่งมีลักษณะส าคัญ
คือ การท างานได้ปริมาณงานตามที่คาดหวัง ให้เสร็จทันเวลา ภายในคุณภาพที่ก าหนดไว้ โดยประหยัด
ค่าใช้จ่ายและผู้รับบริการมีความพึงพอใจ  ผลการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ จึงมีความจ าเป็นที่งาน
บริการด้านช่าง จะต้องพิจารณาเกี่ยวกับปัจจัยการบริหารจัดการ 

3)  ความสัมพันธ์ของปัจจัยการบริหารจัดการด้านบุคลากร (Man) ที่มีผลต่อประสิทธิภาพ
การท างาน  

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2548, น. 18) ได้อธฺิบายว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Man) หมายถึง 
การบริหารที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรของหน่วยงาน เช่นการวางแผนก าลังคน การแสวงหาบุคลากร การ
บรรจุแต่งตั้ง การบ ารุงรักษาและจัดสวัสดิการ การพัฒนาบุคลากร และการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
เป็นต้น  โดย บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ (2560) ได้อธฺิบายว่า กรอบงานด้านทรัพยากรมนุษย์ (Human 
Resource) จะเป็นการจัดการเกี่ยวกับคนในองค์การ ซึ่งจะประกอบด้วยกลยุทธ์ 3 กลยุทธ์ ได้แก่ กล
ยุทธ์ที่ 1: การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Planning) กลยุทธ์ที่ 2: การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development: HRD) กลยุทธ์ที่ 3: การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ (Human Resource Management: HRM)  เช่นเดียวกับ พลอย สืบวิเศษ (2561, น. 19) ได้
ให้ความเห็นว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์คือกระบวนการในการพัฒนาพนักงานทีมงานขององค์การ
เพื่อเพิ่มศักยภาพของพนักงานหรือทีมงานให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะตามที่
องค์การต้องการ และกิจกรรมขององค์การ สามารถน าศักยภาพที่ได้รับการพัฒนานั้นไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามสายอาชีพให้มีผลการด าเนินงานที่ดีขึ้นทั้งในระดับบุคคล ทีม และองค์การ โดย วีระ
พงศ์ ฤทธิรอด และกลวัตร สง่าจิต (2561) ได้ศึกษาและรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงานปลัดกระทรวงและส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย ซึ่ง
สรุปว่า ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางการบริหารอันเนื่องมาจากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนปฏิรูปประเทศ และนโยบายรัฐบาล ส่งผลให้ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีภารกิจเพิ่มมาก
ขึ้นและมีความยุ่งยากซับซ้อนสูง โดยเฉพาะการขับเคลื่อนนโยบายส าคัญไปสู่การปฏิบัติในระดับ
ภูมิภาคซึ ่งไม่สอดคล้องกับอัตราก าลังที ่มีอยู ่ในปัจจุบัน ท าให้ส่ งผลกระทบถึงการปฏิบัต ิงาน  
เช่นเดียวกับท่ี รุ่งรัตนา บุญ–หลง (2561) ที่ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาบุคลากรส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี ภายใต้บริบทประเทศไทย 4.0 และสรุปผลการศึกษาว่า มีการพัฒนาบุคลากรยังไม่เป็น
ระบบ ไม่ทั่วถึง ไม่ต่อเนื่อง และไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน ขาดการติดตามประเมินผลในภาพรวมของ
ส่วนราชการ ยังไม่ส่งเสริมสนับสนุนความต้องการหรือความคาดหวังของบุคลากร  ซึ่งสอดคล้องกับที่ 
โนรีย์ ทรัพย์โสภณ (2559) ที่ได้ศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคลากรของ
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สถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดสระแก้ว และสรุปผลการศึกษาว่า แนวทางการพัฒนาการบริหารงาน
บุคลากรข้อที่ควรได้รับการพัฒนาเป็นอันดับแรกแต่ละด้าน ได้แก่ บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผน
อัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง การจัดบุคลากรเข้าปฏิบัติงานได้ตรงกับความรู ้ความสามารถ 
ปฐมนิเทศผู้ปฏิบัติงานใหม่ จัดสรรงบประมาณสนับสนุนเพื่อเป็นค่า ใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร 
บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดระเบียบวินัย มีกระบวนการป้องกันการลาออกจากราชการใน
ระหว่างภาคเรียน   

ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า ปัจจัยการบริหารจัดการด้านบุคลากร (Man) เป็นปัจจัยหลักที่ส าคัญที่สุด 
เพราะการปฏิบัติงานจะต้องอาศัยคน ทั้งในด้านความคิด การวางแผน การด าเนินการ หรือจัดการท า
ให้เกิดประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งส าคัญที่สุดที่จะต้องบริหารจัดการด้านบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การท างาน งานบริการด้านช่าง 

4)  ความสัมพันธ์ของปัจจัยการบริหารจัดการด้านงบประมาณ (Money) ที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการท างาน  

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2548, น.18) ได้อธฺิบายว่า การบริหารงบประมาณ (Money) หมายถึง 
การจัดให้มีงบประมาณ การควบคุมการตรวจสอบด้านการเงิน การพัฒนาระบบบัญชี การเสนอความ
ต้องการ การจัดหางบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ ตลอดจนการบันทึกและรายงานการใช้จ่าย
งบประมาณ สอดคล้องกับ Sherwood (อ้างถึงใน นงลักษณ์ สุทธิวัฒนพันธ์, 2544, น. 16) ให้ทัศนะว่า 
งบประมาณ ประกอบด้วย การกระท า 3 ขั้นตอน คือ การจัดเตรียม การอนุมัติ และการบริหาร
งบประมาณ  เช ่นเดียวกับ พระราชบัญญัติว ิธ ีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ก  าหนดไว้ว่า 
กระบวนการงบประมาณ ประกอบด้วย 5 ขั ้นตอน 1) การวางแผนงบประมาณ 2) การจัดท า
งบประมาณ 3) การอนุมัติงบประมาณ 4) การบริหารงบประมาณ 5) การประเมินผล  โดย  สัมฤทธิ์ 
ศรีกองหนุน (2559) ได้ศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานกองช่างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในจังหวัดก าแพงเพชร ผลการศึกษาสรุปว่าความสัมพันธ์ในระหว่างระดับการ
ปฏิบัติงานกองช่างกับปัจจัยที่มีผลต่อระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในด้านงบประมาณ มี
ความสัมพันธ์กับปัจจัยที่มีผลต่อระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานกองช่าง ด้านเงินเดือนและ
สวัสดิการอยู่ในระดับมาก  เช่นเดียวกับ จุฑารัตน์ ศรีใย (2554) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อแรงจูงใจในการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จังหวัดเชียงราย 
พบว่าปัจจัยส่วนใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของพนักงานธนาคาร
กสิกรไทยจังหวัดเชียงราย คือ ด้านรายได้และค่าตอบแทน (ร้อยละ 4.30)  นอกจากนี้ พัฒน์นรี อัฐวงศ์ 
และฐิตารีย์ วงศ์สูง (2559) ได้ศึกษาประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตภาคเหนือ ผลการวิจัย พบว่า ในการบริหารจัดการงบประมาณมี
ข้อจ ากัด คือ ข้อจ ากัดภายนอกปัญหาจากการขาดงบประมาณ เนื่องจากได้รับจากเงินอุดหนุนกับ
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รายได้จากการจัดการศึกษางบประมาณที่จ ากัด ต้องจัดล าดับก่อนหลังของความส าคัญในการบริหาร
จัดการแผน  

ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า ปัจจัยการบริหารจัดการด้านงบประมาณ (Money) เป็นปัจจัยส าคัญใน
การสนับสนุนการปฏิบัติงาน เพราะการปฏิบัติงานจะต้องอาศัยงบประมาณในการใช้จ่าย ตลอดจน
จัดหาทรัพยากรที ่จ  าเป็นในการสนับสนุนการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามแผน ให้เกิด
ประสิทธิภาพ  จึงเป็นสิ ่งส าคัญที ่จะต้องบริหารจัดการด้านงบประมาณ (Money) เพื ่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างาน งานบริการด้านช่าง 

5)  ความสัมพันธ์ของปัจจัยการบริหารจัดการด้านวัสดุอุปกรณ์ (Material) ที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการท างาน  

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2548, น. 18) ได้อธฺ ิบายว่า การบริหารวัสดุอุปกรณ์ (Material) 
หมายถึง การประมาณการและเสนอความต้องการ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ การเก็บรักษา การแจกจ่าย
และการใช้วัสดุอุปกรณ์ และการจ าหน่ายจากบัญชี  สอดคล้องกับแนวคิดของ ดอกจันทร์ ค ามีรัตน์, 
บุญทัน ดอกไธสง, และอิมรอน มะลูลีม (2552) ที่กล่าวว่า การบริหารจัดการทรัพยากรในการบริหาร 
(Resources) ในด้านวัสดุอุปกรณ์ (Material) โดยการก าหนดแนวทางการใช้งานเครื่องมือเครื่องใช้ที่
เป็นส่วนส าคัญของการผลิตออกมาให้มีคุณภาพ และผลิตได้ในระยะเวลาที่ก าหนด ดังนั้นจึงก าหนดให้
พนักงานทุกคน ต้องมีความรู้ความสามารถในการใช้งานเครื่องมือต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี  เช่นเดียวกับ
ปรีชา คัมภีรปกรณ์ (2547, น. 235-350) ได้สรุปว่า การบริหารทรัพยากรวัสดุ อุปกรณ์ ประกอบด้วย 
1) งานพัสดุ หมายถึง สิ่งของ ที่ดิน บ้านเรือน 2) วัสดุและครุภัณฑ์ จ าแนกได้ วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุ
ถาวร และครุภัณฑ์ 3) ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มีตอนดังนี้ 1) การก าหนดความต้องการวัสดุ  2) การ
จัดหาพัสดุ  3) การลงทะเบียน 4) การแจกจ่าย 5) การบ ารุงรักษา  6) การจ าหน่าย เป็นขั้นตอน
สุดท้ายของวงจรพัสดุ  โดย ตระกูล อมรนาถ (2559) ได้ศึกษาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน
ของส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไม้ซุง อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผล
การศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน ด้านความคุ้มค่า พบว่าเครื่องมือที่ใช้งานไม่
ทันสมัย ปฏิบัติงานได้ไม่ดี  สอดคล้องกับที่ วิกรม ลิ่มสถิรานันท์ (2545) ได้ศึกษาประสิทธิผลการ
ด าเนินงานด้านโยธาของส านักงานเขตวังทองหลาง โดยมีข้อเสนอแนะให้ควรได้รับการปรับปรุงด้าน
ปริมาณคุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ เครื ่องมือ เพื ่อเป็นการสามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนมากยิ่งขึ้น เช่นเดียวกับ ปิยวัฒน์ รุ่งเรืองวงศา (2553) ท าการศึกษาวิจัยประสิทธิผลในการ
ด าเนินงานของเทศบาลนครเชียงใหม่ตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติราชการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยสรุปว่า ปัญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการของเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้แก่ วัสดุ
อุปกรณ์ส านักงานมีไม่เพียงพอท าให้เกิดความไม่คล่องตัวในการท างาน  
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ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า ปัจจัยการบริหารจัดการด้านวัสดุอุปกรณ์ (Material) เป็นปัจจัยส าคัญใน
การสนับสนุนการปฏิบัติงาน เพราะการปฏิบัติงานจะต้องมีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ การเก็บรักษา การ
แจกจ่ายและการใช้วัสดุอุปกรณ์ ซึ่งวัสดุอุปกรณ์ต้องมีความพร้อม จ านวนเพียงพอ และทันสมัย ใน
การสนับสนุนการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามแผน จึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะต้องบริหารจัดการด้าน
วัสดุอุปกรณ์ (Material) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน งานบริการด้านช่าง 

6)  ความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านการบริหารจัดการ (Management) ที่มีผลต่อประสิทธิภาพ
การท างาน  

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2548) กล่าวว่า การบริหารจัดการ (Management Administration) 
เป็นแนวทางหรือวิธีการบริหารงานภาครัฐที่หน่วยงานของรัฐ ในการปฏิบัติราชการเพื่อช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารราชการ มีกระบวนการบริหารงานที่ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ การคิด 
(Thinking) หรือการวางแผน (Planning) การด าเนินงาน (Acting) และการประเมินผล (Evaluating) 
ซึ่งจะต้องมีการท างานร่วมกันของคน (Man) ต้องมีทรัพยากรในการบริหารอื่นที่ส าคัญ ได้แก่ เงิน 
(Money) วัสดุ (Material) วิธีการ (Method) ในการท างาน ซึ่งต้องมีการจัดการในการบริหาร หรือ
การท างาน ได้แก่ การจัดสายการบังคับบัญชา การก าหนดระเบียบ วิธีการท างาน เพื่อให้การท างาน
เป็นไปโดยราบรื่นและบรรลุวัตถุประสงค์  เช่นเดียวกับ Fayol (1916) มีความเห็นว่า การบริหารเป็น
ศาสตร์อย่างหนึ ่งและเป็นหลักการสากลที ่สามารถน าไปใช้ได้กับการบริหารทุกประเภท ซึ่ง
ประกอบด้วยกิจกรรม 5 ประการ คือ 1) การวางแผน (To Plan) 2) การจัดองค์การ (To Organize) 
3) การบังคับบัญชา (To Command) 4) การประสานงาน (To Coordinate) 5) การควบคุมงาน (To 
Control)   โดย วราภรณ์ พลีพลากร (2539) ได้ศึกษาการศึกษารูปแบบและแนวทางพัฒนาการ
บริหารงานวิชาการของโรงพยาบาลชุมชนในภาคกลาง พบว่าการบริหารงานวิชาการในโรงพยาบาล
ชุมชนส่วนใหญ่มีการจัดหน่วยงาน และมีบุคลากรรับผิดชอบ การก าหนดหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร 
การจัดท าสายงานบังคับบัญชา การวางแผน การจัดบุคลากร การประสานงาน การรายงาน การ
ควบคุมก ากับ  สอดคล้องกับ วินิต ไชยสงคราม (2556) ที่ได้ศึกษาแนวทางการปรับปรุงกระบวนการ
งานช่างขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งนุ้ย อ าเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ผลการศึกษา พบว่า ควร
มีการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานของพนักงาน เช่น ระยะเวลาการส ารวจออกแบบให้ด าเนินการ
อย่างถูกต้องตามที่กฎหมายก าหนด การลดขั้นตอนการปฏิบัติให้รวดเร็วยิ่งขึ้น ควรน าเทคโนโลยีเข้า
มาเใช้ และปรับปรุงกระบวนงานอย่างต่อเนื่อง  นอกจากนี้ ศิรวิชญ์ เวชกิจ (2556) ได้ศึกษาปัจจัยที่มี
ผลต่อการปฏิบัติงานของกองช่างองค์การบริหารงานส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาสรุป
ได้ว่า ปัจจัยที่เป็นปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงานและมีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
งานที่ควรได้รับการแก้ไขในอันดับแรกคือ ปัจจัยด้านขั ้นตอนการปฏิบัติงาน กองช่างควรมีการ
ปรับปรุงวิธีบริหารจัดการองค์กร 



462 
 

ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ (Management) เป็นการด าเนินงาน การ
ปฏิบัติงาน แนวทาง วิธีการใด ๆ ที่หน่วยงานของรัฐใช้ในการบริหารราชการหรือปฏิบัติงานตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ จึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะต้องบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน งาน
บริการด้านช่าง 
 

กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้รวบรวมปัจจัยในการ

การบริหารจัดการที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน กรณีศึกษา งานบริการด้านช่างของส านักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดก าแพงเพชร ซึ่งประกอบด้วยตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม โดยตัวแปร
อิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล (เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน อายุราชการ รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน) ปัจจัยด้านทรัพยากรการบริหาร (4M) คือ บุคลากร (Man) งบประมาณ (Money) วัสดุอุปกรณ์ 
(Material) และการบริหารจัดการ (Management) ซึ่งตัวแปรตาม ได้แก่ ประสิทธิภาพการท างาน : 
งานบริการด้านช่างของส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดก าแพงเพชร 
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จากตัวแปรอิสระและตัวแปรตามที่ได้จากการศึกษา สามารถก าหนดเป็นกรอบแนวคิดใน

การศึกษา ดังภาพที่ 1 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 
วิธีการวิจัย 

 
การวิจัย ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยศึกษาความคิดเห็น ใน

ประเด็นปัญหาอุปสรรคและข้อจ ากัดของกระบวนการและรูปแบบการท างานที่เกิดขึ้น และน าเสนอ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการบริหารจัดการ ภายใต้ปัจจัยด้านทรัพยากรการบริหาร (4M) ได้แก่ 
บุคลากร (Man) งบประมาณ (Money) วัสดุอุปกรณ์ (Material) และการบริหารจัดการ (Management) 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. ต าแหน่งงาน 
5. อายุราชการ 
6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

 
ปัจจัยด้านทรัพยากรการบริหาร (4M)  
1. ปัจจัยด้านบุคลากร (Man) 
2. ปัจจัยด้านงบประมาณ (Money) 
3. ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์ (Material) 
4. ป ัจจ ัยด ้านการบร ิหารจ ัดการ 

(Management) 

ประสิทธิภาพการท างาน: งานบริการ
ด้านช่างของส านักงานโยธาธิการ 
และผังเมืองจังหวัดก าแพงเพชร 

ตัวแปรอิสระ (Independent) ตัวแปรตาม (Dependent) 
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1)  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
เลือกกลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมงานวิจัยด้วยวิธีเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 

มีกลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานบริการด้านช่าง ของส านักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 11 คน แบ่งเป็นระดับอ านวยการ จ านวน 1 คน ระดับ
หัวหน้างาน จ านวน 2 คน ระดับผู ้ปฏิบัติการ จ านวน 8 คน มาเป็นผู ้ให้ข้อมูลส าคัญ ( Key 
Informants) แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)  

2)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
เป็นการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) โดยการก าหนดค าถามไว้

ล่วงหน้าเพื่อให้การสัมภาษณ์เป็นมาตรฐาน มีเนื้อหาครอบคลุมตรงประเด็นกับเรื่องที่ศึกษา เป็นการ
สัมภาษณ์เรื่องที่ผู้วิจัยสนใจ และน าเสนอการวิเคราะห์ในรูปแบบการวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
analysis) ส าหรับวิธีการทางคุณภาพ โดยการตีความสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย (Induction) จากการ
สัมภาษณ์ประกอบกับเอกสารและข้อมูลอ่ืน ๆ โดยอาจมีการแบ่งประเภทตามเนื้อหาของเอกสาร แล้ว
เปรียบเทียบเนื้อหาประเภทต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เน้นความส าคัญของสาระตามเอกสารมากกว่าการหา
ความหมายที่ลึกซึ้ง  

3)  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
(1)  การศึกษาเอกสาร (Documentary Research)  ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าข้อมูล

จากเอกสาร บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ โดยใช้คอมพิวเตอร์
และจากต าราต่าง ๆ 

(2)  การสัมภาษณ์ (Interview) โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมงานวิจัยด้วยวิธีเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) แบ่งเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ ตอนที่ 2 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  โดยค าถามสัมภาษณ์แบ่งเป็น 2 ชุดค าถาม
ดังนี้ชุดที่ 1 เป็นค าถามที่ใช้สัมภาษณ์โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดก าแพงเพชรและหัวหน้าฝ่าย 
จ านวน 3 คน  ชุดที่ 2 เป็นค าถามที่ใช้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลในระดับผู้ปฏิบัติการ  จ านวน 8 คน ซึ่ง
สัมภาษณ์ในประเด็นปัญหาอุปสรรคและข้อจ ากัดของกระบวนการและรูปแบบการท างานที่เกิดขึ้น 
และน าเสนอข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการบริหารจัดการ ภายใต้ปัจจัยด้านทรัพยากรการบริหาร 
(4M) ได้แก่ บุคลากร (Man) งบประมาณ (Money) วัสดุอุปกรณ์ (Material) และการบริหารจัดการ 
(Management) 
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ผลการศึกษา 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเสนอผลการวิจัยเรื่อง ปัจจัยด้านการบริหารที่มีผลต่อประสิทธิภาพ

การท างาน กรณีศึกษา งานบริการด้านช่างของส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดก าแพงเพชร  
ผู้วิจัยขอน าเสนอการวิเคราะห์  โดยแบ่งเป็น 2 ตอน ได้แก่ ข้อมูลตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล (ข้อมูล
ทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์)  ซึ่งผู้วิจัยเลือกใช้การวิเคราะห์ ค่าร้อยละ (Percentage)  และ ข้อมูลตอนที่ 
2 ข้อมูลเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) โดยผู้วิจัยเลือกใช้การวิเคราะห์
เนื ้อหา (Content Analysis) เพื ่อท าความเข้าใจในประเด็นต่าง ๆ น าไปสู ่การสรุปและเขียนผล
การศึกษาในเชิงพรรณนาดังนี้ 

1)  ปัจจัยส่วนบุคคล (ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ) 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่ศึกษา ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน 

ระยะเวลาการรับราชการ ประสบการณ์รับราชการ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยมีผลการศึกษา ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1  ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับประชากร บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน งานบริการด้านช่าง  
               ของส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดก าแพงเพชร สังกัดกรมโยธาธิการและ 
               ผังเมือง กระทรวงมหาดไทย จ านวน 11 คน (ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ) 
 

ประเภทของข้อมูล ข้อมูลทั่วไป จ านวน (n=11 คน) ร้อยละ 

เพศ ชาย 
หญิง 

9 
2 

81.82 
18.18 

รวม 11 100 

อายุ 21-30 ปี 
31-40 ปี 
41-50 ปี 
51-60 ปี 

- 
3 
2 
6 

- 
27.27 
18.18 
54.55 

รวม 11 100 
ระดับการศึกษา ต ่ากว่าปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 
สูงกว่าปริญญาตรี 

3 
5 
3 

27.27 
45.46 
27.27 

รวม 11 100 
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ตารางท่ี 1  (ต่อ) 
 

  

ประเภทของข้อมูล ข้อมูลทั่วไป จ านวน (n=11 คน) ร้อยละ 

ประสบการณ์รับราชการ  
ที่ กรมโยธาธิการ/ กรมการ 
ผังเมือง/ กรมโยธาธิการและ 
ผังเมือง (นับเวลารวมกัน) 

1-10 ปี 
11-20 ปี 
มากกว่า 20 ปี 

2 
1 
8 

18.18 
9.09 
72.73 

รวม 11 100 

ระยะเวลาการรับราชการ 
ที่ ส านักงานโยธาธิการและ 
ผังเมืองจังหวัดก าแพงเพชร 

1-10 ปี 
11-20 ปี 
มากกว่า 20 ปี 

5 
3 
3 

45.46 
27.27 
27.27 

รวม 11 100 

ต าแหน่งงาน ระดับปฏิบัติการ 
ระดับหัวหน้างาน 
ระดับผู้อ านวยการ 

8 
2 
1 

72.73 
18.18 
9.09 

รวม 11 100 

รายได้/เงินเดือน/ค่าตอบแทน 
เฉลี่ยต่อเดือน (บาท/เดือน) 

น้อยกว่า 10,000  
10,000 - 20,000 
20,001 - 30,000 
30,001 - 40,000 
40,001 - 50,000 
มากกว่า 50,000 

1 
1 
2 
4 
2 
1 

9.09 
9.09 
18.18 
36.36 
18.18 
9.09 

รวม 11 100 

 
จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ข้อมูลส าคัญส่วนใหญ่มีประสบการณ์ท างานมานาน

มากกว่า 20 ปี มากถึงร้อยละ 72.73 จบการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรี จ านวน 8 คน (ร้อยละ 72.73) 
ระดับของต าแหน่งงาน พบว่า ระดับปฏิบัติการมีมากที่สุด จ านวน 8 คน (ร้อยละ 72.73) รองลงมา
เป็นระดับหัวหน้างาน จ านวน 2 คน (ร้อยละ 18.18) และระดับผู้อ านวยการ จ านวน 1 คน (ร้อยละ 
9.09) ท าให้สามารถแบ่งปันประสบการณ์ มุมมอง แนวคิด เกี่ยวกับปัจจัยด้านการบริหารที่มีผลต่อ
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ประสิทธิภาพการท างาน งานบริการด้านช่างของส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดก าแพงเพชร 
ซึ่งเป็นสิ่งสะท้อนว่าผู้ให้ข้อมูลส าคัญมีข้อมูลในทางตรงเพ่ือสนับสนุนการวิจัยในครั้งนี้ 

2)  ความคิดเห็นด้านการบริหารจัดการด้านบุคลากร (Man) ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการ
ท างาน งานบริการด้านช่างของส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดก าแพงเพชร 

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญมีความเห็นว่า เป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดเป็นอันดับแรก โดยจากการที่มี
ภารกิจจ านวนมากแต่บุคลากรมีจ ากัดและไม่หลากหลายครอบคลุมทุกลักษณะงาน เช่น ช่างเขียน
แบบ ช่างไฟฟ้า ธุรการช่าง นิติกร และยังขาดการฝึกอบรมที่เพียงพอกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ รวมทั้ ง
การโยกย้ายของข้าราชการท าให้งานไม่ต่อเนื่อง 

3)  ความคิดเห็นด้านการบริหารจัดการด้านงบประมาณ (Money) ที่มีผลต่อประสิทธิภาพ
การท างาน งานบริการด้านช่างของส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดก าแพงเพชร 

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญมีความเห็นว่า เป็นปัจจัยที่ส าคัญรองลงมาจากปัจจัยด้านบุคลากร 
(Man) โดยงบประมาณส่วนที่ยังไม่เพียงพอ ได้แก่ ค่าน ้ามันรถยนต์ในการออกไปควบคุมงานก่อสร้าง 
ค่าตอบแทนการปฏิบัต ิงาน ค่าซื ้อของใช้ในการส ารวจ ทดสอบ รวมทั ้งค่าประชุมเกี ่ยวกับ
คณะกรรมการ และค่าจ้างเหมาบริการพนักงานเพ่ิม 

4)  ความคิดเห็นด้านการบริหารจัดการด้านวัสด ุอุปกรณ์ (Material) ที ่ม ีผลต่อ
ประสิทธิภาพการท างาน งานบริการด้านช่างของส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
ก าแพงเพชร 

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญมีความเห็นว่า เป็นปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานน้อยที่สุด  
เนื่องจากวัสดุอุปกรณ์พื้นฐานที่ใช้ในการปฏิบัติงานในปัจจุบัน เช่น เครื่องมือส ารวจ ทดสอบวัสดุ 
อุปกรณ์ส านักงานมีเพียงพอในการใช้งาน เนื่องจากกรมฯเพ่ิงจัดซื้อให้ใหม่ แต่ทั้งนี้อุปกรณ์ต่าง ๆ ก็มี
การล้าสมัยไปเรื่อย ๆ ต้องรอการสนับสนุนจากกรมต่อไป ส่วนที่ยังขาดแคลน ได้แก่ รถยนต์ส าหรับ
งานทดสอบที่เก่ามาก รถส าหรับใช้ออกสนามยังมีไม่เพียงพอ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส านักงาน และ
โปรแกรมออกแบบเขียนแบบที่ถูกลิขสิทธิ์ โดรนส าหรับถ่ายภาพมุมสูง เครื่องจับต าแหน่ง จีพีเอส 
รวมทั้งขาดการเรียนรู้การใช้งานอุปกรณ์ท่ีทันสมัย 

5)  ความคิดเห็นด้านการบริหารจัดการ (Management) ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการ
ท างาน งานบริการด้านช่างของส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดก าแพงเพชร 

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญมีความเห็นว่า เป็นปัจจัยที่ส าคัญรองลงมาจากปัจจัยด้านงบประมาณ 
โดยการจัดล าดับความส าคัญเร่งด่วนในการท างาน การท างานมีความยุ่งยาก ด้านกฎหมาย ระเบียบ
ทางราชการ การเปลี่ยนตัวผู้บริหารบ่อยท าให้นโยบายการท างานไม่ต่อเนื่อง รวมทั้งองค์ความรู้ใหม่ ๆ 
ทั้งด้านเทคโนโลยี ระเบียบ กฎหมาย มีการปรับเปลี่ยน 
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สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
1)  ปัจจัยการบริหารจัดการด้านบุคลากร (Man) ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน งาน

บริการด้านช่างของส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดก าแพงเพชร 
จากการศึกษาพบว่า การบริหารจัดการด้านบุคลากรเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดเป็นอันดับแรก ที่

มีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน งานบริการด้านช่างฯ เนื่องจากการที่มีภารกิจต้องด าเนินการจ านวน
มากแต่บุคลากรมีจ ากัด และปัญหาคนไม่หลากหลายครอบคลุมทุกลักษณะงาน  ในด้านการฝึกอบรม
ก็ไม่สามารถจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรมพร้อมกันได้เนื่องจากอาจกระทบกับงานประจ าที่มีจ านวนมาก  
ด้านคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่มีปัญหาเนื่องจากมีภาระงานมาก ด้านการโยกย้ายของข้าราชการเป็น
เรื่องปกติ รวมทัง้ปัจจุบันมีองค์ความรู้ใหม่ๆท่ีต้องศึกษาและพัฒนาอยู่เสมอทั้งด้านเทคโนโลยี ระเบียบ 
กฎหมาย แต่ยังขาดการเรียนรู้อย่างเพียงพอ ซึ่งสอดคล้องกับ วีระพงศ์ ฤทธิรอด และกลวัตร สง่าจิต 
(2561) ที ่ได้สรุปว่า ปัจจุบันมีการเปลี ่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางการบริหารอันเนื ่องมาจาก
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนปฏิรูปประเทศ และนโยบายรัฐบาล ส่งผลให้มีภารกิจเพิ่มมากขึ้นและมี
ความยุ่งยากซับซ้อนสูง โดยเฉพาะการขับเคลื่อนนโยบายส าคัญไปสู่การปฏิบัติในระดับภูมิภาคซึ่งไม่
สอดคล้องกับอัตราก าลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน  เช่นเดียวกับที่ รุ่งรัตนา บุญ–หลง (2561) ที่ได้สรุปผล
การศึกษาว่า มีการพัฒนาบุคลากรยังไม่เป็นระบบ ไม่ทั่วถึง ไม่ต่อเนื่อง และไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน 
ขาดการติดตามประเมินผลในภาพรวมของส่วนราชการ  นอกจากนี้ โนรีย์ ทรัพย์โสภณ (2559) ได้
สรุปผลการศึกษาว่า แนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคลากรข้อที่ควรได้รับการพัฒนาเป็นอันดับ
แรกแต่ละด้าน ได้แก่ บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง การจัด
บุคลากรเข้าปฏิบัติงานได้ตรงกับความรู้ความสามารถ ปฐมนิเทศผู้ปฏิบัติงานใหม่ จัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดระเบียบวินัย มี
กระบวนการป้องกันการลาออกจากราชการ  

2)  ปัจจัยการบริหารจัดด้านงบประมาณ (Money) ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน  
งานบริการด้านช่างของส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดก าแพงเพชร 

จากการศึกษาพบว่า การบริหารจัดการด้านงบประมาณเป็นปัจจัยที่ส าคัญรองลงมาจาก
ปัจจัยด้านบุคลากร (Man) โดยหากมีงบประมาณเพียงพอก็สามารถใช้ในการบริหารจัดการงานบริการ
ด้านช่างให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้  ซึ่งส านักงานฯได้รับจัดสรรงบประมาณเพียงพอในการซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ เช่น กระดาษ หมึกเครื่องพิมพ์ อุปกรณ์ส านักงานอื่น ๆ  แต่ส่วนที่ยังไม่เพียงพอ ได้แก่ 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าน ้ามันรถยนต์ในการออกไปควบคุมงานก่อสร้าง 
ค่าตอบแทนการปฏิบัต ิงาน ค่าซื ้อของใช้ในการส ารวจ ทดสอบ รวมทั ้งค่าประชุมเกี ่ยวกับ
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คณะกรรมการ และค่าจ้างเหมาบริการพนักงานเพิ่ม เช่น ช่างเขียนแบบ คนงานด้านส ารวจและ
ทดสอบวัสดุ สอดคล้องกับสัมฤทธิ์ ศรีกองหนุน (2559) ได้ศึกษาสรุปว่า งบประมาณ มีความสัมพันธ์
กับปัจจัยที่มีผลต่อระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เช่นเดียวกับที่ จุฑารัตน์ ศรีใย (2554) ได้
ศึกษา พบว่าปัจจัยส่วนใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน 
คือ ด้านรายได้และค่าตอบแทน  นอกจากนี้ พัฒน์นรี อัฐวงศ์ และ ฐิตารีย์ วงศ์สูง (2559) ได้ศึกษา
พบว่า ในการบริหารจัดการงบประมาณมีข้อจ ากัดจากการขาดงบประมาณ เนื่องจากได้รับจากเงิน
อุดหนุนกับรายได้ที่จ ากัด ต้องน ามาวางแผนจัดสรรงบประมาณโดยต้องสัมพันธ์กับพันธกิจและ
ยุทธศาสตร์ 

3)  ปัจจัยการบริหารจัดการด้านวัสดุอุปกรณ์ (Material) ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการ
ท างาน งานบริการด้านช่างของส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดก าแพงเพชร 

จากการศึกษาพบว่า การบริหารจัดการด้านวัสดุอุปกรณ์เป็นปัจจัยที่ด้านการบริหารที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการท างานน้อยที่สุด เนื่องจากวัสดุอุปกรณ์พื้นฐานที่ใช้ในการปฏิบัติงานในปัจจุบันมี
เพียงพอ  เนื่องจากกรมฯเพิ่งจัดซื้อให้ใหม่ แต่ที่ยังขาดแคลน ได้แก่ รถยนต์ส าหรับงานทดสอบ รถ
ส าหรับใช้ออกสนาม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส านักงานและโปรแกรมออกแบบเขียนแบบที่ถูกลิขสิทธิ์ 
โดรนส าหรับถ่ายภาพมุมสูง เครื่องจับต าแหน่ง จีพีเอส รวมทั้งขาดการเรียนรู้การใช้งานอุปกรณ์ที่
ทันสมัย สอดคล้องกับ ตระกูล อมรนาถ (2559) ที่ได้ศึกษา ประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน 
พบว่าเครื่องมือที่ใช้งานไม่ทันสมัย ปฏิบัติงานได้ไม่ดี  และวิกรม ลิ่มสถิรานันท์ (2545) ได้ศึกษาพบว่า 
ประสิทธิผลในการด าเนินงานมีข้อเสนอแนะให้ควรได้รับการปรับปรุงด้านปริมาณคุณภาพของวัสดุ
อุปกรณ์ เครื ่องมือ เพื ่อเป็นการสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนมากยิ ่งขึ้น  
เช่นเดียวกับ ปิยวัฒน์ รุ ่งเรืองวงศา (2553) ท าการศึกษาสรุปว่า ปัญหาและอุปสรรคการบริหาร
จัดการ ได้แก่ วัสดุอุปกรณ์ส านักงานมีไม่เพียงพอท าให้เกิดความไม่คล่องตัวในการท างาน   

4)  ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ (Management) ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างาน  
งานบริการด้านช่างของส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดก าแพงเพชร 

จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านการบริหารจัดการเป็นปัจจัยที่ส าคัญรองลงมาจากปัจจัยด้าน
งบประมาณ (Money) เนื่องจากส านักงานฯ ได้มีการปฏิบัติงานตามสายการบังคับบัญชา มุ่งเน้น
ภารกิจของกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นหลักควบคู่กับภารกิจส าคัญเร่งด่วนของจังหวัดก าแพงเพชร 
ซึ่งเป็นไปตามตัวชี้วัดของกรมฯ  ส่วนภารกิจงานที่ยังด าเนินการได้ไม่ส าเร็จ ล่าช้า เนื่องจากมีภารกิจ
มากเกินกว่าบุคลากร ก็ได้จดัล าดับในการท างาน และบางส่วนก็ได้แนะน าให้ใช้แบบมาตรฐานหรือจ้าง
เอกชนออกแบบ ทั้งนี้เนื่องจากภารกิจส าคัญ เร่งด่วน ของจังหวัดจ านวนมาก และการปฏิบัติราชการ
มีความยุ่งยากจากระเบียบ ขั้นตอน ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี การมี
ส่วนร่วมของภาคประชาชน องค์กรต่าง ๆ และการที่ต้องเข้าร่วมกิจกรรมของจังหวัดที่ไม่ใช่ภารกิจ
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งานโดยตรง  สอดคล้องกับ วราภรณ์ พลีพลากร (2539) ที่ได้ศึกษาพบว่า การบริหารงานวิชาการใน
โรงพยาบาลชุมชนส่วนใหญ่ที่ดี มีการจัดหน่วยงาน และมีบุคลากรรับผิดชอบ การก าหนดหน้าที่เป็น
ลายลักษณ์อักษร การจัดท าสายงานบังคับบัญชา การวางแผน การจัดบุคลากร การประสานงาน การ
รายงาน การควบคุมก ากับ และการจัดงบประมาณตามกิจกรรมงานวิชาการ  เช่นเดียวกับ ศิรวิชญ์ 
เวชกิจ (2556) ได้ศึกษาสรุปว่า ปัจจัยที่เป็นปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไขในอันดับแรกคือ ปัจจัยด้าน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และปัจจัยด้านภาวะผู้น าตามล าดับ  นอกจากนี้ วินิต ไชยสงคราม (2556) ได้
ศึกษา พบว่า แนวทางการปรับปรุงกระบวนงาน ควรมีการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานของ
พนักงาน อย่างถูกต้องตามที่กฎหมายก าหนด การลดขั้นตอนการขออนุญาตการน าเทคโนโลยีมาใช้  
ตลอดจนให้มีการปรับปรุงกระบวนงานอย่างต่อเนื่อง และมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

5)  ข้อเสนอแนะ ในการบริหารจัดการ ด้านทรัพยากรการบริหาร (4M) ได้แก่ บุคลากร 
(Man) งบประมาณ (Money) วัสดุอุปกรณ์ (Material) และการบริหารจัดการ (Management) 
ในการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนา การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน งานบริการ
ด้านช่างของส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดก าแพงเพชร 

(1) ปัจจัยด้านบุคลากร (Man) เป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุด ควรมีการวางแผนบริหารจัดการ
บุคลากรให้เพียงพอกับงานที่มี ก าหนดกรอบลักษณะงานที่ไม่เกี่ยวข้องให้ปฏิเสธไปและลดลักษณะ
งานที่ไม่เกี่ยวข้อง การพัฒนาบุคลากรควรมีการตรวจสอบทบทวนการฝึกอบรมในหลักสูตรพื้นฐานที่
เกี ่ยวข้องกับกรอบลักษณะงานประจ าต าแหน่งให้ครบถ้วนและให้ฝึกทบทวนเพิ่มเติมเมื่อมีการ
ปรับเปลี่ยน ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ส าหรับเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอายุราชการสูงและไม่สามารถใช้
อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีตามยุคสมัยได้ ควรด าเนินการอบรมหรือจัดแบ่งงานให้สามารถปฏิบัติงานใน
กรอบของลักษณะงานประจ าต าแหน่งได้ ประเด็นการพิจารณาความดีความชอบให้มีการก าหนด
ตัวชี้วัดในแต่ละต าแหน่งงานรวมทั้งพิจารณาผลการด าเนินการที่ได้รับมอบหมายเกินจากหน้าที่ประจ า 
และควรก าหนดระบบเก็บฐานข้อมูลให้สามารถประสานงานต่อได้  

(2)  ปัจจัยด้านงบประมาณ (Money) เป็นปัจจัยที ่ส  าคัญรองลงมาจากปัจจัยด้าน
บุคลากร (Man) โดยควรมีการวางแผนบริหารจัดการงบประมาณให้เพียงพอในด้าน ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ ค่าตอบแทนการควบคุมงานก่อสร้าง ค่าเบี้ยประชุม ค่าซ่อมบ ารุง
เครื่องมือประจ าปี ค่าซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลืองในการปฏิบัติงาน รวมทั้งค่าจ้างเจ้าหน้าที่ ส ารวจ เขียน
แบบทดสอบวัสดุ ธุรการช่าง  

(3)  ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์ (Material)  เป็นปัจจัยที่มีปัญหาน้อยที่สุด เนื่องจากมีวัสดุ
อุปกรณ์พื้นฐานเพียงพอในการปฏิบัติงาน แต่เพื่อให้งานบริการด้านช่างให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ควรด าเนินการ ดังนี้ 1) ต้องมีการวางแผนจัดหาเครื่องมือที่จะล้าสมัยลงในอนาคต 2) อุปกรณ์เดิมที่
เก่า ช ารุด ควรเปลี่ยนใหม่ เช่น รถยนต์ เครื่องมือทดสอบ 3) อุปกรณ์ที่ขาดแคลนควรจัดหาเพิ่มเติม 
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เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จ าเป็น รถยนต์ โดรนส าหรับถ่ายภาพมุมสูง เครื่องจับต าแหน่ง จีพีเอส 
รวมทั้งจัดให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเรียนรู้การใช้งานและดูแลบ ารุงรักษา 

(4)  ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ (Management) เป็นปัจจัยที ่เป็นปัจจัยที ่ส  าคัญ
รองลงมาจากปัจจัยด้านงบประมาณ (Money) ควรด าเนินการดังนี้ 1) ผู้บริหารต้องประสานงานกับ
หน่วยงานภายนอกในการแนะน าให้พิจารณาจ้างหน่วยงานภายนอกด าเนินการได้ตามระเบียบ
ราชการที่เกี่ยวข้อง 2) การพิจารณาความต่อเนื่องของการบริหารหน่วยงาน  3) การจัดกระบวนการ
เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เช่น ใช้แบบมาตรฐานและการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปออนไลน์ การน า
เทคโนโลยีมาช่วย การจ้างบุคคลภายนอก ด าเนินการ ส ารวจ ออกแบบ เขียนแบบ การเพ่ืมเจ้าหน้าที่
ช่วยสนับสนุนงานด้านเอกสาร 4) การจัดแบ่งงานตามกรอบลักษณะงานเฉพาะต าแหน่ง ไม่ใช้งานที่
ไม่ใช่หน้าที่หลัก 5) การก ากับติดตามจัดท าตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ  

6)  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ 
(1)  การบริหารจัดการด้านบุคลากร (Man) ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

ก าแพงเพชร ควรมีการวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้เพียงพอครอบคลุมทุกลักษณะงาน มี
แผนการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ทันต่อเทคโนโลยีและระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง  และมีการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยท าให้เกิดเป็นวัฒนธรรมขององค์การ 

(2)  การบริหารจัดการด้านงบประมาณ (Money) ส านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดก าแพงเพชร ควรมีการวางแผนบริหารจัดการงบประมาณให้เพียงพอในด้าน ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าตอบแทนการควบคุมงานก่อสร้าง ค่าเบี้ยประชุม ค่าซ่อมบ ารุ ง
เครื่องมือประจ าปี ค่าซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลืองในการปฏิบัติงาน รวมทั้งค่าจ้างเจ้าหน้าที่ ส ารวจ เขียน
แบบ ทดสอบวัสดุ ธุรการช่าง 

(3)  การบริหารจัดการด้านวัสดุอุปกรณ์ (Material) ส านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดก าแพงเพชร ควรมีการวางแผนบริหารจัดการด้านวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอ เหมาะสมกับ
เทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคต โดยเครื่องมือที่มีอยู่เดิมจะล้าสมัยลงในอนาคตต้องมีการวางแผน
จัดหามาทดแทนในระยะเวลาที่เหมาะสม อุปกรณ์เดิมที่เก่า ช ารุด ควร เปลี่ยนใหม่ อุปกรณ์ที่ขาด
แคลนควรจัดหาเพิ่มเติม รวมทั้งจัดให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเรียนรู้การใช้งานและดูแลบ ารุงรักษา 

(4)  การบริหารจัดการ (Management) ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
ก าแพงเพชร ควรมีการวางแผนบริหารจัดการให้เหมาะสมกับปริมาณงาน บุคลากร งบประมาณ 
เทคโนโลยี มีการจัดล าดับความส าคัญเร่งด่วน รวมทั้งพิจารณาแนวทางในการจ้างบุคลากรภายนอก
สนับสนุนงาน (Outsourcing) ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆให้งานมีผลสัมฤทธิ์ ก ากับติดตามการ
ด าเนินการ รวมทั้งพิจารณาเพิ่มรางวัล ผลตอบแทนให้เหมาะสม โดยค านึงถึงปัจจัยภายนอกและ
ภายในเพ่ือปรับตัวในการบริหารจัดการ รองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนอยู่เสมอ  
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รูปแบบการจัดการธุรกจิของร้านจ าหน่ายสินค้า OTOP และของฝากชุมชน 

กรณีศึกษา ศูนย์ร้านค้าภายในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร 
จังหวัดพิษณุโลก 

 
ทศพล  ศรีเทศ* 

 

บทคัดย่อ 
 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาลักษณะทั่วไปของผู้ประกอบการ และรูปแบบ

การจัดการธุรกิจของร้านจ าหน่ายสินค้า OTOP และของฝากชุมชน กรณีศึกษา ศูนย์ร้านค้าภายในวัด
พระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก 2) เพื่อพัฒนา ปรับปรุง รูปแบบการจัดการธุรกิจ
ร้านค้าที่เหมาะสมใน 

การศึกษานี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้มีประสบการณ์ตรง
เกี่ยวกับรูปแบบการจัดการธุรกิจของร้าน จ าหน่าย สินค้า OTOP และของฝากชุมชน ผลการศึกษา
ครั้งนี้ พบว่า รูปแบบการจัดการธุรกิจของร้านค้าผู้ประกอบการ ในความคิดเห็นของกรรมการวัด  
ด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการในพ้ืนที่  ทางวัดได้จัดให้มีพ้ืนที่การน าสินค้ามาจ าหน่ายจึงได้ให้โอกาส
คนท้องถิ่นในจังหวัดพิษณุโลก ทั้งผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ได้เช่าพื้นที่เพื่อจ าหน่ายสินค้าอันเป็นการ
ส่งเสริมให้มีรายได้ ด้านลักษณะของผลิตภัณฑ์สินค้าที่น ามาจ าหน่าย  จะเป็นสินค้าภายในท้องถิ่น
พิษณุโลกเป็นหลัก และมีสินค้าของชุมชนจังหวัดใกล้เคียงก็น ามาวางจ าหน่ายด้วย ด้านจุดเด่นหรือจุด
ขายของผลิตภัณฑ์ จะเป็นกลุ่มของกินของฝาก คือ ผลิตภัณฑ์ที่มาจากกล้วย โดยเฉพาะกล้วยตากบาง
กระทุ่ม ซึ่งเป็นกล้วยพื้นถิ่นที่ปลูกในอ าเภอบางกระทุ่ม และของที่ระลึกที่เป็นลักษณะวัตถุมงคล คือ 
พระพุทธชินราช ทั้งเป็นรูปแบบองค์และรูปภาพ ด้านการบริหารจัดการต่อผู้ประกอบการร้านค้า จัด
ให้ผู้ประกอบการร้านค้าเป็นโชนแถวง่ายต่อการจัดสินค้าและการเดินเลือกซื้อสินค้า มีป้ายบอกตัวเลข
แต่ละแถว รวมทั ้งติดตั ้งระบบโซล่าเซลล์เพื ่อให้ผู ้ประกอบการเพื ่อลดภาระค่าไฟ ในกรณีที่
คณะกรรมการวัดจะชี ้แจงเรื ่องส าคัญๆก็จะมีการรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะก็จะเรียนเชิญ
ผู้ประกอบการร้านค้าไปประชุมปรึกษาหารือ ด้านการส่งเสริมและพัฒนา 

 
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ศูนย์ร้านค้า มีการวางแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบมีการจัดระเบียบและจัดท าซุ้ม อาคาร
จ าหน่ายสินค้ามาเป็นระยะ มีการประสานกับหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้อง  อาทิ หน่วยงานราชการ 
สาธารณสุข มาตรวจสอบคุณภาพสินค้าเป็นระยะๆและออกข้อแนะน าให้ผู้ประกอบการร้านค้าได้รับรู้
และได้ปฏิบัติ การร่วมมือกับกลไกภารราชการและเอกชนในการพัฒนาระบบการซื้อขายผ่านทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

และมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ศูนย์ร้านค้าเป็นที่รู้จักผ่านช่องทางสื่อต่างๆและเป็นจุด
ท่องเที่ยวของเมืองพิษณุโลกด้วย 

ผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่า รูปแบบการจัดการธุรกิจของร้านค้าผู้ประกอบการ ในความคิดเห็น 
ของผู้ประกอบการร้านค้า โดยน ารูปแบบการจัดการร้านค้าในด้านต่างๆ โดยใช้ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด (Marketing mix ) 4 ด้าน คือ  ด้านผลิตภัณฑ์ ส่วนใหญ่จะเป็น ผลิตภัณฑ์จากกล้วย 
โดยเฉพาะกล้วยตาก  ที่เป็นที่นิยมมากที่สุดคือ กล้วยตากที่มาจาก อ าเภอบางกระทุ่มกระทุ่ม และ
ของที่ระลึกที่เป็นลักษณะวัตถุมงคล คือ พระพุทธชินราช ทั้งเป็นรูปแบบองค์และรูปภาพ ด้านราคา 
ผู้ประกอบการ ก าหนดราคา โดยดูจากต้นทุนเป็นหลัก การตั้งราคาขายก็จะตั้งไม่สูงนัก ประมาณ 10-
15% ซึ่งค านวณ จากต้นทุนของสินค้า  ค่าขนส่ง ค่าบรรจุภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จะไม่เน้นการตั้ ง
ราคาสูง แต่เน้นปริมาณการขาย ด้านการจัดจ าหน่ายสินค้า สินค้าไหนขายดี ก็จะเลือกมาจ าหน่าย
ก่อน เน้นสินค้าที่มีคุณภาพ มีการจัดวางสินค้าเป็นหมวดหมู่ เน้นความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อใหผู้้
ซื้อเลือกได้สะดวก ด้านการส่งเสริมการตลาด มีป้ายราคาที่มองเห็นชัดเจน และมีสินค้าที่ราคาไม่สูง 
การพูดคุยที่เป็นกันเอง เน้นการบอกต่อ สร้างความไว้วางใจ ความคุ้นเคย ว่า ความน่าเชื่อถือ ความ
ซื้อสัตย์ เป็นสิ่งที่ท าให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ ้า โดยมีวิธีการส่งเสริมการตลาด จะใช้วิธีถ้าลูกค้าซื้อเยอะ มี
ส่วนลดให้ หรือหากลูกค้าซื้อไปจ าหน่ายต่อ ก็จะคิดราคาส่งให้ลูกค้า บางผู้ประกอบการจัดโปรโมชั่น 
1 แถม 1 หรือใช้วิธีสะสมยอดซื้อ มาใช้เป็นส่วนลดในการซื้อครั้งต่อไปการประชาสัมพันธ์ร้าน โดยใช้
สื่อสังคมออนไลน์ เช่น ช่องทางของร้านโดยตรง Facebook ของดีของจังหวัดพิษณุโลก /line ผ่าน
ทางเว็ปซื้อขายของออนไลน์ เช่น Shopee  Lazada จัดโปรโมชั่นหากลูกค้า check in หรือ แชร์เพจ
ร้านจะได้รับส่วนลด และในการพัฒนา ปรับปรุงรูปแบบการจัดการธุรกิจร้านค้านั้น ควรส่งเสริมให้มี
การพูดคุย ประชุมกลุ่ม ระหว่างเจ้าของร้านค้าให้มากขึ้น และทางจังหวัด รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้การสนับสนุนทั้งในเรื่องประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เรื่องการตลาดแก่ผู้ประกอบร้านค้าให้มากข้ึน 
 
ค าส าคัญ:  ผู้ประกอบการร้านจ าหน่ายสินค้า หมายถึง เจ้าของกิจการร้านจ าหน่ายสินค้า OTOP และ 
              ของฝากชุมชน ศูนย์ร้านค้าภายในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก 
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บทน า 
 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที ่8 (พ.ศ. 2540-2544) กล่าวในส่วนของ 

วัตถุประสงค์ด้านเศรษฐกิจไว้ว่า   เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ 
มั ่นคงและสมดุลเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาศักยภาพของคน  ในการมีส ่วนร่วมใน 

กระบวนการ พัฒนาและได้รับผลจากการพัฒนาที่เป็นธรรม และในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) โดยยึดหลัก“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ตามแนวพระราชด าริ 
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นปรัชญาทางในการพัฒนาประเทศ พร้อมทั้งเน้น  “คน เป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนา” และให้ความส าคัญกับการพัฒนาทุกด้านที่มุั ่งสู่ “คุณภาพ” เพื่อได้มาซึ่ง
“ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยทุกคน” โดยมีการเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศให้เข้มแข็ง และวางราก 
ฐานการขยายตัวอย่างมีคุณภาพในระยะยาวส่งเสริมให้ประชาชน ใช้จ่ายอย่างประหยัด และผลิต ใช้
ของภายในประเทศ (ที่มา:http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=91 สืบค้นเมื่อวันที่ 5 
ธันวาคม 2554) โดยสภาที่ปรึกษา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดย คณะท างานความ สัมพันธ์กับ
เครือข่ายภาคประชาชน ซึ ่งเป็น หน่วยงาน ที ่ท าหน้าที ่ให ้ค  าปรึกษา  และข้อเสนอแนะต่อ 
คณะรัฐมนตรีเพื่อประโยชน์ในการดาเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ มีความเห็นว่าการ 
ด าเนินนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ และเพื่อการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม  
และด าเนินการติดตามและประเมินผลเฉพาะโครงการ “หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)” ซึ่งมี การ
จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 และดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรมทั่วทุกภูมิภาคท่ัวประเทศ โดยโครงการ
หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์เป็นโครงการที่รัฐบาลก าหนดขึ้นเพื่อต่อสู่กับความยากจนโดย มีแนวคิดใน
การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ของชุมชนบนพื้นฐานของภูมิปัญญาชาวบ้าน วัฒนธรรม ประเพณี และ
การใช้ทัพยากรในท้องถิ่น เพ่ือเสริมสร้างความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน และกระตุ้น ให้เกิดการเรียนรู้
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ มาตรฐานตรงกับความต้องการของตลาด เพื่อก่อให้เกิดรายได้
ของชุมชน (ท่ีมา:www.ryt9.com/s/ryt/161749 สืบค้นเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2554) ดังนี้ 

1)  น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเป็นสินค้าหรือบริการอย่างมีคุณภาพ โดยคานึงถึงเอกลักษณ์ 
ของท้องถิ่นจนเป็นที่ยอมรับของสากล 

2)  เป็นการนาศักยภาพของท้องถิ่น เช่น วัตถุดิบ หรือความชานาญที่มีอยู่มาพัฒนาเป็น 
สินค้าหรือการบริการด้วยความคิดอยางสร้างสรรค์และน าไปสู่การพึ่งพาตนเองเป็นการกระตุ้นให้คน   
ในท้องถิ่นสร้างรายได้ด้วยตนเอง จังหวัดพิษณุโลกเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน มีอายุ
ประมาณ 400 ปีเศษ 

3)  จังหวัดพิษณุโลก ตั้งอยู่ภาคเหนือตอนล่าง ห่างจากกรุงเทพมหานคร 377 กิโลเมตร มี
พ้ืนที่ประมาณ 10,815.854 ตารางกิโลเมตร จังหวัดพิษณุโลกเป็นจุดศูนย์กลางด้านการคมนาคมของ
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ภูมิภาคอินโดจีน โดยเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างอินโดจีน ได้รับการขนานนามว่าเป็น “พิษณุโลกเมือง
บริการสี่แยกอินโดจีน” คือ เมือง ดานัง ย่างกุ้ง คุนหมิง และ กัวลาลัมเปอร์  เป็นศูนย์กลางเป็น
ศูนย์กลางการค้าขนาดใหญ่มีธนาคารพาณิชย์กว่า 30 แห่ง มีโรงแรม ภัตตาคาร จ านวนกว่า 127 แห่ง 
มีแม่น ้าส าคัญ คือ แม่น ้าน่าน ไหลผ่านตัวเมือง การคมนานคมสะดวก สามารถเดินทาง โดยเครื่องบิน 
รถไฟ และรถยนต ์

ภูมิประเทศ 
ทางตอนเหนือและตอนกลางเป็นเขตเทือกเขาสูงและที่ราบสูง โดยมีเขตภูเขาสูงด้าน

ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งอยู่ในเขตอ าเภอวังทอง อ าเภอวัดโบสถ์ อ าเภอเนินมะปราง อ าเภอนครไทย
และอ าเภอชาติตระการ พื้นที่ตอนกลางมาทางใต้เป็นที่ราบ และตอนใต้เป็นที่ราบลุ่ม โดยเฉพาะ
บริเวณลุ่มแม่น ้าน่านและแม่น ้ายมซึ่งเป็นแหล่งการเกษตร ที่ส าคัญที่สุดของจังหวัดพิษณุโลกอยู่ในเขต
อ าเภอบางระก า อ าเภอเมืองพิษณุโลก อ าเภอพรหมพิราม อ าเภอเนินมะปรางและบางส่วนของอ าเภอ
วังทอง 

ที่ตั้งและอาณาเขต 
จังหวัดพิษณุโลกตั้งอยู่ภาคเหนือตอนล่างและอยู่ในเขตภาคกลางตอนบนสุดของประเทศไทย 

เรียกกันว่า  “เหนือล่างกลางบน”  ห่างจากกรุงเทพมหานคร 368 กม. มีเนื้อที่ทั ้งหมดประมาณ 
10,815 ตร.กม. หรือ 6,759,909 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ าเภอพิชัย อ าเภอแสนขัน และอ าเภอน ้าปาด (จังหวัดอุตรดิตถ์) 
และแขวงไชยบุรี ประเทศลาว 

ทิศใต้ ติดต่อกับ อ าเภอเมืองพิจิตร อ าเภอวชิรบารมี อ าเภอสามง่าม และอ าเภอสาก
เหล็ก (จังหวัดพิจิตร) ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ าเภอหล่มสัก อ าเภอเขาค้อ อ าเภอวังโป่ง (จังหวัด
เพชรบูรณ์) อ าเภอด่านซ้ายและอ าเภอนาแห้ว (จังหวัดเลย) 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ าเภอกงไกรลาศ อ าเภอศรีส าโรง (จังหวัดสุโขทัย) และ
อ าเภอลานกระบือ (จังหวัดก าแพงเพชร) 

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร  ชาวบ้านเรียกกันว่า “วัดใหญ่”  เป็นพระอารามหลวง
ชั้นเอกชนิดวรมหาวิหาร วัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นที่ตั้งของพระพุทธชินราช ซึ่งเป็น
พระพุทธรูปที่มีลักษณะงดงามที่สุดของประเทศไทย สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.1900 ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ 
ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ในเมืองพิษณุโลก เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์
คู่บ้านคู่เมืองจึงน ามาเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด โดยในบริเวณพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร มี
อาคารศูนย์การค้าร้านจ าหน่ายสินค้า OTOP และของฝากชุมชน ของจังหวัดพิษณุโลก เป็นแหล่งซื้อ
ขายสินค้าชุมชน สินค้า OTOP เพื่อจ าหน่ายแก่นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจ ส าหรับซื้อกลับไปเป็นของ
ฝาก ของที่ระลึก หรือมอบให้บุคคลอ่ืน 
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ข้อมูลพื้นฐานเชิงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก 
พิษณุโลกเป็นจังหวัดขนาดกลางมีเขตปกครอง 9 อ าเภอประกอบด้วยอ าเภอเมือง , บาง

กระทุ่ม บางระก า พรหมพิราม วัดโบสถ์ วังทอง เนินมะปราง ชาติตระการ และนครไทย มีประชากร
ประมาณ 800,000 คน มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 5 คน ถือเป็นจังหวัดศูนย์กลางของภาคเหนือ
ตอนล่าง มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดรอบๆ 6 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดอุตรดิตถ์ เลย เพชรบูรณ์ 
ก าแพงเพชร พิจิตร และสุโขทัย มีค าขวัญประจ าจังหวัดคือ “พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นก าเนิดพระ
นเรศวร สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ หวานฉ ่าแท้กล้วยตาก ถ ้าและน ้าตกหลากตระการตา” 

ข้อมูลจังหวัดพิษณุโลกกับแผนการพัฒนาเชิงพื้นที่ 
จากการศึกษาพบว่าสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ก าหนดให้จังหวัดพิษณุโลก

และจังหวัดใกล้เคียงรวม 5 จังหวัด ได้แก่จังหวัดตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์และเพชรบูรณ์ เป็นกลุ่มจังหวัด
ที่เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจและพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ นอกจากนี้ยังก าหนดให้กลุ่มจังหวัดทั้ง 6 
จังหวัด เป็นพื้นที่พัฒนา “สี่แยกอินโดจีน” และได้ก าหนดให้พื้นที่จังหวัดเป็นเมืองหลักในการพัฒนา
ธุรกิจการค้าและจากการศึกษาแผนพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก ในมิติต่างๆ 3 มิติ ได้แก่ มิติทางเศรษฐกิจ, 
มิติทางสังคม และมิติทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

ข้อมูลเชิงการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก 
จากการศึกษาเอกสารที่มีการเผยแพร่ของหน่วยงานราชการในจังหวัดพิษณุโลกผ่านเวทีต่างๆ

รวมทั้งในระบบข้อมูลสารสนเทศ ผู้ศึกษาขออ้างอิงข้อมูลจากส านักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลกมา
ประกอบโดยได้สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 

จังหวัดพิษณุโลกได้ก าหนดต าแหน่งการพัฒนา (Positioning) ใน 3 ประเด็น ได้แก่ 1) แหล่ง
ผลิตเกษตรกร ปลอดสาร อาหารปลอดภัย 2) การท่องเที่ยวและการบริการ 3) ศูนย์กลางการบริการ
การขนส่งและโลจิสติกส์ เมื่อได้ศึกษาตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดพิษณุโลก 4 ปี ได้
ก าหนดไว้ 6 ยุทธศาสตร์ดังนี้ 

1)  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ศูนย์กลางบริการการค้า การขนส่งและโลจิสติกส์ 
2)  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบการผลิต การตลาดและการบริหารจัดกสินค้า 

เกษตรเชิงคุณภาพ 
3)  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการด าเนินงานด้านการท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรม กีฬา 

และนันทนาการ 
4)  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ศูนย์กลางด้านการศึกษา การบริการทางวิชาการ ด้านสุขภาพและICT 
5)  ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์และพ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6)  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมความเข้มแข็งทางสังคมและความมั่นคงตามหลักการ 

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
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ประวัติของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร 
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือที่คนท้องถิ่นเรียกว่า “วัดใหญ่” ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น ้า

น่าน ตรงข้ามกับศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร เป็นที่
รู้จักโดยทั่วไปในฐานะที่ประดิษฐานพระพุทธชินราช ซึ่งเปิดให้เข้าไปสักการะทุกวันไม่มีวันหยุด อีกทั้ง
ยังมีกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจ าทุกปีคืองานสมโภชพระพุทธชินราช ซึ่งจะจัดในวันมาฆบูชา เป็นเวลา 
7 วัน 7 คืน 

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นวัดที่มีประวัติอันยาวนานตั้งแต่สมัยสุโขทัย มี
สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมและประติมากรรมที่สวยงาม ถือได้ว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ล ้าค่าของ
จังหวัดพิษณุโลก นอกจากพระพุทธชินราชแล้วยังมีพระพุทธรูปที่ส าคัญภายในวัด ประกอบด้วย พระ
พุทธชินสีห์ พระศรีศาสดา พระอัฎฐารส และพระเหลือ ซึ่งพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวให้
ความส าคัญและเดินทางมาสักการะเพื่อให้เป็นสิริมงคล และเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน 
ประชาชนในจังหวัดที่เป็นผู้ประกอบการร้านค้า ได้เข้ามามีโอกาสในการจ าหน่ายสินค้าชุมชน สินค้า 
OTOP ของดีของฝากประจ าจังหวัด ทางวัดจึงได้ด าเนินการให้ผู้ประกอบการเข้ามาจ าหน่ายสินค้า
ภายในวัด โดยสมัยก่อนยังมีจ านวนร้านค้าไม่มากนัก ก็จัดให้ร้านค้าตั้งอยู่บริเวณริมทางทางในบริเวณ
วัด แต่เมื่อปี พ.ศ. 2560 ทางวัดได้ด าเนินการจัดสร้างอาคารใหม่เพื่อจัดให้เป็นอาคารที่เป็นศูนย์รวม
ของการจ าหน่ายสินค้าชุมชน สินค้า OTOP ประจ าจังหวัดขึ้นเป็นอาคารเปิดโล่ง เพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย สวยงาม เป็นสัดส่วน และปรับปรุงส่วนให้บริการเพ่ืออ านวยความสะดวกอ่ืนๆ ด้วย 
เช่น ห้องน ้า ที่จอดรถ และดูแลเรื่องระบบรักษาความปลอดภัย เป็นต้น  

ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจในเรื่องของการบริหารจัดการอย่างไรให้ ธุรกิจร้านจ าหน่าย
สินค้า OTOP และของฝากชุมชน ในอาคารศูนย์ร้านค้าภายในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร 
จังหวัดพิษณุโลก มีความเหมาะสม เข้มแข็ง ยั่งยืน เป็นแหล่งรายได้ของชุมชนและคนในพื้นที่จังหวัด
พิษณุโลก รวมถึงสามารถเป็นการแสดงถึงความมีเอกลักษณ์ของจังหวัด เมื่อมีนักท่องเที่ยวมาจบัจ่าย 
ซื้อสินค้าเพื่อเป็นของฝาก ของที่ระลึก เกิดการสร้างงาน สร้างคน และสร้างชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง
เพื่อมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มีรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ได้ก าหนดยุทธศาสตร์เอาไว้กลายเป็นแหล่งเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ให้กับผู้ประกอบการและของจังหวัดพิษณุโลกนับเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ผู ้ประกอบการประสบ
ผลส าเร็จ  
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วัตถุประสงค์การศึกษา 
 

1)  เพื ่อศึกษาลักษณะทั่วไปของผู ้ประกอบการ และรูปแบบการจัดการธุรกิจของร้าน
จ าหน่าย   สินค้า OTOP และของฝากชุมชน กรณีศึกษา ศูนย์ร้านค้าภายในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
วรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก ที่เหมาะสม 

2)  เพ่ือพัฒนา ปรับปรุง รูปแบบการจัดการธุรกิจร้านค้าที่เหมาะสมใน การจัดการธุรกิจของ
ร้านจ าหน่ายสินค้า OTOP และของฝากชุมชน กรณีศึกษา ศูนย์ร้านค้าภายในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
วรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก 
 

วิธีการศึกษา 
 
การศึกษานี้มุ ่งศึกษาความเฉพาะเจาะจงและท าความเข้าใจในบุคคลใดบุคคลหนึ่งผ่าน

ความคิด ความรู้สึกและกระบวนการตัดสินใจของบุคคลนั้นโดยเฉพาะ ซึ่งมีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
รูปแบบการจัดการธุรกิจของร้านจ าหน่ายสินค้า OTOP และของฝากชุมชน กรณีศึกษา ศูนย์ร้านค้า
ภายในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก โดยประกอบด้วยกรรมการวัดและ
ผู้ประกอบการร้านจ าหน่ายสินค้าสินค้า OTOP และของฝากชุมชน ถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์
โดยตรงและสามารถให้ความรู้แก่ผู้ศึกษาได้เป็นอย่างดี ผู้ศึกษาจึงใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ  

การศึกษานี้ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) และใช้รูปแบบการสัมภาษณ์แบบ
กึ่งมีโครงสร้าง ใช้วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sapling) ประกอบด้วย  
กรรมการวัด จ านวน 3 ตัวอย่าง และผู้ประกอบการร้านจ าหน่ายสินค้าสินค้า  OTOP และของฝาก
ชุมชน จ านวน 30 ตัวอย่าง รวมทั้งสิ้น 33 คน ด าเนินการเก็บข้อมูลระหว่างเดือนกรกฎาคม 2563 ถึง
เดือนตุลาคม 2563  

  

ผลการศึกษา 
  

จากการวิเคราะห์ผลการศึกษา สามารถสรุปผลการศึกษาด้านต่าง ๆ ได้ดังนี้ 
 ค าถามส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ ซึ่งเป็นกรรมการวัด 
 พบว่า  ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ทั้ง 3 คน มีอายุ 66 ปี 68 และ 76 ปี  ตามล าดับโดยประกอบ
อาชีพเป็นนักกฎหมาย  และประกอบอาชีพ ข้าราชการบ านาญครู มาก่อนได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
วัด โดยทั้ง 3 คน มีบทบาท หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลเอกสารสัญญาต่างๆระหว่างคณะกรรมการ
วัดและผู ้ประกอบการร้านค้า ล าดับถัดมาท าหน้าเป็นกรรมการวัดโดยรับหน้าที ่ทางการเงินที่
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ผู้ประกอบการร้านค้าน ามาช าระค่าเช่าห้องจ าหน่ายสินค้า และล าดับสุดท้ายให้เป็นผู้ควบคุมก ากับ
การดูแลร้านค้าของวัดโดยการลงนามในเอกสารสัญญาของผู ้ประกอบการร้านค้าทั ้งหมด  ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 
 

ล าดับ อาย ุ บทบาทหน้าที่ 

1 66 ดูแลเอกสารสัญญาต่างๆระหว่างคณะกรรมการวัดและผู้ประกอบการร้านค้า 
2 68 ดูแลการเงินที่ผู้ประกอบการร้านค้าน ามาช าระค่าเช่าห้องจ าหน่ายสินค้า” 
3 76 ผู ้ควบคุมก ากับการดูแลร้านค้าของวัดโดยการลงนามในเอกสารสัญญาของ

ผู้ประกอบการร้านค้าทั้งหมด 

 
 ค าถามส่วนที่ 2 เกี่ยวกับการบริหารจัดการและพัฒนาศูนย์ร้านค้า    
 1)  ด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการในพื้นที่ 
 จากการสัมภาษณ์กรรมการวัด  ได้ให้ข้อมูลที่สอดคล้องกันว่า ทางวัดและกรรมการวัดได้
ตระหนักต่อประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลกที่ช่วยเหลือบ ารุงวัดมาโดยตลอดเมื่อทางวัดได้จัดให้มีพ้ืนที่
การน าสินค้ามาจ าหน่ายจึงได้ให้โอกาสคนท้องถิ่นในจังหวัดพิษณุโลก ทั้งผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ได้เช่า
พื้นที่เพื่อจ าหน่ายสินค้าอันเป็นการส่งเสริมให้มีรายได้ และทางวัดโดยกรรมการวัดก็ได้มีการส่งเสริม
ผู้ประกอบการร้านค้าโดยการจัดสร้างศูนย์ร้านค้าให้มีพ้ืนที่ขนาดใหญ่มากข้ึน มีมาตรฐาน และส่งเสริม
ให้ผู้ประกอบการได้น าผลิตภัณฑ์มาวางจ าหน่ายได้มากยิ่งขึ้นพร้อมได้จัดอ านวยความสะดวกต่างๆ
อาทิ สถานที่จอดรถ ห้องสุขา การบริหารจัดการร้านค้าให้มีกลยุทธ์ทางการขาย การตลาดได้อย่าง
เต็มที่อันจะเป็นการเผยแพร่สินค้าให้มีซื่อเสียงเป็นที่ต้องการของผู้ซื้อ โดยกรรมการ ท่านที่ 3 ได้ให้
ข้อมูล เพิ่มเติมว่าทางวัดได้มีการคอยให้ค าแนะน า เป็นที่ปรึกษาแก่ร้านค้า ผู้ประกอบการ ในเรื่อง
ต่างๆ นอกเหนือจากเรื่องสถานที่แล้ว บางครั้งยังคอยให้ค าแนะน าเรื่องแหล่งวัตถุดิบ เรื่องการเงิน 
การลงทุน รวมถึงการแนะน าแหล่งเงินทุนด้วย 
 2)  ด้านลักษณะของผลิตภัณฑ์สินค้าที่น ามาจ าหน่ายเป็นอย่างไร 
 จากการสัมภาษณ์  พบว่า สินค้าที่น ามาจ าหน่ายจะเป็นสินค้าภายในท้องถิ่นพิษณุโลกเป็น
หลัก และมีสินค้าของชุมชนจังหวัดใกล้เคียงก็น ามาวางจ าหน่ายด้วย อาจกล่าวได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์  
OTOP ที่มีการผลิตการจ าหน่ายและสามารถจัดเป็นกลุ่มได้ คือ กลุ่มของกินของฝาก อาหารเครื่องดื่ม 
กลุ่มเสื่อผ้าเครื่องแต่งกาย กลุ่มสมุนไพรพ้ืนบ้านกลุ่มของที่ระลึก ตกแต่งและประดับ กลุ่มงาน
หัตถศิลป์งานไม้ เครื่องจักสาน นอกจากนี้ก็มีกลุ่มอื่นๆด้วยอาทิสินค้าเบ็ดเตล็ดทั่วไป ผลิตภัณฑ์ที่มี
การจ าหน่ายเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นที่มีซ่ือเสียงมาก  
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 3)  ด้านจุดเด่นหรือจุดขายของผลิตภัณฑ์คืออะไร 
 จากการสัมภาษณ์  พบว่า ผลิตภัณฑ์ที่เป็นจุดเด่นมีซื่อเสียงของเมืองพิษณุโลกจะเป็นกลุ่ม
ของกินของฝาก คือ ผลิตภัณฑ์ที่มาจากกล้วย โดยเฉพาะกล้วยตากบางกระทุ่ม ซึ่งเป็นกล้วยพื้นถิ่นที่
ปลูกในอ าเภอบางกระทุ่ม มีรสชาติหวานตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของพื้นที่ นับเป็นจุด
ขายที่มีซื่อเสียง เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด เน้นย ้าให้ร้านค้า ผู้ประกอบการให้ข้อมูลแก่ผู้ซื้อด้วยว่า
กล้วยตากบางกระทุ่ม จะอบด้วยพลังแสงอาทิตย์ ซึ่งมีกรรมวิธีการผลิตที่สะอาด ปลอดภัย มีการบรรจุ
หีบห่อบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม โดดเด่น สื่อแสดงถึงแหล่งที่มาของสินค้า นอกจากจากนี้การน าเอากล้วย
ไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ นอกเหนือจากกล้วยตาก เพื่อให้ทันยุค สมัย และสามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้ากลุ่มต่างๆได้มากขึ้น ทั้งกลุ่มวัยท างาน วัยรุ่น หรือแม้กระทั่งวัยเด็กที่มา
ท่องเที่ยว ไหว้พระกับผู้ปกครอง ก็เป็นจุดขายควบคู่ไปกับกล้วยตากบางกระทุ่ม โดยผลิตให้มีความ
หลากหลายรูปแบบ และรสชาติมากขึ้น เช่น กล้วยทอด กล้วยอบรสชาติต่างๆ กล้วยเบรกแตก รวมทั้ง
มีร้านขายสมุนไพรพ้ืนบ้านที่หลากหลายด้วย จะพบว่านักท่องเที่ยวจะเดินทางมาไหว้พระพุทธชินราช 
ก็จะต้องมาแวะซื้อของกินของฝากที่ศูนย์ร้านค้าภายในวัดซึ่งมีให้เลือกได้มากมาย กลับไปเป็นของฝาก 
ของที่ระลึกจากจังหวัดพิษณุโลกด้วย ซึ่งว่านับเป็นจุดเด่นของที่นี้ 
 4)  ด้านการบริหารจัดการต่อผู้ประกอบการร้านค้าเป็นอย่างไร 
 จากการสัมภาษณ์ พบว่า ทางกรรมการวัดได้มีการจัดให้ผู้ประกอบการร้านค้าเป็นโชนแถว
ง่ายต่อการจัดสินค้าและการเดินเลือกซื้อสินค้า บอกตัวเลขแต่ละแถว การสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ
ได้ร ับความสะดวกสบายอย่างเหมาะสม อาทิการจัดระเบียบลานจอดรถบัส รถส่วนบุคคล 
รถจักรยานยนต์ การจัดห้องน ้า การติดตั้งระบบการสื่อสารภายในร้านค้า การติดตั้งพัดลมใหญ่ตาม
แนวทางเดิน รวมทั ้งติดตั ้งระบบโซล่าเซลล์เพื ่อให้ผ ู ้ประกอบการลดภาระค่าไฟ ในกรณีที่
คณะกรรมการวัดจะชี ้แจงเรื ่องส าคัญๆก็จะมีการรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะก็จะเรียนเชิญ
ผู้ประกอบการร้านค้าไปประชุมปรึกษาหารือ 
 5)  ด้านการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์ร้านค้าเป็นอย่างไร 
 จากการสัมภาษณ์  พบว่า เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านค้าได้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพและ
คุณภาพสินค้าให้มีมาตรฐาน มีความปลอดภัย และเป็นที่พึงพอใจของผู้ซื้อสินค้า ได้มีการประสานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิหน่วยงานราชการ สาธารณสุข มาตรวจสอบคุณภาพสินค้าเป็นระยะๆและ
ออกข้อแนะน าให้ผู้ประกอบการร้านค้าได้รับรู้และได้ปฏิบัติ มีการร่วมมือกับกลไกภารราชการและ
เอกชนในการพัฒนาระบบการซื้อขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ และมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ศูนย์
ร้านค้าเป็นที่รู้จักผ่านช่องทางสื่อต่างๆ และเป็นจุดท่องเที่ยวของเมืองพิษณุโลกอีกด้วย 
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แบบสัมภาษณ์ร้านค้า 
 

ผู ้ประกอบการ จ านวน 30 ร้านค้าในอาคารศูนย์ร้านค้าภายในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
วรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 15 ข้อ ใน 4 ประเด็นค าถาม ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา 
และด้านการจัดจ าหน่ายสินค้าด้านการส่งเสริมการตลาด  

สรุปการวิเคราะห์ผลที่ได้จากการสัมภาษณ์  
 ด้านผลิตภัณฑ์ 
 พบว่า ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP และของฝากชุมชน จังหวัดพิษณุโลก ที่นักท่องเที่ยวนิยมซื้อ
กลับ ส่วนใหญ่จะเป็น ผลิตภัณฑ์จากกล้วย โดยเฉพาะกล้วยตาก  ที่เป็นที่นิยมมากที่สุดคือ กล้วยตาก
ที่มาจาก อ าเภอบางกระทุ่ม ที่แต่ละร้านจะสร้างความแตกต่างกันได้ด้วยการใช้บรรจุภัณฑ์ที่แตกต่าง 
ให้สินค้าของตัวเองมีความโดดเด่น สวยงาม สะดวกตามความต้องการของลูกค้า เพ่ือให้ลูกค้าตัดสินใจ
ซื้อสินค้าของร้านตัวเอง รองลงมาคือ วัตถุมงคล ซึ่งได้แก่ องค์พระพุทธชินราช แบบต่างๆ ทั้งเป็นแบบ
เป็นองค์ หรือเป็นกรอบรูป รวมทั้งของกินของใช้อื่นๆ เช่น เมี่ยงโบราณ ซึ่งเป็นอาหารพื้นเมืองของ
จังหวัด  รวมถึงเครื่องจักรสานที่เป็นของใช้ต่างๆ ที่สามารถใช้งานได้จริง มีความแข็งแรง สมราคา 
รวมถึงสมุนไพร อัญมณี และผ้าพ้ืนเมืองที่มาจากแหล่งผลิตในจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งมีกระบวนการผลิตที่
หลากหลาย เช่น สั่งซื้อวัตถุดิบมาท าเอง สั่งท าจากโรงงาน หรือสั่งซื้อสินค้าแบบส าเร็จมาเลย แต่มา
จัดจ าหน่ายโดยการแยกเกรด แบ่งขนาดของสินค้า แยกตามขนาดบรรจุภัณฑ์ เข่น เล็ก กลาง ใหญ่ 
เพ่ือให้สามารถตั้งราคาท่ีหลากหลาย ตามงบประมาณของลูกค้าได้เลือกตามความต้องการ  
 ด้านราคา 
 พบว่า ผู้ประกอบการ ก าหนดราคา โดยดูจากต้นทุนเป็นหลัก การตั้งราคาขายก็จะตั้งไม่สูง
นัก ประมาณ 10-15% ซึ่งค านวณ จากต้นทุนของสินค้า  ค่าขนส่ง ค่าบรรจุภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
จะไม่เน้นการตั้งราคาสูง แต่เน้นปริมาณการขาย ในราคาที่ลูกค้าจับต้องได้ เกณฑ์การตั้งราคา จะยึด
ตามราคากลางที่ร้านอื่นๆทั่วไป จะไม่ตั้งราคาขายที่แตกต่างกับร้านอื่นๆมากนัก โดยเน้นการตั้งราคา
ตามเกรดของสินค้า ขนาดของสินค้าและบรรจุภัณฑ์ มีการท าบัญชี รายรับ รายจ่าย ต้นทุน โดยสรุป
รายการทุกวัน และสรุปอีกครั้งในทุกสิ้นเดือน แต่การท าแบบง่ายๆ เพราะร้านค้าผู้ประกอบการส่วน
ใหญ่ เป็นลักษณะร้านที่มีเจ้าของคนเดียว ซึ่งเจ้าของร้านจะเป็นผู้ท าเอง  มีการน ารายการสรุปบัญชี
รายรับ-รายจ่าย มาใช้ดูต้นทุน ผลก าไร เพื่อวางแผนการหาสินค้า การตั้งราคา ปรับราคา ตามแต่ใน
แต่ละสถานการณ์ของการขายในเดือนต่อๆไป แต่ก็ยังมีผู้ประกอบการบางร้านไม่ได้ท าบัญชีรายรับ -
รายจ่าย เนื่องจากมองว่าร้านค้าของตัวเองมีขนาดไม่ใหญ่นัก สินค้าไม่มากและหลากหลายเท่าไหร่ จึง
คิดว่าไม่ต้องท าก็ได้ 
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 ด้านการจ าหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ 
 พบว่า สินค้าประเภทไหนขายดี เป็นที่ต้องการของตลาด ราคาไม่สูงกว่ามาตรฐานของแหล่ง
อื่น ก็จะเลือกมาจ าหน่าย ซึ่งต้องเน้นที่คุณภาพ โดยส่วนใหญ่เลือกสินค้าเข้าร้านจากแหล่งผลิต หรือ
โรงงานที่มีความรู้จัก คุ้นเคยกัน มีความน่าเชื่อถือ เพราะจะท าให้การสื่อสารเข้าใจง่ายและตรงความ
ต้องการ ส่วนร้านที่จ าหน่ายสมุนไพร ยาโบราณ เลือกสินค้าเข้าร้าน ที่ มีผลการวิจัยรองรับ มี อย.
ในขณะที่ ร้านที่จ าหน่ายวัตถุมงคล ของที่ระลึก อัญมนี เลือกสินค้าเข้าร้าน โดยดูที่ความสวยงาม 
แข็งแรง รูปแบบทันสมัย โดยเฉพาะหากเป็นสินค้าที่ท าจากเครื่องเงิน ก็จะต้องเลือกที่ใบการันตีว่า
เป็นแท้ และราคาไม่สูงกว่าท้องตลาด ในด้านของการดูและและจัดการร้าน จะมีผู ้ประกอบการ 
เจ้าของร้านเป็นผู้ดูแล ควบคุมเอง เน้นค านึงถึงความเป็นระบบระเบียบ ความสะอาด สวยงามและใน
การวางสินค้าในร้าน มีการจัดวางสินค้าเป็นหมวดหมู่ เน้นความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อให้ผู ้ซื้อ
เลือกได้สะดวก และการหยิบส่งมอบให้ลูกค้าได้รวดเร็ว ในส่วนของลูกค้าจะสนใจสอบถามสินค้าผลิต
เอง สดใหม่ หมดอายุหรือไม่  
 ด้านการส่งเสริมการตลาด 
 พบว่า ลูกค้าเลือกซ้ือสินค้าท่ีร้าน เนื่องจาก การจัดสินค้าที่เป็นระเบียบ สวยงาม สะอาดตา มี
สินค้าให้เลือกซ้ือได้หลากลาย ทั้งตัวสินค้า และราคา มีป้ายราคาที่มองเห็นชัดเจน และมีสินค้าที่ราคา
ไม่สูง การพูดคุยที่เป็นกันเอง คุณภาพของสินค้า ส่วนร้านค้าผู้ประกอบการที่จ าหน่าย ประเภทของกิน 
จะให้ลูกค้าได้ลองชิมสินค้าก่อนตัดสินใจซื้อ ส่วนสินค้าประเภทวัตถุมงคล อัญมณี เครื่องจักรสาน 
สมุนไพร จะเน้นการให้ข้อมูล ค าแนะน า สร้างความไว้วางใจแก่ลูกค้าเพื่อประกอบการตัดสินใจ เรื่อง  
ของคุณภาพของสินค้า ราคาถูกความเป็นกันเอง สร้างความไว้วางใจ ความคุ้นเคย ว่า ความน่าเชื่อถือ 
ความซื้อสัตย์ เป็นสิ่งที่ท าให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ ้า โดยมีวิธีการส่งเสริมการตลาด จะใช้วิธีถ้าลูกค้าซื้อ
เยอะ มีส่วนลดให้ หรือหากลูกค้าซื้อไปจ าหน่ายต่อ ก็จะคิดราคาส่งให้ลูกค้า บางผู้ประกอบการจัด
โปรโมชั ่น 1 แถม 1 หรือใช้วิธีสะสมยอดซื ้อ มาใช้เป็นส่วนลดในการซื ้อครั ้งต่อไป  และมีการ
ประชาสัมพันธ์ร้าน โดยใช้สื ่อสังคมออนไลน์ เช่น ช่องทางของร้านโดยตรง facebook ของดีของ
จังหวัดพิษณุโลก /line ผ่านทางเว็ปซื้อขายของออนไลน์ เช่น shopee lazada จัดโปรโมชั่นหาก
ลูกคา้ check in หรือ แชร์เพจร้านจะได้รับส่วนลด ในการซื้อสินค้า ออกจัดบูธขายตามสถานที่ต่างๆที่
โอกาสให้น าสินค้าไปจัดแสดง หรือขายได้ และ รวมถึงมีบริการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าทางไปรษณีย์ หรือ
บริษัทขนส่ง อ่ืนๆ ด้วย รวมถึงการบอกต่อของลูกค้าประจ า โฆษณาประชาสัมพันธ์ร้าน 
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สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
  

ผลการศึกษาวิจัยนี้ พบว่า ลักษณะทั่วไปของผู้ประกอบการและรูปแบบการจัดการธุรกิจของ
การจัดการธุรกิจของร้านจ าหน่ายสินค้า OTOP และของฝากชุมชน กรณีศึกษา ศูนย์ร้านค้าภายในวัด
พระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก ในความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ ดังนี้ 
 กรรมการวัด ทั้ง 3 ท่าน มีอายุ 66 ปี 68 และ 76 ปี  ตามล าดับโดยประกอบอาชีพเป็นนัก
กฎหมาย  และประกอบอาชีพ ข้าราชการบ านาญครู มาก่อนได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการวัด โดยทั้ง 3 คน 
มีบทบาท หน้าที ่ที ่ได้รับมอบหมายให้ดูแลเอกสารสัญญาต่างๆ ระหว่างคณะกรรมการวัดและ
ผู้ประกอบการร้านค้า ล าดับถัดมาท าหน้าเป็นกรรมการวัดโดยรับหน้าที่ทางการเงินที่ผู้ประกอบการ
ร้านค้าน ามาช าระค่าเช่าห้องจ าหน่ายสินค้า และล าดับสุดท้ายให้เป็นผู้ควบคุมก ากับการดูแลร้านค้า
ของวัดโดยการลงนามในเอกสารสัญญาของผู้ประกอบการร้านค้าท้ังหมด  
 ด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการในพื้นที่ 
 ทางวัดและกรรมการวัดได้ตระหนักต่อประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลกที่ช่วยเหลือบ ารุงวัดมา
โดยตลอดเมื่อทางวัดได้จัดให้มีพื้นที่การน าสินค้ามาจ าหน่ายจึงได้ให้โอกาสคนท้องถิ่นในจังหวัด
พิษณุโลก ทั้งผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ได้เช่าพื้นที่เพื่อจ าหน่ายสินค้าอันเป็นการส่งเสริมให้มีรายได้ และ
ทางวัดโดยกรรมการวัดก็ได้มีการส่งเสริมผู้ประกอบการร้านค้าโดยการจัดสร้างศูนย์ร้านค้าให้มีพื้นที่
ขนาดใหญ่มากขึ้น มีมาตรฐาน และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้น าผลิตภัณฑ์มาวางจ าหน่ายได้มาก
ยิ่งขึ้นพร้อมได้จัดอ านวยความสะดวกต่างๆอาทิ สถานที่จอดรถ ห้องสุขา การบริหารจัดการร้านค้าให้
มีกลยุทธ์ทางการขาย การตลาดได้อย่างเต็มที่อันจะเป็นการเผยแพร่สินค้าให้มีซื่อเสียงเป็นที่ต้อ งการ
ของผู้ซื ้อ โดยกรรมการ ท่านที่ 3 ได้ให้ข้อมูล เพิ่มเติมว่าทางวัดได้มีการคอยให้ค าแนะน า เป็นที่
ปรึกษาแก่ร้านค้า ผู้ประกอบการ ในเรื่องต่างๆ นอกเหนือจากเรื่องสถานที่แล้ว บางครั้งยังคอยให้
ค าแนะน าเรื่องแหล่งวัตถุดิบ เรื่องการเงิน การลงทุน รวมถึงการแนะน าแหล่งเงินทุนด้วย 
 ด้านลักษณะของผลิตภัณฑ์สินค้าที่น ามาจ าหน่าย 
 สินค้าที่น ามาจ าหน่ายจะเป็นสินค้าภายในท้องถิ่นพิษณุโลกเป็นหลัก และมีสินค้าของชุมชน
จังหวัดใกล้เคียงก็น ามาวางจ าหน่ายด้วย อาจกล่าวได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์OTOP ที่มีการผลิตการ
จ าหน่ายและสามารถจัดเป็นกลุ่มได้ คือ กลุ่มของกินของฝาก อาหารเครื่องดื่ม กลุ่มเสื่อผ้าเครื่องแต่ง
กาย กลุ่มสมุนไพรพื้นบ้านกลุ่มวัตถุมงคลของที่ระลึก ของตกแต่งและเครื่องประดับ กลุ่มงานหัตถศิลป์
งานไม้ เครื่องจักสาน นอกจากนี้ก็มีกลุ่มอ่ืนๆด้วยอาทิสินค้าเบ็ดเตล็ดทั่วไป ผลิตภัณฑ์ที่มีการจ าหน่าย
เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นท่ีมีซื่อเสียงมาก 
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 ด้านจุดเด่นหรือจุดขายของผลิตภัณฑ์ 
 ผลิตภัณฑ์ที ่เป็นจุดเด่นมีซื ่อเสียงของเมืองพิษณุโลกจะเป็นกลุ ่มของกินของฝาก คือ 
ผลิตภัณฑ์ที่มาจากกล้วย โดยเฉพาะกล้วยตากบางกระทุ่ม ซึ่งเป็นกล้วยพื้นถิ่นที่ปลูกในอ าเภอบาง
กระทุ่ม มีรสชาติหวานตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของพื้นที่ นับเป็นจุดขายที่มีซื่อเสียง 
เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด เน้นย ้าให้ร้านค้าผู้ประกอบการให้ข้อมูลแก่ผู้ซื้อด้วยว่ากล้วยตากบาง
กระทุ่ม จะอบด้วยพลังแสงอาทิตย์ ซึ่งมีกรรมวิธีการผลิตที่สะอาด ปลอดภัย มีการบรรจุหีบห่อบรรจุ
ภัณฑ์ที่สวยงาม โดดเด่น สื่อแสดงถึงแหล่งที่มาของสินค้า นอกจากจากนี้การน าเอากล้วยไปแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ นอกเหนือจากกล้วยตาก เพ่ือให้ทันยุค สมัย และสามารถตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้ากลุ่มต่างๆได้มากขึ้น ทั้งกลุ่มวัยท างาน วัยรุ่น หรือแม้กระทั่งวัยเด็กที่มาท่องเที่ยว ไหว้พระ
กับผู้ปกครอง ก็เป็นจุดขายควบคู่ไปกับกล้วยตากบางกระทุ่ม โดยผลิตให้มีความหลากหลายรูปแบบ 
และรสชาติมากขึ้น เช่น กล้วยทอด กล้วยอบรสชาติต่างๆ กล้วยเบรกแตก รวมทั้งมีร้านขายสมุนไพร
พ้ืนบ้านที่หลากหลายด้วย จะพบว่านักท่องเที่ยวจะเดินทางมาไหว้พระพุทธชินราช ก็จะต้องมาแวะซื้อ
ของกินของฝากที่ศูนย์ร้านค้าภายในวัดซึ่งมีให้เลือกได้มากมาย กลับไปเป็นของฝาก ของที่ระลึกจาก
จังหวัดพิษณุโลกด้วย ซึ่งว่านับเป็นจุดเด่นของที่นี้ 
 ด้านการบริหารจัดการต่อผู้ประกอบการร้านค้า 
 ทางกรรมการวัดได้มีการจัดให้ผู้ประกอบการร้านค้าเป็นโชนแถวง่ายต่อการจัดสินค้าและการ
เดินเลือกซื ้อสินค้า มีป้ายบอกตัวเลขแต่ละแถว การสนับสนุนให้ผู ้ประกอบการได้ร ับความ
สะดวกสบายอย่างเหมาะสม อาทิการจัดระเบียบลานจอดรถบัส รถส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ การ
จัดห้องน ้า การติดตั้งระบบการสื่อสารภายในร้านค้า การติดตั้งพัดลมใหญ่ตามแนวทางเดิน รวมทั้ง
ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์เพื่อให้ผู้ประกอบการลดภาระค่าไฟ ในกรณีที่คณะกรรมการวัดจะชี้แจงเรื ่อง
ส าคัญๆ ก็จะมีการรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะก็จะเรียนเชิญผู้ประกอบการร้านค้าไปประชุม
ปรึกษาหารือ 
 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์ร้านค้า 
 เมื่อก่อนทางวัดได้มีการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการได้น าสินค้าต่างๆมาจ าหน่ายตามสถานที่ที่
ได้ก าหนดไว้ ต่อมาเมื่อมีผู้ประกอบการร้านค้ามีจ านวนเพิ่มมากขึ้น จึงได้มีการวางแผนการพัฒนา
อย่างเป็นระบบมีการจัดระเบียบและจัดท าซุ้ม อาคารจ าหน่ายสินค้ามาเป็นระยะ เพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย เป็นเขตพื้นที่ที่จะไม่ท าให้ทางวัดเสียภูมิทัศน์และไม่รบกวนผู้ที่มาสักการะเพื่อให้
ผู ้ประกอบการร้านค้าได้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพสินค้าให้มีมาตรฐาน มีความ
ปลอดภัย และเป็นที่พึงพอใจของผู้ซื้อสินค้า ได้มีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิหน่วยงาน
ราชการ สาธารณสุข มาตรวจสอบคุณภาพสินค้าเป็นระยะๆและออกข้อแนะน าให้ผู้ประกอบการ
ร้านค้าได้รับรู้และได้ปฏิบัติ มีการร่วมมือกับกลไกภารราชการและเอกชนในการพัฒนาระบบการซื้อ
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ขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ และมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ศูนย์ร้านค้าเป็นที่รู้จักผ่านช่องทางสื่อ
ต่างๆและเป็นจุดท่องเที่ยวของเมืองพิษณุโลกอีกด้วย  

ผู้ประกอบการร้านจ าหน่ายสินค้า OTOP และของฝากชุมชน ในอาคารศูนย์ร้านค้าภายใน
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก มีรูปแบบการจัดการร้านค้าในด้านต่างๆ โดยใช้
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix ) ซึ่งหมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได้ ซึ่ง
ใช้ร่วมกันเพื่อสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยเครื่องมือ (พิบูล ทีปะปาล , 2545, 
น. 9-10) อันประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่ายสินค้า และด้านการส่งเสริม
การตลาด  ดังนี้ 
 ด้านผลิตภัณฑ์  ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP และของฝากชุมชน จังหวัดพิษณุโลก ที่นักท่องเที่ยว
นิยมซื้อกลับ ส่วนใหญ่จะเป็น ผลิตภัณฑ์จากกล้วย โดยเฉพาะกล้วยตาก  ที่เป็นที่นิยมมากที่สุดคือ 
กล้วยตากที่มาจาก อ าเภอบางกระทุ่ม ที่แต่ละร้านจะสร้างความแตกต่างกันได้ด้วยการใช้บรรจุภัณฑ์
ที่แตกต่าง ให้สินค้าของตัวเองมีความโดดเด่น สวยงาม สะดวกตามความต้องการของลูกค้า เพื่อให้
ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าของร้านตัวเอง รองลงมาคือ วัตถุมงคล ซึ่งได้แก่ องค์พระพุทธชินราช แบบ
ต่างๆ ทั้งเป็นแบบเป็นองค์ หรือเป็นกรอบรูป รวมทั้งของกินของใช้อื่นๆ เช่น เมี่ยงโบราณ ซึ่ งเป็น
อาหารพื้นเมืองของจังหวัด  รวมถึงเครื่องจักรสานที่เป็นของใช้ต่างๆ ที่สามารถใช้งานได้จริง มีความ
แข็งแรง สมราคา รวมถึงสมุนไพร อัญมณี และผ้าพ้ืนเมืองที่มาจากแหล่งผลิตในจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งมี
กระบวนการผลิตที่หลากหลาย เช่น สั่งซื้อวัตถุดิบมาท าเอง ซึ่งสอดคล้องกับ ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ 
(2541, บทคัดย่อ) ที่ได้ท าการศึกษาถึงปัจจัยที่ก าหนดความส าเร็จ/ล้มเหลวของการ ประกอบธุรกิจ
ชุมชน ในด้านปัจจัยการผลิต กล่าวไว้ว่า ความพร้อมด้านทรัพยากรที่เป็นวัตถุดิบ ภูมิปัญญาความรู้
ความสามารถที่จะแปรปัจจัยการผลิตเป็นสินค้าที่มีความได้เปรียบในการแข่งขัน หรือการสั่งท าจาก
โรงงาน หรือสั่งซื้อสินค้าแบบส าเร็จมาเลย แต่มาจัดจ าหน่ายโดยการแยกเกรด แบ่งขนาดของสินค้า 
แยกตามขนาดบรรจุภัณฑ์ เข่น เล็ก กลาง ใหญ่ เพื่อให้สามารถตั้งราคาท่ีหลากหลาย ตามงบประมาณ
ของลูกค้าได้เลือกตามความต้องการ  
 ด้านราคา ผู้ประกอบการ ก าหนดราคา โดยดูจากต้นทุนเป็นหลัก การตั้งราคาขายก็จะตั้งไม่
สูงนัก ประมาณ 10-15% ซึ่งค านวณ จากต้นทุนของสินค้า  ค่าขนส่ง ค่าบรรจุภัณฑ์ และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ จะไม่เน้นการตั้งราคาสูง แต่เน้นปริมาณการขาย ในราคาที่ลูกค้าจับต้องได้ เกณฑ์การตั้งราคา 
จะยึดตามราคากลางที่ร้านอื่นๆ ทั่วไป จะไม่ตั้งราคาขายที่แตกต่างกับร้านอื่นๆ มากนัก โดยเน้นการ
ตั้งราคาตามเกรดของสินค้า ขนาดของสินค้าและบรรจุภัณฑ์ มีการท าบัญชี รายรับ รายจ่าย ต้นทุน 
โดยสรุปรายการทุกวัน และสรุปอีกครั ้งในทุกสิ ้นเดือน แต่การท าแบบง่ายๆ เพราะร้านค้า
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ เป็นลักษณะร้านที่มีเจ้าของคนเดียว ซึ่งเจ้าของร้านจะเป็นผู้ท าเอง  มีการน า
รายการสรุปบัญชีรายรับ-รายจ่าย มาใช้ดูต้นทุน ผลก าไร เพ่ือวางแผนการหาสินค้า การตั้งราคา ปรับ
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ราคา ตามแต่ในแต่ละสถานการณ์ของการขายในเดือนต่อๆไป แต่ก็ยังมีผู้ประกอบการบางร้านไม่ ได้
ท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย เนื่องจากมองว่าร้านค้าของตัวเองมีขนาดไม่ใหญ่นัก สินค้าไม่มากและ
หลากหลายเท่าไหร่ จึงคิดว่าไม่ต้องท าก็ได้ 
 ด้านการจัดจ าหน่ายสินค้า สินค้าประเภทไหนขายดี เป็นที่ต้องการของตลาด ราคาไม่สูงกว่า
มาตรฐานของแหล่งอื่น ก็จะเลือกมาจ าหน่าย ซึ่งต้องเน้นที่คุณภาพ โดยส่วนใหญ่เลือกสินค้าเข้าร้าน
จากแหล่งผลิต หรือโรงงานที่มีความรู้จัก คุ้นเคยกัน มีความน่าเชื่อถือ เพราะจะท าให้การสื่อสารเข้าใจ
ง่ายและตรงความต้องการ ส่วนร้านที่จ าหน่ายสมุนไพร ยาโบราณ เลือกสินค้าเข้าร้าน ที่มีผลการวิจัย
รองรับ มี อย.ในจณะที่ ร้านที่จ าหน่ายวัตถุมงคล ของที่ระลึก อัญมนี เลือกสินค้าเข้าร้าน โดยดูที่ความ
สวยงาม แข็งแรง รูปแบบทันสมัย โดยเฉพาะหากเป็นสินค้าที่ท าจากเครื่องเงิน ก็จะต้องเลือกที่ใบกา
รันตีว่าเป็นแท้ และราคาไม่สูงกว่าท้องตลาด ในด้านของการดูและและจัดการร้าน จะมีผู้ประกอบการ 
เจ้าของร้านเป็นผู้ดูแล ควบคุมเอง เน้นค านึงถึงความเป็นระบบระเบียบ ความสะอาด สวยงามและใน
การวางสินค้าในร้าน มีการจัดวางสินค้าเป็นหมวดหมู่ เน้นความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อให้ผู ้ซื้อ
เลือกได้สะดวก และการหยิบส่งมอบให้ลูกค้าได้รวดเร็ว ในส่วนของลูกค้าจะสนใจสอบถามสินค้าผลิต
เอง สดใหม่ หมดอายุหรือไม่  
 ด้านการส่งเสริมการตลาด ลูกค้าเลือกซื้อสินค้าที่ร้าน เนื่องจาก การจัดสินค้าที่เป็นระเบียบ 
สวยงาม สะอาดตา มีสินค้าให้เลือกซื้อได้หลากลาย ทั้งตัวสินค้า และราคา มีป้ายราคาที่มองเห็น
ชัดเจน และมีสินค้าท่ีราคาไม่สูง การพูดคุยที่เป็นกันเอง คุณภาพของสินค้า ส่วนร้านค้าผู้ประกอบการ
ที่จ าหน่าย ประเภทของกิน จะให้ลูกค้าได้ลองชิมสินค้าก่อนตัดสินใจซื้อ ส่วนสินค้าประเภทวัตถุมงคล 
อัญมณี เครื่องจักรสาน สมุนไพร จะเน้นการให้ข้อมูล ค าแนะน า สร้างความไว้วางใจแก่ลูกค้าเพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจ  เรื่องของคุณภาพของสินค้า ราคาถูกความเป็นกันเอง สร้างความไว้วางใจ 
ความคุ้นเคย ว่า ความน่าเชื่อถือ ความซื้อสัตย์ เป็นสิ่งที่ท าให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ ้า โดยมีวิธีการส่งเสริม
การตลาด จะใช้วิธีถ้าลูกค้าซื้อเยอะ มีส่วนลดให้ หรือหากลูกค้าซื้อไปจ าหน่ายต่อ ก็จะคิดราคาส่งให้
ลูกค้า บางผู้ประกอบการจัดโปรโมชั่น 1 แถม 1 หรือใช้วิธีสะสมยอดซื้อ มาใช้เป็นส่วนลดในการซื้อ
ครั้งต่อไป  และมีการประชาสัมพันธ์ร้าน โดยใช้สื ่อสังคมออนไลน์ เช่น ช่องทางของร้านโดยตรง 
Facebook ของดีของจังหวัดพิษณุโลก /line ผ่านทางเว็ปซื ้อขายของออนไลน์ เช่น Shopee  
Lazada จัดโปรโมชั่นหากลูกค้า check in หรือ แชร์เพจร้านจะได้รับส่วนลด ในการซื้อสินค้า ออก
จัดบูธขายตามสถานที่ต่างๆที่โอกาสให้น าสินค้าไปจัดแสดง หรือขายได้ และ รวมถึงมีบริการจัดส่ง
สินค้าให้ลูกค้าทางไปรษณีย์ หรือบริษัทขนส่ง อ่ืนๆ ด้วย รวมถึงการบอกต่อของลูกค้าประจ า โฆษณา
ประชาสัมพันธ์ร้าน 
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ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
 

เมือ่วิเคราะห์ผลการศึกษาวิจัยแล้ว ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้ 
1)  ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการของวัด 

(1) ควรมีการสื่อสารกับผู้ประกอบการร้านค้าอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างความรู้ เข้าใจที่ดี
ต่อกันอันจะน าไปสู่การบริหารจัดการและการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น 

(2) ควรมีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกต่อประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาซื้อสินค้าให้
ได้รับความสะดวกมากยิ่งข้ึนอาทิที่จอดรถ ห้องน ้า ที่นั่งพักส าหรับประชาชนเป็นต้น 

(3)  ควรมีการเอาใจใส่ ควบคุมตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานที่ก าหนด 
(4)  ควรมีการส่งเสริมแหล่งเงินทุนตามนโยบายของรัฐบาลเพ่ือให้ผู้ประกอบการน าไปต่อ

ยอดในการพัฒนาร้านค้าและเพ่ิมผลิต 
(5)  ควรมีการส่งเสริมให้อาคารศูนย์ร้านค้าภายในวัดเป็นจุดเด่นในการเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวให้มากยิ่งข้ึน 
(6)  ควรส่งเสริมการตลาดให้กว้างขวางโดยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในทุกรูปแบบ 

เพ่ือให้เป็นที่รู้จักของประชาชนและนักท่องเที่ยว 
2)  ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ประกอบการร้านค้าภายในวัด 

(1) ควรมีการตระหนักใส่ใจในการรักษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพอย่าง
สม ่าเสมอ มีความปลอดภัย มีรูปแบบที่สวยงามมีการบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ 

(2) ควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นเมืองพิษณุโลกเพื่อสร้าง
จุดเด่น แตกต่างและเป็นที่ประทับใจของผู้พบเห็นและผู้ซื้อสินค้า 

(3) ควรมีการรวมกลุ่มของผู้ประกอบร้านค้า มีการพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร หรือ
มีช่องทางสื่อโซเชียลทางไลน์ระหว่างกัน 

(4)  ควรมีการเพ่ิมช่องทางจ าหน่ายสินค้าผ่านทางระบบออนไลน์อันจะเพ่ิมยอดขายได ้
(5)  ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประสงค์หารายได้ หรือจะประกอบอาชีพได้น าสินค้า

ไปจ าหน่ายผ่านระบบออนไลน์นอกจากจะเพ่ิมยอดการขายแล้วยังเป็นช่วยสังคมอีกด้วย 
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ความรู้ความเข้าใจในการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาพ้ืนที่ 

(One Plan) ของปลัดอ าเภอในพื้นที่กลุ่ม 
จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 

 

นภพล มาลัย 
 

บทคัดย่อ 
  
 การค้นคว้าอิสระนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าแผน
และประสานแผนพัฒนาพื้นที่ (One Plan) ของปลัดอ าเภอในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 
และเพื ่อศึกษาถึงปัจจัยที ่มีผลต่อระดับความรู้ความเข้าใจเกี ่ยวกับการจัดท าแผนและประสาน
แผนพัฒนาพื้นที่ (One Plan) ของปลัดอ าเภอในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 โดยการเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่าง คือ ปลัดอ าเภอในเขตพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1 ซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดตาก จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์  จังหวัดสุโขทัย และ
จังหวัดอุตรดิตถ์ จ านวน 188 คน  
 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นชาย จ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 
60.10 มีอายุระหว่าง 25 – 30 ปี จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 21.81 ส่วนใหญ่ปฏิบัติราชการ               
ในต าแหน่งปลัดอ าเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง) ระดับปฏิบัติการ จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 39.36                  
ส าเร็จการศึกษาสูงสุด ระดับปริญญาตรี จ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 55.31 และมีอายุราชการ
ระหว่าง 1 – 5 ปี จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 39.36 ซึ่งส่วนใหญ่เคยมีประสบการณ์ในการจัดท า
แผนพัฒนาอ าเภอหรือการจัดท าแผนงาน/โครงการ จ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 68.09                  
และไม่เคยผ่านการอบรมหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนและประสาน
แผนพัฒนาพื้นที่ (One Plan) จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 51.60   
 ซึ่งสามารถสรุปผลความรู้ความเข้าใจในการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาพ้ืนที่ (One Plan) 
ของปลัดอ าเภอในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนอยู่ที่ 17.60 (จากคะแนนเต็ม 
25 คะแนน) และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที ่ 2.67 โดยปลัดอ าเภอส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจ                  
อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 76.07 รองลงมามีความรู้ความเข้าใจในระดับมาก ร้อยละ 22.87 และท้ายสุด

 
 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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คือมีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 1.06 ซึ่งผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One-Way ANOVA) พบว่าประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนงาน/โครงการ และการผ่าน
การอบรมหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ 
(One Plan) ของปลัดอ าเภอในพื ้นที ่กลุ ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีผลต่อระดับความรู้                    
ความเข้าใจในการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาพื ้นที ่ (One Plan) ซึ ่งเมื ่อเปรียบเทียบ                    
ความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุด (Least-Significant Difference: LSD) พบว่า 
(1) ปลัดอ าเภอที่เคยมีประสบการณ์ในการจัดท าแผนพัฒนาอ าเภอหรือ การจัดท าแผนงาน/โครงการ 
จ านวน 11 – 20 ปี มีระดับความรู้ความเข้าใจมากกว่าปลัดอ าเภอที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการจัดท า
แผนพัฒนาอ าเภอหรือการจัดท าแผนงาน/โครงการและปลัดอ าเภอที่เคยมีประสบการณ์ในการจัดท า
แผนพัฒนาอ าเภอหรือการจัดท าแผนงาน/โครงการ จ านวน 1 - 10 ปี (2) ปลัดอ าเภอที่ผ่านการอบรม
หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาพ้ืนที่ (One Plan) 
มากกว่า 4 ครั้ง มีระดับความรู้ความเข้าใจมากกว่าปลัดอ าเภอที่ไม่เคยผ่านการอบรมหรือการประชุม
เช ิงปฏิบัต ิการที ่เก ี ่ยวข้องกับการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาพื ้นที ่ (One Plan) และ
ปลัดอ าเภอที่ผ่านการอบรมหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนและประสาน
แผนพัฒนาพื้นที่ (One Plan) จ านวน 1 – 2 ครั้ง และ 3 – 4 ครั้ง 
 นอกจากนี้พบว่าปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับ ระดับการศึกษาสูงสุด อายุราชการ                     
ของปลัดอ าเภอในพื้นที ่กลุ ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ไม่มีผลต่อระดับความรู ้ความเข้าใจ                    
ในการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ (One Plan)  
 
ค าส าคัญ:  ความรู้ความเข้าใจ, การจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ (One Plan)   
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บทน า 
 
ด้วยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ ่มจังหวัดแบบบูรณาการ              

พ.ศ. 2551 ก าหนดให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด โดยใช้แนวทาง
การบูรณาการเชิงพื้นที่ (Area-Based) ซึ่งให้ความส าคัญกับการน าปัญหาความต้องการเชิงพื้นที่                 
มาก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่แผนงาน/โครงการต้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย
รัฐบาล และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ สอดคล้องกับนโยบายในการจัดท า
แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดของคณะกรรมการบูรณาการนโยบายการพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.)              
ซ ึ ่งม ีนายกร ัฐมนตรี เป ็นประธาน โดยก าหนดให้ใช ้กระบวนการประชาคมแบบมีส ่วนร่วม                   
ของทุกภาคส่วนหรือการจัดเวทีระดมความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที ่ให้เกิดความเชื ่อมโยง
สอดคล้องกันในทุกระดับเป็นแผนเดียวกัน (One Plan) (ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย.              
ส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด, 2562) ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย                    
ว่าด้วยการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอ าเภอและต าบล พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลใช้
บังคับเมื ่อวันที ่ 12 มิถุนายน 2562 มีวัตถุประสงค์เพ่ื อปรับปรุงกลไกการจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาในระดับพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมไปถึงยกระดับคุณภาพแผน
ในระด ับพ ื ้ นท ี ่  ให ้ม ี ล ั กษณะเป ็นแผนเด ียวก ัน  ( One Plan) และเพ ื ่ อก  าหนดแนวทาง                             
การสนับสนุน ควบคุม และก ากับติดตามการจั ดท าและประสานแผนพัฒนาในระดับพื ้นที่                      
ซึ ่งแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาในระดับพื ้นที ่จะเริ ่มตั ้งแต่แผนพัฒนาหมู ่บ้าน                 
แผนชุมชน แผนชุมชนระดับต าบล (แผนพัฒนาต าบล) แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาอ าเภอ                      
โดยผลลัพธ์จะท าให้แผนพัฒนาในระดับพ้ืนที่มีคุณภาพสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน              
ในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง มีงบประมาณสนับสนุนการจัดท าแผน และการน าแผนงาน/โครงการบรรจุ                 
ไว้ในแผนของส่วนราชการ แผนของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                      
หรือ แผนของหน่วยงานอื่น ๆ และมีการก ากับ ติดตามการจัดท าและประสานแผนพัฒนาในระดับ
พ้ืนที่ และการประเมินผลคุณภาพแผน เพ่ือปรับปรุงคุณภาพให้สอดคล้องกับความต้องการและปัญหา
ของประชาชนในพื้นที่ และไม่เกิดความซ ้าซ้อนของแผนงาน/โครงการอันที่จะก่อให้เกิดปัญหาตามมา 
ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย โดยส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้บูรณาการร่วมกับกรมการปกครอง 
กรมการพัฒนาชุมชน และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดท า
แผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ (One Plan) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอ าเภอ
และต าบล พ.ศ. 2562 แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาพ้ืนที่ทุกภาค
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ของประเทศ เมื ่อปี พ.ศ. 2562 - 2563 ที ่ผ่านมา โดยกลุ ่มเป้าหมายที่ส าคัญของการอบรมคือ
ปลัดอ าเภอ 
 ส าหรับปลัดอ าเภอ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534                 
มาตรา 63 ก าหนดให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือนายอ าเภอ อีกทั้งบทบาทหน้าที่ของปลัดอ าเภอ              
ย ังแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ภารกิจตามนโยบายรัฐบาล ภารกิจหน้าที ่ตามนโยบายของ                    
กรมการปกครองและกระทรวงมหาดไทย และภารกิจที ่ต้องบูรณาการร่วมกับกระทรวงอื ่น ๆ               
รวมไปถึงในเรื่องการจัดท าแผนงาน/โครงการ ต้องมีการประสานการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการในระดับพื ้นที ่ และให้ค าปรึกษาแนะน าเกี ่ยวกับการจัดท า
แผนพัฒนาต าบล หมู่บ้าน รวมไปถึงปลัดอ าเภอยังมีบทบาทเป็นประธานคณะกรรมการบริหารงาน
ต าบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.) อีกทั ้งเป็นรองประธานกรรมการ/กรรมการและเลขานุการ                    
ในคณะกรรมการบริหารงานอ าเภอแบบบูรณาการ (ก.บ.อ.) ซึ่งภายใต้แนวคิด “การบริหารราชการ
แบบบูรณาการ” ปลัดอ าเภอในฐานะที่เป็นเหลือเป็นผู ้ช่วยนายอ าเภอ จึงต้องเป็นผู ้น าในการ                 
บูรณาการงานในพื้นที ่เพื่อน านโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ (กองวิชาการและ
แผนงาน กรมการปกครอง, 2558, น. 4) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงบทบาทที่ส าคัญของปลัดอ าเภอในการ
จัดท าแผนและประสานแผนการพัฒนาในระดับพื้นท่ี 
 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจงัหวัด               
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและก าหนดจังหวัดเป็นศู นย์ปฏิบัติการ                   
ของกลุ่มจังหวัด (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ประกอบไปด้วย 5 จังหวัด 47 อ าเภอ 
ได้แก่ จังหวัดตาก จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอุตรดิตถ์ มีเนื้อที่
รวมประมาณ 54,325.604 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 33,935,737 ไร่ ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือ
ตอนล่างของประเทศไทย มีศักยภาพเป็นแหล่งผลิตทางการเกษตร คือ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อย
โรงงานมันส าปะหลัง ถั่วเหลือง และไม้ผลที่จังหวัดอุตรดิตถ์ นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงกับ
ประเทศเพื ่อนบ้านตามแนวพัฒนา East-West Economic Corridor โดยมีพิษณุโลกเป็นเม ือง
ศูนย์กลางความเจริญรองรับการเป็นศูนย์กลางบริการสี่แยกอินโดจีน มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมรดกโลก                  
เชิงประวัติศาสตร์สุโขทัยและศรีสัชนาลัย แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและ เชิงนิเวศ และประเพณี
วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ ส าหรับบริการพื ้นฐานมีโครงข่ายคมนาคมทั้งการขนส่งทางอากาศ                 
ทางบก ทางรถไฟที่จะสนับสนุนการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า มีแหล่งเก็บกักน ้าขนาดใหญ่ 3 แห่ง คือ 
เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก เขื่อนแควน้อยบ ารุงแดน จังหวัดพิษณุโลก และเขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดติถ์ 
รวมทั้งมีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีศักยภาพในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์ความรู้
ในการพัฒนาพื้นที่ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 จะมุ่งเน้นการเสริมจุดแข็งที่มี
ศักยภาพทางการเกษตร การค้าการลงทุน และการท่องเที่ยว โดยต่อยอดการพัฒนาด้วยฐานความรู้
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และเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตเดิม พร้อมทั้งแก้ไข
จุดอ่อนด้านการผลิต ทรัพยากรมนุษย์ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนการใช้
โอกาสด้านศักยภาพที ่ต ั ้งที ่สามารถเชื ่อมโยงระหว่างภาคและเชื ่อมโยงการพัฒนาตามแนว                     
North-South Economic Corridor และ East-West Economic Corridor และประต ู เช ื ่อมโยง               
สู่ชายแดน ซึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาดังกล่าวต้องผ่านกลไกการมีส่วนร่วมในการพัฒนาทั้งในระดับ 
หมู่บ้าน/ชุมชน ต าบล อ าเภอ และจังหวัด เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้น ผู้ศึกษาวิจัยจึงมีความสนใจและต้องการที่จะศึกษา                     
ถึงประเด็นเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ (One Plan)                   
ของปลัดอ าเภอในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 เพื่อที่จะได้น าข้อมูลที่ได้มาประยุกต์ใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาในระดับพ้ืนที่ต่อไป 
 

ค าถามการวิจัย 
 

1)  ปลัดอ าเภอในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีความรู้ความเข้าใจในการจัดท า
แผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ (One Plan) อยู่ในระดับใด 

2)  ปัจจัยส่วนบุคคล เช่น อายุ ระดับ อายุราชการ ระดับการศึกษาสูงสุด ประสบการณ์               
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนงาน/โครงการ และการผ่านการอบรมหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ                 
ที ่เกี ่ยวข้องกับการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาพื ้นที ่ (One Plan) มีผลต่อระดับความรู้                 
ความเข้าใจหรือไม ่
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1)  เพื่อศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ 
(One Plan) ของปลัดอ าเภอในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 

2)  เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าแผนและประสาน
แผนพัฒนาพื้นที่ (One Plan) ของปลัดอ าเภอในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
  

ในการศึกษาวิจัย เรื่อง ความรู้ความเข้าใจในการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ 
(One Plan) ของปลัดอ าเภอในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 โดยผู้วิจัยได้ท าการศึกษา
ค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ โดยสรุป ดังนี้ 
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1)  แนวคิดและความหมายเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ 
 เกษม วัฒนชัย (2544) ได้ให้ความหมายของความรู้ว่า เป็นการรวบรวมความคิดของ มนุษย์ 
จัดให้เป็นหมวดหมู่และประมวลสาระที่สอดคล้องกัน โดยน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ ดังนั้นสิ่งที่เป็น 
สาระที่สอดคล้องกัน โดยน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ ดังนั้นสิ่งที่เป็นสาระในระบบข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้            
โรเซนเบิร์ก และโฮว์แลนด์ (Rosenberg & Hovland 1960 อ้างถึงใน นวรัตน์ พัฒโนทัย, 2556)               
ได้อธิบายความหมายของค าว่า “การเข้าใจ” ว่าหมายถึง ความรับรู้ ความนึกคิด และความเชื่อตาม
แนวทัศนคติ  ซึ ่งสิ ่งเหล่านี ้สามารถแสดงออกมาได้โดยค าถามซึ ่งอยู ่ในรูปการพิมพ์หรือค าพูด 
ตัวอย่างเช่น ถ้าผู้ที่สนใจอยากจะรู้ว่า ประชาชนมีความเข้าใจต่อเรื่องใด ๆ ผู้นั้นก็สามารถส ารวจความ
เข้าใจ/ความคิดเห็น โดยการสัมภาษณ์หรือกรอกแบบสอบถาม เป็นต้น  ซึ่งในเรื่องของระดับความรู้ 
เบนจามิน เอส บลูม (Bloom, 1956 อ้างถึงใน ชญานิศ ปลื้มอุดม, 2557) ได้แยกระดับความรู้ไว้ 6 
ระดับ คือ 1) ความรู้ (Knowledge) 2) ความเข้าใจหรือความคิดรวบยอด (Comprehension) 3) 
การน าไปใช้ (Application) 4) การวิเคราะห์ (Analysis) 5) การสังเคราะห์ (Synthesis) และ 6) การ
ประเมินผล (Evaluation)  

ทั้งนี้ บุคคลต่างมีความรู้ ความเข้าใจ ในสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับสภาพสถานการณ์
และของแต่ละบุคคล ซึ่งปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลต่อความความรู้ความเข้าใจที่ส าคัญซึ่ง สรรพวุฒิ พิพัฒ
พันธ์ (2538, อ้างถึงใน ศยามล สืบเนื ่อง , 2557) ได้สรุปปัจจัยที ่มีอิทธิพลต่อความคิดเห็นซึ ่งมี
ความสัมพันธ์กับความรู้ไว้ 2 ปัจจัย ที่มีลักษณะคล้ายกัน คือ (1) ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย 
ระดับการศึกษา ความเชื ่อ สถานภาพทางสังคม และประสบการณ์ (2) ปัจจัยด้านสิ ่งแวดล้อม 
ประกอบด้วย ครอบครัว กลุ่มและสังคมท่ีเกี่ยวข้อง สื่อมวลชน  
 โดยจากการศึกษาข้างต้น ผู ้ว ิจ ัยจึงสามารถสรุปความหมายของ ความรู ้ความเข้าใจ            
ว่าหมายถึง การออกโดยวิธีการจ าหรือระลึกได้ ในเนื้อหาสาระ เรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งเป็นผลที่เกิดจาก
กระบวนการเรียนรู้ และการน าความรู้ ที่มีไปประยุกต์ใช้โดยผ่านการใช้ความสามารถทางปัญญา  
จากการศึกษารวบยอด แนวคิดเก่ียวกับความรู้ และแนวคิดเก่ียวกับความเข้าใจ ความสามารถที่แสดง
ว่าจ าได้และระบุได้ถึง ความถูกต้องเกี่ยวกับเนื้อหาสาระในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ทั้งนี้ ในเรื่องความรู้และ
ความเข้าใจของแต่ละบุคคลจะต้องท าการวัดความรู้ซึ่ง สมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ และคณะ (อ้างถึงใน  
แสงจันทร์ โสภากาล, 2550) ได้น าเสนอแนวคิดในด้านวิธีการวัดความรู้ที่ไว้ว่า วิธีการวัดผลความรู้
กระท าได้หลายวิธี โดยที่นิยมปฏิบัติกันทั่วไป คือ การวัดโดยการใช้แบบทดสอบ และเป็นแบบทดสอบ
ชนิด เลือกตอบ (Multiple Choice Tests) เป็นส่วนใหญ่เพราะเป็นแบบทดสอบที่วัดได้รอบด้าน 
สามารถ วัดผลของการเรียนรู้ได้หลายอย่าง 

2)  แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผน 
 Simmons (อ้างถึงใน ธงชัย สันติวงษ์, 2540, น. 138) ได้ให้ความหมายของการวางแผน               
ไว้ว่าการวางแผนหมายถึง งานที่ต้องปฏิบัติของผู ้บริหารแต่ละคนคือการก าหนดวัตถุประสงค์                     
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การจูงใจและสื่อความหมาย การวัดผลงาน และการพัฒนาบุคลากร เป็นกระบวนการบริหารงาน                  
ที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมทุกกิจกรรมของงาน และมุ่งสู่อนาคต ซึ่งส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหาร
ราชการจังหวัด (2561, น. 20) ได้อธิบายถึงกระบวนการวางแผน คือ กระบวนการในการก าหนด
วัตถุประสงค์และวิธีการด าเนินงานว่าจะด าเนินการอย่างไรให้บรรลุวัตถุประสงค์ซึ่งการวางแผนนั้น
จะต้องเป็นสิ่งส าคัญเนื่องจากการวางแผนจะเป็นกรอบก าหนดวิธีการด าเนินงานและช่วยก าหนด
ขอบเขตอ านาจหน้าที ่ผู ้ร ับผิดชอบการด าเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีความชั ดเจน เกิดการ
ประสานงานท างานเป็นทีม องค์กรพัฒนาไปอย่างมีทิศทาง และยังช่วยให้การบริหารทรัพยากร                
ขององค์กรไปเป็นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนั้น การวางแผนยังเป็นกลไกในการระดม
ทรัพยากรในการบริหารเป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการก ากับดูแลติดตามและทราบถึงปัญหาและ
อุปสรรคการปฏิบัติงานขององค์กรท าให้ผู้บริหารสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดและทันท่วงที  
ทั้งนี้ ลักษณะของการวางแผนที่ดี ต้องประกอบด้วย มีความคล่องตัว (Flexibility) มีความครอบคลุม
(Comprehensiveness) ระยะเวลาแผน (Time Spam) มีความคุ้มค่า (Cost Effectiveness)  มีความ
ชัดเจน (Celerity or Specificity) เป็นรูปแบบตามพิธีการ (Formality) มีเหตุมีผล (Rationality) มี
ความสอดคล้อง (Relevance) แผนที่ดีจะต้องอยู่ในกรอบของวัตถุประสงค์ และนโยบายที่ก าหนดไว้ 
มีลักษณะปกปิด (Confidentiality) มีลักษณะเน้นอนาคต (Future Oriented) และมีความต่อเนื่อง 
(Continuous Process) (ส านักงานอ านวยการประจ าศาลอุทธรณ์ภาค 4, 2558, น. 8 - 9) 
 ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้สืบค้นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วพบว่ายังไม่พบเอกสารงานวิจัยใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นการศึกษาวิจัยในเรื่องกระบวนการจัดท าแผนในระดับต่าง ๆ และเรื่องความรู้
ความเข้าใจในเรื ่องอื ่น ๆ ที ่ไม่เกี ่ยวข้องกับการจัดท าแผนหรือการประสานแผนพัฒนาพ้ื นที่                 
และการศึกษาวิจ ัยเร ื ่องความรู ้ความเข้าใจในการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาพื ้นที่                  
(One Plan) ของปลัดอ าเภอในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 เป็นเรื ่องใหม่ จึงยังไม่พบ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่าว 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
  
 ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการศึกษาวิจัย โดยมีประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ปลัดอ าเภอ ที่ปฏิบัติ
ราชการ ณ ที่ท าการปกครองอ าเภอในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 จ านวน 47 อ าเภอ               
ใน 5 จังหวัด ประกอบไปด้วย จังหวัดตาก จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย และ
จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งใช้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 188 คน โดยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 
แบบสอบถามปลายปิดและปลายเปิด เนื้อหาประกอบไปด้วย 3 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของ
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ผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบไปด้วย จังหวัดที่รับราชการ เพศ อายุ ระดับ ระดับการศึกษาสูงสุด อายุ
ราชการ ประสบการณ์ในการจัดท าแผนพัฒนาอ าเภอหรือการจัดท าแผนงาน/โครงการ และข้อมูลการ
เข้าร่วมอบรมหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการที่เก่ียวข้องกับการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาพ้ืนที่ 
(One Plan) ตอนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่                    
(One Plan) ของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยเป็นแบบทดสอบวัดระดับความรู้ความเข้าใจที่สร้างค าถาม
จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอ าเภอ
และต าบล พ.ศ. 2562 จ านวน 25 ข้อ ซึ่งผู้ศึกษาก าหนดข้อที่ตอบถูก ให้ 1 คะแนน และข้อที่ตอบผิด 
ให้ 0 คะแนน และตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ (One 
Plan)รายละเอียดแบบสอบถามปรากฏตามภาคผนวก ซึ ่งการวิเคราะห์ผลการศึกษาจากการ
ศึกษาวิจัย ครั้งนี้ผู้วิจัยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการวิจัย ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

1)  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ จังหวัดที่รับราชการ เพศ อายุ ระดับ ระดับ
การศึกษาสูงสุด อายุราชการ ประสบการณ์ในการจัดท าแผนพัฒนาอ าเภอหรือการจัดท าแผนงาน/
โครงการ และข้อมูลการเข้าร่วมอบรมหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนและ
ประสานแผนพัฒนาพื้นที ่ (One Plan) ใช้สถิติเชิงพรรณนา คือ ค่าร้อยละ (Percentage) และ
ค่าความถ่ี (Frequency)              

2)  ระดับความรู้ความเข้าใจในการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ (One Plan) 
ของปลัดอ าเภอในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ใช้วิธีการหาความถี่ (Frequency) และสรุป

ออกมาค่าร้อยละ (Percentage) และน าผลข้อมูลที ่ได้มาหาค่าเฉลี ่ย �̅� และค่าส่วนเบี ่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  

3)  วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามกับ
ระดับความรู้ความเข้าใจในการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาพ้ืนที่ (One Plan) ของปลัดอ าเภอ

ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ด้วยค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย �̅� และค่าการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูล (One-Way ANOVA) ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 หากพบ
ความแตกต่างก็จะท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้วิธี Least Significant Difference 
(LSD) 

4)  วิเคราะห์ข้อมูลข้อเสนอแนะเกี ่ยวกับการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาพื ้นที่              
(One Plan) โดยท าการประมวลสรุปผลค าตอบเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ    
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ผลการศึกษา 
 
 1)  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป ็นเพศชาย จ  านวน 113 คน คิดเป ็นร ้อยละ 60.10                  
มีอายุระหว่าง 25 – 30 ปี จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 21.81 ส่วนใหญ่ปฏิบัติราชการในต าแหน่ง
ปลัดอ าเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง) ระดับปฏิบัติการ จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 39.36                  
ส าเร็จการศึกษาสูงสุด ระดับปริญญาตรี จ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 55.31 และมีอายุราชการ
ระหว่าง 1 – 5 ปี จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 39.36 

2)  ข้อมูลประสบการณ์ในการจัดท าแผนพัฒนาอ าเภอหรือการจัดท าแผนงาน/โครงการ 
และการอบรมหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนา
พื้นที่ (One Plan) 
 ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยมีประสบการณ์ในการจัดท าแผนพัฒนาอ าเภอหรือ                   
การจัดท าแผนงาน/โครงการ ระยะเวลาระหว่าง 1 – 10 ปี จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 57.98
และส่วนใหญ่ไม่เคยผ่านการอบรมหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการที่เกี ่ยวข้องกับการจัดท าแผน                       
และประสานแผนพัฒนาพื้นที่ (One Plan) จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 51.60      

3)  ระดับความรู้ความเข้าใจผู้ตอบแบบสอบถาม อธิบายแยกตามประเด็นค าถามวัด
ความรู้ความเข้าใจ ดังนี้  
 ประเด็นที่ 1  การจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนพัฒนาชุมชน 
 พบว่ามีค่าเฉลี่ยคะแนนอยู ่ที ่ 3.50 (จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน) และมีค่าส่วนเบี ่ยงเบน
มาตรฐานอยู่ที่ 0.98 โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ร้อยละ 96.81 ทราบว่าข้อมูลพื้นฐานในการ
น ามาจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ข้อมูล
ความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลจากเวทีประชาคมหมู่บ้าน  
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ร้อยละ 59.04 ขาดความเข้าใจในเรื่องของบทบาทภารกิจ 
เนื่องจากเข้าใจว่าส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอเป็นองค์กรหลักที่รับผิดชอบในการบูรณาการจัดท า
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนพัฒนาชุมชน ซึ่งข้อเท็จจริงแล้วคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นองค์กรหลักท่ี
รับผิดชอบในการ บูรณาการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน 
 ประเด็นที่ 2  การจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาต าบล 
 พบว่ามีค่าเฉลี่ยคะแนนอยู ่ที ่ 3.52 (จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน) และมีค่าส่วนเบี ่ยงเบน
มาตรฐานอยู่ที่ 1.04 โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ร้อยละ 84.04 ทราบว่าการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่นายอ าเภอแต่งตั้งจ านวนไม่เกิน 5 คน ในคณะกรรมการบริหารงานต าบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.)
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ต้องค านึงถึงผู้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนในระดับต าบล หรือมีประสบการณ์ใน
การจัดท าแผนพัฒนาต าบล  
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ร้อยละ 42.02 ขาดความเข้าใจในเรื่องของบทบาทภารกิจ 
เนื ่องจากเข้าใจว่า คณะกรรมการบริหารงานต าบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.) มีอ านาจหน้าที่            
ในการรวบรวมเฉพาะแผนพัฒนาหมู่บ้าน/แผนพัฒนาชุมชนเพื่อใช้ประกอบการจัดท าแผนพัฒนา
ต าบล ซึ่งข้อเท็จจริงแล้วต้องรวบรวมทั้งแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชน และแผนพัฒนาท้องถิ่น               
ในต าบล เพ่ือใช้ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาต าบล 
 ประเด็นที่ 3  การจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาอ าเภอ 
 พบว่ามีค่าเฉลี่ยคะแนนอยู่ที ่ 7.29 (จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน) และมีค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานอยู่ที่ 1.33 โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ร้อยละ 90.43 ทราบว่าการจัดท าแผนความ
ต้องการระดับอ าเภอ ต้องจัดกลุ่มโครงการตามประเด็นการพัฒนาของแผนพัฒนาจังหวัด  
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ร้อยละ 67.02 ขาดความเข้าใจในเรื่องบทบาทหน้าที่ เนื่องจาก
เข้าใจว่า เมื่อนายอ าเภอให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาอ าเภอ คณะกรรมการบริหารงานอ าเภอแบบ
บูรณาการ (ก.บ.อ.) สามารถประกาศใช้แผนพัฒนาอ าเภอ เพื่อให้ทุกภาคส่วนน าไปใช้ เป็นแนวทาง
การพัฒนาพื้นที ่ต ่อไป ซึ ่งข้อเท็จจริงแล้วผู ้ว ่าราชการจังหวัดเป็นผู ้พิจารณาให้ความเห็นชอบ
แผนพัฒนาอ าเภอ 
 ประเด็นที่ 4 การบูรณาการและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที ่ / การสนับสนุนการ
ด าเนินการ และการก ากับดูแล 
 พบว่ามีค่าเฉลี ่ยคะแนนอยู่ที ่ 3.29 (จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน) และมีค่าส่วนเบี ่ยงเบน
มาตรฐานอยู ่ที ่ 1.20 โดยผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ร้อยละ 90.96 ทราบว่าจังหวัดจัดท า
แผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด โดยน าแผนพัฒนาอ าเภอ แผนความ
ต้องการระดับอ าเภอ แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  มาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาที่บูรณาการ
ร่วมกัน  
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ร้อยละ 64.36 ขาดความเข้าใจในเรื่องบทบาทหน้าที่ เนื่องจาก
เข้าใจว่า ในการก ากับดูแล นายอ าเภอมีอ านาจหน้าที่พิจารณาให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเป็น
ผู้ด าเนินการ ในกรณีที่มีความซ ้าซ้อนกันในเรื่องงบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้ด าเนินการหรือ
โครงการ ซึ่งข้อเท็จจริงแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแล และให้ค าแนะน าที่เป็น
ประโยชน์ในการพิจารณาให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเป็นผู้ด าเนินการ ในกรณีที่มีความซ ้าซ้อนกัน
ในเรื่องงบประมาณ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้ด าเนินการหรือโครงการ 
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 ซึ ่งสามารถสรุปผลความรู ้ความเข้าใจในการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่              
(One Plan) ของปลัดอ าเภอในพื ้นที ่กลุ ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 โดยมีค่าเฉลี ่ยคะแนน                      
อยู่ที่ 17.60 (จากคะแนนเต็ม 25 คะแนน) และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ท่ี 2.67 
 4)  ข้อมูลข้อเสนอแนะ 
 สรุปประเด็นในข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  1)  มีความคิดเห็นว่าปัญหาหลักในการจัดท าแผนในทุกระดับ ขาดการบูรณาการ
ร่วมกันอย่างจริงจังของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน อีกท้ังบุคลากรในการด าเนินการไม่เพียงพอ 
และไม่มีงบประมาณในส่วนของอ าเภอและต าบลที่เพียงพอในการไปด าเนินการตามข้ันตอน 
  2)  ควรให้ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอเป็นฝ่ายเลขานุการในการจัดท าแผนตั้งแต่
แผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนพัฒนาต าบล จนถึงแผนพัฒนาอ าเภอ เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การจัดท าแผนพัฒนาในระดับพ้ืนที่ทุกระดับยกเว้นแผนพัฒนาท้องถิ่น  
  3)  การจัดท าแผนพัฒนาอ าเภอที่ผ่านมาหลายสิบปีไม่เคยถูกน าไปใช้ เนื่องจาก
อ าเภอไม่ใช่หน่วยรับงบประมาณ และการจัดท าแผนนั้น ไม่มีกฎหมายรองรับจึงไม่มีผลบังคับใช้              
ไม่คุ้มค่าและเกิดประโยชน์ ฉะนั้น ควรที่จะยกเลิกการจัดท าแผนพัฒนาอ าเภอ หรือ ผลักดันให้เข้าสู่
ระบบกฎหมายให้มีผลบังคับใช้อย่างจริงจัง 
 5)  การตอบค าถามงานวิจัย 
 ค าถามงานวิจัยที่ 1 ปลัดอ าเภอในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีความรู้ความ
เข้าใจในการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ (One Plan) อยู่ในระดับใด 
 พบว่าปลัดอ าเภอในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีค่าเฉลี่ยคะแนน อยู่ที่ 17.60             
มีคะแนนสูงสุดที ่ 24 คะแนน ต ่าสุด 12 คะแนน โดยปลัดอ าเภอส่วนใหญ่มีความรู ้ความเข้าใจ               
อยู ่ในระดับปานกลาง จ านวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 76.07 รองลงมามีความรู ้ความเข้าใจ                
อยู่ในระดับมาก จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 22.87 และท้ายสุดคือมีความรู้ความเข้าใจอยู่ใน       
ระดับน้อย จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.06  
 ค าถามงานวิจัยที่ 2 ปัจจัยส่วนบุคคล เช่น อายุ ระดับ ระดับการศึกษาสูงสุด อายุราชการ 
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนงาน/โครงการ และการผ่านการอบรมหรือการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาพ้ืนที่ (One Plan) มีผลต่อระดับ
ความรู้ความเข้าใจหรือไม่ 
 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) พบว่าปัจจัยส่วนบุคคล 
ได้แก่ อายุ ระดับ ระดับการศึกษาสูงสุด อายุราชการ ของปลัดอ าเภอในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1 ที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อระดับความรู้ความเข้าใจในการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนา
พื้นที่ (One Plan) และพบว่าประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนงาน/โครงการ และการผ่าน
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การอบรมหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ 
(One Plan) ของปลัดอ าเภอในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับ
ความรู้ความเข้าใจในการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ (One Plan) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบ
ความแตกต่างรายคู ่ด ้วยวิธ ีผลต่างน ัยส าคัญน้อยที ่ส ุด (Least-Significant Difference: LSD) 
ปรากฏผลดังนี้ (1) ปลัดอ าเภอที่เคยมีประสบการณ์ในการจัดท าแผนพัฒนาอ าเภอหรือการจัดท า
แผนงาน/โครงการ จ านวน 11 – 20 ปี มีระดับความรู้ความเข้าใจมากกว่าปลัดอ าเภอที่ไม่เคยมี
ประสบการณ์ ในการจัดท าแผนฯ และปลัดอ าเภอที่เคยมีประสบการณ์ในการจัดท าแผนฯ จ านวน             
1 - 10 ปี (2) ปลัดอ าเภอที่ผ่านการอบรมหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผน
และประสานแผนพัฒนาพื้นที่ (One Plan) มากกว่า 4 ครั ้ง มีระดับความรู ้ความเข้าใจมากกว่า
ปลัดอ าเภอที่ไม่เคยผ่านการอบรมหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ และปลัดอ าเภอที่ผ่านการอบรม
หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จ านวน 1 – 2 ครั้ง และ 3 – 4 ครั้ง 
 

ข้อเสนอแนะ 
 
 1)  ข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้ 
 จากผลการศึกษาพบว่าปลัดอ าเภอในพื้นที ่กลุ ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีความรู้              
ความเข้าใจในการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที ่ (One Plan) อยู ่ในระดับปานกลาง 
ประกอบกับประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนงาน/โครงการ และจ านวนครั้งที่เข้ารับการ
อบรมหรือการประชุมเชิงปฏิบัติการที่เกี ่ยวข้องกับการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่             
(One Plan) ของปลัดอ าเภอในพื ้นที ่กลุ ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มีผลต่อระดับความรู้                 
ความเข้าใจในการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ (One Plan) จึงเห็นควรน าผลการศึกษา
ดังกล่าวไปพิจารณาในส่วนของของหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง หน่วยงานระดับกรม เช่น ส านั กงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง หรือกรมการพัฒนาชุมชน และหน่วยงานระดับจังหวัด/
อ าเภอ เช่น ส านักงานจังหวัด ที่ท าการปกครองจังหวัด ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ หรือส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ ในการพิจารณาพัฒนาองค์ความรู้ จัดอบรมหรือ
จัดประชุมในลักษณะเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ให้กับบุคลากรที ่เกี ่ยวข้องกับการจัดท าแผน               
และประสานแผนพัฒนาพื ้นที ่ในทุกระดับ  โดยเฉพาะในประเด็นการบูรณาการและประสาน
แผนพัฒนาในระดับพื้นที่ / การสนับสนุนการด าเนินการ และการก ากับดูแล ควรมีการเสริมสร้าง
ความรู ้ความเข้าใจต่อบทบาทหน้าที ่ของนายอ าเภอให้ชัดเจน รวมไปถึงควรเสริมสร้างความรู้                  
ความเข้าใจในประเด็นการจัดท าและประสานแผนพัฒนาหมู่บ้านให้มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น                      
ก็ยิ่งจะส่งผลดีกับการจัดท าแผนพัฒนาในระดับพื้นที่และจะสะท้อนความต้องการของประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 



506 

2)  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
(1)  การศึกษาวิจัยครั ้งต่อไปนอกจากปลัดอ าเภอที่เกี ่ยวข้องกับการจัดท าแผนและ

ประสานแผนพัฒนาพ้ืนที่แล้ว ยังมีบุคลากรในหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน พัฒนา
กร (นักวิชาการพัฒนาชุมชน) นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ฯลฯ จึงเห็นควรศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างดังกล่าว เพื่อสะท้อนความรู้ความเข้าใจในการจัดท า
แผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ (One Plan) ของบุคลากรที่เก่ียวข้องได้อย่างครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

(2)  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระดับความรู้ความเข้าใจของปลัดอ าเภอในพื้นที่ กลุ่ม
จังหวัด หรือจังหวัดอื ่น ๆ เพื ่อที ่จะได้น าผลการวิจัยมาเป็นแนวการพัฒนาความรู ้ความเข้าใจ             
ในการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ (One Plan) ได้ครอบคลุมและชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
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ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการท างานที่ส่งผลตอ่ความผูกพันของพนักงาน 

กรณีศึกษา : พนักงานบริษัท เมอืงไทยแคปปิตอล จ ากัด(มหาชน)  
ในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น 

 
มาโนชน์  เลิศล ้า* 

 

บทคัดย่อ 
 
  การค้นคว้าอิสระเรื่อง ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการท างานที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงาน
กรณศีึกษาพนักงานบริษัทเมืองไทยแคปปิตอล จ ากัด(มหาชน) ในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่นมีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาระดับความผูกพันของพนักงานที่มีผลต่อองค์กร ด้านปัจจัยส่วนบุคคล ความส าเร็จในการ
ท างานของบุคคล การได้รับการยอมรับนับถือ ลักษณะงาน ความรับผิดชอบ ความก้าวหน้า สวัสดิการ
และค่าตอบแทน โอกาสก้าวหน้าในอนาคต ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานสถานะทางอาชีพ นโยบาย
และการบริหาร สภาพการท างาน ความเป็นอยู่ส่วนตัว ความมั่นคงในการท างาน วิธีการปกครอง
ผู้บังคับบัญชา  

จากการศึกษาพบว่าปัจจัยแรงจูงใจในการท างานของพนักงานบริษัทเมืองไทยแคปปิตอล 
จ ากัด(มหาชน) ในจังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วยทั้งหมด 14 ด้าน ได้แก่ ด้านการได้รับการยอมรับนับ
ถืออยู่ในระดับมาก รองลงมาด้านลักษณะของงาน  ด้านความส าเร็จในการท างานของบุคคล ด้าน
ความเจริญก้าวหน้า ด้านสภาพการท างาน ด้านนโยบายและการบริหารด้านความมั่นคงในการท างาน 
ด้านความรับผิดชอบ ด้านวิธีการปกครองของผู้บังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ด้าน
ความเป็นอยู ่ส ่วนตัว ด้านสถานะทางอาชีพ ด้านสวัสดิการและค่าตอบแทน และด้านโอกาส
ความก้าวหน้าในอนาคตตามล าดับ ทั้งนี้มีเพียงด้านโอกาสก้าวหน้าในอนาคต (Beta = 0.080) 

รองลงมา ด้านความเจริญก้าวหน้า (Beta = 0.004) และด้านสถานะทางอาชีพ (Beta = -
0.037) กล่าวคือ ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการท างานทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านความเจริญก้าวหน้า ด้านโอกาส
ก้าวหน้าในอนาคต และด้านสถานะทางอาชีพ ที่มีความผูกพันต่อองค์กรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ระดับ 0.05 และปัจจัยด้านความผูกพันมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ไม่คิดที่จะลาออกจากองค์กรนี้ในตอนนี้ 
เพราะมีความผูกพันกับเพื่อนร่วมงานกับองค์กรนี้อยู่ รองลงมาคือมีความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เข้ามา

 
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ท างานเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรนี้ มีความยินดีและพร้อมที่จะตอบแทนบุญคุณองค์กรนี้ด้วยการท าทุก
อย่างเพ่ือให้องค์กรนี้ก้าวหน้าและประสบความส าเร็จ ไม่เคยคิดที่จะย้ายงานเพ่ือไปร่วมงานกับองค์กร
คู่แข่ง มีความรู้สึกล าบากใจและคิดทบทวนอย่างละเอียดถี่ถ้วนหากต้องลาออกจากองค์กรนี้ ต้องการ
ที่จะท างานกับองค์กรนี้ต่อไปเพราะว่าได้รับสวัสดิการและผลประโยชน์อย่างเหมาะสม มีความรู้สึกว่า
เพื่อนร่วมงานเปรียบเสมือนเป็นคนในครอบครัวของท่าน มีความรู้สึกว่าองค์กรนี้เปรียบเสมือนเป็น
บ้านของเรา มีความรู้สึกว่าพร้อมที่จะให้ความร่วมมือ ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรโดยไม่มีแม้ใด ๆ 
มีความรู้สึกว่าพร้อมที่จะเสียสละและอุทิศตนในการท างานให้กับองค์กรนี้ มีความคิดว่าองค์กรนี้ให้
สวัสดิการ ค่าตอบแทน และสิ่งต่าง ๆ ที่ต้องการมากกว่าองค์กรอื่นๆ องค์กรนี้สมควรจะได้รับความ
จงรักภักดีถึงแม้ว่าองค์กรอื่น ๆ จะมีข้อเสนอที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์จะไม่คิดที่จะลาออกจาก
องค์กรในตอนนี้ ความแตกต่างทางด้านเงินเดือนและสวัสดิการอ่ืน ๆ ไม่มีผลต่อการตัดสินใจให้เปลี่ยน
งานใหม่ได้ ความคิดที่จะท างานกับองค์กรนี้ไปจนเกษียณอายุ แม้ว่าจะได้รับข้อเสนอสวัสดิการและ
ค่าตอบแทนที่ดีกว่าจากองค์กรอื่น ๆ ก็จะไม่ลาออกจากองค์กรนี้ ตามล าดับ   
 
ค าส าคัญ:  แรงจูงใจ ความผูกพัน พนักงานบริษัทเมืองไทยแคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) 
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บทน า 
 

ปัจจุบันธุรกิจทางด้านการเงินของสถาบันการเงิน มีการแข่งขันท่ีรุนแรง สถาบันการเงินต่างๆ 
มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ราคา และด้านบริการ ออกมาเพื่อกระตุ้นและจูงใจลูกค้า ท่ามกลางการท า
การตลาดที่รุนแรงของสถาบันการเงิน บริษัทเมืองไทยแคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) มีนโยบายขยาย
พื้นที่การให้บริการลูกค้าในรูปแบบสาขาให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ พนักงานจึงถือเป็น
ปัจจัยที่ส าคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนขององค์กร การที่บริษัทฯ ต้องสูญเสียพนักงานที่มีความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ในการท างาน ย่อมส่งผลกระทบกับธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างมาก 
ท าให้การด าเนินงานของบริษัทฯ ติดขัดหลายด้านส่งผลกระทบกับผลประกอบการทีว่างไว้   

จากการที่ผู้ที่วิจัยเป็นส่วนหนึ่งที่ปฏิบัติงานในบริษัทเมืองไทยแคปปิตอล จ ากัด(มหาชน) ใน
พื้นที่จังหวัดขอนแก่น ท าให้ทราบปัญหาหลายอย่างในช่วงเวลาหลายๆ ปีที่ผ่านมาในเรื่องของ
พนักงานที่ลาออกไปท างานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และบริษัทคู่แข่งทางธุรกิจ จนท าให้บริษัทฯไม่
สามารถด าเนินงานต่อได้ เช่น 1) การเปิดหรือขยายสาขาตามแผนธุรกิจที่บริษัทฯ ได้วางแผนไว้ใน 
การขยายหรือเปิดสาขาเพิ่มจะด าเนินการต่อไปไม่ได้ถ้าขาดพนักงานที่มีความพร้อมทั้งด้านความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ 2) งานด้านการบริการลูกค้า เมื่อมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการโดยบริษัทฯจะ
มุ่งเน้นการให้บริการที่เป็นเลิศและสร้างความพึงใจสูงสุดแก่ 3) งานด้านการตลาดหาลูกค้าใหม่ 
ประชาสัมพันธ์ ให้บุคคลทั่วไปให้รู้จักบริษัทฯ 4) งานด้านเอกสารภายในสาขา 5) งานด้านการติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก 6) งานด้านการก ากับดูแล และการบริหารหนี้ที่เกิดจากลูกค้าค้าง
ช าระ 7) การฝึกอบรมพนักงานใหม่ที่รับเข้ามาทดแทนพนักงานที่ลาออกไป ซึ่งต้องเสียเวลา เสีย
งบประมาณ  

โดยจากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาว่าปัจจัยด้านแรงจูงใจใน
การท างานที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงานบริษัทเมืองไทยแคปปิตอล จ ากัด(มหาชน) ในพื้นที่
จังหวัดขอนแก่น จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องศึกษาประเด็นปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงานของ
พนักงานดังกล่าว จนน าไปสู่การลาออกของพนักงานของบริษัทฯ ซึ่งใช้แนวความคิดเรื่องแรงจูงใจใน
การท างานของเฮิร์ซเบิร์ก ในเรื่องเกี่ยวกับปัจจัยสองระดับ คือ ปัจจัยแรงจูงใจในการท างาน ได้แก่  
ความส าเร็จในการท างาน การได้รับการยอมรับนับถือ ลักษณะของงาน ความรับผิดชอบ ความ
เจริญก้าวหน้า ส่วนปัจจัยค ้าจุน ได้แก่ สวัสดิการและค่าตอบแทน โอกาสก้าวหน้าในอนาคต
ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน สถานะทางอาชีพ นโยบายและการบริหาร สภาพการท างาน ความ
เป็นอยู่ส่วนตัว ความมั่นคงในการท างาน และวิธีการปกครองของผู้บังคับบัญชา 
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จากปัจจัยหรือข้อมูลดังกล่าวมีความส าคัญที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงาน และน าไปสู่
การลาออกของพนักงานของบริษัทฯ เพ่ือน าข้อมูลเบื้องต้นมาปรับใช้และเป็นแนวทางส าหรับผู้บริหาร
ในการน าข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาและวางแผนเพ่ือให้บริษัทฯ ประสบความส าเร็จ และเป็นการธ ารงรักษา
ไว้ซึ ่งพนักงานที่มีคุณค่า ที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณภาพในการปฏิบัติงานให้คงอยู่สร้าง
ความส าเร็จให้กับบริษัทฯอย่างยั่งยืนตลอดไป 

 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

1)  เพื่อศึกษาระดับความผูกพันที่มีผลต่อองค์กรของพนักงานบริษัทเมืองไทยแคปปิตอล 
จ ากัด(มหาชน) ในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น 

2)  เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงานบริษัทเมืองไทยแคปปิตอล 
จ ากัด(มหาชน) ในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น 

3)  เพื่อศึกษาปัจจัยความส าเร็จในการท างานของบุคคลที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงาน 
บริษัทเมืองไทยแคปปิตอล จ ากัด(มหาชน) ในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น 

4)  เพื่อศึกษาปัจจัยการได้รับการยอมรับนับถือที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงานบริษัท
เมืองไทยแคปปิตอล จ ากัด(มหาชน) ในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น 

5)  เพ่ือศึกษาปัจจัยลักษณะงานที่มีส่งผลต่อความผูกพันของพนักงานบริษัทเมืองไทย
แคปปิตอล จ ากัด(มหาชน) ในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น 

6)  เพื่อศึกษาปัจจัยความรับผิดชอบที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงานบริษัทเมืองไทย
แคปปิตอล จ ากัด(มหาชน) ในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น 

7)  เพื่อศึกษาปัจจัยความก้าวหน้าที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงานบริษัทเมืองไทย
แคปปิตอล จ ากัด(มหาชน) ในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น 

8)  เพื่อศึกษาปัจจัยสวัสดิการและค่าตอบแทนที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงานบริษัท
เมืองไทยแคปปิตอล จ ากัด(มหาชน) ในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น 

9)  เพื่อศึกษาปัจจัยโอกาสก้าวหน้าในอนาคตที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงานบริษัท
เมืองไทยแคปปิตอล จ ากัด(มหาชน) ในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น 

10)  เพ่ือศึกษาปัจจัยความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงานบริษัท
เมืองไทยแคปปิตอล จ ากัด(มหาชน) ในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น 

11)  เพื่อศึกษาปัจจัยสถานะทางอาชีพที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงานบริษัทเมืองไทย
แคปปิตอล จ ากัด(มหาชน) ในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น 
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12)  เพื่อศึกษาปัจจัยนโยบายและการบริหารที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงานบริษัท
เมืองไทยแคปปิตอล จ ากัด(มหาชน) ในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น 

13)  เพื่อศึกษาปัจจัยสภาพการท างานที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงานบริษัทเมืองไทย
แคปปิตอล จ ากัด(มหาชน) ในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น 

14)  เพ่ือศึกษาปัจจัยความเป็นอยู่ส่วนตัวที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงานบริษัทเมืองไทย
แคปปิตอล จ ากัด(มหาชน) ในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น 

15)  เพื่อศึกษาปัจจัยความมั่นคงในการท างานที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงานบริษัท
เมืองไทยแคปปิตอล จ ากัด(มหาชน) ในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น 

16)  เพื่อศึกษาปัจจัยวิธีการปกครองผู้บังคับบัญชาที่มีผลต่อความผูกพันของพนักงานบริษัท
เมืองไทยแคปปิตอล จ ากัด(มหาชน) ในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
 

การศึกษา “ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการท างานที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงาน กรณีศึกษา 
พนักงานบริษัทเมืองไทยแคปปิตอล จ ากัด(มหาชน) ในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น” ผู้วิจัยได้ท าการศึกษา
ค้นคว้าเกี่ยวกับเอกสาร แนวคิดทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี ่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา 
ดังต่อไปนี้ 

แนวคิดทฤษฎีแรงจูงใจในการท างาน 
แนวคิดทฤษฎีแรงจูงใจในการท างาน (Theories of Motivation) โดยทฤษฎีสองปัจจัยของ 

เฮิร์ซเบิร์ก (Two-Factor Theory) (Herzberg, 1959, pp. 110-111) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับแรงจูงใจ
ในการท างานของบุคคล โดยศึกษาว่าคนเราต้องการอะไรจากการท างาน ค าตอบคือบุคคลต้องการ
ความสุขจากการท างาน สรุปได้ว่า ความสุขจากการท างานนั้น เกิดจากความพึงพอใจ หรือไม่พึงพอใจ
ในการท างานที่ได้ท า โดยความพึงพอใจหรือความไม่พึงพอใจที่ท านั้นไม่ได้มาจากกลุ่มเดียวกันแต่มี
สาเหตุที่ส าคัญมาจากปัจจัยสองกลุ ่ม คือ ปัจจัยจูงใจ (Motivational Factors) และปัจจัยค ้าจุน
(Maintenance Factors) ทฤษฎีของแรงจูงใจของ Herzberg ดังนี้  

1)  ปัจจัยด้านแรงจูงใจ (Motivation Factors) เป็นปัจจัยที ่เกี ่ยวข้องกับงาน
โดยตรงเพื่อจูงใจให้คนชอบและรักงานที่ปฏิบัติเป็นการกระตุ้นให้เกิดความพึงพอใจให้แก่บุคคลใน
องค์กรให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะปัจจัยที่สามารถตอบสนองความต้องการ
ภายในบุคคลได้ด้วยกัน ได้แก่ (1) ความส าเร็จในการท างานของบุคคล โดย(Achievement Needs 
(nach) เมคเคลแลนด์ (McClelland (1953) มีความเชื่อว่ามนุษย์มีความต้องการที่จะท าสิ่งต่าง ๆ ให้
เต็มที่และดีที่สุดเพ่ือความส าเร็จสูงสุด และกล้าที่จะเผชิญกับความล้มเหลว ซึ่งสอดคล้องกับ นภัชชล 
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รอดเที่ยง (2550) กล่าวว่าความส าเร็จในอาชีพเป็นผลทางบวกทางด้านจิตใจและด้านสัมฤทธิ์ผลใน
การท างาน (2) การได้รับการยอมรับนับถือของบุคคลทั่วไป จากการศึกษาของ Foster (1973, p. 
146) กล่าวว่า การที่ประชาชนได้เรียนรู้ผ่านการศึกษาโดยขั้นตอนการรับรู้การยอมรับจะเกิดขึ้นได้
หากมีการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้ การยอมรับเป็นพฤติกรรมของแต่ละบุคคลในการรับเอาสิ่ง
ใหม่มายึดถือปฏิบัติด้วยความเต็มใจ ซึ่งสอดคล้องกับ สุจินดา อ่อนแก้ว (2538) อธิบายว่าการได้รับ
การยอมรับนับถือไม่ว่าจากผู้บังคับบัญชา เพ่ือน หรือจากบุคคลในหน่วยงาน การยอมรับนี้เป็นการยก
ย่องชมเชย แสดงความยินดี การให้ก าลังใจเป็นการแสดงออกถึงการยอมรับในความสามารถในอาชีพ
ที่ปฏิบัติงานอยู่ (3) ลักษณะของงาน โดย ทวีศักดิ์ รองแขวง (2555) กล่าวว่าลักษณะงานคือรูปแบบ
ของงานที่ผู้ปฏิบัติงานต้องใช้ทักษะความสามารถเฉพาะบุคคลจะมีความถนัดในการปฏิบัติงานต่างกัน
ไป งานจึงต้องสอดคล้องกับทักษะความสามารถของแต่ละบุคคลที่จะสามารถปฏิบัติงานนั่นได้อย่าง
ประสบผลส าเร็จ (4) งานที่มีความรับผิดชอบ โดย โสภาพรรณ อักฌราศิวะโรจน์ (2555, น. 58) กล่าว
ว่าการรู้จักหน้าที่และปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์ การรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่น ยอมรับในการกระท า
ของตนทั้งที่เป็นผลดีและผลเสีย ไม่ปัดความผิดให้ผู้อ่ืน และพร้อมที่จะปรับปรุงการกระท าให้ดีขึ้น ซึ่ง
คล้ายกับ อมรวรรณ แก้วผ่อง (2542, น. 65) ความรับผิดชอบ คือคุณลักษณะของบุคคลซึ่งแสดงออก
โดยมีความสนใจเอาใจใส่ตั้งใจจริงที่จะปฏิบัติหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายด้วยความพากเพียร พยายาม 
อดทนต่ออุปสรรคใด ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ (5) ความเจริญก้าวหน้า โดย ณธัชพงศ์  
พิสิษนุพงศ์ (2561) อธิบายว่า การได้มีโอกาสเลื่อนต าแหน่งสูงขึ้นองค์กรสนับสนุนให้พนักงานมี
ความก้าวหน้าในการท างาน สอดคล้องกับ สิริวัชร รักธรรม (2553, น. 10) กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลง
ในบทบาทการท างาน ซึ่งจะส่งผลตอบแทนทั้งทางด้านจิตวิทยาหรือผลตอบแทนที่เกี่ยวข้องโดยตรง
กับการท างาน เช่น การเลื่อนต าแหน่งหรือเงินเดือนตลอดถึงความพึงพอใจในชีวิตความรู้สึกว่าตนเอง
มีค่าที่สุด  

2)  ปัจจัยด้านค ้าจุน (Maintenance Factors) เป็นปัจจัยที่ค ้าจุนให้แรงจูงใจในการ
ท างานของบุคคลมีอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่มีหรือมีในลักษณะไม่สอดคล้องกับบุคคลในองค์กรบุคคลใน
องค์กรจะเกิดความไม่ชอบงานขึ ้น และปัจจัยที่มาจากภายนอกบุคคล ได้แก่ (1) สวัสดิการและ
ค่าตอบแทน โดย สุจิตรา ธนานันท์ (2552,น.3) กล่าวว่า ค่าตอบแทนหมายถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่
องค์กรจ่ายให้แก่ผู้ปฏิบัติงานค่าใช้จ่ายนั้นอาจจะอยู่ในรูปแบบของตัวเงินหรือไม่ใช่ตัวเงินก็ได้ เพ่ือเป็น
ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นการจูงใจให้พนักงานเป็นการส่งเสริม
ขวัญและก าลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน (2) โอกาสความก้าวหน้าในอนาคต โดย อุไรวรรณ จันทรสก์สกุล
ถาวร (2540) กล่าวว่า คนจะเลือกอาชีพเพื่อสนองตอบความต้องการสูงสุดของตนเอง ตลอดจน
ความสามารถและความรู ้ในอาชีพ การเปลี ่ยนแปลงสายอาชีพอาจเกิดขึ ้นได้เสมอหากการ
เปลี่ยนแปลงนั้นน ามาซึ่งความก้าวหน้าได้มากกว่าเดิม สอดคล้องกับที่ เฉลิมพล แก้ววงศ์วัน (2552) 
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อธิบายว่า ความก้าวหน้าและความมั ่นคงในสายอาชีพ คือ การที ่องค์กรหรือหน่วยงานก าหนด
ความก้าวหน้าในอาชีพ การเลื่อนเงินเดือน การเลื่อนต าแหน่ง การสับเปลี่ยนโยกย้ายหน้าที่ ท าให้
บุคคลมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานที่จะพัฒนาความสามารถของตนเอง ให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ 
(3) ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน โดย ศศิกานต์ กาญจนดุลย์ (2560, น. 50) กล่าวว่าความสัมพันธ์ที่
ดีต่อการท างานในองค์กร มีความใกล้ชิดและสนิทสนมกับเพื่อนร่วนงานท าให้ เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อ
กัน สอดคล้องกับ ชุติภภาศ แก้วเพชร และสิญาธร นาคพิน (2562, น. 50) การได้รับการยอมรับนับ
ถือการแสดงความยินดี การให้ก าลังใจ การได้รับความช่วยเหลือซึ่งกันและกันต่ออีกบุคคลภายใน
องค์กร (4) สถานะทางอาชีพ โดย อุณารัตน์ ธรรมมิโกมินทร์ (2543, น. 18-26) กล่าวว่าการประกอบ
อาชีพเป็นภาระหน้าที ่อย่างหนึ ่งของมนุษย์ในอันที ่จะให้ด ารงชีพอยู ่ในสังคมได้อย่างสุขสบาย
พอสมควรตามแต่อัตภาพ สอดคล้องกับ วัชรี ทรัพย์มี (2551, น. 18) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบที่มี
อิทธิพลต่อการเลือกอาชีพ ซึ่งมีทั้งจากภายในบุคคลและองค์ประกอบภายนอกที่มาจากสิ่งแวดล้อม 
(5) นโยบายและการบร ิหารขององค์การ  โดย ซาบาเทียร ์และแมซมาเน ียน Sabatier and 
Mazmanian (1980, น. 538-560) กล่าวว่า กระบวนการในการน าเอานโยบาย พื้นฐานทั่วไปมา
ด าเนินการให้ลุล่วงไปนโยบายพื้นฐานอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย สอดคล้องกับ กล้า ทองขาว (2548, 
น.7) อธิบายว่า กระบวนการจัดการและการประสานกิจกรรม เพื่อน าการเปลี่ยนแปลงไปสู่ผลลัพธ์ที่
พึงประสงค์ให้บรรลุความส าเร็จตรงตามเจตจ านงของนโยบายโดยกลุ่มบุคคลหรือองค์กรภาครัฐหรือ
เอกชน (6) สภาพการท างาน โดย ขวัญลภา กุลสรัลพร (2562, น. 107) ได้อธิบายว่าสภาพการท างาน 
หมายถึง บรรยากาศและสิ ่งแวดล้อมในที่ท างานช่วยเสริมสร้างการท างาน รวมถึงอุปกรณ์และ
เครื่องมือในการท างานมีครบเหมาะสมและปลอดภัย และ อาคาร สถานที่ มีความม่ันคง ปลอดภัยต่อ
ชีวิตในการท างาน สอดคล้องกับ รัญญาภัทร์ พสิษฐ์กุลเวช (2560, น. 101) อธิบายว่า สภาพแวดล้อม
การท างานหมายถึงสิ่งที่เอ้ือต่อการท างาน เช่น สิ่งแวดล้อม วัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือในการท างาน และ
สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ (7) ความเป็นอยู่ส่วนตัว จากทฤษฎีของ Herzberg and others กล่าว
ว่า ความรู้สึกที่ดีหรือไม่ดี อันเป็นผลที่ได้รับจากงานในหน้าที่ เช่น การที่บุคคลถูกย้ายไปท างานในที่
แห่งใหม่ซึ ่งห่างไกลจากครอบครัวท าให้ไม่มีความสุ ข และไม่พอใจกับการท างานในที่แห่งใหม่  
เช่นเดียวกับ ทัศนีย์ ชาติไทย (2559) อธิบายว่า ความสมดุลระหว่างชีวิตกับชีวิตด้านอื่น ๆ บุคลากร
ในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เห็นว่าการท างานในต าแหน่งบริหารท าให้มีชีวิตส่วนตัวน้อยลง บางครั้ง
ไม่มีเวลาซึ่งจะต้องน างานกลับไปท าที่บ้านเพิ่มเติม (8) ความมั่นคงในการท างาน โดย Warr (2007) 
กล่าวว่า การท างานที่มีความสุข ความมั่นคงในงานมีอิทธิพลเชิงบวกกับความผูกพันด้านจิตใจ เป็น
ความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับพนักงานขององค์กรนั้น ด้วยการรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร เต็มใจที่จะทุ่มเท
ให้กับองค์กรเต็มที่ รู้สึกว่าองค์กรนี้เปรียบเสมือนเป็นครอบครัวของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับที่ สายทิพย์ 
วงศ์สังข์ฮะ (2540, น. 14) กล่าวว่า ความรู้สึกมั่นคงในการท างานเป็นนามธรรมที่ไม่สามารถมองเห็น
ได้ เป็นสภาพจิตใจความรู้สึกหรือทัศนคติที่บุคคลมีต่อการได้รับการป้องกันคุ้ มครอง และการได้รับ
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หลักประกันในขณะที่บุคคลยังปฏิบัติงานอยู่ในองค์การ (9) วิธีการปกครองของผู้บังคับบัญชา โดย 
งามจิตร รัตนวงศ์ (2557, น. 112) กล่าวว่า ผู้บังคับบัญชามีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชาทุก
ระดับ ให้ความส าคัญกับผู ้ใต้บังคับบัญชาอย่างเสมอภาคกัน และท่านเคารพค าสั่งและศรัทธา
ผู้บังคับบัญชา สอดคล้องกับ สมิต สัชฌุกร (2551) กล่าวว่าการท าให้เกิดความร่วมมือของผู้ร่วม
ทีมงานเป็นเรื่องของความมีน ้าใจ หากผู้บังคับบัญชามีน ้าใจต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาก็จะมี
น ้าใจตอบต่อผู้บังคับบัญชา การบริหารคือการท างานให้ส าเร็จโดยอาศัยความร่วมมือจากผู้ร่วมงาน 
ดังนั้นการท าให้เกดิความร่วมมือของผู้ร่วมทีมงาน  

เฮิร์ซเบิร์ก ได้สรุปว่า ปัจจัยทั้ง 2 ด้านนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากคนในองค์การและทุกคนต้องการ
เพราะเป็นแรงจูงใจในการท างาน องค์ประกอบที่เป็นปัจจัยแรงจูงใจเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญท าให้
คนเกิดความสุขในการท างาน โดยมีความสัมพันธ์กับกรอบแนวความคิดที ่ว ่าเมื ่อคนได้รับการ
ตอบสนองด้วยปัจจัยชนิดนี้จะช่วยแรงจูงใจในการท างานผลที่ตามมาก็คือ คนเกิดความพึงพอใจใน
งานสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนปัจจัยค ้าจุน ท าหน้าที่เป็นตัวป้องกันมิให้คนเกิดความ
ไม่เป็นสุขหรือไม่พึงพอใจในงาน ช่วยท าให้คนเปลี่ยนเจตคติจากการไม่อยากท างานสู่ความพร้อมที่จะ
ท างาน 

แนวคิดทฤษฎีความผูกพันต่อองค์การ (Organization Commitment) 
ความผูกพันต่อองค์การ เป็นสิ่งที่มีความส าคัญในการด าเนินกิจการขององค์การหากองค์การ

ใดมีบุคลากรที่มีความผูกพันต่อองค์การสูงย่อมส่งผลให้องค์การบรรลุเป้าหมายได้ การที่บุคลากรใน
องค์การเกิดความผูกพันต่อองค์การมีความตั้งใจและเต็มใจในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์การได้นั้น องค์การต้องตอบสนองในสิ่งต่าง ๆ ที่บุคลากรต้องการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดย
องค์การต้องตระหนักว่าบุคลากรแต่ละคนมีความต้องการที่แตกต่างกันซึ่งจะท าให้บุคลากรเกิดความ
พึงพอใจและความผูกพันกับองค์การในที่สุด การที่ผู ้ปฏิบัติงานในองค์การจะเกิดความผูกพันต่อ
องค์การมีความตั้งใจและเต็มใจในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การได้นั้น องค์ การ
จ าเป็นต้องตอบสนองในสิ่งต่าง ๆ ที่บุคลากรต้องการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยตระหนักว่าบุคคล
แต่ละคนก็จะมีความต้องการที่แตกต่างกัน ซึ่งจะท าให้ผู้ปฏิบัติเกิดความพึงพอใจและความผูกพันต่อ
องค์การในที่สุด 

สรุปได้ว่าความผูกพันต่อองค์การ หมายถึงความรู้สึกที่ดีของบุคลากรในองค์การต่อ องค์การ 
ซึ่งแสดงออกมาในรูปแบบพฤติกรรมต่าง ๆ มีความยินดีจะปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนและส่วนที่
เกี่ยวข้องเพ่ือให้องค์การได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งองค์ประกอบของความผูกพันต่อองค์การ
ประกอบไปด้วย ความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ ความเชื่อมั่นและการยอมรับเป้าหมาย
นโยบายการบริหารขององค์การ การทุ่มเท ความพยายามในการปฏิบัติงาน ความจงรักภักดีต่อ
องค์การ และความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์การ 
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วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี ่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้รวบรวมปัจจัยที ่มี
อิทธิพลต่อปัจจัยด้านแรงจูงใจในการท างานที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงาน กรณีศึกษาพนักงาน
บริษัทเมืองไทยแคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยก าหนดตัวแปรในการศึกษา 
ซึ่งประกอบด้วยตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม โดยตัวแปรอิสระได้แก่ ปั จจัยส่วนบุคคล (เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในองค์การ และรายได้ต่อเดือน) และปัจจัยด้าน
แรงจูงใจในการท างาน ได้แก่ ความส าเร็จในการท างานของบุคคล การได้รับการยอมรับนับถือลักษณะ
ของงาน ความรับผิดชอบ และความเจริญก้าวหน้า สวัสดิการและค่าตอบแทน โอกาสก้าวหน้าใน
อนาคต ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน สถานะทางอาชีพ นโยบาย
และการบริหาร สภาพการท างาน ความเป็นอยู่ส่วนตัว ความมั่นคงในการท างาน และวิธีการปกครอง
ของผู้บังคับบัญชา ซึ่งตัวแปรตาม ได้แก่ ความผูกพันที่มีผลต่อองค์การ 

จากตัวแปรอิสระและตัวแปรตามที่ได้จากการศึกษา สามารถก าหนดเป็นกรอบแนวความคิด
ในการศกึษาได ้ดังภาพ 

 
 

 ตัวแปรอิสระ(Independent)         ตัวแปรตาม(Dependent) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ – อายุ – สถานภาพ – ระดับการศึกษา - ระยะเวลาที่
ปฏิบัติงานในองค์กร - รายได้ต่อเดือน 

ปัจจัยแรงจูงใจในการท างาน 
- ความส าเร็จในการท างานของบุคคล – การได้รับการยอมรับนับ
ถือ – ลักษณะของงาน – ความรับผิดชอบ - ความเจริญก้าวหน้า 
ปัจจัยค ้าจุนในการท างาน 
- สวัสดิการและค่าตอบแทน – โอกาสก้าวหน้าในอนาคต  
– ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน – สถานะทางอาชีพ  
– นโยบายและการบริหาร – สภาพการท างาน - ความเป็นอยู่
ส่วนตัว – ความมั่นคงในการท างาน - วิธีการปกครองของ
ผู้บังคับบัญชา 

ความผูกพันของพนักงาน 
ที่มีต่อองค์กร 
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วิธีการท าวิจัย 
 

ประชากรส าหรับการศึกษา คือ พนักงานบริษัทเมืองไทยแคปปิตอล จ ากัด(มหาชน) ในพื้นที่
จังหวัดขอนแก่นที่บรรจุเป็นพนักงานเกิน 1 ปีขึ ้นไป ทั้งเพศหญิง และเพศชาย จ านวน 270 คน 
(ข้อมูลฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษัทเมืองไทยแคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563) 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้จากการค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยเมื่อ
ทราบขนาดของประชากรแล้ว จึงน ามาค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างซึ่งน้อยที่สุด ที่จะสามารถ
เป็นตัวแทนของประชากรได้ โดยใช้สูตร ของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ที่มีระดับความเชื่อมั่น 
95% และมีค่าความคลาดเคลื ่อนได้ไม่เกิน 5% จากนั้นจึงใช้การสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple 
Random Sampling) โดยการแจกแบบสอบถามด้วยตัวเองทั้งหมด และแบบสอบถามที่ได้รับคืน มา
ตรวจสอบความถูกต้องในการตอบแบบสอบถาม จากนั้นน าข้อมูลไปประมวลผล โดยการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
โดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และวิเคราะห์ปัจจัยด้านแรงจูงใจและปัจจัยค ้าจุนในการท างาน โดย
ใช้ค่าเฉลี่ย( �̅�) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D) และวิเคราะห์ความผูกพัน โดยการแจกแจงความถี่ 
(Frequency) ค่าเฉลี่ย( �̅�) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) การทดสอบสมมติฐานและวิเคราะห์
ข้อมูล ใช้สถิติอ้างอิงหรือสถิติอนุมานในการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของปัจจัยบุคคลที่มีอิทธิพลต่อ
ความผูกพัน ใช้วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วย t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One-way ANOVA) วิเคราะห์ความแตกต่างของตัวแปรเป็นรายกลุ่ม โดยการใช้ Scheffe 
Analysis และหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านแรงจูงใจในการท างานที่ส่งผลต่อความผูกพันของ
พนักงาน กรณีศึกษา : พนักงานบริษัท เมืองไทยแคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) ในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น 
โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียรสัน(Coefficient Correlation) ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
ทั้งหมดผ่านโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Science)  
 

สมมุติฐานการวิจัย 
 

การศึกษาวิจัย เรื่อง ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการท างานที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงาน 
กรณีศึกษา : พนักงานบริษัทเมืองไทยแคปปิตอล จ ากัด(มหาชน) ในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น ผู้วิจัยได้ตั้ง
สมมุติฐานการวิจัยไว้ดังนี้ 
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  สมมุติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรในการปฏิบัติงานประกอบด้วย 
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในองค์กร และรายได้ต่อเดือนที่แตกต่าง
กันมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน 
  สมมุติฐานที่ 2 ปัจจัยแรงจูงใจในการท างานมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความผูกพันต่อองค์กร
ในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ความส าเร็จในการท างานของบุคคล การได้รับการยอมรับนับถือ 
ลักษณะของงาน ความรับผิดชอบ ความเจริญก้าวหน้า สวัสดิการและค่าตอบแทน โอกาสก้าวหน้าใน
อนาคต ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน สถานะทางอาชีพ นโยบายและการบริหาร สภาพการท างาน 
ความเป็นอยู่ส่วนตัว ความมั่นคงในการท างาน วิธีการปกครองของผู้บังคับบัญชา มีความสัมพันธ์เชิง
บวกต่อความผูกพันต่อองค์กรในการปฏิบัติงาน 
 

ผลการศึกษา 
 
 การศึกษาปัจจัยด้านแรงจูงใจในการท างานที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงาน กรณีศึกษา 
พนักงานบริษัทเมืองไทยแคปปิตอล จ ากัด(มหาชน) ในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น ผลการศึกษาได้น าเสนอ
รูปแบบตารางประกอบการอธิบาย ซึ่งแบ่งผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 3 ส่วน ดังนี้ โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 

ตารางท่ี 1  ตารางแสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 124 88.3 
หญิง 24 16.2 
รวม 148 100 

 
จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 124 คน คิดเป็น

ร้อยละ 88.3 และเป็นเพศหญิง จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 16.2 
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ตารางท่ี 2  ตารางแสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ 
 

อายุ/ปี จ านวน (คน) ร้อยละ 

23 – 30 ปี 
31 – 40 ปี 

121 
27 

81.8 
18.2 

รวม 148 100 
 
จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 23 – 30 ปี จ านวน 

121 คน คิดเป็นร้อยละ 81.8 และในช่วงอายุระหว่าง 31 – 40 ปี จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 18.2 
 
ตารางท่ี 3  ตารางแสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามสถานภาพ 
 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

โสด 
สมรส 

134 
14 

90.5 
9.5 

รวม 148 100 

 
จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สถานภาพโสด จ านวน 134 คน คิดเป็น

ร้อยละ 90.5 และสถานภาพสมรส จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 9.5 
 
ตารางท่ี 4  ตารางแสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
ปริญญาตรี 148 100 

รวม 148 100 
 
จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 

148 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
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ตารางท่ี 4.5 ตารางแสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน 

 

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน/ปี จ านวน (คน) ร้อยละ 
1 – 5 ปี 

 6 – 10 ปี 
 11 – 15 ปี 

108 
27 
13 

73.0 
18.2 
8.8 

รวม 148 100 
  

จากตารางที่ 5 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ท างานในระยะเวลา 1 – 5 ปี จ านวน 
108 คน คิดเป็นร้อยละ 73.0 รองลงมาคือท างานในระยะเวลา 6 – 10 ปี จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 
18.2 และท างานในระยะเวลา 11 – 15 ปี จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 8.8 

 
ตารางท่ี 6  ตารางแสดงจ านวนและร้อยละของจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 
 

รายได้ต่อเดือน จ านวน (คน) ร้อยละ 
10,001 – 20,000 บาท 
20,001 – 30,000 บาท 

138 
10 

93.2 
6.8 

รวม 148 100 
 
จากตารางที่ 6 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท 

จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 93.2 รองลงมาคือมีรายได้ต่อเดือน 20,001 – 30,00 บาท จ านวน 
10 คน คิดเป็นร้อยละ 6.8 
  โดยสรุป กลุ่มตัวอย่างของพนักงานบริษัทเมืองไทยแคปปิตอล จ ากัด(มหาชน) ในพ้ืนที่จังหวัด
ขอนแก่น ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 88.30 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อายุระหว่าง 20 -23 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 81.80 เป็นวัยรุ ่นที ่จบการศึกษาใหม่ ในด้านสถานภาพ มีพนักงานส่วนใหญ่มี
สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 90.50 ในด้านการศึกษา กลุ่มตัวอย่างหรือพนักงานมีระดับการศึกษา
ปริญญาตรีทั้งหมด ในด้านระยะเวลาในการปฏิบัติงาน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน ระหว่าง 1-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 73.0 ในด้านรายได้ต่อเดือน พบว่าพนักงานส่วนใหญ่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน 10,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.20 
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ข้อมูลปัจจัยด้านแรงจูงใจในการท างานของพนักงานบริษัทเมืองไทยแคปปิตอล จ ากัด
(มหาชน) ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น 

 
ตารางท่ี 7  แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านแรงจูงใจ 
 

ปัจจัยด้านแรงจูงใจ 
ระดับความคิดเห็น ระดับอิทธิพล 

�̅� S.D.  
1. ด้านความส าเร็จในการท างานของบุคคล 3.8454 .12317 มาก 
2. ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ 3.8995 .12428 มาก 
3. ด้านลักษณะของงาน 3.8623 .15686 มาก 
4. ด้านความรับผิดชอบ 3.7255 .15612 มาก 
5. ด้านความเจริญก้าวหน้า 3.8446 .17595 มาก 
6. ด้านสวัสดิการและค่าตอบแทน 3.5481 .18415 มาก 
7. ด้านโอกาสความก้าวหน้าในอนาคต 3.5232 .17678 มาก 
8. ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน 3.6512 .15788 มาก 
9. ด้านสถานะทางอาชีพ 3.5887 .18686 มาก 
10. ด้านนโยบายและการบริหาร 3.7728 .12630 มาก 
11. ด้านสภาพการท างาน 3.7779 .12862 มาก 
12. ด้านความเป็นอยู่ส่วนตัว 3.6458 .17750 มาก 
13. ด้านความมั่นคงในการท างาน 3.7490 .16209 มาก 
14. ด้านวิธีการปกครองของผู้บังคับบัญชา 3.6731 .16911 มาก 

 
จากตารางที ่ 4.21 แสดงค่าเฉลี ่ยและค่าเบี ่ยงเบนมาตรฐาน ด้านแรงจูงใจ พบว่า การ

วิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือ ด้านการ
ได้รับการยอมรับนับถือ (ค่าเฉลี ่ย = 3.8995) ด้านลักษณะของงาน (ค่าเฉลี ่ย = 3.8623) ด้าน
ความส าเร็จในการท างานของบุคคล (ค่าเฉลี่ย = 3.8454) ด้านความเจริญก้าวหน้า (ค่าเฉลี่ย = 
3.8446) ด้านสภาพการท างาน (ค่าเฉลี่ย = 3.7779) ด้านนโยบายและการบริหาร(ค่าเฉลี่ย = 3.7728) 
ด้านความมั่นคงในการท างาน (ค่าเฉลี่ย = 3.7490) ด้านความรับผิดชอบ (ค่าเฉลี่ย = 3.7255) ด้าน
วิธีการปกครองของผู้บังคับบัญชา (ค่าเฉลี่ย = 3.6731) ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน (ค่าเฉลี่ย 
= 3.6512) ด้านความเป็นอยู่ส่วนตัว (ค่าเฉลี่ย = 3.6458) ด้านสถานะทางอาชีพ (ค่าเฉลี่ย = 3.5887) 
ด้านสวัสดิการและค่าตอบแทน (ค่าเฉลี ่ย = 3.5481) และด้านโอกาสความก้าวหน้าในอนาคต 
(ค่าเฉลี่ย = 3.5232) ตามล าดับ 
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ข้อมูลด้านความผูกพันของพนักงานบริษัทเมืองไทยแคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) ในพื้นที่
จังหวัดขอนแก่น  
 
ตารางท่ี 8  แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านความผูกพัน 
 

ด้านความผูกพัน 
ระดับความคิดเห็น ระดับอิทธิพล 

�̅� S.D.  

1. ท่านมีความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เข้ามาท างาน
เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรนี้ 

4.39 .685 มากที่สุด 

2. ท่านมีความรู้สึกเพื่อนร่วมงานเปรียบเสมือน
เป็นคนในครอบครัวของท่าน 

4.20 .737 มาก 

3. ท่านมีความรู้สึกว่าองค์กรนี้เปรียบเสมือนเป็น
บ้านของท่าน 

4.18 .729 มาก 

4. ท่านมีความรู้สึกว่าท่านพร้อมที่จะเสียสละ
และอุทิศตนในการท างานให้กับองค์กรนี้ 

4.14 .753 มาก 

5. ท่านมีความรู้สึกว่าท่านพร้อมที่จะให้ความ
ร่วมมือ ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรโดยไม่มี
แม้ใดๆ 

4.16 .822 มาก 

6. ท่านมีความรู ้สึกล าบากใจ และคิดทบทวน
อย่างละเอียดถี่ถ้วนหากต้องลาออกจากองค์กรนี้ 

4.26 .768 มากที่สุด 

7. ท ่านมีความคิดว ่าองค์กรนี ้ ให ้สว ัสด ิการ 
ค่าตอบแทนและสิ่งต่างๆ ที่ท่านต้องการมากกว่า
องค์กรอ่ืน ๆ 

4.07 .748 มาก 

8. ท่านต้องการที ่จะท างานกับองค์กรนี ้ต่อไป 
เพราะว่าได้รับสวัสดิการและผลประโยชน์อย่าง
เหมาะสม 

4.24 
 

.796 
 

มากที่สุด 
 

9. แม้ว ่าท่านจะได้รับข้อเสนอสวัสดิการและ
ค่าตอบแทนที่ดีกว่าจากองค์กรอื่น ๆ ท่านจะไม่
ลาออกจากองค์กรนี้ 

3.65 .708 มาก 
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ตารางท่ี 8  (ต่อ) 
 

   

ด้านความผูกพัน 
ระดับความคิดเห็น ระดับอิทธิพล 

�̅� S.D.  
10. ท่านมีความคิดที่จะท างานกับองค์กรนี้ไปจน
เกษียณอายุ 

3.76 
 

.822 มาก 

11. องค์กรนี้สมควรจะได้รับความจงรักภักดีจาก
ท่าน 

4.05 .741 มาก 

12. ท่านไม่คิดที่จะลาออกจากองค์กรนี้ในตอนนี้ 
เพราะท่านมีความผูกพันกับเพื่อนร่วมงาน กับ
องค์กรนี้อยู ่

4.41 .708 มากที่สุด 

13.  ความแตกต ่างทางด้ านเง ิน เด ือนและ
สวัสดิการอื่น ๆ ไม่มีผลต่อการตัดสินใจให้ท่าน
เปลี่ยนงานใหม่ได ้

3.76 .811 มาก 

14. ถึงแม้ว่าองค์กรอ่ืน ๆ จะมีข้อเสนอที่น่าสนใจ
และเป็นประโยชน์ต่อตัวท่าน แต่ท่านคิดว่าไม่
ถูกต้องที่จะลาออกจากองค์กรในตอนนี้ 

3.85 .732 มาก 

15. ท่านไม่เคยคิดที่จะย้ายงานเพื่อไปร่วมงาน
กับองค์กรคู่แข่ง. 

4.29 .802 มากที่สุด 

16. ท่านมีความยินดี และพร้อมที่จะตอบแทน
บุญคุณองค์กรนี ้ด ้วยการท าทุกอย่างเพื ่อให้
องค์กรนี้ก้าวหน้า และประสบความส าเร็จ 

4.36 .536 มากที่สุด 

รวม 4.1106 .24873 มาก 

 
จากตารางที่ 8 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านความผูกพัน พบว่าการวิเคราะห์

ระดับความคิดเห็นของกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ  ท่านไม่คิดที่จะ
ลาออกจากองค์กรนี้ในตอนนี้ เพราะท่านมีความผูกพันกับเพื่อนร่วมงาน กับองค์กรนี้อยู่ (ค่าเฉลี่ย  
4.41 ) ท่านมีความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เข้ามาท างานเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรนี้ (ค่าเฉลี่ย 4.39) ท่านมี
ความยินดี และพร้อมที่จะตอบแทนบุญคุณองค์กรนี้ด้วยการท าทุกอย่างเพ่ือให้องค์กรนี้ก้าวหน้า และ
ประสบความส าเร็จ (ค่าเฉลี่ย 4.36) ท่านไม่เคยคิดที ่จะย้ายงานเพื่อไปร่วมงานกับองค์กรคู ่แข่ง 
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(ค่าเฉลี่ย 4.29) ท่านมีความรู้สึกล าบากใจ และคิดทบทวนอย่างละเอียดถี่ถ้วน หากต้องลาออกจาก
องค์กรนี้ (ค่าเฉลี่ย 4.26) ท่านต้องการที่จะท างานกับองค์กรนี้ต่อไป เพราะว่าได้รับสวัสดิการและ
ผลประโยชน์อย่างเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 4.24) ท่านมีความรู้สึกว่าเพื่อนร่วมงานเปรียบเสมือนเป็นคนใน
ครอบครัวของท่าน (ค่าเฉลี่ย 4.20) ท่านมีความรู้สึกว่าองค์กรนี้เปรียบเสมือนเป็นบ้านของท่าน 
(ค่าเฉลี่ย 4.18) ท่านมีความรู้สึกว่าท่านพร้อมที่จะให้ความร่วมมือ ร่วมกิจกรรมต่าง ๆขององค์กรโดย
ไม่มีแม้ใด ๆ (ค่าเฉลี่ย 4.16) ท่านมีความรู้สึกว่าท่านพร้อมที่จะเสียสละและอุทิศตนในการท างาน
ให้กับองค์กรนี้ (ค่าเฉลี่ย 4.14) ท่านมีความคิดว่าองค์กรนี้ให้สวัสดิการ ค่าตอบแทน และสิ่งต่าง ๆ ที่
ท่านต้องการมากกว่าองค์กรอื่น ๆ (ค่าเฉลี่ย 4.07) องค์กรนี้สมควรจะได้รับความจงรักภักดีจากท่าน 
(ค่าเฉลี่ย 4.05) ถึงแม้ว่าองค์กรอ่ืน ๆ จะมีข้อเสนอที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อตัวท่าน แต่ท่านคิด
ว่าไม่ถูกต้องที่จะลาออกจากองค์กรในตอนนี้ (ค่าเฉลี่ย 3.85) ความแตกต่างทางด้านเงินเดือนและ
สวัสดิการอื่น ๆ ไม่มีผลต่อการตัดสินใจให้ท่านเปลี่ยนงานใหม่ได้ มีค่าเท่ากันกับ ท่านมีความคิดที่จะ
ท างานกับองค์กรนี้ไปจนเกษียณอายุ (ค่าเฉลี่ย 3.76) แม้ว่าท่านจะได้รับข้อเสนอสวัสดิการและ
ค่าตอบแทนที่ดีกว่าจากองค์กรอื่น ๆ ท่านจะไม่ลาออกจากองค์กรนี้ (ค่าเฉลี่ย 3.65) ตามล าดับ 

 
ตารางท่ี 9 วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ในการพยากรณ์ปัจจัย

ด้านแรงจูงใจต่อความผูกพันต่อองค์กรในการท างานของพนักงานบริษัทเมืองไทย
แคปปิตอล จ ากัด(มหาชน) ในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น 

 

ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการท างาน (n=148) 
(ตัวพยากรณ์) b S.E.b Beta t Sig. 

ค่าคงที่ (Constant) 3.871 0.803  4.821 0.000 
ด้านความเจริญก้าวหน้า (X5) 0.006 0.120 0.004 0.047 0.000 
ด้านโอกาสก้าวหน้าในอนาคต (X7) 0.113 0.120 0.080 0.939 0.000 
ด้านสถานะทางอาชีพ (X9) -0.050 0.112 -0.037 -0.445 0.000 

   r=0.93   r2=0.009   Std.Error of the Estimate = 0.25023   f=0.416 
 
หมายเหตุ:  ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 
จากตารางที่ 9 แสดงถึงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ พบว่า ผลการวิเคราะห์การ

ถดถอยของตัวแปรปัจจัยแรงจูงใจ 3 ด้าน โดยใช้วิธีคัดเลือกแบบล าดับขั้น (Stepwise selection) 
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พบว่า เมื่อวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ มีตัวแปรอิสระ 2 ตัว ที่เข้าสู่สมการถดถอยพหุคูณ จ านวน 3 
ด้าน โดยสามารถพยากรณ์ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการท างานมีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรได้ดีที่สุด 3 
ด้าน ดังนี้ ด้านโอกาสก้าวหน้าในอนาคต (X7) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์พยากรณ์เท่ากับ 0.080 รองลงมา 
คือ ด้านความเจริญก้าวหน้า (X5) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์พยากรณ์เท่ากับ 0.004 และด้านสถานะทาง
อาชีพ (X9) โดยมีค่าส ัมประสิทธิ ์พยากรณ์เท่ากับ -0.050 และมีค่าค่าส ัมประสิทธิ ์พยากรณ์  
r2 เท่ากับ 0.009 กล่าวคือ ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการท างานทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านความเจริญก้าวหน้า 
(X5) ด้านโอกาสก้าวหน้าในอนาคต (X7) และด้านสถานะทางอาชีพ (X9) มีอ านาจพยากรณ์ต่อความ
ผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัทเมืองไทย แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) ในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น ได้
ร้อยละ 9.0 และมีความคลาดเคลื่อนของการท านายเท่ากับ 0.250  

จากการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่าปัจจัยแรงจูงใจในการท างานต่อความผูกพันไม่มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัทเมืองไทยแคปปิตอล จ ากัด 
(มหาชน) ในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 (Sig.>0.01) หมายความว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีความเห็นและทัศนคติว่าปัจจัยแรงจูงใจในการท างาน ไม่มีต่อความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงานบริษัทเมืองไทยแคปปิตอล จ ากัด(มหาชน) ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามสมมติฐานการวิจัย 
 

ตารางท่ี 10  สรุปผลทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐานที่  สมมติฐาน  Accept Reject 

1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร   
1.1 เพศท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการท างานในองค์กรแตกต่างกัน   
1.2 อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อการท างานในองค์กรแตกต่างกัน   
1.3 สถานภาพแตกต่างกันมีผลต่อการท างานในองค์กรแตกต่าง

กัน 
  

1.4 ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีผลต่อการท างานในองค์กร
แตกต่างกัน 

  

1.5 ระยะเวลาในการปฏิบัติงานแตกต่างกันมีผลต่อการท างาน
ในองค์กรแตกต่างกัน 

  

1.6 สวัสดิการและค่าตอบแทนความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความ
ผูกพันต่อองค์กรในการท างาน 
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ตารางท่ี 10  (ต่อ) 
 

  

สมมติฐานที่ สมมติฐาน Accept Reject 
  2 ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการท างานต่อความผูกพันในองค์กร   

2.1 ความส าเร็จในการท างานของบุคคลความสัมพันธ์เชิงบวก
ต่อความผูกพันต่อองค์กรในการท างาน  

  

2.2 การได้รับการยอมรับนับถือความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความ
ผูกพันต่อองค์กรในการท างาน  

  

2.3 ลักษณะของงานความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความผูกพันต่อ
องค์กรในการท างาน  

  

2.4 ความรับผิดชอบความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความผูกพันต่อ
องค์กรในการท างาน  

  

2.5 ความเจริญก้าวหน้าความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความผูกพันต่อ
องค์กรในการท างาน 

  

2.6 สวัสดิการและค่าตอบแทนความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความ
ผูกพันต่อองค์กรในการท างาน 

  

2.7 โอกาสก้าวหน้าในอนาคตความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความ
ผูกพันต่อองค์กรในการท างาน 

  

2.8 ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานความสัมพันธ์เชิงบวกต่อ
ความผูกพันต่อองค์กรในการท างาน 

  

2.9 สถานะทางอาชีพความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความผูกพันต่อ
องค์กรในการท างาน 

  

2.10 นโยบายและการบริหารความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความ
ผูกพันต่อองค์กรในการท างาน 

  

2.11 สภาพการท างาน ความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความ
ผูกพันต่อองค์กรในการท างาน 

  

2.12 ความเป็นอยู่ส่วนตัวความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความ
ผูกพันต่อองค์กรในการท างาน 

  

2.13 ความมั่นคงในการท างานความสัมพันธ์เชิงบวกต่อ
ความผูกพันต่อองค์กรในการท างาน 

  

2.14 วิธีการปกครองของผู้บังคับบัญชาความสัมพันธ์เชิง
บวกต่อความผูกพันต่อองค์กรในการท างาน 
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อภิปรายผลการศึกษา 
 
จากการศึกษาวิจัยแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการท างานที่ส่งผลต่อความผูกพัน

ของพนักงานบริษัทเมืองไทยแคปปิตอล จ ากัด(มหาชน) ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น มีทั้งหมด 14 ด้าน 
ซึ่งผู้วิจัยได้อภิปรายเพิ่มเติมในแต่ละด้านดังนี้ 

1) ด้านความส าเร็จในการท างานของบุคคล พบว่าโดยรวมอยู ่ในระดับมาก เนื ่องจาก
พนักงานที่ปฏิบัติงานมีโอกาสที่จะประสบความส าเร็จในชีวิตการงาน สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายเสร็จตามเวลาที่ก าหนด และพนักงานต้องการให้มีการก าหนดเป้าหมาย และวัตถุประสงค์
ในการท างานที่ชัดเจน ไม่ควรปรับเปลี่ยนบ่อย เมื่อพบปัญหาในการท างานควรมีที่ปรึกษาและแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน และเมื่อปฏิบัติส าเร็จตามที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดควรได้รับค าชมเชย การยกย่องจากผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงานในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงาน 

2) ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากพนักงานส่วน
ใหญ่จะได้รับการถ่ายทอดความรู้ในเรื่องการปฏิบัติงานจากระบบพี่สอนน้อง โดยจะมีพนักงานรุ่นพ่ี
หรือหัวหน้าจะท าหน้าที่สอนการท างานพนักงานที่เข้ามาท างานใหม่ท า และสามารถให้ค าปรึกษากับ
เพ่ือนร่วมงาน จนท าให้รู้สึกได้รับการยอมรับกบับุคคลอ่ืนในองค์กร 

3) ด้านลักษณะงาน พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากพนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ
ในลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย สามารถวางแผนการท างานได้อย่างชัดเจน 

4) ด้านความรับผิดชอบ พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากพนักงานส่วนใหญ่ท างาน
กับบริษัทฯ นี้มานานพอสมควร จนเกิดความเชี่ยวชาญในงานที่ได้รับผิดชอบ สามารถแก้ไขปัญหา 
อุปสรรค กับงานได้เป็นอย่างดี 

5) ด้านความก้าวหน้า พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจาก บริษัทฯ มีนโยบายการปรับ
ต าแหน่งที่ชัดเจน ท าให้พนักงานได้รับทราบและวางแผนการท างานเพื่อความก้าวหน้าในการท างาน
ของตัวเองได้อย่างเป็นระบบ และมีขั้นตอน เป็นแรงกระตุ้นให้พนักงานท างานได้อย่างประสิทธิภาพ 

6) ด้านสวัสดิการและค่าตอบแทน พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจาก บริษัทฯ ให้
ค่าตอบแทนที่ตอบสนองต่อความต้องการของพนักงาน ได้อย่างเพียงพอ และเหมาะสมกับต าแหน่ง 
หน้าที่ ความรับผิดชอบ และความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคลได้อย่างชัดเจน  

7) ด้านโอกาสก้าวหน้าในอนาคต พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากพนักงานส่วน
ใหญ่มีอายุการท างานที่มากขึ้น จนสามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้
พนักงานมีการพัฒนาปรับเลื่อนต าแหน่งที่สูงขึ้นในต าแหน่งที่ได้รับผิดชอบ 
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8) ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจาก พนักงานมี
ความรักในงาน รักอาชีพที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทฯ ที่ท างานได้อย่างมีความสุข ถ่อยทีถ่อย
อาศยัซึ่งกันและกันกับเพ่ือนร่วมงานผู้บังคับบัญชา เพ่ือจุดประสงค์การท างานให้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่
บริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ 

9) ด้านสถานะทางอาชีพ พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจาก พนักงานงานยอมรับใน
ต าแหน่งหน้าที่การงาน ที่เป็นอาชีพที่สุจริต สามารถอยู่ร่วมกับสังคม ในพ้ืนที่ได้อย่างมีความสุข เป็นที่
ยอมรับของคนท่ัวไป 

10) ด้านนโยบายและการบริหาร พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจาก พนักงานได้
รับทราบนโยบายและการบริหารงานที่ชัดเจนของบริษัทฯ แล้ว ส่งผลให้พนักงานยอมรับและปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบที่บริษัทฯ ได้ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อให้การท างานนั้นประสบความส าเร็จตาม
เป้าหมายของบริษัทฯ 

11) ด้านสภาพการท างาน พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจาก บริษัทฯ ได้จัดระบบการ
ท างานภายในองค์กรไว้อย่างครบถ้วน ส่งผลให้พนักงานมีสภาพการท างานที่น่าอยู่ น่าท างาน มี
คุณภาพชีวิตการท างานที่เหมาะสม เพ่ือให้พนักงานท างานได้อย่างมีความสุข ส่งผลให้มีประสิทธิภาพ
และบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 

12) ด้านความเป็นอยู่ส่วนตัว พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจาก พนักงานได้มีเวลา
เป็นส่วนตัว มีการก าหนดวันหยุดที่ชัดเจน เพื่อให้พนักงานวางแผนการพักผ่อนได้อยู่กับครอบครัว 
เมื่อพนักงานมีความสุขทั้งชีวิตส่วนตัว และการท างาน ส่งผลให้งานนั้นมีคุณภาพ และส าเร็จตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 

13) ด้านความมั่นคงในการท างาน พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจาก บริษัทฯมี
ภาพลักษณ์ที่ชัดเจน มีความมั่นคงทุกๆด้าน พนักงานจึงรับรู้ได้ถึงความมั่นคงในสายงานที่ได้เลือกเข้า
มาท างานกับองค์กรนี้ เพ่ือเป็นอาชีพท่ีด ารงชีวิตประจ าวันของตัวเองได้เป็นอย่างดี 

14) ด้านวิธีการปกครองผู้บังคับบัญชา พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจาก พนักงานได้
ศึกษาระบบ ระเบียบ การท างานขององค์กรแล้ว จึงสามารถยอมรับและปฏิบัติตาม เพ่ือให้การท างาน
ประผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้อย่างชัดเจน 
 

ข้อเสนอเพื่อสร้างแรงจูงใจ 
 

จากการศึกษาปัจจัยด้านแรงจูงใจในการท างานที ่ส ่งผลต่อความผูกพันของพนักงาน 
กรณีศึกษา พนักงานบริษัทเมืองไทยแคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) ในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น 
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 การสร้างแรงจูงใจ การสร้างสิ่งจูงใจในเรื่องโอกาสก้าวหน้าและเลื่อนต าแหน่งในการ
ท างาน โดยการก าหนดเส้นทางการเจริญเติบโตในงานในแต่ละต าแหน่งให้ชัดเจน มีเกณฑ์มาตรฐาน
ในการพิจารณาปรับขั้นเงินเดือน และเลื่อนต าแหน่งต่างๆ โดยประกาศให้พนักงานทราบทุกคน จัด
ฝึกอบรม ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นเพื่อพัฒนาส่งเสริมสร้างประสบการณ์ พัฒนะทักษะความรู้ เช่น 
ด้านกฎหมาย ด้านตรวจสอบภายใน ด้านบัญชีด้านคอมพิวเตอร์ ด้านการตลาด โดยเป็นการส่งเสริม
อย่างจริงจังเพ่ือที่จะน ามาประยุกต์ใช้ในงาน 
 การสร้างความพึงพอใจ การให้ค่าตอบแทน เงินเดือนมีการปรับขึ้นอย่างเหมาะสม การให้
เงินพิเศษนอกเวลาท างาน เมื่อท างานล่วงเวลาหรือท างานในวันหยุดองค์การมีเงินค่าตอบแทนที่คุ้มค่า 
เพิ่มเบี้ยขยัน ให้รางวัลในกรณีที่สามารถท างานได้เกินความคาดหวังของผู้บริหารและลูกค้า การ
สื่อสารให้เข้าถึงในทุกหน่วยงานขององค์การทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการเช่น LINE GROUP, 
อีเมล์หรือสารตรงถึงผู้บริหาร และมีกล่องรับฟังความคิดเห็นที่จะมีข้อมูลส่งตรงไปยังผู้บริหาร 
  การสร้างความผูกพันต่อองค์กร  สร้างกลไกการรับรู้ได้ว่าองค์การให้การสนับสนุน ผลักดัน
การท างานของพนักงานอยู่เสมอ เช่น การสร้างระบบงานที่มีความยุติธรรมในแต่ละกระบวนการ ซึ่ง
จะส่งผลให้พนักงานพูดถึงองค์การในทางที่ดี พนักงานชื่นชมองค์การให้ผู้อ่ืนฟังเสมอ เกิดความผูกพัน
ต่อองค์การ ส ารวจข้อมูลเพื่อวางแผนในการปรับปรุงและวิธีการในการท างานต่าง ๆ ระบบงานที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อหาแนวทางในการสร้างความผูกพันต่อองค์ กร และจัด
กิจกรรมให้มากข้ึน เช่น เล่นกีฬาร่วมกันระหว่างหัวหน้าและพนักงาน 
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนคุณธรรมต้นแบบ 

กรณีศึกษา : วัดป่าตาล ต าบลบวกค้าง อ าเภอสันก าแพง  
จังหวัดเชียงใหม ่

 
รุ่งทิวา บุญเรือง* 

 

บทคัดย่อ 
 

การค้นคว้าอิสระ เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนคุณธรรมต้นแบบ  
กรณีศึกษา : วัดป่าตาล ต าบลบวกค้าง อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ ฉบับนี้ เป็นการวิจัยเชิง
ปริมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนคุณธรรม
ต้นแบบชุมชนคุณธรรมวัดป่าตาล ต าบลบวกค้าง อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ เกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 4 ขั้นตอน ตามทฤษฎีของโคเฮน และอัฟฮอฟฟ์ ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ 2) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ 3) การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ และ 4) การมีส่วน
ร่วมในการประเมินผล จ านวน 20 ข้อ โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ จ านวน 313 คน ใน
พ้ืนทีชุ่มชนคุณธรรมต้นแบบ วัดป่าตาล หมู่ที่ 3 บ้านต้นดู่, หมู่ที่ 4 บ้านป่าตาล และ หมู่ที่ 5 บ้านแม่แต 
ต าบลบวกค้าง อ าเภอสันก าแพง จ านวน 3 ชุมชน โดยการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ แบ่งออกเป็น 3 
ส่วน คือ ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 แบบสอบถาม
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนคุณธรรมต้นแบบชุมชนคุณธรรมวัดป่าตาล 
ต าบลบวกค้าง อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้น ้าหนักความคิดเห็น 5 ระดับ และ ตอนที่ 3 
แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหา ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเ คราะห์
ข้อมูล ค่าความถี ่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี ่ย (Mean) และส่วนเบี ่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.)  
 ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่างมีอายุ
ระหว่าง 41-50 ปี นับถือศาสนาพุทธ มีสถานภาพสมรส จบการศึกษาในระดับการมัธยมศึกษา/ปวช. 
ประกอบอาชีพค้าขายหรือท าธุรกิจส่วนตัว มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 15,001 – 20,000 บาท/
เดือน มีระยะเวลาในการอยู่อาศัยภายในชุมชนระหว่าง 31-40 ปี และเข้าร่วมกลุ่มทางสังคม “จิต

 
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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อาสา” ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ วัดป่าตาล ต าบลบวกค้าง อ าเภอ
สันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในระดับมาก โดยขั้นตอนที่มีส่วนร่วมมากที่สุด คือ การมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติการ รองลงมา คือ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ และการมี
ส่วนร่วมในการประเมินผล ตามล าดับ และพบว่า ประชาชนที่มีเพศ ศาสนา และระยะเวลาที่อาศัยใน
ชุมชน ต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ วัดป่าตาล ต าบลบวกค้าง อ าเภอสัน
ก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยภาพรวมและรายขั ้นตอน ไม่แตกต่างกัน ส่วนประชาชนที่มีอายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ วัดป่าตาล ที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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บทน า 
 
การปรับตัวของชุมชนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์สังคมเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ท าให้การปฏิบัติ

ตนในวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ประชาชนต่างยึดหลักความถูกต้องตามตัวบทกฎหมายเป็น
ส าคัญ สังคมเกิดความเป็นปัจเจกชนมากข้ึน ผู้คนคิดถึงแต่ตัวเองมากกว่าส่วนรวม ความส านึกในบาป
บุญคุณโทษลดน้อยลง “คุณธรรม” คือ หลักยึดเหนี่ยวในการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
อย่างต่อเนื่อง โดยเชื่อมั่นว่า ชุมชนจะต้องเป็นแกนหลักในการจัดการตนเองให้ได้บนฐานการพัฒนาที่
ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง (AREA BASED) นอกจากด้านความสามารถแล้ว ยังต้องมีด้านความดีและความสุข
เข้ามาเกี่ยวข้อง จึงจะก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนที่เข้มแข็งและเป็นสุขอย่างแท้จริง (ยงจิรายุ อุปเสน, 
2559, น. 3)  

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 คณะรัฐมนตรีได้มีมติประกาศใช้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) ซึ่งเป็นแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมฉบับแรกของไทย ที่ให้
ความส าคัญกับการพัฒนาคน และสังคมไทยให้มีคุณภาพและคุณธรรม สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี และนโยบายรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน ทั้งทางวัตถุและจิตใจ 
และการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนทั้งในระดับชุมชน อ าเภอ จังหวัดและระดับประเทศ 
เพื่อร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม มุ่งสู่สังคมคุณธรรม โดยเฉพาะ
การพัฒนาคนให้มีคุณธรรมตามหลักธรรมทางศาสนา การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและด ารงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
 แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) ซึ่งเป็นแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมฉบับแรกของไทย เป็นแผนที่ช่วยส่งเสริมและสร้างคนดี สังคมดี เสริมสร้างความเข้มแข็งจาก
ภายในให้ทุกคน ทุกครอบครัว ทุกชุมชน ทุกองค์กรและทุกหน่วยงานมีคุณธรรม กล่าวคือ มีความ
จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีคุณธรรมตามหลักศาสนา มีความพอเพียง มีวินัย 
ซื่อสัตย์สุจริต และมีจิตอาสา น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติ และด ารงชีวิต
ตามวิถีวัฒนธรรมที่ดีงาม โดยกระทรวงวัฒนธรรมมีนโยบายที่มุ่งเน้นการขับเคลื่ อนงานด้านศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ภายใต้แนวทาง “สืบสาน รักษา ต่อยอด และปฏิบัติ
หน้าที่ราชการด้วยหลักธรรมาภิบาล” ตลอดจนการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงาม ทั้งด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม ให้กับประชาชนและชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โ ดยน า
นโยบายสู่การปฏิบัติในทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ โดยใช้กลไกพลังบวรและกลไกประชารัฐ สร้างความเข้าใจ 
เข้าถึงและพัฒนาในลักษณะการระเบิดจากข้างใน ให้คนในชุมชนร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับประโยชน์ 
ตามกระบวนการสร้างชุมชนคุณธรรม และเกณฑ์ตัวชี ้ว ัด 9 ขั ้นตอน ตั ้งแต่ (1) การประกาศ
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เจตนารมณ์หรือข้อตกลงร่วมกันที่จะพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนคุณธรรม (2) การก าหนดคุณธรรม
เป้าหมายของชุมชน “ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า” (3) การจัดท าแผนส่งเสริมและพัฒนา
ชุมชน (4) การด าเนินการ/ปฏิบัติตามแผนฯ (5) การติดตามและประเมินผล ทบทวน ปรับปรุงแผนฯ 
(6) การยกย่องบุคคลที่ท าความดีและมีคุณธรรม (7) การประเมินความส าเร็จของแผนฯ  (8) มีการ
เพิ่มประเด็นคุณธรรมเป้าหมาย ในมิติต่างๆ มาปรับใช้ เช่น การน าหลักศาสนา และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น (9) มีองค์ความรู้จากการด าเนินงานสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอด
ขยายผลไปสู่องค์กรอื่นได้ โดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 ระดับได้แก่ ระดับส่งเสริมคุณธรรม ระดับ
คุณธรรม และระดับคุณธรรมต้นแบบ ทั่วประเทศมีชุมชนคุณธรรมทั้ง 3 ระดับ แล้ว จ านวนกว่า 
22,000 ชุมชน องค์กรคุณธรรม 12,984 องค์กร อ าเภอคุณธรรม 878 อ าเภอ และจังหวัด 76 จังหวัด 
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563) 
 จังหวัดเชียงใหม่ โดยส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ มีชุมชนที่เข้าร่วมโครงการชุมชน
คุณธรรมน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร รวม 462 ชุมชน โดย
แบ่งเป็น ชุมชนคุณธรรม ระดับส่งเสริมคุณธรรม จ านวน 271  ชุมชน ระดับคุณธรรม จ านวน 119 
ชุมชน และ ระดับคุณธรรมต้นแบบ จ านวน 72 ชุมชน โดยพิจารณาจากเกณฑ์ตัวชี้วัด 9 ขั้นตอน 
ชุมชนคุณธรรมน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื ่อนด้วยพลังบวร มีหลักการ
ด าเนินงานในลักษณะพีระมิด 4 ด้าน ได้แก่ 

ด้านที่ 1 อาศัยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เรียกอีกอย่างหนึ่งคือ พลัง “บวร” (บ้าน : วัด : 
โรงเรียน/ราชการ) เป็นพลังขับเคลื่อน “ชุมชนคุณธรรม” 

ด้านที่ 2 ยึดหลักปฏิบัติ 3 ประการ คือ ปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา น้อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และด ารงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมอันดีงาม
ของไทย 

ด้านที ่ 3 ให้ความส าคัญกับความมั ่นคงของชาติใน 3 สถาบันหลัก คือ ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

ด้านที่ 4 สร้างสังคมคุณธรรม ด้วยการพัฒนาคน/ครอบครัว/ชุมชน/องค์กรให้มีคุณธรรม 
ชุมชนคุณธรรมน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร วัดป่าตาล 

ต าบลบวกค้าง อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหนึ่งในชุมชนคุณธรรมฯ ของจังหวัดเชียงใหม่ 
ที่ได้รับการประเมินให้อยู่ในระดับชุมชนคุณธรรมต้นแบบ ซึ่งผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดทั้ง 9 ขั้นตอน โดยเป็น
ชุมชนที่คงความเป็นชาติพันธุ์ไทยอง โดยมีทั้งภาษา การแต่งกาย อาหาร ประเพณี วัฒนธรรมที่มี
เอกลักษณ์ และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในหลายๆ ด้าน จึงได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชน อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากภาคประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ของชุมชน ท า
ให้ชุมชนคุณธรรมฯ วัดป่าตาล มีความเข้มแข็ง และมีความโดดเด่นทั้งในด้านการปฏิบัติตามหลักธรรม
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ทางศาสนา การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
ด ารงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมอันดีงาม  

ดังนั้น ในการท าวิจัยครั้งนี้ ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะท าการศึกษาถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาชุมชนคุณธรรมต้นแบบ วัดป่าตาล ต าบลบวกค้าง อ าเภอสันก าแพง จังหวัด
เชียงใหม่ เพ่ือหาข้อค้นพบที่จะสามารถน าไปแก้ไขปัญหา และน าเสนอแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าว อีก
ทั้งยังเป็นการแสวงหาแนวทางที่จะเป็นแบบอย่างให้แก่ชุมชนคุณธรรมฯ อื่นๆ ได้ศึกษาและใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาชุมชนคุณธรรมฯ ของตนต่อไป  
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 

1)  เพื่อศึกษาถึงปัจจัยส่วนบุคคลในการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาชุมชน
คุณธรรมต้นแบบ วัดป่าตาล ต าบลบวกค้าง อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

2)  เพื่อศึกษาถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจ ที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชน
คุณธรรมต้นแบบ วัดป่าตาล ต าบลบวกค้าง อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

3)  เพื่อศึกษาถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปฏิบัติการ ที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชน
คุณธรรมต้นแบบ วัดป่าตาล ต าบลบวกค้าง อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

4)  เพื่อศึกษาถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมรับผลประโยชน์ ที่มีผลต่อการ
พัฒนาชุมชนคุณธรรมต้นแบบ วัดป่าตาล ต าบลบวกค้าง อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

5)  เพื่อศึกษาถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผล ที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชน
คุณธรรมต้นแบบ วัดป่าตาล ต าบลบวกค้าง อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
   

วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที ่เก ี ่ยวข้อง ผู ้ว ิจ ัยได้ก าหนดตัวแปร             

ในการศึกษา ประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ต้นแบบ 
มีตัวชี้วัดหลายขั้นตอน ท าให้การด าเนินการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมฯ ให้ไปสู่ระดับชุมชนคุณธรรม
ต้นแบบมีจ านวนน้อย การขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมฯ จึงต้องอาศัยผู้น าพลัง “บวร” (บ้าน : วัด : 
โรงเรียน/ราชการ) ที่เข้มแข็งเข้ามาเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมฯ เพ่ือ
ยกระดับให้สูงขึ้น 
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จากตัวแปรอิสระและตัวแปรตามท่ีได้จากการศึกษา จึงได้ก าหนดเป็นกรอบแนวคิด  
(Conceptual Framework) ดังภาพ   

 
      ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
ขอบเขตของการวิจัย ครั้งนี้ จะท าการศึกษาปัญหาและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานการ

ขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ต้นแบบ  
วัดป่าตาล ต าบลบวกค้าง อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่  ประชากรที ่ใช้ในการศึกษา คือ 
ประชากรที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ วัดป่าตาล หมู่ที่ 3 บ้านต้นดู่, หมู่ที่ 4 บ้านป่าตาล 
และ หมู่ที่ 5 บ้านแม่แต ต าบลบวกค้าง อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 1,438 คน แยก
เป็น ชาย 700 คน หญิง 738 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2563) ขนาดตัวอย่างค านวณจากสูตร 
Yamane (1973) ที่มีระดับความเชื่อมั่นที่ 95% และให้ มีค่าความคลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน 5% ได้กลุ่ม
ตัวอย่าง 315 ราย ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) จากประชาชนที่อาศัย
อยู ่ในในพื ้นที ่ โดยใช้แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลทั ่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม และ
ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนคุณธรรมต้นแบบ 
ชุมชนคุณธรรมวัดป่าตาล ต าบลบวกค้าง อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
หาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) การวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของประชาชน

ข้อมูลส่วนบุคคล 
1) เพศ  
2) อายุ 
3) ศาสนา 
4) สถานภาพ 
5) ระดับการศึกษา 
6) อาชีพ  
7) รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 
8) ระยะเวลาที่อยู่อาศัยในชุมชน 
9) การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม 

 
 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อน
ด้วยพลังบวรต้นแบบ วัดป่าตาล 
1) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ตัดสินใจ 
2) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ปฏิบัติการ 
3) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมรับ
ผลประโยชน ์
4) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ประเมินผล 
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ในการพัฒนาชุมชนคุณธรรมต้นแบบ ชุมชนคุณธรรมวัดป่าตาล ต าบลบวกค้าง อ าเภอสันก าแพง 
จังหวัดเชียงใหม่ วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation : S.D.) ส าหรับการแปลความหมายจากค่าเฉลี ่ย ผู ้ว ิจัยใช้เกณฑ์ของ ชูศรี วงศ์รัตนะ 
(2550, น. 25) การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนคุณธรรมต้นแบบ 
ชุมชนคุณธรรมวัดป่าตาล ต าบลบวกค้าง อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ จ าแนกตามเพศ 
วิเคราะห์โดยใช้การทดสอบค่าที (Independent Samples t-test) และการเปรียบเทียบการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนคุณธรรมต้นแบบ ชุมชนคุณธรรมวัดป่าตาล ต าบลบวกค้าง 
อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ จ าแนกตามอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้ ใช้
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ในกรณีที ่พบความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที ่ระดับ .05 จะท าการตรวจสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ 
(Scheffe’) 

 

ผลการศึกษา 
  

จากการวิเคราะห์ผลการศึกษา สามารถสรุปได้ ดังนี้ ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 57.78  มีอายุระหว่าง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.89 นับถือ
ศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 100.00 มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 49.84 จบการศึกษาในระดับ
การมัธยมศึกษา/ปวช. คิดเป็นร้อยละ 34.92 ประกอบอาชีพค้าขายหรือท าธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 
26.98 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู ่ระหว่าง 15,001 – 20,000 บาท/เดือน คิดเป็นร้อยละ 46.35 มี
ระยะเวลาในการอยู่อาศัยภายในชุมชนระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.71 และได้เข้าร่วมกลุ่ม
ทางสังคม “จิตอาสา” คิดเป็นร้อยละ 100.00  

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ วัดป่าตาล       
ต าบลบวกค้าง อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
 ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ วัดป่าตาล ต าบลบวกค้าง         
อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในระดับมาก โดยขั้นตอนที่มีส่วนร่วมมากที่สุด คือ การมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติการ รองลงมา คือ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ และการมีส่วน
ร่วมในการประเมินผล ตามล าดับ เมื่อพิจารณาการมีส่วนร่วมแต่ละขั้นตอนแล้วปรากฏผล ดังนี้ 

1)  การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ของประชาชนในการพัฒนาชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ             
วัดป่าตาล ต าบลบวกค้าง อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในระดับมาก โดยประเด็นที่ได้รับส่วนร่วม
มากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยที่เท่ากัน คือ การมีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือรับทราบแนวทางการขับเคลื่อนชุมชน
คุณธรรมฯ การมีส่วนร่วมในการวางแผนนโยบายหรือแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และการมีส่วนร่วมใน
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การเสนอ “ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า” ของชุมชน และน้อยที่สุด คือ การมีส่วนร่วมในการคิด
และก าหนดแนวทางพัฒนาเพ่ือแก้ไขปัญหา และการมีส่วนร่วมในการจัดล าดับความส าคัญของปัญหาและ
ความต้องการในการจัดท าแผน  

2)  การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ ของประชาชนในการพัฒนาชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ           
วัดป่าตาล ต าบลบวกค้าง อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในระดับมาก โดยประเด็นที่ได้รับส่วนร่วม
มากที่สุด คือ การมีส่วนร่วมปฏิบัติตามนโยบายหรือแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ทางชุมชนจัดขึ้น และ
น้อยที่สุด คือ การมีส่วนร่วมเป็นกรรมการในการพิจารณางบประมาณในการจัดโครงการ/กิจกรรม ในชุมชน 

3)  การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ ของประชาชนในการพัฒนาชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ      
วัดป่าตาล ต าบลบวกค้าง อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในระดับมาก โดยแต่ละประเด็นได้รับ
ส่วนร่วมมากท่ีสุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากันทั้ง 5 ประเด็น คือ การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนงานหรือโครงการ
ของชุมชน ด้านการยึดมั่นในหลักค าสอนทางศาสนาที่เคารพนับถือ การมีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนงานหรือโครงการของชุมชน ด้านการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 
การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนงานหรือโครงการของชุมชน ด้านการสืบสาน รักษา ต่อยอด ประเพณี 
วัฒนธรรมอันดีงามของไทย การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนงานหรือโครงการของชุมชน ด้านการ
พัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และการมีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนงานหรือโครงการของชุมชน ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 

4)  การมีส่วนร่วมในการประเมินผล ของประชาชนในการพัฒนาชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ      
วัดป่าตาล ต าบลบวกค้าง อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในระดับมาก โดยแต่ละประเด็นได้รับ
ส่วนร่วมมากที่สุด คือ การมีส่วนร่วมควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงานหรือโครงการ
ของชุมชน และการได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการติดตามและประเมินผลแผนงานหรือโครงการของ
ชุมชน และน้อยที่สุด คือ การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบความโปร่งใสในงบประมาณของหน่วยงานที่
ให้การสนับสนุน และการมีส่วนร่วมติดตามและตรวจสอบความก้าวหน้าในการปฏิบัติตามแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม ของชุมชน 

การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ 
และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการพัฒนาชุมชนคุณธรรมต้นแบบ วัด
ป่าตาล ต าบลบวกค้าง อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 4 ตัวแปร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 ตัวแปรทุกตัวมีแนวโน้มความสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้  
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ทั้งนี้ได้สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ดังตารางที่ 1 
 

ตารางท่ี 1  สรุปผลทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐาน
ที ่

สมมติฐาน Accept Reject 

1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ขับเคลื ่อนชุมชนคุณธรรมน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ต้นแบบ ประกอบด้วย  

 
 

 

 1.1 เพศ ที ่แตกต่างกัน มีผลต่อการพัฒนาชุมชนคุณธรรม 
ต้นแบบ วัดป่าตาล ต าบลบวกค้าง อ าเภอสันก าแพง จังหวัด
เชียงใหม่ ที่แตกต่างกัน 

  

 1.2 อายุ ที ่แตกต่างกัน มีผลต่อการพัฒนาชุมชนคุณธรรม 
ต้นแบบ วัดป่าตาล ต าบลบวกค้าง อ าเภอสันก าแพง จังหวัด
เชียงใหม่ ที่แตกต่างกัน 

  

 1.3 ศาสนา ที ่แตกต่างกัน มีผลต่อการพัฒนาชุมชนคุณธรรม 
ต้นแบบ วัดป่าตาล ต าบลบวกค้าง อ าเภอสันก าแพง จังหวัด
เชียงใหม่ ที่แตกต่างกัน 

  

 1.4 สถานภาพ ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการพัฒนาชุมชนคุณธรรม 
ต้นแบบ วัดป่าตาล ต าบลบวกค้าง อ าเภอสันก าแพง จังหวัด
เชียงใหม่ ที่แตกต่างกัน 

  

 1.5 ระดับการศึกษา ที ่แตกต่างกัน มีผลต่อการพัฒนาชุมชน
คุณธรรม ต้นแบบ วัดป่าตาล ต าบลบวกค้าง อ าเภอสัน
ก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ ที่แตกต่างกัน 

  

 1.6 อาชีพ ที ่แตกต่างกัน มีผลต่อการพัฒนาชุมชนคุณธรรม 
ต้นแบบ วัดป่าตาล ต าบลบวกค้าง อ าเภอสันก าแพง จังหวัด
เชียงใหม่ ที่แตกต่างกัน 

  

 1.7 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการพัฒนาชุมชน
คุณธรรม ต้นแบบ วัดป่าตาล ต าบลบวกค้าง อ าเภอสัน
ก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ ที่แตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 1  (ต่อ) 
 

สมมติฐาน
ที ่

สมมติฐาน Accept Reject 

 1.8 ระยะเวลาที่อยู่อาศัยในชุมชน ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการ
พัฒนาชุมชนคุณธรรม ต้นแบบ วัดป่าตาล ต าบลบวกค้าง 
อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ ที่แตกต่างกัน 

  

 1.9 การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการ
พัฒนาชุมชนคุณธรรม ต้นแบบ วัดป่าตาล ต าบลบวกค้าง 
อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ ที่แตกต่างกัน 

  

2 การมีส่วนร่วมของประชาชนมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการพัฒนา
ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ วัดป่าตาล ต าบล    บวกค้าง อ าเภอสัน
ก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

  

 2.1 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการ
พัฒนาชุมชนคุณธรรมต้นแบบ วัดป่าตาล ต าบลบวกค้าง 
อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 

 2.2 การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อ
การพัฒนาชุมชนคุณธรรมต้นแบบ วัดป่าตาล ต าบลบวกค้าง 
อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 

 2.3 การมีส่วนร่วมในการร่วมรับผลประโยชน์                   มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการพัฒนาชุมชนคุณธรรมต้นแบบ 
วัดป่าตาล ต าบลบวกค้าง อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 

 2.4 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อ
การพัฒนาชุมชนคุณธรรมต้นแบบ วัดป่าตาล ต าบลบวกค้าง 
อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
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สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ 
 

1)  สรุปผลการวิจัย 
 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 41-50 ปี นับถือศาสนาพุทธ         
มีสถานภาพสมรส จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา/ปวช. ประกอบอาชีพค้าขายหรือท าธุรกิจส่วนตัว 
มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 15,001 – 20,000 บาท/เดือน มีระยะเวลาในการอยู่อาศัยภายใน
ชุมชนระหว่าง 31-40 ปี และเข้าร่วมกลุ่มทางสังคม “จิตอาสา”  

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ วัดป่าตาล       
ต าบลบวกค้าง อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
 ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ วัดป่าตาล ต าบลบวกค้าง    
อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในระดับมาก โดยขั้นตอนที่มีส่วนร่วมมากที่สุด คือ การมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติการ รองลงมา คือ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ และ
การมีส่วนร่วมในการประเมินผล ตามล าดับ 
 การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาชุมชนคุณธรรมต้นแบบ วัดป่าตาล ต าบลบวกค้าง อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดย
จ าแนกตามเพศ อายุ ศาสนา สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระยะเวลาที่
อยู่อาศัยในชุมชน การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม 

1)  ประชาชนที่มีเพศ ศาสนา และระยะเวลาที่อาศัยในชุมชน ต่างกัน มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ วัดป่าตาล ต าบลบวกค้าง อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดย
ภาพรวมและรายขั้นตอน ไม่แตกต่างกัน 

2)  ประชาชนที ่มีอายุแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ            
วัดป่าตาล ต าบลบวกค้าง อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่  ที่แตกต่างกัน ในด้านการมีส่วนร่วม     
ในการปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

3)  ประชาชนที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ            
วัดป่าตาล ต าบลบวกค้าง อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่  โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายขั้นตอน พบว่า ขั้นตอนที่มสี่วนร่วมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
คือ การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ โดยประชาชนที่มีสถานภาพโสด และสถานภาพสมรส มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ วัดป่าตาล ต าบลบวกค้าง อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่     
ในขั้นตอนการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ มากกว่า ประชาชนที่มีสถานภาพหย่าร้าง ซึ่งแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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4)  ประชาชนที่มีระดับการศึกษาท่ีต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ 
วัดป่าตาล ต าบลบวกค้าง อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยภาพรวมมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อจ าแนกรายขั้นตอน พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่าง
กัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ วัดป่าตาล ต าบลบวกค้าง อ าเภอสันก าแพง 
จังหวัดเชียงใหม่ ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ .01 

5)  ประชาชนที่มีอาชีพที่แตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ       
วัดป่าตาล ต าบลบวกค้าง อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ ในภาพรวมมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อจ าแนกเป็นรายขั้นตอน พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาที่
แตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ วัดป่าตาล ต าบลบวกค้าง อ าเภอสัน
ก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ .01  

6)  ประชาชนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนคุณธรรมฯ 
ต้นแบบ วัดป่าตาล ต าบลบวกค้าง อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ ในภาพรวมมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อจ าแนกเป็นรายขั้นตอน พบว่า ประชาชนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ วัดป่าตาล ต าบลบวกค้าง   
อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยได้พิจารณา 
ผลปรากฏว่า ประชาชนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 10,001-15,000 บาท  มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ วัดป่าตาล ต าบลบวกค้าง อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่         
ในขั ้นตอนการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ น้อยกว่า ประชาชนที่มีรายได้เฉลี ่ยต่อเดือนระหว่าง 
15,001-20,000 บาท ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2)  อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนคุณธรรมต้นแบบ วัดป่าตาล ต าบลบวกค้าง 
อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ สามารถอภิปรายผลแต่ละประเด็นได้ ดังนี้ 
 การมีส ่วนร ่วมในการพัฒนาชุมชนคุณธรรมต้นแบบ วัดป่าตาล  ต าบลบวกค้าง         
อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
 ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนคุณธรรมต้นแบบ วัดป่าตาล ต าบลบวกค้าง อ าเภอ
สันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ ทั ้งในภาพรวมและแยกแต่ละด้านอยู ่ในระดับมาก สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ แนวคิดของ ยุพาพร รูปงาม (2545, น. 5) การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนเป็นสิ่ง
ส าคัญที่จะท าให้ชุมชนเกิดการพัฒนา ซึ่งมีปัจจัยหลายอย่างที่ท าให้ชุมชนเกิดการพัฒนา เช่น การมี
ส่วนร่วม หลักการพัฒนาชุมชน กระบวนการพัฒนาชุมชน เป็นต้น ทั้งนี้ สามารถอภิปรายผลการวจิัย
ในแต่ละด้านได้ ดังนี้  
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1)  ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การที่ประชาชนในการพัฒนาชุมชนคุณธรรมฯ 
ต้นแบบ วัดป่าตาล ต าบลบวกค้าง อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีส่วนร่วมในด้านการตัดสินใจ
อยู่ในระดับมาก โดยเน้นให้ความส าคัญในเรื่องของ การมีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อรับทราบแนว
ทางการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมฯ การมีส่วนร่วมในการวางแผนนโยบายหรือแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม และการมีส่วนร่วมในการเสนอ “ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า” ของชุมชน จึงเป็น
ปัจจัยที่ส่งผลให้การจัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อพัฒนาชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ วัดป่าตาล ต าบล
บวกค้าง อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่วนประเด็นที่มีส่วนร่วม
น้อยที่สุด  คือ การมีส่วนร่วมในการคิดและก าหนดแนวทางพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหา ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ยุทธพงศ์ นิคม (2550, น. 40) กล่าวว่า ปัญหาและข้อจ ากัดของการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น คือ ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน เนื่องจากระบบยังไม่เอ้ือต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ประกอบกับประชาชนบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการเข้าร่วมท ากิจกรรมหรือโครงการ และ
อีกหนึ่งประเด็นที่ท าให้ประชาชนมีสาวนร่วมน้อย คือ การมีส่วนร่วมในการจัดล าดับความส าคัญของ
ปัญหาและความต้องการในการจัดท าแผน อาจเป็นผลมาจากการที่ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความ
ตระหนักในการมีส่วนร่วม ตามแนวคิดของ ชนิกา ฟั้นล้อม (2550, น. 27) กล่าวถึง ปัญหาและ
ข้อจ ากัดของการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีสาเหตุส าคัญ คือ ประชาชนยังขาดความตระหนัก 
และจิตส านึก ขาดความรู้สึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคล โดย
แต่ละบุคคลอาจมองว่าการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนไม่ใช่บทบาทและหน้าที่ของตน แต่เป็ น
หน้าที่ของภาครัฐ วิษณุ หยกจินดา (2557) พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน 
หมู่บ้านทุ่งกร่าง ต าบลทับไทร อ าเภอโป่งน ้าร้อน จังหวัดจันทบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดย
ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจมีส่วนร่วมในระดับมาก 

2)  การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ การที่ประชาชนในการพัฒนาชุมชนคุณธรรมฯ 
ต้นแบบ วัดป่าตาล ต าบลบวกค้าง อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีส่วนร่วมในด้านการปฏิบัติการ 
อยู่ในระดับมาก โดยประเด็นที่ได้รับส่วนร่วมมากที่สุด คือ การมีส่วนร่วมปฏิบัติตามนโยบายหรือ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ทางชุมชนจัดขึ้น และน้อยที่สุด คือ การมีส่วนร่วมเป็นกรรมการในการ
พิจารณางบประมาณในการจัดโครงการ/กิจกรรม ในชุมชน  สอดคล้องกับ แนวคิดของ วิษณุ หยก
จินดา (2557) ที่พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน หมู่บ้านทุ่งกร่าง ต าบลทับ
ไทร อ าเภอโป่งน ้าร้อน จังหวัดจันทบุรี ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน มีส่วนร่วมในระดับมาก 

3)  การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ การที ่ประชาชนในการพัฒนาชุมชนคุณธรรมฯ 
ต้นแบบวัดป่าตาล ต าบลบวกค้าง อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีส่วนร่วมในการร่วมรับ
ผลประโยชน์ในระดับมาก แต่พบว่าในแต่ละประเด็นได้รับส่วนร่วมมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากันทั้ง 5 
ประเด็น คือ การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนงานหรือโครงการของชุมชน ด้านการยึดมั่นในหลักค า
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สอนทางศาสนาที่เคารพนับถือ การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนงานหรือโครงการของชุมชน ด้านการ
น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนงานหรือ
โครงการของชุมชน ด้านการสืบสาน รักษา ต่อยอด ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของไทย การมีส่วน
ร่วมในการจัดท าแผนงานหรือโครงการของชุมชน ด้านการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม เสริมสร้าง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และการมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนงานหรือโครงการของชุมชน ด้านการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับ แนวคิดของ นันท์ชพร การสมดี (2554) งานวิจัยเรื่องการมี
ส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาล ต าบลเมืองเล็น อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ อยู่ในระดับมาก  

4)  การมีส่วนร่วมในการประเมินผล การที่ประชาชนในการพัฒนาชุมชนคุณธรรมฯ 
ต้นแบบ วัดป่าตาล ต าบลบวกค้าง อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีส่วนร่วมในการประเมินผล
มากที่สุด โดยมีส่วนร่วมน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับการมีส่วนร่วมในขั้นตอนอ่ืนๆ โดยเฉพาะการมีส่วนร่วม
ในการติดตามและตรวจสอบความก้าวหน้าในการปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ของชุมชน  
มีค่าเฉลี่ยต ่าสุด สอดคล้องกับแนวคิดของ โคเฮน และอัฟฮอฟฟ์ (Cohen & Uphoff, 1980, pp. 213 
อ้างถึงใน อดิสรณ์ ขัดสีใส, 2551) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมในข้ันตอนการประเมินผลประชาชนจะไม่ได้
มีส่วนร่วมมากนัก ส่วนใหญ่บทบาทดังกล่าวจะเป็นของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ รวมถึงแนวคิดของ สิริพัฒน์ 
ลาภจิตร (2550) กล่าวว่า ปัญหาและข้อจ ากัดของประชาชนที่มีต่อท้องถิ่น คือ คนไทยขาดความรู้สึก
ผูกพันกับท้องถิ่น ไม่มีความสนใจในการติดตาม ตรวจสอบ ก ากับ และดูแล  

การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาชุมชนคุณธรรมต้นแบบ วัดป่าตาล ต าบลบวกค้าง อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดย
จ าแนกตามเพศ อายุ ศาสนา สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระยะเวลาที่
อยู่อาศัยในชุมชน การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม 
 ประชาชนที่มีเพศ ศาสนา และระยะเวลาที่อาศัยในชุมชน ต่างกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ วัดป่าตาล ต าบลบวกค้าง อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยภาพรวม
และรายขั้นตอน ไม่แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่วางไว้ เนื่องจากชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ 
วัดป่าตาล ต าบลบวกค้าง อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ ได้เห็นถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในชุมชน และยอมรับว่าประชาชนในชุมชนคุณธรรมฯ เป็นผู้ที่มีความรู้ในเรื่องสภาพ
ปัญหาและความต้องการในด้านต่างๆ ของชุมชนฯ เป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่
ชุมชนมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน จึงท าให้การที่ประชาชนที่เป็นผู้ทราบถึงปัญหาและความต้องการ
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในขั ้นตอนต่างๆ ของการพัฒนาชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ เป็นสิ ่งที ่ดีท าให้
ประชาชนได้ตระหนักถึงความเป็นเจ้าของพื้นที่ชุมชน และร่วมกันค้นหาปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่
อยากท า ได้อย่างตรงประเด็น ตรงตามความต้องการของชุมชนให้มากที่สุด ด้วยเหตุผลนี้ ผู้น าชุมชน
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คุณธรรมฯ ต้นแบบ ทั้ง ผู้น าชุมชน (บ้าน “บ”) ผู้น าทางศาสนา (วัด “ว”) และผู้น าทางหน่วยงาน
ภาครัฐ (รัฐ/ราชการ “ร”) จึงเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ วัดป่าตาล ต าบลบวกค้าง อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยให้
สิทธิเสรีภาพแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการทุกๆ คน อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่แบ่งแยกเพศ อายุ 
ศาสนา สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระยะเวลาที่อยู่อาศัยในชุมชน การ
เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม จึงส่งผลให้เพศ อายุ ศาสนา สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน ระยะเวลาที่อยู่อาศัยในชุมชน การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม ของประชาชนในชุมชนที่
แตกต่างกัน ไม่เป็นอุปสรรคในการร่วมกันพัฒนาชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ วัดป่าตาล ต าบลบวกค้าง 
อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ อีกท้ังยังเพ่ิมโอกาสในการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา
ชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ วัดป่าตาล ต าบลบวกค้าง อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ สอดคล้องกับ 
งานวิจัยของ อัญฑิการ์ อาจวิชัยย์ (2553) ที่พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ และอาชีพที่แตกต่างกัน มี
ส่วนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลค าชะอี อ าเภอค าชะอี จังหวัดมุกดาหาร ไม่แตกต่างกัน 
ขณะเดียวกัน งานวิจัยของ โสภิดา ศรีนุ่น (2558) พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุ สถานภาพ     และ
อาชีพ แตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเบตง อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา ได้
ไม่ต่างกัน แนวคิดของ นันท์ชพร การสมดี (2554) พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ซึ่งได้แก่ เพศ, อายุ ระดับ
การศึกษา, และระยะเวลาที่อาศัยอยู่ ได้น ามาประเมินถึงความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการพัฒนาท้องถิ่น ผลปรากฏว่า ปัจจัยส่วนบุคคลข้างต้นไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
เขตเทศบาลเมืองเล็น อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  

3)  ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาวิจัยเรื ่อง การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนคุณธรรมต้นแบบ วัดป่าตาล    
ต าบลบวกค้าง อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ศึกษามีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1)  การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ประเด็นที่ประชาชนมีส่วนร่วมน้อยที่สุด คือ การมี
ส่วนร่วมในการคิดและก าหนดแนวทางพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหา และการมีส่วนร่วมในการจัดล าดับ
ความส าคัญของปัญหาและความต้องการในการจัดท าแผน อาจเป็นผลมาจากการที่ประชาชนยังขาด
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของสิทธิและบทบาทหน้าที่ของตนเอง จึงเข้าใจว่าเรื่องการคิดและก าหนด
แนวทางการพัฒนาเป็นเรื่องของหน่วยงานภาครัฐ ดังนั้น ผู้น าชุมชน รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควร
ให้การส่งเสริมสนับสนุน และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชนรู้จักสิทธิและบทบาทหน้าที่ของ
ตนเองในการช่วยพัฒนาชุมชนให้มากขึ้น โดยอาจมีการจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนออกเป็นฝ่าย จัด
ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ทาง
ชุมชนฯ จัดขึ้น โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนา
ชุมชนให้เป็นชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ วัดป่าตาล รวมถึงการกระจายข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการรับรู้
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ให้แก่ประชาชนในชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ วัดป่าตาล ไม่ว่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย 
การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ โซเชียลมีเดีย เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารและ
เห็นถึงความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และช่วยกันก าหนดแนวทางการ
พัฒนาชุมชนเพ่ือแก้ไขปัญหาของชุมชนร่วมกัน   

2)  การมีส่วนร่วมด้านการปฏิบัติการ ประเด็นที่ประชาชนมีส่วนร่วมน้อยที่สุด คือ การมี
ส่วนร่วมเป็นกรรมการในการพิจารณางบประมาณในการจัดโครงการ/กิจกรรม ในชุมชน อาจเป็นผล
มาจากประชาชนยังขาดความรู้ความสามารถในเรื่องการพิจารณางบประมาณ รวมถึงการเบิกจ่าย
งบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐที่ให้การสนับสนุน จึงมอบหน้าที่ให้แก่คณะกรรมการชุมชนในการ
พิจารณางบประมาณ ดังนั้น คณะกรรมการชุมชนควรจัดประชุมชี้แจงงบประมาณในการจัดโครงการ/
กิจกรรมภายในชุมชนทุกครั้ง ทั้งก่อน และหลังการจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้
รับทราบ และเป็นการร่วมตรวจสอบความโปร่งใสอีกทางหนึ่ง 

3)  การมีส่วนร่วมในการประเมินผล ประเด็นที่ประชาชนมีส่วนร่วมน้อยที่สุด คือ การมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบความโปร่งใสในงบประมาณของหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน และการมีส่วน
ร่วมติดตามและตรวจสอบความก้าวหน้าในการปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ของชุมชน 
ดังนั้นทางชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ วัดป่าตาล ควรจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หรือ
อาจจัดให้มีการประชุม 3 เดือนต่อครั้ง เพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงานหรือผลการด าเนินโครงการต่างๆ 
ที่เกิดขึ้นในชุมชน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล และซักถามหากมีข้อสงสัย ซึ่งท าให้เกิด
ความโปร่งใส และท าให้ประชาชนได้รับรู้ร ับทราบและมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล
โครงการและกิจกรรมต่างๆ ได้มากยิ่งขึ้น 

4)  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อสร้างความส าเร็จที่ยั่งยืนในการพัฒนาชุมชนคุณธรรมต้นแบบ 
วัดป่าตาล ต าบลบวกค้าง อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยควรเน้นที่ 

1)  ควรหาวิธีการที่ท าให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมและเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ 
2)  ควรส่งเสริมสนับสนุนและเพิ ่มศักยภาพให้คนในชุมชนสามารถบริหารจัดการ

โครงการ/กิจกรรมเองได้อย่างเต็มศักยภาพ 
3)  ควรส่งเสริมสนับสนุนให้คนในชุมชนน าทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนมาต่อยอดเพ่ือ

สร้างมูลค่าเพ่ิม 
5)  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

 ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยเห็นว่าควรจัดท าการศึกษาการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ วัดป่าตาล ต าบลบวกค้าง อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ ในเชิงคุณภาพ 
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ละเอียด ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น และท าการศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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และน่าจะมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนคุณธรรมต้นแบบ วัดป่าตาล  ต าบลบวกค้าง 
อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ นอกเหนือจากปัจจัยที่ศึกษาในงานวิจัยนี้ เช่น ปัจจัยด้านการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ เป็นต้น รวมถึงระบุปัญหาและอุปสรรค
ของการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาพัฒนาชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ วัดป่าตาล เพ่ือจะได้แก้ไขและ
น าผลที่ได้มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนต่อไป 
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การบริหารการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) 

ของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)  
ภาคเหนือ 3 เขต 2 

 
วีรวิชญ์  พันธ์สมบูรณ์* 

 
บทคัดย่อ 

 
การศึกษาครั้งนี้ก าหนดวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา 1) ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการให้บริการ

ลูกค้าอย่างเป็นธรรมของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ภาคเหนือ 3 เขต 2  2) ปัจจัย
ด้านการบริหารที่มีผลต่อการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรมของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) ภาคเหนือ 3 เขต 2 และ 3) แนวทางพัฒนาศักยภาพการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรมของ
พนักงานธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ภาคเหนือ 3 เขต 2 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ พนักงานธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ที่ปฏิบัติงานใน
พ้ืนที่ภาคเหนือ 3 เขต 2 จ านวน 97 คน  สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  สถิติที ่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ประกอบด้วย Independent 
Samples T-test , One-way ANOVA ก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 และค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ Pearson Correlation Coefficient (r) ก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 

ผลการศึกษา พบว่า ประสบการณ์ท างานมีผลต่อการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรมของ
พนักงานธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ภาคเหนือ 3 เขต 2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05  ส่วนเพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน และสาขาที่ปฏิบัติงานไม่มีผลต่อการให้บริการ
ลูกค้าอย่างเป็นธรรมของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ภาคเหนือ 3 เขต 2 ส่วนปัจจัย
ด้านการบริหารมีความสัมพันธ์ต่อการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรมของพนักงานธนาคารกสิกรไทย 
จ ากัด (มหาชน) ภาคเหนือ 3 เขต 2 ในภาพรวม และรายด้าน คือ ด้านการดูแลข้อมูลของลูกค้า และ
ด้านกระบวนการขาย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 
0.774 , 0.827 และ 0.782 โดยตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันในทิศทางเดียวกันในระดับสูง  ส่วน
ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจัดกลุ่มลูกค้า ด้านวัฒนธรรมองค์กรและบทบาทของผู้บริหาร ด้าน

 
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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การสื ่อสารและการให้ความรู ้แก่พนักงาน และด้านการจ่ายค่าตอบแทนมีความสัมพันธ์ต่อการ
ให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรมของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ภาคเหนือ 3 เขต 2 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.651 , 0.630 , 0.622 
และ 0.431 โดยตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง 
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บทน า 
 
การบริการเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการลูกค้าของเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการ และ

เป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจ ซึ่งส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจ
ซื้อของลูกค้า  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะการณ์แข่งขันปัจจุบันนี้ภาคธุรกิจต่าง ๆ จ าเป็นต้องสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขันให้แตกต่างจากคู่แข่งขัน การให้บริการด้วยการสร้ างความเชื่อมั่นต่อ
ลูกค้า การสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการแก่ลูกค้าที่ถูกต้องครบถ้วน จะช่วย
สร้างความประทับใจแก่ลูกค้า ภาคธุรกิจส่วนใหญ่จึงก าหนดนโยบายการให้บริการลูกค้า โดยจัดท า
คู่มือการให้บริการลูกค้า เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน รวมทั้งจัดท าค ารับรองการปฏิบัติงาน 
เพ่ือน ามาใช้เป็นเกณฑ์ประเมินผลการเลื่อนต าแหน่ง และเลื่อนเงินเดือนของพนักงานด้วย 

ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้ประกอบการธุรกิจด้านการเงินขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง
ของประเทศไทย โดยก าหนดยุทธศาสตร์ ภารกิจ และเป้าหมายของธนาคารมุ่งเน้นการเป็นกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินที่แข็งแกร่ง ด าเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี การพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ 
การรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของลูกค้า การให้ความรู้ทางการเงินแก่สาธารณชน 
และการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (กสิกรไทย, 2562-2566) ที่สามารถตอบสนองความต้องการด้าน
การเงินที่หลากหลายแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) ถูกต้อง ประหยัดเงินและเวลาของ
ลูกค้า  ส าหรับการให้บริการอย่างเป็นธรรมของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ปฏิบัติตามคู่มือ
การบริหารจัดการด้านการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรมของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย, 2562) โดยมีจุดมุ่งหมายให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นในการบริการของธนาคาร ลูกค้าต้อง
ได้รับบริการที่เหมาะสม ลูกค้าต้องได้รับผลิตภัณฑ์และบริการด้านราคาที่เป็นธรรม  ทั้งนี้การบริหาร
จัดการระบบงานจะมีหลักเกณฑ์ที่ต้องปฏิบัติตาม ได้แก่ วัฒนธรรมองค์กรและบทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหารระดับสูง การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจัดกลุ่มลูกค้า การจ่ายค่าตอบแทน กระบวนการขาย 
การสื่อสารและการให้ความรู้แก่พนักงาน การดูแลข้อมูลของลูกค้า การแก้ไขปัญหาและจัดการเรื่อง
ร้องเรียน การควบคุม ก ากับ และตรวจสอบ และการปฏิบัติงานและแผนรองรับการปฏิบัติ  ซึ่งทาง
ธนาคารได้น าหลักเกณฑ์ดังกล่าวไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า  แต่เนื่องจากการให้บริการลูกค้า
อย่างเป็นธรรม (Market Conduct) เป็นนโยบายใหม่ที่เพิ่งถูกน ามาใช้ได้ไม่นาน  ท าให้พนักงาน
บางส่วนอาจจะขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายหลักเกณฑ์การให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็น
ธรรม รวมทั้งขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ทั้งหมดได้อย่างถูกต้องครบถ้วนทุกประเด็น บางครั้งน าเสนอขายผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพ
และไม่ตรงกับความต้องการของลูกค้า หรือขายผลิตภัณฑ์ที่มีคะแนนสูงเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัว ท าให้
ลูกค้าต้องท าหนังสือร้องเรียน เพ่ือขอยกเลิกการซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว   
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จากที่กล่าวมาข้างต้น  ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นพนักงานขององค์กรแห่งนี้ ซึ่งต้องปฏิบัติงาน
ภายใต้หลักเกณฑ์การให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct)  จึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาว่าปัจจัยด้านการบริหารงานด้านไหนบ้างที่มีผลต่อการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรมของ
พนักงานธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ภาคเหนือ 3 เขต 2  ทั้งนี้เพื่อน าผลการศึกษาที่ได้ไปใช้
เป็นแนวทางพัฒนาศักยภาพการให้บริการลูกค้าของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
ภาคเหนือ 3 เขต 2  เพ่ือสร้างความเป็นธรรมในการให้บริการ สร้างความประทับใจและสร้างความพึง
พอใจแก่ลูกค้าท่ีมาใช้บริการ  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ภารกิจ และเป้าหมายขององค์กรต่อไป 
 

ค าถามของการวิจัย 
 
1)  ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรมของพนักงานธนาคารกสิกรไทย 

จ ากัด (มหาชน) ภาคเหนือ 3 เขต 2 มีอะไรบ้าง 
2)  ปัจจัยด้านการบริหารที่มีผลต่อการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรมของพนักงานธนาคาร

กสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ภาคเหนือ 3 เขต 2 มีอะไรบ้าง 
3)  แนวทางพัฒนาศักยภาพการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรมของพนักงานธนาคารกสิกรไทย 

จ ากัด (มหาชน) ภาคเหนือ 3 เขต 2 มีอะไรบ้าง 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
1)  เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรมของพนักงาน

ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ภาคเหนือ 3 เขต 2 
2)  เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านการบริหารที่มีผลต่อการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรมของพนักงาน

ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ภาคเหนือ 3 เขต 2 
3)  เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาศักยภาพการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรมของพนักงาน

ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ภาคเหนือ 3 เขต 2 
 

การทบทวนวรรณกรรมและกรอบความคิดการวิจัย 
 
ผู้วิจัยไดท้บทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการ

ให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม ประกอบด้วย 
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1)  แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยเกี่ยวกับการให้บริการลูกค้า 
การให้บริการลูกค้าเป็นปัจจัยส าคัญในการท าธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายที่จะท าให้

ลูกค้าเกิดความสุข ความประทับใจ  ซึ่งการดูแลลูกค้าด้วยการรับฟังในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ และ
ให้บริการด้วยความจริงใจ  ไม่เพียงแต่จะท าให้ลูกค้าคนเดิมกลับมาใช้บริการของเราอีกครั้ง แต่ยังเป็น
การเปิดโอกาสไปสู่ลูกค้ารายใหม่ ๆ ได้รับรู้ถึงคุณภาพการบริการที่ดี (ธนาคารกสิกรไทย, 2563) ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดการบริการลูกค้าที่กล่าวว่า การบริการลูกค้า คือ การสนับสนุนให้กับลูกค้าทั้ง
ก่อนและหลังการซื้อผลิตภัณฑ์ จะช่วยให้ลูกค้ามีประสบการณ์ที่ดี และสนุกสนานกับการใช้ผลิตภัณฑ์
หรือบริการ  ซึ่งธุรกิจที่ให้การตอบสนองหรือบริการอย่างรวดเร็ว จะได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า 
(เอคอนเน็ค, 2560)  สอดคล้องกับแนวคิดงานบริการลูกค้า คือ งานที่เอาใจลูกค้ามาใส่ใจเรา ท าให้
ลูกค้าเกิดความประทับใจมากจนถึงมากที่สุด เพื่อให้ลูกค้าเลือกที่จะใช้บริการของเราไปอีกนาน 
แทนที่จะเปลี่ยนใจไปใช้บริการของรายอื่น ผู้ท างานด้านงานบริการลูกค้า จึงต้องเข้าใจ และมีใจรัก
การท างานด้านการบริการเป็นอย่างดี จึงจะท าให้การท างานอย่างมีความสุข และประสบผลส าเร็จ 
(อิมเพรสชั่นคอนเซาท์, 2562)   

2)  แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรและบทบาทของผู้บริหาร 
วัฒนธรรมองค์กรเป็นพฤติกรรมที่คนในองค์กรยึดถือและปฏิบัติจนกลายเป็นธรรมเนียมของ

องค์กร (มัมสตูดิโอ, 2562)  สอดคล้องกับแนวคิดของกอร์ดอน (1999) กล่าวว่า วัฒนธรรมองค์กร คือ 
สิ่งที่อธิบายสภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่รวมความเชื่อ และค่านิยมที่สมาชิกขององค์กรมีร่วมกัน
และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อมีปฏิสัมพันธ์กับโครงสร้างอย่างเป็นทางการในการก าหนด
รูปแบบพฤติกรรม  และสอดคล้องกับงานวิจัยของมัทนี บุญประเสริฐ (2557) ได้ศึกษาเรื่องวัฒนธรรม
ขององค์กร พฤติกรรมและคุณภาพชีวิตการท างานที่ส่งผลต่อระดับความส าเร็จในการท างานของ
พนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทเอกชน เขตห้วยขวาง พบว่า ระดับความคิดเห็นของพนักงาน
บริษัทเอกชนในระดับปฏิบัติการที่มีต่อปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กร พฤติกรรม และคุณภาพชีวิตที่
ส่งผลต่อระดับความส าเร็จ อยู่ในระดับที่เห็นด้วยมาก   

3)  แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจัดกลุ่มลูกค้า 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ คือ การพัฒนา ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความ

ต้องการของผู้บริโภค โดยรูปแบบในการพัฒนาอาจเป็นด้านบรรจุภัณฑ์ หรือตัวผลิตภัณฑ์ การสร้าง
แนวความคิดผลิตภัณฑ์เป็นขั้นตอนเริ่มต้นส าคัญที่มีผลต่อความส าเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะ
พัฒนามาจากความต้องการหรือความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์อย่างแท้จริง (สถาบันวิจัย
และพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2563) สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่กลา่ว
ว่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วในท้องตลาดให้ดียิ่งขึ้น เกิดจากความจ าเป็นของปัญหา เกิดมาจาก
ความต้องการของลูกค้าเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่ในชีวิตประจ าวัน 
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(มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 2563) สอดคล้องกับแนวคิดการน าเสนอผลิตภัณฑ์เละบริการใหม่ที่
กล่าวว่า ธนาคารออกแบบผลิตภัณฑ์จากพฤติกรรมการฝากเงินของลูกค้าที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม 
เช่น น าโครงการฝากเงินประจ าพิเศษ ดอกเบี้ยสูง แก่กลุ่มลูกค้าบุคคลรายใหญ่ ส่วนลูกค้าระดับกลาง 
น าเสนอเงินฝากประจ าพิเศษ (บล็อกสปอทดอทคอม, 2563)  สอดคล้องกับงานวิจัยของจักรพันธ์ 
จันทร์หอม (2562) ได้ศึกษาเรื่องการวิจัยและพัฒนาคุณภาพชุมชนในกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร บ้านสว่าง
ธรรมวิเศษ ต าบลบ้านน ้าอ้อม อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ความต้องการของผู้บริโภคใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรต้องการให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในด้านรสชาติให้
มีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ ต้องการให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่เพิ่มขึ้น และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของสมคิด ยาเคน (2559) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยการเลือกใช้บริการทางการเงิน
จากธนาคารออมสินของประชากรในเขตเมืองและเขตนอกเมือง ในจังหวัดล าปาง พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ของธนาคาร อยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะด้านประสิทธิภาพการ
ให้บริการทางการเงิน และด้านประเภทของการให้บริการการเงินมีให้เลือกหลากหลาย  สรุปได้ว่า 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งส าคัญที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และสร้างความพึงพอใจให้แก่
ลูกค้าให้ตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ของเราต่อไป 

4)  แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทน 
ธนาคารกสิกรไทยมีเป้าหมายจะบริหารระบบผลตอบแทนพนักงาน โดยมุ่งเน้นการจ่าย

ผลตอบแทนพนักงานอย่างเป็นธรรม และแข่งขันได้กับตลาด เกิดความเสมอภาค มีความสอดคล้อง
เหมาะสมกับคุณค่างานของพนักงานที่มีต่อธนาคาร เพื่อส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการท างานตามที่
ธนาคารคาดหวัง สามารถดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถให้ท างานอยู่กับธนาคาร เพ่ือ
ร่วมกันสร้างความส าเร็จ และส่งมอบบริการที่ดีที่สุดให้ลูกค้า (ธนาคารกสิกรไทย, 2558) สอดคล้อง
กับแนวคิดค่าตอบแทนของหน่วยงานขายที่กล่าวไว้ว่า บริษัทต้องก าหนดแผนการให้ค่าตอบแทนที่
เหมาะสม แผนการจ่ายค่าตอบแทนที่ดี เพื่อช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพการท างานของพนักงานขาย
ให้บรรลุเป้าหมายที่บริษัทต้องการได้ดีที่สุด โดยก าหนดค่าตอบแทนที่เข้าใจได้ง่าย มีความยุติธรรม 
เพียงพอต่อการด ารงชีวิต ง่ายต่อการปรับปรุงให้เข้ากับระดับการท างาน และง่ายต่อการบริหารและ
ประหยัดค่าใช้จ่ายของบริษัท (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2563)  สอดคล้องกับงานวิจัยของฐา
นิฎา เจริญเลิศวิวัฒน์ (2558) ได้ศึกษาเรื่องความพึงพอใจในค่าตอบแทน สวัสดิการและคุณภาพชวีิต
การท างานที่มีผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กร กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบว่า ความพึง
พอใจในค่าตอบแทนของพนักงานราชการกรมควบคุมโรค ในด้านค่าตอบแทนเหมาะสมกับปริมาณ
งาน เหมาะสมกับความสามารถ มีความเพียงพอต่อการด ารงชีพ มีความสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ 
และมีความยุติธรรม อยู่ในระดับมาก   
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5)  แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการขาย  
กระบวนการขาย หมายถึง ขั้นตอนที่น ามาใช้ในการเสนอขาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง

ความส าเร็จในการเสนอขาย ซึ่งการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานของพนักงานขาย ช่วยท าให้
ลูกค้าได้รับข้อมูลที่ชัดเจน รวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์  ท าให้ลูกค้าไม่เสียเวลาในการ
ตัดสินใจซื้อ อีกทั้งลูกค้ายังได้รับสินค้าหรือบริการที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการ 
(บล็อกสปอทดอทคอม, 2560) และสอดคล้องกับงานวิจัยของปิยพร อ ามสุทธิ์ (2557) ได้ศึกษาเรื่อง
การตัดสินใจออมเงินผ่านการลงทุนกองทุนรวมหุ ้นระยะยาวของพนักงานเงินเดือนประจ าใน
กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจออมเงินผ่านการ
ลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวในระดับมาก ได้แก่ ความเป็นมืออาชีพในการให้บริการแนะน า
ผลิตภัณฑ์ และตัวผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสมตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุน  

6)  แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารและความให้รู้แก่พนักงาน 
ธนาคารกสิกรไทยให้ความส าคัญกับการสื่อสารภายในองค์กรที่หลากหลาย เพ่ือให้มั่นใจได้ว่า

พนักงานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสามารถรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารภายในองค์กรได้
อย่างทั่วถึง มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของพนักงาน  ในด้านการให้ความรู้แก่
พนักงาน ธนาคารกสิกรไทยมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้มีความรู้และทักษะที่
เหมาะสมกับต าแหน่งงานในปัจจุบัน เช่น การฝึกอบรมทักษะการขายผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าอย่างเป็น
ธรรม รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้านทักษะวิชาชีพและภาวะผู้น า เพื่อเตรียมความพร้อม
ส าหรับความก้าวหน้าในอาชีพให้แก่พนักงาน (ธนาคารกสิกรไทย, 2558) สอดคล้องกับแนวคิดวิธีการ
ฝึกอบรมพนักงานขายใหม่ที่กล่าวว่า องค์กรต้องให้ความรู้เกี่ยวกับลูกค้าและกลุ่มธุรกิจของลูกค้า 
เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ  และให้ความรู้ด้านสินค้าและบริการ โดยเฉพาะพนักงานขายใหม่ เพ่ือลด
ข้อผิดพลาดในการน าเสนอข้อมูลเกี ่ยวกับสินค้าและบริการ ซึ่งจะช่วยให้พนักงานขายเหล่านั้น
กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญที่น่าเชื่อถือให้กับลูกค้าได้ (เซลล์หนึ่งร้อยล้าน, 2562)  สอดคล้องกับงานวิจัย
ของจิตติมา ปฏิมาประกร (2559) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาและจัดการคุณลักษณะ ทักษะการขายของ
นักขายที่ส่งผลต่อเป้าหมายของบริษัทในอุตสาหกรรมการพิมพ์ ประเภทสลากสินค้า กรณีศึกษานิคม
อุตสาหกรรมอมตะนคร พบว่า พนักงานขายต้องมีการพัฒนาคุณลักษณะของนักขาย ด้านบุคลิกภาพ
ที่รวดเร็วส าหรับลูกค้า เน้นการพัฒนาคุณสมบัติด้านความรู้ โดยให้ความรู้ในการเปรียบเทียบข้อมูล
ขององค์กรกับบริษัทคู่แข่ง การพัฒนาทักษะการขายของนักขาย ด้านความรู้เกี่ยวกับการแข่งขันใน
เรื่องผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง จุดเด่น จุดด้อย และด้านความรู้เกี่ยวกับบริษัท โดยเน้นความรู้เกี่ยวกับการ
จูงใจให้ลูกค้าซื้อสินค้าได้ตามเป้าหมาย  
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7)  แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยเกี่ยวกับการดูแลข้อมูลของลูกค้า 
ธนาคารกสิกรไทยให้ความส าคัญกับการดูแลข้อมูลของลูกค้า โดยได้ก าหนดนโยบาย ระเบียบ 

และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการด าเนินงานของธนาคารด้วยมาตรการที ่เข้มงวดในการรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือให้ลูกค้าม่ันใจว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองที่ธนาคารได้รับจะถูก
น าไปใช้ตรงตามความต้องการของลูกค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย (ธนาคารกสิกรไทย, 2563) ซึ่ง
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (2562) มาตรา 19 ระบุไว้ว่า ผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลจะกระท าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ หากเจ้าของข้อมูลส่วน
บุคคลไม่ได้ให้ความยินยอมไว้ก่อนหรือในขณะนั้น เว้นแต่บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี ้หรือ
กฎหมายอื่นบัญญัติให้กระท าได้ การขอความยินยอมต้องท าโดยชัดแจ้ง เป็นหนังสือหรือท าโดยผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่โดยสภาพไม่อาจขอความยินยอมด้วยวิธีการดังกล่าวได้ ในการขอความ
ยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลต้องแจ้งวัตถุประสงค์ของการเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปด้วย และการขอความยินยอมนั้น ต้องแยกส่วนออกจาก
ข้อความอื่นอย่างชัดเจน มีแบบหรือข้อความที่เข้าถึงได้ง่ายและเข้าใจได้ รวมทั้งใช้ภาษาที่อ่านง่าย 
และไม่เป็นการหลอกลวงหรือท าให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าใจผิดในวัตถุประสงค์ดังกล่าว และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของหนึ่งนุช ธีระรุจินนท์ (2558) ได้ศึกษาเรื่องคุณภาพการให้บริการธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ธนาคารกรุงไทย สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร พบว่า ระบบของธนาคารจะ
ไม่มีการเก็บข้อมูลในการเข้าใช้งานหรือข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีไว้ในโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ เพ่ือเป็น
การป้องกันข้อมูลที่ส าคัญอันเป็นความลับของลูกค้า และมีการรักษาความปลอดภัยต่าง ๆ ตาม
มาตรฐานสากล สรุปได้ว่า การดูแลข้อมูลของลูกค้าเป็นสิ่งส าคัญที่ธนาคารต้องปฏิบัติตามนโยบายการ
คุ้มครองข้อมูลอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพ่ือป้องกันข้อมูลของลูกค้ารั่วไหล เพ่ือสร้างความมั่นใจ และความ
เชื่อถือของลูกค้าที่ตัดสินใจเลือกใช้สินค้าและบริการของธนาคาร 

 

กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
จากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการบริหารการ

ให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) ของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 
ภาคเหนือ 3 เขต 2  ผู้วิจัยขอน าเสนอกรอบแนวคิดในการศึกษาตามภาพท่ี 1 ดังนี้ 
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ตัวแปรตัว      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

ระเบียบวิธีการวิจัย 
 
การศึกษาเรื่อง “การบริหารการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) ของ

พนักงานธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ภาคเหนือ 3 เขต 2” ใช้การศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research)  โดยออกแบบสอบถาม (Questionnaires) ไปเก็บข้อมูลกับประชากร คือ 
พนักงานธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคเหนือ 3 เขต 2 จ านวน 9 สาขา 
ประกอบด้วย สาขาก าแพงเพชร สาขาคลองขลุง สาขาสลกบาตร สาขาคลองลาน สาขาตาก สาขาบิ๊ก
ซีตาก สาขาสุโขทัย สาขาบิ๊กซีสุโขทัย และสาขาสวรรคโลก จ านวน 97 คน  ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถาม
ไปท าการทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างทดลอง จ านวน 30 ชุด เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น ค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha)  ซึ่งในภาพรวมทุกข้อค าถามมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 
0.950 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.70 แสดงว่าทุกข้อค าถามมีความเหมาะสม สามารถน าไปใช้เก็บข้อมูลได้จริง 
(ศิริชัย พงษ์วิชัย, 2552)  

ปัจจัยด้านการบริหาร 

1.วัฒนธรรมองค์กรและบทบาทของผู้บริหาร 

2.การพัฒนาผลติภณัฑ์และการจัดกลุ่มลูกค้า 

3.การจ่ายค่าตอบแทน 

4.กระบวนการขาย 

5.การสื่อสารและการให้ความรู้แกพ่นักงาน 

6.การดูแลข้อมลูของลูกค้า 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1.เพศ 

2.อาย ุ

3.ระดับการศึกษา 

4.ตำแหน่งงาน 

5.ประสบการณ์ทำงาน 

6.สาขาท่ีปฏิบัติงาน 

 

 

การให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม 

(Market Conduct) ของ

พนักงานธนาคารกสิกรไทย จำกัด 

(มหาชน) ภาคเหนือ 3 เขต 2 
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การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม  แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1  การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 

(มหาชน) ภาคเหนือ 3 เขต 2 ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการวิเคราะห์หาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อย
ละ (Percentage) โดยน าเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางพร้อมค าบรรยาย 

ส่วนที่ 2  การวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านการบริหารที่มีผลต่อการ
ให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรมของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ภาคเหนือ 3 เขต 2  
ผู ้ว ิจ ัยเลือกใช้ว ิธ ีการวิเคราะห์หาค่าเฉลี ่ย (Mean)  และส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  
deviation) โดยน าเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางพร้อมค าบรรยาย 

ส่วนที่ 3  การวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นต่อการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรมของ
พนักงานธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ภาคเหนือ 3 เขต 2 ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการวิเคราะห์หา
ค่าเฉลี่ย (Mean)  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  deviation) โดยน าเสนอข้อมูลในรูปแบบ
ตารางพร้อมค าบรรยาย 

ส าหรับส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 เป็นค าถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท 
(Likert’s Five Rating Scale) ก าหนดช่วงคะแนนระดับความคิดเห็นต่อการให้บริการลูกค้า ดังนี้ 

ระดับความคิดเห็นต่อการให้บริการลูกค้า  ช่วงคะแนนเฉลี่ย 
มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด   คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 
มีระดับความคิดเห็นมาก    คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 
มีระดับความคิดเห็นปานกลาง   คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 
มีระดับความคิดเห็นน้อย    คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 
มีระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด   คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 
ส่วนที่ 4  การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัว

แปรตาม  โดยน าเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางพร้อมค าบรรยาย ดังนี้ 
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรมของ

พนักงานธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ภาคเหนือ 3 เขต 2 แตกต่างกัน  ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการ
วิเคราะห์หาค่า Independent Samples T-test และ One-way ANOVA ก าหนดระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติ 0.05 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านการบริหารมีความสัมพันธ์ต่อการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม
ของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ภาคเหนือ 3 เขต 2  ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการวิเคราะห์หา
ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน Pearson Correlation Coefficient (r)  ก าหนดระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.01 เกณฑ์การแปลความหมายความสัมพันธ์ของทั้งสองตัวแปร ดังนี้ (ชูศรี วงศ์
รัตนะ, 2541, น. 316) 
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ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์   ความสัมพันธ์สองตัวแปร 
สูงกว่า 0.90    สูงมาก 
0.71 - 0.90    สูง 
0.30 - 0.70    ปานกลาง 
ต ่ากว่า 0.30    ต า่ 
0.00     ไม่มีความสัมพันธ์กัน 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีทั้งค่าบวกและค่าลบ ถ้าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าเป็นบวก

แสดงว่าตัวแปรนั้นมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน ถ้าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าเป็นลบแสดง
ว่าตัวแปรนั้นมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางตรงกันข้าม 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
1)  การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 

(มหาชน) ภาคเหนือ 3 เขต 2 พบว่า พนักงานธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ภาคเหนือ 3 เขต 2 
ที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 80.40 อายุ 31-40 ปี 
จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 55.70 ระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 
85.60 ต าแหน่งพนักงาน จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 80.40 ประสบการณ์ท างาน 5-10 ปี จ านวน 
56 คน คิดเป็นร้อยละ 57.70 และปฏิบัติงานที่สาขาก าแพงเพชร จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 
18.50 รายละเอียดตามภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2  แสดงลักษณะส่วนบุคคลของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ภาคเหนือ 3  
             เขต 2 
 

2)  การวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านการบริหารที่มีผลต่อการให้บริการ
ลูกค้าอย่างเป็นธรรมของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ภาคเหนือ 3 เขต 2  พบว่า 
ปัจจัยด้านการบริหารที่มีผลต่อการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรมของพนักงานธนาคารกสิกรไทย 
จ ากัด (มหาชน) ภาคเหนือ 3 เขต 2 ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥=4.85) เมื่อพิจารณารายด้าน 
พบว่า ด้านที่มีความส าคัญอันดับที่หนึ่ง คือ ด้านการดูแลข้อมูลของลูกค้า (𝑥=4.96) อันดับที่สอง ด้าน
กระบวนการขาย (𝑥=4.90) อันดับที่สาม ด้านวัฒนธรรมองค์กรและบทบาทของผู้บริหาร ด้านการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และการจัดกลุ่มลูกค้า และด้านการสื่อสารและการให้ความรู้แก่พนักงาน (𝑥=4.88) 
และอันดับสุดท้าย ด้านการจ่ายค่าตอบแทน (𝑥=4.71) รายละเอียดตามตารางที่ 1 
 
 
 
 
 
 

เพศ หญิง
21%

อายุ 31-40 ปี
15%

ระดับการศึกษา 
ปริญญาตรี
23%

ต าแหน่ง พนักงาน
21%

ประสบการณ์ท างาน 
5-10 ปี
15%

สาขาที่ปฏิบัติงาน 

ก าแพงเพชร

5%
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ตารางท่ี 1  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงมาตรฐานปัจจัยด้านการบริหารในภาพรวม (n=97) 
 

อันดับ ปัจจัยด้านการบริหาร 𝑥 S.D. แปลผล 
1 ด้านการดูแลข้อมลูของลูกค้า 4.96 0.17 มากที่สุด 
2 ด้านกระบวนการขาย 4.90 0.29 มากที่สุด 
3 ด้านวัฒนธรรมองค์กรและบทบาทของผู้บริหาร 4.88 0.36 มากที่สุด 
3 ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจัดกลุ่มลูกค้า 4.88 0.33 มากที่สุด 
3 ด้านการสื่อสารและการให้ความรูแ้ก่พนักงาน 4.88 0.32 มากที่สุด 
4 ด้านการจ่ายค่าตอบแทน 4.71 0.52 มากที่สุด 
 ภาพรวม 4.85 0.33 มากที่สุด 

 
3)  การทดสอบสมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อการให้บริการลูกค้า

อย่างเป็นธรรมของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ภาคเหนือ 3 เขต 2 แตกต่างกัน พบว่า 
ประสบการณ์ท างาน มีค่า Sig น้อยกว่า 0.05 สรุปว่า ประสบการณ์ท างานมีผลต่อการให้บริการลูกค้า
อย่างเป็นธรรมของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ภาคเหนือ 3 เขต 2 อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05  ส่วนเพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน และสาขาที่ปฏิบัติงาน มีค่า Sig 
มากกว่า 0.05 สรุปว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน และสาขาที่ปฏิบัติงานไม่มีผลต่อการ
ให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรมของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ภาคเหนือ 3 เขต 2 
รายละเอียดตามตารางที่ 2 
 
ตารางท่ี 2  การทดสอบสมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อการให้บริการลูกค้า   
               อย่างเป็นธรรมของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ภาคเหนือ 3 เขต 2  
               แตกต่างกัน 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
ผลการทดสอบ 

Sig การให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม แปรผล 

1. เพศ 0.102 - ไม่มีนัยส าคญัทางสถิต ิ
2. อาย ุ 0.106 - ไม่มีนัยส าคญัทางสถิต ิ
3. ระดับการศึกษา 0.314 - ไม่มีนัยส าคญัทางสถิต ิ
4. ต าแหน่งงาน 0.482 - ไม่มีนัยส าคญัทางสถิต ิ
5. ประสบการณ์ท างาน 0.001 - มีนัยส าคญัทางสถิต ิ
6. สาขาท่ีปฏิบัติงาน 0.221 - ไม่มีนัยส าคญัทางสถิต ิ

 
หมายเหตุ: √  คือ  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
              -  คือ  ไม่มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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4)  การทดสอบสมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านการบริหารมีความสัมพันธ์ต่อการให้บริการลูกค้า
อย่างเป็นธรรมของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ภาคเหนือ 3 เขต 2 พบว่า มีค่า 
Sig.(2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 สรุปว่า ปัจจัยด้านการบริหารในภาพรวม และราย
ด้าน คือ ด้านการดูแลข้อมูลของลูกค้า และด้านกระบวนการขายมีความสัมพันธ์ต่อการให้บริการ
ลูกค้าอย่างเป็นธรรมของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ภาคเหนือ 3 เขต 2 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.01 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.774 , 0.827 และ 0.782 
ตามล าดับ แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันในทิศทางเดียวกันในระดับสูง  ส่วนด้านการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และการจัดกลุ่มลูกค้า ด้านวัฒนธรรมองค์กรและบทบาทของผู้บริหาร ด้านการ
สื่อสารและการให้ความรู้แก่พนักงาน และด้านการจ่ายค่าตอบแทนมีความสัมพันธ์ต่อการให้บริการ
ลูกค้าอย่างเป็นธรรมของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ภาคเหนือ 3 เขต 2 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.651 , 0.630 , 0.622 และ 
0.431 ตามล าดับ แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง 
รายละเอียดตามตารางท่ี 3 
 
ตารางท่ี 3  ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านการบริหารมีความสัมพันธ์ต่อการให้บริการลูกค้า 
               อย่างเป็นธรรมของพนักงานธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ภาคเหนือ 3 เขต 2 
 

ปัจจัยด้านการบริหาร 
การให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม 

Pearson 
Correlation(r) 

Sig. 
(2-tailed) 

ระดับ
ความสัมพันธ ์

อันดับที่ 1 ด้านการดูแลข้อมูลของลูกค้า 0.827** 0.000 สูง 
อันดับที่ 2 ด้านกระบวนการขาย 0.782** 0.000 สูง 
อันดับที่ 3 ด้านการพัฒนาผลิตภณัฑ์และการจดักลุม่ลูกค้า 0.651** 0.000 ปานกลาง 
อันดับที่ 4 ด้านวัฒนธรรมองค์กรและบทบาทของผู้บริหาร 0.630** 0.000 ปานกลาง 
อันดับที่ 5 ด้านการสื่อสารและการให้ความรู้แก่พนักงาน 0.622** 0.000 ปานกลาง 
อันดับที่ 6 ด้านการจ่ายค่าตอบแทน  0.431** 0.000 ปานกลาง 

รวม 0.774** 0.000 สูง 

 
หมายเหตุ:  ** มีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ 0.01 
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สรุปอภิปรายผลการศึกษา 
 
จากการศึกษาการบริหารการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) ของ

พนักงานธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ภาคเหนือ 3 เขต 2 สามารถอภิปรายผล ดังนี้ 
1)  ด้านวัฒนธรรมองค์กรและบทบาทของผู ้บริหาร พนักงานธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 

(มหาชน) ภาคเหนือ 3 เขต 2 ให้ความส าคัญในระดับมากที่สุด คือ องค์กรของท่านเน้นความร่วมมือ
ร่วมใจ ความเป็นมืออาชีพ และการท างานร่วมกันเป็นทีมทั้งองค์กร  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของกอร์
ดอน (1999) กล่าวว่า วัฒนธรรมองค์กร คือ สิ่งที่อธิบายสภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่รวมความเชื่อ 
และค่านิยมที่สมาชิกขององค์กรมีร่วมกันและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อมีปฏิสัมพันธ์กับ
โครงสร้างอย่างเป็นทางการในการก าหนดรูปแบบพฤติกรรม  และสอดคล้องกับงานวิจัยของมัทนี บุญ
ประเสริฐ (2557) ได้ศึกษาเรื่องวัฒนธรรมขององค์กร พฤติกรรมและคุณภาพชีวิตการท างานที่ส่งผล
ต่อระดับความส าเร็จในการท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทเอกชน เขตห้วยขวาง พบว่า 
ระดับความคิดเห็นของพนักงานบริษัทเอกชนในระดับปฏิบัติการที่มีต่อปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กร 
พฤติกรรม และคุณภาพชีวิตที่ส่งผลต่อระดับความส าเร็จ อยู่ในระดับที่เห็นด้วยมาก 

2)  ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจัดกลุ่มลูกค้า พนักงานธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) ภาคเหนือ 3 เขต 2 ให้ความส าคัญในระดับมากที่สุด คือ องค์กรของท่านมีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีการด ารงชีวิตของลูกค้าในยุคดิจิทัล ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่กล่าวว่า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วในท้องตลาดให้ดียิ่งขึ้น เกิดจากความ
จ าเป็นของปัญหา เกิดมาจากความต้องการของลูกค้าเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงความ
เป็นอยู่ในชีวิตประจ าวัน (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 2563) สอดคล้องกับงานวิจัยของจักรพันธ์ 
จันทร์หอม (2562) ได้ศึกษาเรื่องการวิจัยและพัฒนาคุณภาพชุมชนในกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร บ้านสว่าง
ธรรมวิเศษ ต าบลบ้านน ้าอ้อม อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ความต้องการของผู้บริโภคใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรต้องการให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่
เพิ่มขึ้น และสอดคล้องกับงานวิจัยของสมคิด ยาเคน (2559) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยการเลือกใช้บริการ
ทางการเงินจากธนาคารออมสินของประชากรในเขตเมืองและเขตนอกเมือง ในจังหวัดล าปาง พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ของธนาคาร อยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะด้าน
ประสิทธิภาพการให้บริการทางการเงิน และด้านประเภทของการให้บริการการเงินมีให้เลือก
หลากหลาย   

3)  ด้านการจ่ายค่าตอบแทน ลูกค้า พนักงานธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ภาคเหนือ 
3 เขต 2 ให้ความส าคัญในระดับมากที่สุด คือ องค์กรของท่านมีการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับ
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ความรับผิดชอบและต าแหน่งงาน  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดค่าตอบแทนของหน่วยงานขายที่กล่าวไว้ว่า 
บริษัทต้องก าหนดแผนการให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสม แผนการจ่ายค่าตอบแทนที่ดี เพ่ือช่วยเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการท างานของพนักงานขายให้บรรลุเป้าหมายที่บริษัทต้องการได้ดีที่สุด  โดยก าหนด
ค่าตอบแทนที่มีความยุติธรรม เพียงพอต่อการด ารงชีวิต (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2563)  
สอดคล้องกับงานวิจัยของฐานิฎา เจริญเลิศวิวัฒน์ (2558) ได้ศึกษาเรื่องความพึงพอใจในค่าตอบแทน 
สวัสดิการและคุณภาพชีวิตการท างานที่มีผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กร กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข พบว่า ความพึงพอใจในค่าตอบแทนของพนักงานราชการกรมควบคุมโรค ในด้าน
ค่าตอบแทนเหมาะสมกับปริมาณงาน เหมาะสมกับความสามารถ มีความเพียงพอต่อการด ารงชีพ มี
ความสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ และมีความยุติธรรม อยู่ในระดับมาก  

4)  ด้านกระบวนการขาย พนักงานธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ภาคเหนือ 3 เขต 2 
ให้ความส าคัญในระดับมากที่สุด คือ ท่านน าเสนอขายผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้าด้วยการอธิบายข้อมูล
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ลูกค้าตาม Market Conduct Checklist ทุกครั้ง และ
ท่านน าเสนอขายผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้าตาม Market Conduct Checklist ที ่มีคุณภาพ และราคา
เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดกระบวนการขายหมายถึง ขั้นตอนที่
น ามาใช้ในการเสนอขาย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความส าเร็จในการเสนอขาย ซึ่งการเตรียมความ
พร้อมในการปฏิบัติงานของพนักงานขาย ช่วยท าให้ลูกค้าได้รับข้อมูลที ่ชัดเจน รวดเร็ว ถูกต้อง 
ครบถ้วนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ท าให้ลูกค้าไม่เสียเวลาในการตัดสินใจซื้อ และลูกค้ายังได้รับสินค้าหรือ
บริการที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการ (บล็อกสปอทดอทคอม, 2560) และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของปิยพร อ ามสุทธิ์ (2557) ได้ศึกษาเรื่องการตัดสินใจออมเงินผ่านการลงทุนกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวของพนักงานเงินเดือนประจ าในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจออมเงินผ่านการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวในระดับมาก ได้แก่ ความเป็น
มืออาชีพในการให้บริการแนะน าผลิตภัณฑ์  

5)  ด้านการสื ่อสารและการให้ความรู ้แก่พนักงาน พนักงานธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) ภาคเหนือ 3 เขต 2 ให้ความส าคัญในระดับมากที่สุด คือ องค์กรของท่านมีการจัดฝึกอบรม
หรือสร้างระบบการเรียนรู้เกี่ยวกับการน าเสนอขายผลิตภัณฑ์ตาม Market Conduct ให้แก่พนักงาน 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดวิธีการฝึกอบรมพนักงานขายใหม่ที่กล่าวว่า องค์กรต้องให้ความรู้เกี่ยวกับ
ลูกค้าและกลุ่มธุรกิจของลูกค้า เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ  และให้ความรู้ด้านสินค้าและบริการ 
โดยเฉพาะพนักงานขายใหม่ เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ซึ่งจะ
ช่วยให้พนักงานขายเหล่านั้นกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญที่น่าเชื่อถือให้กับลูกค้าได้ (เซลล์หนึ่งร้อยล้าน, 
2562)  และสอดคล้องกับงานวิจัยของจิตติมา ปฏิมาประกร (2559) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาและ
จัดการคุณลักษณะ ทักษะการขายของนักขายที่ส่งผลต่อเป้าหมายของบริษัทในอุตสาหกรรมการพิมพ์ 
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ประเภทสลากสินค้า กรณีศึกษานิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พบว่า พนักงานขายต้องมีการพัฒนา
คุณลักษณะของนักขาย ด้านบุคลิกภาพที่รวดเร็วส าหรับลูกค้า เน้นการพัฒนาคุณสมบัติด้านความรู้ 
โดยให้ความรู้ในการเปรียบเทียบข้อมูลขององค์กรกับบริษัทคู่แข่ง การพัฒนาทักษะการขายของนัก
ขาย ด้านความรู้เกี่ยวกับการแข่งขันในเรื่องผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง จุดเด่น จุดด้อย และด้านค วามรู้
เกี่ยวกับบริษัท โดยเน้นความรู้เกี่ยวกับการจูงใจให้ลูกค้าซื้อสินค้าได้ตามเป้าหมาย  

6)  ด้านการดูแลข้อมูลของลูกค้า พนักงานธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ภาคเหนือ 3 
เขต 2 ให้ความส าคัญในระดับมากที่สุด คือ ท่านมีเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า ตามนโยบาย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กรอย่างเคร่งครัด  และท่านไม่น าข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้ ออกไป
เผยแพร่โดยมิได้รับความยินยอมจากลูกค้า  ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
(2562) มาตรา 19 ระบุไว้ว่า ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะกระท าการเก็บรวบรวม ใช้ หรื อเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้ความยินยอมไว้ก่อนหรือในขณะนั้น  และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของหนึ่งนุช ธีระรุจินนท์ (2558) ได้ศึกษาเรื่องคุณภาพการให้บริการธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ธนาคารกรุงไทย สาขาเอ็มไพร์ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร พบว่า ระบบของธนาคารจะ
ไม่มีการเก็บข้อมูลในการเข้าใช้งานหรือข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีไว้ในโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ เพ่ือเป็น
การป้องกันข้อมูลที่ส าคัญอันเป็นความลับของลูกค้า และมีการรักษาความปลอดภัยต่าง ๆ  ตาม
มาตรฐานสากล 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับน าผลการศึกษาไปใช้ 
 
1)  ด้านวัฒนธรรมองค์กรและบทบาทของผู ้บริหาร พนักงานธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 

(มหาชน) ภาคเหนือ 3 เขต 2 ให้ความส าคัญในระดับมากท่ีสุด  ดังนั้น ผู้บริหารของธนาคารกสิกรไทย 
จ ากัด (มหาชน) ควรผลักดันนโยบายการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม โดยการปลูกฝังให้พนักงาน
ทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงความส าคัญของการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม เพ่ือท าให้
การบริการลูกค้ากลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร 

2)  ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจัดกลุ่มลูกค้า พนักงานธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) ภาคเหนือ 3 เขต 2 ให้ความส าคัญในระดับมากที่สุด  ดังนั้น ผู้บริหารของธนาคารกสิกรไทย 
จ ากัด (มหาชน) ควรมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย และสามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์บัตรเดบิต 
BLACKPINK เพ่ือเจาะกลุ่มลูกค้าท่ีเป็นแฟนคลับศิลปินวง BLACKPINK  
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3)  ด้านการจ่ายค่าตอบแทน ลูกค้า พนักงานธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ภาคเหนือ 3 
เขต 2 ให้ความส าคัญในระดับมากที่สุด  ดังนั้น ผู้บริหารของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ควร
ก าหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสม เป็นธรรม มีความเสมอภาค สอดคล้องกับวิถีการ
ด ารงชีพในปัจจุบัน และสามารถแข่งขันในตลาดได้ เช่น การจ่ายค่าตอบแทนจากการขายผลิตภัณฑ์
ประกันชีวิตให้เพิ่มขึ้นกว่าเดิม เพื่อเป็นการกระตุ้น จูงใจ และสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน ซึ่งจะส่งผลท าให้เกิดการให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม 

4)  ด้านกระบวนการขาย พนักงานธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ภาคเหนือ 3 เขต 2 
ให้ความส าคัญในระดับมากที่สุด  ดังนั้น ผู้บริหารของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ควรก าหนด
นโยบายที่มุ่งส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการขายผลิตภัณฑ์ทุกชนิดแก่พนักงาน เพื่อเป็น
การเตรียมความพร้อมให้แก่พนักงานสามารถน าเสนอขายผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า 
ท าให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีราคาเหมาะสม และคุณภาพดี 

5)  ด้านการสื ่อสารและการให้ความรู ้แก่พนักงาน พนักงานธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) ภาคเหนือ 3 เขต 2 ให้ความส าคัญในระดับมากท่ีสุด  ดังนั้น ผู้บริหารของธนาคารกสิกรไทย 
จ ากัด (มหาชน) ควรก าหนดนโยบายการสื่อสารและให้ความรู้แก่พนักงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และ
ทักษะในการปฏิบัติงานให้เกิดความเชี่ยวชาญเพิ่มขึ้น เช่น การฝึกอบรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ
ธนาคาร การฝึกอบรมเกี่ยววิธีการน าเสนอขาย โดยควรจัดฝึกอบรมให้แก่พนักงานทุก ๆ 3 เดือน หรือ 
6 เดือน เพ่ือให้พนักงานสามารถปรับตัวได้ทันตามสภาวะการแข่งขันในปัจจุบัน 

6)  ด้านการดูแลข้อมูลของลูกค้า พนักงานธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ภาคเหนือ 3 
เขต 2 ให้ความส าคัญในระดับมากที่สุด  ดังนั้น ผู้บริหารของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ควร
ก าหนดระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลข้อมูลของลูกค้า โดยการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การดูแลข้อมูลของลูกค้าแก่พนักงาน  เพ่ือให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดูแล
ข้อมูลของลูกค้า ซึ่งจะท าให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจ และมีความเชื่อถือในการให้บริการของธนาคารเพ่ิม
มากขึ้น 
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แนวทางการยกระดับความมีประสิทธิผลในการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

สังกัดองค์การบริหารสว่นต าบลสักงาม อ าเภอคลองลาน  
จังหวัดก าแพงเพชร 

 
สิบเอกศราวุฒิ  จันทร์เมือง* 

 

บทคัดย่อ 
 

การค้นคว้าอิสระ เรื่อง แนวทางการยกระดับความมีประสิทธิผล ในการด าเนินงานของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลสักงาม อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร การวิจัยในครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาแนวทางการยกระดับการด าเนินงานของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลสักงาม อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร และศึกษาปัญหา อุปสรรค ของการ
ด าเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครองในการ
จัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลสักงาม อ าเภอคลองลาน 
จังหวัดก าแพงเพชร 
  กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็นผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครอง จ านวน 170 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของ
แนวทางการยกระดับการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลสักงาม 
อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร การวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 
  ผลการศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แนวทางการยกระดับความมีประสิทธิผล  
ในการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลสักงาม อ าเภอคลองลาน  
จังหวัดก าแพงเพชร โดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาความเห็นจาก
ระดับมากที่สุด ไปหาระดับน้อยที่สุดวิเคราะห์ได้ข้อมูล ดังนี้ ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 
ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน ด้านการบริหารและการปฏิบัติด้านอาคารสถานที่
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ ตามล าดับ 
  แนวทางการยกระดับความมีประสิทธิผล ในการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลสักงาม อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร ควรปรับปรุงพัฒนาด้าน

 
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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บุคลากรและการบริหารจัดการ เพราะมีระดับความคิดเห็นของผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา และ
ผู้ปกครอง ต ่าที่สุด ควรศึกษาแนวทางในการส่งเสริมการ จัดการศึกษาปฐมวัยจากคณะกรรมการ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่มีต่อการจัดการศึกษาปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ในการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลสักงาม อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร ให้เกิด
ศักยภาพมากขึ้นต่อไป 
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บทน า 
 

1)  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ในสังคมไทยยุคปัจจุบันมีบทบาทครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตมากพ่อแม่ซึ ่งคอยท า

หน้าที่ในการเลี้ยงดูอุ้มชูเด็กเปลี่ยนบทบาท เป็นผู้ใช้แรงงานในการเพ่ิมรายได้ เพ่ือการยังชีพและเลี้ยง
ครอบครัวโดยผลักภาระในการดูแลเด็กไปให้องค์กรหรือในสังคมที่มีอยู่ท าหน้าที่ในการเลี้ยง ดูเด็ก
ทดแทนองค์กรเหล่านั้นอาจได้แก่สถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์เด็กเล็กศูนย์พัฒนาการเด็กเล็กก่อนวัยเรียน
เป็นต้น บิดามารดาแต่ละคนมีความคาดหวังเกี่ยวกับองค์กร ที่เลี้ยงดูเด็ดทดแทนแตกต่างกันออกไป
บางคนหวังว่าบุตรธิดาจะได้รับการเลี้ยงดูให้อบอุ่นปลอดภัย และเป็นสุขบางคนหวังว่าลูกจะอ่านออก
เสียงได้ในขณะที่อีกหลายคนไม่เคยมีความหวังอะไรจากองค์กรเหล่านั้นทั้งสิ้นเพียงต้องการให้มีคน
เลี้ยงดูเด็กทดแทนเมื่อตนไปประกอบอาชีพการงานเท่านั้นสิ่งที่ต้องพิจารณาในสถานการณ์เช่นนี้ คือ 
เด็กปฐมวัยเป็นช่วงวิกฤตของชีวิตมนุษย์ที่มีความส าคัญต่อการวางพื้นฐานการพัฒนาส าหรับทุกคน
เป็นอย่างยิ่งการให้บริการเลี้ยงดูเด็กวัยนี้จึงควรมีหลักทฤษฎีและแนวปฏิบัติที่ชัดเจน 

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ การศึกษาเป็นสิทธิขั้น
พื้นฐานของคนไทยทุกคนที่รัฐต้องจัดให้เพื่อพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัย  ให้มีความเจริญงอกงามทุกด้าน 
เพื่อเป็นต้นทุนทางปัญญาที่ส าคัญในการพัฒนาทักษะ คุณลักษณะ  และสมรรถนะในการประกอบ
สัมมาชีพ และการด ารงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเป็นสุข อันจะน าไปสู่เสถียรภาพ และความ
มั่นคงของสังคมและประเทศชาติที่ต้องพัฒนาให้เจริญก้าวหน้า  ทัดเทียมนานาประเทศในเวทีโลก
ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกศตวรรษที่ 21 ประเทศไทยได้ให้ความส าคัญ
ด้านการศึกษาในฐานะกลไกหลักในการพัฒนาประเทศ มาโดยตลอด และเนื่องจากแผนการศึกษา
แห่งชาติฉบับเดิมได้สิ้นสุดลง กระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงได้จัดท า
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560–2579 ฉบับนี้ขึ้น เพื่อวางกรอบเป้าหมาย และทิศทางการจัด
การศึกษาของประเทศ โดยมุ่งจัดการศึกษา ให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาค
ในการศึกษาที่มีคุณภาพพัฒนาระบบ การบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาก าลังคนให้มี
สมรรถนะในการท างานที ่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ  
กระบวนการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560–2579 เน้นการให้ความส าคัญ กับการมีส่วนร่วม
และการยอมรับของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อันจะส่งผลให้การขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ ไปสู่
การปฏิบัติประสบความส าเร็จ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการ 
สภาการศึกษาเฉพาะกิจด้านจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุสรณ์ธรรมใจ  
เป็นประธานด าเนินการยกร่างกรอบทิศทางและแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560–2574 โดยน า
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ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนมาปรับปรุงแก้ไขต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้ แต่งตั้ง
คณะท างานพิจารณาแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560–2574 โดยมีพลตรีณัฐพงษ์ เพราแก้ว เลขานุการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานด าเนินการปรับปรุงแก้ไข (ร่าง) แผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2560–2574 และได้น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ นโยบายและพัฒนาการศึกษาโดยมี พลเอก 
ประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ซึ่งส านักงานฯ ได้ปรับแก้เอกสารตามความเห็นของที่
ประชุม รวมทั้งความเห็นของรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยได้ปรับเป็น “(ร่าง) แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560–2579” เป็นแผนระยะยาว 20 ปีเพื่อให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) และน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื ่อวันที่ 14 
มีนาคม 2560 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2560–2579 และให้หน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาในช่วงระยะเวลาดังกล่าว  ส านักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา ขอขอบคุณคณะผู้ด าเนินการ ผู้ทรงคุณวุฒิหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง ซึ่งท าให้ “แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560–
2579” ฉบับนี้แล้วเสร็จสมบูรณ์และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกภาคส่วนที่เกี ่ยวข้องจะน าแผนการศึกษา
แห่งชาติฉบับนี้ไปใช้เป็นกรอบแนวทาง ในการพัฒนาการศึกษาตามช่วงระยะเวลา ดังกล่าวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายต่อไป ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2560) 
เกี่ยวกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 

การศึกษาเป็นรากฐานที่ส าคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าและแก้ปัญหาต่าง ๆ ของ
สังคม การศึกษาเป็นกระบวนการที ่ช่วยให้คนได้พัฒนาตนเองและวางรากฐานของชีวิต พัฒนา
ศักยภาพและความสามารถด้านต่าง ๆ ที่จะด ารงชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุขซึ่งจะเป็น
พลัง การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนได้ การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพจึงเป็นเรื่องที่มี  
ความส าคัญอย่างยิ่งเพราะการศึกษาจะช่วยให้คนรู้จักคิดวิเคราะห์ รู้จักแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่ม  
สร้างสรรค์ รู้จักเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดเวลา มีความสามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น อย่างรวดเร็ว มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักพึ่งตนเอง และสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง
เป็นสุข ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ที่เกิดความเปลี่ยนแปลงมิติทางด้านสังคมอย่างเป็นพลวัตรเพ่ือ
เคลื่อนเข้าสู่ ยุคสังคมฐานความรู้ (Knowledge–Base Society) ซึ่งมนุษย์ (People) เป็นองค์ประกอบ
หนึ่งซึ่งถูกจัดว่าเป็นสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ ( Intangible Asset) แต่กลับเป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่
สามารถพัฒนาให้เจริญเติบโตได้ ดังนั้นการให้การศึกษาแก่มนุษย์จึงนับว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญยิ่งในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) เพราะมนุษย์จะสร้างคุณค่าต่อสังคม
ในยุค โลกาภิว ัตน์อันเป็นสังคมฐานความรู ้เป็นผู ้ที ่จะใช้ความรู ้เพื ่อการท างาน (Knowledge 
Workers) และสร้างสรรค์สังคมในพระราชบัญญัติการศึกษา และนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลที่
แถลงต่อรัฐสภาล้วนแล้วแต่มีอุดมการณ์และหลักการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคม
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แห่งความรู้คนไทยทั้งปวงได้รับโอกาสเท่าเทียมกันทางการศึกษา และการศึกษาสามารถพัฒนาคนได้
ต่อเนื่องตลอดชีวิตอย่าง สมดุลระหว่างปัญญาธรรม คุณธรรม และวัฒนธรรม โดยมุ่งสร้างพื้นฐานที่ดี
ในวัยเด็ก ปลูกฝังความเป็น สมาชิกท่ีดีของสังคมตั้งแต่การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเมื่อความรู้และเทคโนโลยี
เกิดขึ้นมากและเป็นไปอย่าง รวดเร็ว มนุษย์ไม่สามารถจดจ าทุกอย่างอีกทั้งความรู้ไม่ได้อยู่นิ่งหรือ
เกิดขึ้นอย่างช้าพอที่จะเรียนรู้ผ่านผู้รู้ คนใดคนหนึ่งอีกต่อไป มนุษย์จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้
สามารถเติบโตและเรียนรู้ได้ตลอกชีวิต และต้องเริ่มตั้งแต่แรกเกิด โดยการปลูกฝังให้เด็กมีเจตคติที่ดี
ต่อการรับรู้เรียนรู้ และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ กลั่นกรองข้อมูล เลือกใช้และน ามาใช้ใน
สถานการณ์ที่ตนต้องการได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้มนุษย์ยังจ าเป็นต้องมีความสามารถในการ
เรียนรู้จากผู้อื ่นและมีลักษณะที่ให้ผู้อื่นยินดีที่จะ แบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนหยิบยื่น
โอกาสในการเรียนรู้ให้ คุณสมบัติที่เอ้ือต่อการเจริญงอกงามตลอดชีวิตดังกล่าวจ าเป็นต้องปลูกฝังตั้งแต่
ปฐมวัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (สุริยา คงม่ัน, 2559, น. 1) 

องค์การบริหารส่วนต าบลสักงาม มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ในความดูแลจ านวน 5 ศูนย์ โดยมี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถ่ายโอนจากกลุ่มพัฒนาชุมชนจ านวน 1 ศูนย์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลสักงามจัดตั้งขึ้นเองจ านวน 4 ศูนย์ การด าเนินงานเพื่อการบริหารการศึกษาจึงเป็น
ภารกิจที่ส าคัญของ องค์การบริหารส่วนต าบลสักงาม ในการที่จะพัฒนาการศึกษาให้เป็นไปตาม
ทิศทางที่ก าหนดได้ด้วยดี และมีประสิทธิภาพการให้ความสนใจและสนับสนุนการเตรียมความพร้อม
ความเหมาะสม และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเป็นสิ่งจ าเป็นเพ่ือการพัฒนาเด็กปฐมวัย 3-
5 ปี ให้มีโอกาสได้รับการพัฒนา ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา อย่างเต็ม
ศักยภาพมีคุณธรรมจริยธรรมและให้เด็กมีความพร้อมส าหรับการเข้าเรียนระดับประถมศึกษา 

จากเหตุดังกล่าวผู้วิจัย อยากยกระดับการมีประสิทธิผลของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลสักงาม อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนา
การศึกษาไว้อย่างครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย มีการส่งเสริมการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ  
กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน บ ารุงรักษา เผยแพร่  ประชาสัมพันธ์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้มีความเหมาะสมต่อสภาวะของท้องถิ่นในปัจจุบัน เพื่อให้
เกิดผลที่จะน าไปสู่การบรรลุ  เป้าหมายตามนโยบายการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ให้ได้มาตรฐานการศึกษาของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์สังคม โดยมีความรู้ คู ่คุณธรรม สามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข องค์การบริหารส่วนต าบลสักงาม ได้บรรจุนโยบายด้านการศึกษาไว้
ในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561-2565) 
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2)  ค าถามการวิจัย 
(1)  ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครอง มีความคิดเห็นต่อ

ความมีประสิทธิผล ของการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลสักงาม 
อ าเภอคลองลานจังหวัดก าแพงเพชร อยู่ในระดับใด 

(2)  แนวทางการยกระดับการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสักงาม อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร ให้มีประสิทธิผลควรด าเนินงานอย่างไร  

3)  วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
(1)   เพื่อศึกษาความคิดเห็น ความมีประสิทธิผลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหาร

ส่วนต าบลสักงาม อ าเภอคลองลาน  จังหวัดก าแพงเพชรของ ผู้บริหาร, บุคลากรทางการศึกษา, ครูผู้ดูแล
เด็กและผู้ปกครอง ที่ใช้บริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลสักงาม อ าเภอคลอง
ลาน จังหวัดก าแพงเพชร  

(2)   เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของปัจจัยส่วนบุคคล (ผู้บริหาร, 
บุคลากรทางการศึกษา, ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครอง) ที่ใช้บริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลสักงาม อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 

4)  ขอบเขตของงานวิจัย 
ขอบเขตด้านพื้นที่ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลสักงาม อ าเภอ

คลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 5 ศูนย์ ดังนี้ 
(1)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสักงาม 
(2)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเพชรนิยม 
(3)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสมบูรณ์ 
(4)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองแขยง 
(5)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปรือ 

5)  ขอบเขตด้านพื้นที่ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลสักงาม อ าเภอคลองลาน  จังหวัด

ก าแพงเพชร 
6)  ขอบเขตด้านประชากร 
คณะผู้บริหาร, บุคลากรทางการศึกษา, ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ใน

สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลสักงาม อ าเภอคลองลาน  จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 170 คน 
6)  ขอบเขตด้านเวลา 
การวิจัยครั้งนี้ใช้เวลาเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นเวลา 2 เดือน ตั้งแต่ เดือน สิงหาคม–กันยายน 

2563 
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8)  ขอบเขตของเนื้อหา 
การศึกษาครั้งนี้มุ้งเน้นการยกระดับการมีประสิทธิผลของ ผู้บริหาร, บุคลากรทางการศึกษา, ครู

ผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครอง ที่ใช้บริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลสักงาม 
อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร เพ่ือจะได้บรรลุเป้าหมาย (Goals) ดังนี้ 

(1)  ด้านบุคลากร และการบริหารจัดการ 
(2)  ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากชุมชน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(3)  ด้านวิชาการตามหลักสูตร 
(4)  ด้านอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม และความปลอดภัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(5)  ด้านการบริหารและการปฏิบัติ  

9)  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
(1)  เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการการบริหารและด าเนินงานของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

สังกัดองค์การ-บริหารส่วนต าบลสักงาม อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร  
(2)  เพื่อทราบข้อมูลความแตกต่าง ของความคิดเห็นของผู้บริหาร, บุคลากรทางการ

ศึกษา, ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครองต่อความมีประสิทธิผล ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลสักงาม อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร  

(3)  น าผลการการวิจัยไปวางแผนปรับปรุงการด าเนินงานของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์การบริหาร-ส่วนต าบลสักงาม อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร ให้ดียิ่งขึ้น 

10)  สมมติฐานของการวิจัย 
ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีผลต่อระดับความเห็นการด าเนินงาน ของศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กในสังกัด องค์การบริหารส่วน-ต าบลสักงาม อ าเภอคลองลาน  จังหวัดก าแพงเพชร แตกต่างกัน 
11)  ค านิยามศัพท์เฉพาะ 

(1)  องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  หมายถึง  หน่วยราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลสักงาม อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร ที่ประชาชน
สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการปกครองดูแลรับผิดชอบเรื่องการพัฒนาแก้ไขปัญหาการต่าง ๆ  

(2)  นย์พัฒนาเด็กเล็ก  หมายถึง  สถานศึกษาที่ให้การอบรมเลี้ยงดู จัดประสบการณ์
และส่งเสริมพัฒนาการ การเรียนรู้ให้เด็กเล็กที่มีอายุตั ้งแต่ 2–5 ปี ให้มีความพร้อม ด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตั้งกระจายอยู่ทั่วประเทศ ส่วนราชการต่าง ๆ 

(3)  ครูผู้ดูแลเด็ก หมายถึง บุคลากรที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นคัดเลือกและแต่งตั้ง
จากผู้ที่มี คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ เพื่อปฏิบัติหน้าที่หลักในการอบรมเลี้ยงดู จัดประสบการณ์และ
ส่งเสริมพัฒนาการ เรียนรู้ให้เด็กเล็กมีความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา 
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(4)  เด็กเล็ก หมายถึง เด็กอายุระหว่าง 2–5 ปี ที่เข้ารับการอบรมเลี้ยงดู และพัฒนา
ความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
  

ทฤษฎีวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

การวิจัยในครั้งนี้ผู ้วิจัยมุ้งศึกษาประสิทธิผล การด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
องค์การบริหาร-ส่วนต าบลสักงาม อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร โดยได้ศึกษาค้นคว้า และ
รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

ประสิทธิผลขององค์กร หมายถึง ความสามารถขององค์การที่จะด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย
4 ประการ คือ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในองค์การ ( Integration) การปรับตัวของ องค์การให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม (Adaptability) การปรับตัวขององค์การให้ สอดคล้องกับสังคม (Social 
Relevance) และผลผลิตขององค์การ (Productivity) 

Georgopoulos and Tanenbaum (1957) ได ้ให ้ท ัศนะว ่า ประส ิทธ ิผลขององค ์การ 
(Organizational Effectiveness) หมายถึง ความมากน้อย (Extent) ของการที่องค์การ ในฐานะเป็น
ระบบทางสังคมสามารถบรรลุถึงวัตลุประสงค์ ได้โดยทรัพยากรและหนทางที่มีอยู่ โดยไม่ท าให้
ทรัพยากรและหนทางเสียหายและ โดยไม่สร้างความตึงเครียดที่ไม่สมควรแก่สมาชิก ซึ่งมาตรการที่ใช้
ในการวัดประสิทธิผลขององค์การตั้งอยู่บนวิธีการและเป้าหมาย (Means And Ends) โดยเกณฑ์บ่งชี้
ในการวัดประสิทธิผล คือ ความสามารถในการผลิตขององค์การ ความยืดหยุ่นขององค์การในรูป ของ
ความส าเร็จในการปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงภายในองค์การและความส าเร็จในองค์การ 

การปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดขนนอกองค์การ และการปราศจากความกดดัน 
หรือการขัดแยงรุนแรงระหว่างกลุ่มย่อยในองค์การระหว่างหน่วยงานในองค์การ  Schein (1970, p. 
177) มีความเห็นว่าประสิทธิผลองค์การ หมายถึง สมรรถนะ (Capacity) ขององค์การในการที่จะอยู่
รอด (Survival) ปรับตัว (Adapt) รักษาสภาพ (Maintain) และเติบโต (Grow) ไม่ว่าองค์การนั้นจะมี
หน้าที่ใดที่ต้องการให้ลุล่วง นอกจากนี้ยังให้ใช้ ข้อสังเกตว่า  นักทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การในยุคต้น ๆ 
พอใจที่จะกล่าวถึงเพียงเรื่อง การแสวงหาผลก าไรสูงสุด 

การให้บริการที่มีประสิทธิภาพ" "ผลผลิตสูง" (High Productivity) และ "ขวัญพนักงาน ดี" 
ว่าเป็นเกณฑ์วัดประสิทธิผลที่เพียงพอแล้ว แต่ปรากฎว่าเกณฑ์เหล่านี้ไม่เพียงพอที่จะ อธิบายความ
เป็นจริงที ่พบต่อมาว่าองค์การซึ ่งชอบด้วยเหตุผล (Rational) มีพฤติกรรมที่ น าไปสู ่ความไม่มี
ประสิทธิผล ถ้าเกณฑ์เดียวที่องค์การนั้นใช้ คือ การให้บริการที่ดี นอกจากนี้ยังพบว่าองค์การมีหลาย
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หน้าที ่ (Multiple Functions) ที ่จ  าเป็นจะต้องได้ร ับการ ปฏิบัติให้ครบถ้วน ตลอดจนมีหลาย
เป้าหมาย (Multiple Goals) ซึ ่งบางเป้าหมายอาจขัดแย้ง กับเป้าหมายอื ่น เช่น องค์การที ่เป็น
มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลที่เป็นโรงเรียนแพทย์หรือ ทัณฑสถาน ล้วนมีหลายหน้าที่หรือหลาย
เป้าหมาย ทุกเป้าหมายเป็นเป้าหมายเบื้องแรก (Primary) มหาวิทยาลัยต้องสอนและในขณะเดียวกัน
ก็ต้องสร้างความรู้ที่เชื่อถือไต้ด้วย การวิจัยโรงพยาบาลที่เป็นโรงเรียนแพทย์ก็ต้องดูแลรักษาคนไข้และ
ให้โอกาสการ เรียนรู ้แก่แพทย์ฝึกงาน ทัณฑสถานก็ต้องเก็บตัวอาชญากรไว้เสียจากสังคม ใน
ขณะเดียวกันก็ ต้องให้โอกาสฟื ้นฟูอาชีพให้เป็นพลเมืองดีต่อไปเมื่ อส่งกลับเข้าสังคม ดังนั้น 
ประสิทธิผล ขององค์การจะถูกตัดสินด้วยผลการปฏิบัติงานในหน้าที่หนึ่งหรือทั้งสองหน้าที่ แยกออก 
จากกันหรือ จากการผสมผสานกันหลายหน้าที่ 

ประสิทธิผลขององค์การ ตามแนวความคิดตั้งแต่ดั ้งเดิมเป็นความพยายามที่จะ เพิ่มพูน
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้เกิดความช านาญเฉพาะอย่าง (Segmentation) การปฏิบัติงานของ
องค์การเกือบโดยเด็ดขาด ท าให้ขาดความร่วมมือร่วมใจ ตลอดจน ไม่อาจริเริ่มสร้างสรรค์และไม่อาจ
จัดการกับความเปลี่ยนแปลงใด ๆ ได จึงเกิดแนวคิดที่ ตรงกันข้ามกับแนวคิดดั้งเดิม คือ แนวความคิด
แบบผสมผสาน (Integration Approach) ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงและการเสริมสร้างสิ่งใหม่ ๆ 
โดยมองภาพรวมว่ามีสิ่งใด เกี่ยวข้องในขอบเขตที่กว้างขวางและเชื่อมโยงสิ่งที่เกี่ยวข้องนั้นเข้าด้วย กัน 
ลักษณะของ แนวความคิดนี้จะไม่หลบเลี่ยงความขัดแย้งแต่จะมองสิ่งขัดแย้ง (Conflicts) เป็นเรื่อง 
จ าเป็นที่ด้องเผชิญและแก้ไขเพื่อน ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่สีขนอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น แนวทางนี้จึง
เป็นพลวัต (Dynamic) มีเป้าหมายอยู่ที่การพยายามท างานให้ส าเร็จด้วยดี 

ประสิทธิผลขององค์การ หมายถึง ความสามารถขององค์การในการบรรลุเป้าหมาย ที่ได้
ก าหนดไว้ โดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่า สมาชิกเกิดความพอใจในงาน และองค์การโดย
ส่วนรวม สามารถปรับตัว และพัฒนาเพื่อด ารงอยู่ต่อไปได้ 

วีระพันธ์ เขมะนุเชษฐ์ (2559) ให้ความหมายว่า ประสิทธิผล การบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายที่พึงปรารถนาหรือเป็นไปตามท่ีคาดหวังไว้  พูดง่าย ๆ ชัด ๆ ก็คือ ประสิทธิผล พิจารณาจาก
การน าผลของงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่ได้รับเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมาย 

อาภรณ์ อ่อนคง (2556, น. 1) ให้ความหมาย ประสิทธิผล เป็นเครื่องมือหรือตัวบ่งชี้ในกาน
ตัดสินใจว่าการบริหารของหน่วยงานหรือองค์การใดองค์การหนึ่งสามารถด าเนินงานจนบรรลุ
เป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้มากน้อยเพียงใด เป็นเรื่องเก่ียวผลที่ได้รับและผลส าเร็จของงาน มี
ความเกี่ยวพันกับผลงานที่องค์การพึงประสงค ์

วิทยา ด่านธ ารงกูล (2546, น. 27) ได้ให้ความหมายว่า ประสิทธิผล หมายถึง ความสามารถ
ในการเลือกเป้าหมายที่เหมาะสมและบรรลุเป้าหมายนั้น ๆ ประสิทธิผลจึงวัดกันที่ว่าองค์การสามารถ
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สนองผู้บริโภคสินค้าหรือบริการที่เป็นต้องการหรือไม่ และสามารถบรรลุในสิ่ งที่พยายามจะท ามาก
น้อยเพียงใด 

Hoy and Hannum (1991, p. 51) กล่าวว ่า ประสิทธิผลขององค์การ หมายถึงการที่
ผู้บริหารสามารถใช้ภาวะผู้น า เป็นศูนย์รวมในการจัดการศึกษาท าให้ครูและนักเรียนเกิดความพึง
พอใจ เป็นผลท าให้การด าเนินงานของโรงเรียนมีประสิทธิผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

จึงสามารถสรุปได้ว่า ประสิทธิผลขององค์การ หมายถึง การที่องค์การได้ด าเนินงานใด ๆ โดย
การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ จนเกิดผงส าเร็จบรรลุตามเป้าหมายต่าง ๆ ที่องค์การตั้งไว้และสามารถจะสรุป
ความหมายตามทฤษฎีองค์การได ้3 ลักษณะ ดังนี้  

1)   ความหมายที ่ใช้ในแนวทางเป้าหมาย (Goal–based Approach) เป็นการ
พิจารณาว่าการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 

2)   ความหมายที ่ ใช ้แนวทางระบบ (System – based Approach) เป ็นการ
พิจารณาว่าองค์การน าทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่องค์การและบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ
องค์การ 

3)   ความหมายที ่ใช ้แนวทางกลุ ่มผู ้ท ี ่ เก ี ่ยวข้อง (Multiple –Constituencies 
Approach) เป็นการพิจารณาว่าองค์การสามารถในการตอบสนองความพึงพอใจของกลุ่มที่เกี่ยวข้องได้ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมายถึง สถานศึกษาท่ีให้การอบรมเลี้ยงดู จัดประสบการณ์ และส่งเสริม

พัฒนาการ การเรียนรู้ให้เด็กเล็กมีความพร้อม ด้านร่างกาย อารมณ-์จิตใจ สังคมและสติปัญญา สังกัด
องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น เด็กเล็ก หมายถึง เด็กอายุระหว่าง 2–5 ปี ที่เข้ารับการอบรมเลี้ยงดู และ
พัฒนาความพร้อม ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1)  บทบาทหน้าที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บทบาทหน้าที ่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   คือ การให้บริการ การอบรมเลี ้ยงดู การจัด

ประสบการณ์และส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นสถานศึกษาที่ให้การอบรมเลี้ยงดูจัด
ประสบการณ์และส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนา ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ -จิตใจ 
สังคม และสติปัญญาที่เหมาะสมตามวัยตามศักยภาพของเด็กแต่ละคน ดังนั้น ระยะเวลาการจัดการ
เรียนรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจึงต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องและ
เหมาะสมเพื่อให้เด็กเล็กได้รับการศึกษาและพัฒนาเป็นไปตามวัยแต่ละช่วงอายุ สอดคล้องกับสังคม 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ให้เด็กเล็กพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาใน
ระดับที่สูงขึ้นต่อไป ตาม ระยะเวลาเรียนรู้ในรอบปีการศึกษาโดยให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเปิดภาคเรียน
รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 230 วัน โดยมีการให้บริการต่าง ๆ ดังนี้ 
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1)  การให้บริการส่งเสริมสนับสนุนเด็กเล็ก ได้แก่  อาหารกลางวัน  อาหารว่าง 
เครื่องนอนอาหารเสริม (นม) วัสดุ สื่อ อุปกรณ์การศึกษา และวัสดุครุภัณฑ์ การตรวจสุขภาพเด็กเล็ก
ประจ าปี โดยบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข  บริการอื่น ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ความพร้อม เช่น เป็นศูนย์ 3 วัยและหรือศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เป็นต้น 

2)   การให้บริการอบรมเลี้ยงดู จัดประสบการณ์ และส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ให้
เด็กเล็ก อายุ 2-5 ปี ที่มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หรือใกล้เคียงได้ตาม
ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3)   จัดประสบการณ์ และส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ ให้เด็กเล็กมีการพัฒนาการครบ
ทั้ง 4 ด้าน คือด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา ให้เหมาะสมตามวัย ศักยภาพของเด็ก
แต่ละคน ตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้าน
วิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 

4)   กรณีจ าเป็นต้องใช้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือประชุม สัมมนา ฝึกอบรม จัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตร หรือกิจกรรมอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อราชการและชุมชน หรือเหตุจ าเป็นอื่นที่ไม่อาจ
เปิดเรียนได้ตามปกติ ให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สั่งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ไม่เกิน 15 
วัน หากเป็นเหตุพิเศษที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติสาธารณะ ให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สั่งปิด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ไม่เกิน 30 วัน โดยให้ท าค าสั่งปิดเป็นหนังสือ และต้องก าหนดการเรียนชดเชยให้
ครบตามจ านวนวันที่สั่งปิด 

5)   ในระหว่างปิดภาคเรียน หรือปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามข้อ 1.4.5 ให้ผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีค าสั่งให้หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครู ผู้ดูแลเด็ก 
หรือพนักงานจ้างอ่ืนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมาปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเตรียมการด้านวิชาการ หลักสูตร 
การจัดการเรียนรู้แก่เด็กเล็ก สื่อ นวัตกรรม วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ การจัดสภาพแวดล้อม หรือการพัฒนา
ศูนย์ในด้านต่าง ๆ หรืองานด้านการศึกษาปฐมวัยอื่น 

2)  ภารกิจในการพัฒนาเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยเน้นที่การเตรียมความพร้อมให้กับเด็ก การให้ความรักความ

อบอุ่น ส่งเสริมพัฒนาการส าหรับเด็กอายุ 3-6 ปี ให้เกิดวุฒิภาวะทางกาย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา โดยให้โอกาสทั้งเด็กปกติ เด็กด้อยโอกาส และเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ให้ได้รับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ หลักสูตรการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื ่อให้เด็กมี
พัฒนาการที่ครอบคลุม ด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญา ดังนี้ (กรมวิชาการ, 2546) 

1)  ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย และมีสุขนิสัยที่ดี 
2)  กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรงใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสาน 

สัมพันธ์กัน 
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3)  มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข 
4)  มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตใจที่ดีงาม 
5)  ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว รักการออกก าลังกาย 
6)  ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย 
7)  รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและความเป็นไทย 
8)  อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกของสังคมในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
9)  ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย 
10)  มีความสามารถในการคิดและการแก้ปัญหาเหมาะสมกับวัย 
11)  มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
12)  มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ 

3)  นโยบายและทิศทางการพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลสักงาม ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของศูนย์พัฒนาเด็กต าบลสักงาม

ได้วางแนวทางการพัฒนาการศึกษาไว้อย่างครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย มีการส่งเสริมการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่งเสริมกีฬา
และนันทนาการ  กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน บ ารุงรักษา เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้มีความเหมาะสมต่อสภาวะของท้องถิ่นใน
ปัจจุบัน เพื่อให้เกิดผลที่จะน าไปสู่การบรรลุ เป้าหมายตามนโยบายการจัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ให้ได้มาตรฐานการศึกษาของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและเพ่ือการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย  สติปัญญา อารมณ์สังคม โดยมีความรู้ คู่
คุณธรรม สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข องค์การบริหารส่วนต าบลสักงาม ได้บรรจุ
นโยบายด้านการศึกษาไว้ในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561-2565) ซึ่งมีแนวทาง ในการพัฒนา ดังนี้ 

1)  แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทุกเพศทุกวัย และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

2)  แนวทางการสืบสานอนุรักษ์ สนับสนุนกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม 
จะเห็นได้ว่าองค์การบริหารส่วนต าบลสักงาม มีนโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพของเด็กและ

เยาวชนให้มีความรู้คู่คุณธรรมโดยได้ให้ความส าคัญกับการศึกษาในทุกเพศทุกวัยซึ่งมุ่งมั่นสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานส าหรับประชาชนทุกระดับ ได้มีโอกาสได้เข้าถึงการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสักงาม ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพของ
เด็กให้มีความรู้คู่คุณธรรมโดยได้จัดการศึกษาที่เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับประชาชนในทุกระดับอย่างเท่า
เทียมกัน 
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4)  นโยบายและทิศทางการพัฒนาการศึกษา 
(1)  นโยบายการพัฒนาการศึกษาของชาติ 
ด้วยเจตนารมณ์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2545-2559) ที่มุ ่งเน้นการพัฒนา

การศึกษาอย่างครอบคลุมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกๆ ด้านประกอบกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาแห่งการเรียนรู้ 

(2)  นโยบายการพัฒนาการศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น 
แผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นของกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “การจัดการศึกษาตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานโดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงภายใต้พ้ืนฐานความเป็นไทยมุ่งสู่ความเป็นสากล  ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสักงาม 
ได้ให้ความส าคัญในการจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมพัฒนาเด็กภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งคาดว่า
มีส่วนช่วยสนับสนุนการด าเนินงานได้บรรลุนโยบายการพัฒนาการศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษา
ท้องถิ่น 

5)  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ในการศึกษาเรื่องแนวทางการ

ยกระดับความมีประสิทธิผล ในการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล
สักงาม อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร ผู้วิจัยได้น าปัจจัยส่วนบุคคลมาเป็นตัวแปรอิสระ และได้
ก าหนดตัวแปรตามในกรอบแนวคิด ดังนี้ 
 
              ตัวแปรอิสระ                                                  ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. ระดับการศึกษา 

4. อาชีพ 

5. รายได้ต่อเดือน 

 

ระดับความความเห็นปัจจัยส่วนบุคคลที่
แตกต่างกันมีผลต่อการด าเนินงานระดับ

ความเห็นในการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัด องค์การบริหารส่วน 

ต าบลสักงาม อ าเภอคลองลาน จังหวัด
ก าแพงเพชร 



583 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ โดยมุ่งศึกษาถึงความคาดหวังของ ผู้บริหาร บุคลากร
ทางการศึกษา ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครอง มีความคิดเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการพัฒนา ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลสักงาม อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร โดยมี
วิธีการด าเนินการ ดังนี้ 

1) พ้ืนที่ที่ใช้ในการวิจัย 
2) ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
3) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
4)   การเก็บรวบรวมข้อมูล 
5)   การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ 

 
1)  พื้นที่ท่ีใช้ในการวิจัย 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลสักงาม อ าเภอคลองลาน จังหวัด

ก าแพงเพชร จ านวน 5 ศูนย์ 
2)  ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ คณะผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ครูผู้ดูแลเด็ก และ

ผู้ปกครอง ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลสักงาม อ าเภอคลองลาน จังหวัด
ก าแพงเพชร จ านวน 170 คน  

กลุ่มตัวอย่างได้แก่ คณะผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครอง ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลสักงาม อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 5 
ศูนย์ รวมทั้งสิ้น 170 คน เนื่องจากทราบจ านวนที่แน่นอน  

3)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามที่ได้จัดท าขึ้นโดยศึกษาจาก

งานวิจัยที่เก่ียวข้องในการสร้างแบบสอบถามตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
 ส่วนที่ 1 สถานภาพส่วนบุคคล 
 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ต าแหน่ง วุฒิ
การศึกษา 
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 ส่วนที่ 2 แนวทางการยกระดับความมีประสิทธิผล ในการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลสักงาม อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร  ใน 5 ด้าน 
ได้แก่  
  1)  ด้านบุคลากร 
  2)  ด้านตัวผู้เรียน 
  3)  ด้านอาคารสถานที ่
  4)  ด้านวิชาการ กิจกรรมตามหลักสูตร 
  5)  ด้านการมีส่วนรวม และการสนับสนุนจากชุมชน 

ซึ่งในส่วนของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า มี 5 ระดับ คือ มากที่สุด, มาก, 
ปานกลาง, น้อย, น้อยที่สุด แต่ละเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
  ระดับความคาดหวัง   ค่าน ้าหนักของตัวเลือกตอบ 
      มากที่สุด     ได้ 5 คะแนน 
   มาก     ได้ 4 คะแนน 
   ปานกลาง     ได้ 3 คะแนน 
    น้อย     ได้ 2 คะแนน 
    น้อยที่สุด     ได้ 1 คะแนน 

ส าหรับการแปลความหมายโดยวัดคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างโดยการก าหนดเกณฑ์เป็น
คะแนน ดังนี้ 
  คะแนนเฉลี่ย 4.50-5.00 แปลความหมาย มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
  คะแนนเฉลี่ย 3.50-4.49 แปลความหมาย มีประสิทธิภาพมาก 
  คะแนนเฉลี่ย 2.50-3.49 แปลความหมาย มีประสิทธิภาพปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ย 1.50-2.49 แปลความหมาย มีประสิทธิภาพน้อย 
  คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.49 แปลความหมาย มีประสิทธิภาพน้อยที่สุด   

ส่วนที่ 3  ข้อเสนอแนะ   
ในส่วนนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้ท าแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะ 
การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
แบบสอบถามนี้ ผู้วิจัยมีขั้นตอนการสร้าง ดังนี้ 

1)  ทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ศึกษาจากความคาดหวังของ คณะผู้บริหาร 
บุคลากรทางการศึกษา ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสักงาม อ าเภอคลองลาน  จังหวัดก าแพงเพชร ที่มีผลต่อการจัดการศึกษา  
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2)  ก าหนดเนื้อหาและตัวแปรของค าถามในแบบสอบถาม ที่ได้มาจากการทบทวน
เพ่ือสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมในเรื่องที่ศึกษา  

3)  ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา และน ามาปรับปรุงแก้ไขให้กระชับชัดเจน 
และเข้าใจง่ายส าหรับการตอบ โดยให้ผู้เชียวชาญตรวจสอบ 

4)  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการศึกษาครั้งนี้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลได้จาก 2 แหล่ง คือ 

1)   ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นแหล่งข้อมูลที ่ได้จากการตอบแบบสอบถามของ คณะ
ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลสักงาม อ าเภอคลองลาน  จังหวัดก าแพงเพชร รวม 170 คน 

2)   ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นข้อมูลจากหนังสือ บทความทางวิชาการสิ่งพิมพ์ เอกสาร 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต 

5)  การวิเคราะห์ข้อมูล 
น าข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ซึ่งมีขั ้นตอนในการ

วิเคราะห์ ดังนี้ 
1)  น าแบบสอบไปวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
2)  วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของ คณะผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา 

ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครองของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลสักงาม อ าเภอ
คลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย ในการอธิบายความเปรียบเทียบข้อมูล 

3)  การวิเคราะห์ความมีประสิทธิภาพของคณะผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา ครู
ผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครอง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลสักงาม อ าเภอ
คลองลาน  จังหวัดก าแพงเพชร ใช้การค านวณค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 

สรุปผลผลการศึกษา 
 

ผู้วิจัยขอเสนอสรุปการศึกษาข้อมูล จ านวน 2 ส่วน ดังนี้ 
1)  ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการศึกษาพบว่าข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของ (ผู้บริหาร, บุคลากรทางการศึกษา, ครูผู้ดูแลเด็ก 

และผู้ปกครอง) ที่ใช้บริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลสักงาม อ าเภอคลองลาน 
จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 170 คน ด้านเพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 53.50 อายุ 51-60 ปี จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 54.10 ระดับ
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การศึกษาประถมศึกษา จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 55.30 อาชีพเกษตรกร จ านวน 83 คน คิดเป็น
ร้อยละ 48.80 รายได้ (ต่อเดือน) 5,000 - 10,000 บาท จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 38.80  

2)  ปัจจัยด้านมาตรฐานการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
องค์การบริหารส่วนต าบลสักงาม อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชรผลการศึกษาข้อมูล

พบว่า ด้านที่ 1 ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ ระดับมาตรฐานการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

องค์การบริหารส่วนต าบลสักงาม อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชรอยู่ในระดับมาก (=4.01, =0.287) 
เมื่อพิจารณาพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ด้านผู้ดูแลเด็กมีความรักเด็ก ขยัน อดทน อยู่ในระดับมาก 

(=4.30, =0.574) ด้านที่ 2 การมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากชุมชนระดับมาตรฐานการ
ด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลสักงาม อ าเภอคลองลาน จังหวัด

ก าแพงเพชร อยู่ในระดับมากที่สุด (=4.55, =0.619) เมื่อพิจารณาพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ 

ด้านมีการให้บริการที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และความปลอดภัย อยู่ในระดับมาก (=4.59, =0.735) 
ด้านที่ 3 ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ระดับมาตรฐานการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลสักงาม อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร อยู่ในระดับมาก (=4.46 

=0.491) เมื่อพิจารณาพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ด้านจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทางสมอง

ตอบสนองความสนใจและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของผู ้เรียน อยู ่ในระดับมากที่ส ุด  (=4.53, 

=0.588) ด้านที ่ 4 ด้านอาคารสถานที่ สิ ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ระดับมาตรฐานการ
ด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลสักงาม อ าเภอคลองลาน จังหวัด

ก าแพงเพชร อยู่ในระดับมาก (=4.18, =0.253) เมื่อพิจารณาพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ 

พ้ืนที่ส าหรับเล่นและพัฒนาการเด็กมีความปลอดภัย อยู่ในระดับมาก (=4.48, =0.715) ด้านที่ 5 
ด้านการบริหารและปฏิบัติ ระดับมาตรฐานการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วน

ต าบลสักงาม อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร อยู่ในระดับมาก (=4.22, =0.386) เมื่อพิจารณา
พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ความร่วมมือและได้รับความร่วมมือสนับสนุน

จากชุมชนและหน่วยงานภาครัฐ อยู่ในระดับมาก (=4.63, = 0.651) 
3)  สรุปการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ระหว่าง 
ตัวแปรต้นและตัวแปรตาม 
ผลการศึกษาพบว่า เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, อาชีพ และรายได้ต่อเดือน มีค่า Sig มากกว่า 

0.05 ไม่มีผลต่อระดับความความเห็นปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อการด าเนินงานระดับ
ความเห็นในการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลสักงาม อ าเภอ
คลองลาน  จังหวัดก าแพงเพชร 
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อภิปรายผลการศึกษา 
 

จากการศึกษาแนวทางการยกระดับการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด องค์การ
บริหารส่วนต าบลสักงาม อ าเภอคลองลาน  จังหวัดก าแพงเพชร สามารถอธิปรายผล ดังนี้ 

1)  ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ  
ตามข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของ (ผู ้บริหาร , บุคลากรทางการศึกษา, ครูผู ้ดูแลเด็ก และ

ผู้ปกครอง) ที่ใช้บริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลสักงาม อ าเภอคลองลาน 
จังหวัดก าแพงเพชร ให้ความส าคัญในระดับมากที่สุดคือ ด้านผู้ดูแลเด็กมีความรักเด็ก ขยัน อดทน ข้อ
ค้นพบดังกล่าวอาจเป็นว่าครูมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง ครูดูแลเด็กให้มีความพร้ อมกับ
การพัฒนาทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างการ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ครูมีอารมณ์ร่าเริงแจ่มใส มีความ
รักและเมตตา ต่อทุกคนทั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ เลิศลักษณ์ ริยะวงษ์ (2553 , บทคัดย่อ) เรื่อง 
ความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตลิ่งชัน อ าเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ผลการวิจัยพบว่า ด้านบุคลากรและการบริหาร
จัดการภาพรวมของผู้ปกครองนักเรียน มีเห็นต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลตลิ่งชันอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าครูมีบุคลิกภาพที่ดีแต่งกาย
สะอาดสุภาพเรียบร้อย และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ 

2)  ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากชุมชน  
ตามข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของ (ผู ้บริหาร , บุคลากรทางการศึกษา, ครูผู ้ดูแลเด็ก และ

ผู้ปกครอง) ที่ใช้บริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลสักงาม อ าเภอคลองลาน 
จังหวัดก าแพงเพชร ให้ความส าคัญระดับมากที่สุดคือ มีการให้บริการที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และ
ความปลอดภัย ข้อค้นพบดังกล่าวอาจเป็นเพราะว่า จัดกิจกรรมต่างๆ ให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม มีการประสานงาน และประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ประชาชน
และหน่วยงานอื่นๆได้รับทราบ มีคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยมีคณะครู ผู้ปกครอง 
และผู้บริหาร ทั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ เลิศลักษณ์ ริยะวงษ์ (2553 , บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัย
เรื ่อง เรื ่องความคาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน อ าเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ผลการวิจัยพบว่าด้านการมีส่วน
ร่วม และการสนับสนุนจากชุมชนโดยรวมผู้ปกครองนักเรียนมีความคาดหวังต่อการจัดการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลตลิ่งชัน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแล้วพบว่าการเปิด
โอกาสให้ผู้ปกครองเสนอแนะน าถามแสดงความคิดเห็นและค าปรึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของเด็กมี
ค่าเฉลี ่ยสูงสุด รองลงมาคือคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผู ้น าชุมชนผู ้แทนประชาคม
ผู้ปกครองและจากคณะครู 
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3)  ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร  
ตามข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของ (ผู ้บริหาร , บุคลากรทางการศึกษา, ครูผู ้ดูแลเด็ก และ

ผู้ปกครอง) ที่ใช้บริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลสักงาม อ าเภอคลองลาน 
จังหวัดก าแพงเพชร ให้ความส าคัญระดับมากที่สุดคือ จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทางสมอง
ตอบสนองความสนใจและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน ข้อค้นพบดังกล่ าวอาจเป็นเพราะว่า 
ผู้เรียนมีสุขภาพ ในเรื่องมิติสัมพันธ์สามารถเชื่อมโยงความรู้ และทักษะต่างๆ ผู้เรียนมีความรู้ ในการ
เรียนรู้สิ ่งต่างๆ รอบตัวมีการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน คือร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ทั้งนี้
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Edgar (2002) ศึกษาวิจัยเรื่องโรงเรียนอนุบาล ว่าเป็นสถานที่ที่เด็กจะเริ่ม
สร้างแบบแผนที่ดี ให้เกิดต่อตนเองต่อเพื่อน และคนในสังคม ซึ่งโรงเรียนเป็นสถานที่ที่เด็กจะได้ฝึก 
และเรียนรู้ทักษะต่าง ๆ ที่เกิดความช านาญอย่างแท้จริง เพื่อที่จะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ทั้งนั้น
ผู้ปกครองจึงมีความส าคัญ ในการเข้ามารับรู้ถึงการจัดการศึกษาของ โรงเรียนเพ่ือจะเลือก โรงเรียนที่
ไว้ใจได้และเป็นสถานที่เหมาะสมกับเด็ก 

4)  ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย  
ตามข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของ (ผู ้บริหาร , บุคลากรทางการศึกษา, ครูผู ้ดูแลเด็ก และ

ผู้ปกครอง) ที่ใช้บริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลสักงาม อ าเภอคลองลาน 
จังหวัดก าแพงเพชร ให้ความส าคัญระดับมากที่สุดคือ พื้นที่ส าหรับเล่นและพัฒนาการเด็กมีความ
ปลอดภัย ข้อค้นพบดังกล่าวอาจเป็นเพราะว่า มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในศูนย์พัฒนาเด็กเ ล็กทั้ง
ภายในและภายนอกห้องเรียน ให้สะอาดเรียบร้อยเป็นระเบียบและเอ้ือต่อการเรียนรู้ จัดมุมเล่นต่าง ๆ 
เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก มีห้องน ้าห้อง ห้องส้วม ที่สะอาดถูกคุณลักษณะ และเพียงพอกับ
จ านวนเด็กครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ เลิศลักษณ์ ริยะวงษ์ (2553 , บทคัดย่อ) เรื ่อง ความ
คาดหวังของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลตลิ่งชัน อ าเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ผลการวิจัยพบว่า ด้านอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัย โดยผู้ปกครองนักเรียนมีความคาดหวังต่อการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้
มีการจัดห้องเรียนมีความเหมาะสมปลอดภัยส าหรับเด็กอยู่ในระดับมากท่ีสุดมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา
ได้แก่ ที่ตั้งของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อยู่ในพื้นที่เหมาะสม และสะดวกในการเดินทางส่วนบริเวณสนาม
เครื่องเล่นเสริมพัฒนาการมีเพียงพอ และปลอดภัยส าหรับเด็ก 

5)  ด้านการบริหารและปฏิบัติ  
ตามข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของ (ผู ้บริหาร , บุคลากรทางการศึกษา, ครูผู ้ดูแลเด็ก และ

ผู้ปกครอง) ที่ใช้บริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลสักงาม อ าเภอคลองลาน 
จังหวัดก าแพงเพชร ให้ความส าคัญระดับมากที่สุดคือ ด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ความร่วมมือและ
ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากชุมชนและหน่วยงานภาครัฐ ข้อค้นพบดังกล่าวอาจเป็นเพราะว่า มี
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การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น และมุ่งพัฒนาเด็กเด็ก ให้มีความรู้พร้อม
ทั ้ง 4 ด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์จิตใจ และสติปัญญา อีกทั ้งยังมีการจัดกิจกรรมทางภาษาให้
หลากหลายเพื่อให้เด็กได้ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย ทั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปริฉัตร  
ปัญญานะ (2563, น. 68) ได้ศึกษาเรื่องความต้องการของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของ 
โรงเรียนอนุบาลจิตโรภาส พบว่าในการจัดการศึกษาของโรงเรียนผู้ปกครองส่วนใหญ่มีความต้องการ
ให้มีการจัดประสบการณ์ให้นักเรียนมีพัฒนาการ ด้านอารมณ์และจิตใจ รวมทั้งควรจัดประสบการณ์
ให้นักเรียนมีการพัฒนาด้านสติปัญญา และควรมีการบันทึกการเรียนการสอนของครูแจ้งให้ผู้ปกครอง
ทราบ ควรมีครูที่มีความรู้ทางจิตวิทยาเพื่อที่จะส่งเสริมพัฒนาการของเด็กนักเรียน รวมทั้งห้องเรียน
ควรมีแสงสว่างที่เพียงพอ และห้องเรียนอากาศจะต้องถ่ายเทสะดวก 

    
ข้อเสนอแนะ 

 
จากการศึกษา แนวทางการยกระดับความมีประสิทธิผล ในการด าเนินงานของศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลสักงาม อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร ผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1)  ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาค้นคว้าไปใช ้
(1)  ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ พบว่า จ านวนครูไม่เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละ

ห้อง (2 คน: 1 ห้อง) แสดงให้เห็นว่า องค์การบริหารส่วนต าบลควรเพิ่มบุคลากรทางการศึกษาให้
เหมาะสมกับจ านวนเด็กเล็กที่มีจ านวนมากกว่าจ านวนครู เพื่อให้การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กประสบผลความส าเร็จมากยิ่งขึ้น 

(2)  ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน พบว่า ขาดการประชาสัมพันธ์ให้
ชุมชนทราบเกี่ยวกับการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และการจัดอบรมให้ความรู้แก่ชุมชนใน
ท้องถิ่น แสดงให้เห็นว่า ควรเปิดโอกาสให้ชุมชน ทราบถึงการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ว่ามี
แผนการด าเนินงาน การจัดอบรม ในวันและเวลาใดบ้าง และแจ้งให้ชุมชนทราบถึงการด าเนินงาน
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อที่ชุมชนจะได้มีส่วนร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและร่วมกันพัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้เกิดศักยภาพมากข้ึน 

(3)  ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร พบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลขาดการ
ส่งเสริมให้ครูผู้ดูแลเด็กได้มีความรู้ในการ จัดท าสื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็ก แสดงให้เห็นว่าองค์การ
บริหารส่วนต าบลควรส่งเสริมให้ครูผู้ดูแลเด็ก ได้มีความรู้ในการจัดท าสื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็ก เพ่ือ
เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู ้เรียน และสามารถจัดกิจกรรมได้ตรงตามหลักสูตรพร้อม ทั ้งให้เด็กมี
พัฒนาการที่ดียิ่งขึ้นทั้ง ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญา 
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(4)  ด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย พบว่า จัดห้องเรียนไม่เหมาะสม 
มีบางมุมขาดความปลอดภัย กับการเคลื่อนไหวของเด็ก อาจท าให้เด็กเกิดอันตรายได้ แสดงให้เห็นว่า 
ครูควรมีความรู้ ความสามารถในการจัดมุมประสบการณ์เรียนรู้ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้
ในห้องเรียน จะได้มีความปลอดภัยกับเด็กมากยิ่งข้ึน 

(5)  ด้านการบริหารและการปฏิบัติ พบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลควรให้ความส าคัญ
กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมากขึ้น รวมทั้งบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเสริมสร้างความรัก ความ
สามัคคี ในหมู่ผู้ร่วมงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และมีเมตตา
อารีต่อผู้ปกครองและผู้เรียน 

2)  ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
จากการศึกษาวิจัยครั ้งนี ้ผู ้ว ิจัยได้ท าการศึกษาวิจัย เรื ่องแนวทางการยกระดับความมี

ประสิทธิผล ในการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลสักงาม อ าเภอ
คลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร ซึ่งได้มีทั ้งปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ที่หลากหลายจึงขอ
น าเสนอข้อคิดส าหรับผู้วิจัยในครั้งต่อไป ดังนี้ 

(1)  ควรศึกษาความต้องการของ ผู้บริหาร คณะบุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครองที่
มีต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล ในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลสักงาม อ าเภอคลอง
ลาน จังหวัดก าแพงเพชร 

(2)  ควรศึกษาแนวทางในการส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัยจากคณะกรรมการ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่มีต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนในเขตอ าเภอสากเหล็กใน

การเลือกมาใช้บริการสขุภาพของโรงพยาบาลสากเหล็ก จังหวดัพิจิตร 
 

สัณหณัฐ พรสิริชัยมงคล* 
 

บทคัดย่อ 
 

การค้นคว้าอิสระ เรื่อง งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของ
ประชาชนในเขตอ าเภอสากเหล็กในการเลือกมาใช้บริการสุขภาพของโรงพยาบาลสากเหล็ก จังหวัด
พิจิตร โดยอาศัยแบบจ าลอง American Customer Satisfaction Index (ACSI) ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ซึ่งผลงานวิจัยนี้ อาจเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้โรงพยาบาลสากเหล็กสามารถน าข้อมูลไปใช้ในการ
ปรับปรุงการให้บริการเพื่อเพิ่มระดับคุณภาพและมาตรฐานซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อความพึง
พอใจต่อผู ้มารับบริการ ซึ ่งจะท าให้ผู ้มารับบริการเกิดความจงรักภักดีและกลับมาใช้บริกา ร
โรงพยาบาลสากเหล็กซ ้า ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ มีกลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนในเขตอ าเภอสาก
เหล็กโดยเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยคือ แบบสอบถาม ซึ่งได้รับแบบสอบถามที่สมบูรณ์ครบถ้วน
จ านวน 395 ชุด 

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนมากที่สุดคือ ปัจจัยด้านความ
คาดหวังของลูกค้าและปัจจัยด้านคุณค่าของบริการ ซึ่งความคาดหวังของประชาชนในเขตอ าเภอสาก
เหล็กที่รู้ค่าการรับรู้ได้นั้นขึ้นอยู่กับว่าความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อโรงพยาบาลสากเหล็กนั้น
สามารถตอบสนองความพึงพอใจของประชาชนได้ และคุณค่าของบริการที ่รู ้ค่า การรับรู ้ได้เมื่อ
ประชาชนเปรียบเทียบค่ารักษาพยาบาลและการบริการที่ได้รับนั้นมีความเหมาะสมสามารถตอบสนอง
ความพึงพอใจของประชาชนได้ โรงพยาบาลสากเหล็กจะต้องใส่ใจในเรื่องการรักษามาตรฐานและ
เพ่ิมเติมคุณภาพการบริการโดยรวมของโรงพยาบาลในด้านต่างๆอีกด้วย เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจ
ของประชาชนในเขตอ าเภอสากเหล็ก 

 
 
 
 
 

 
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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บทน า 

 
ในปัจจุบันโรงพยาบาลกลายเป็นธุรกิจธุรกิจหนึ่งที่มีการแข่งขันสูง ในแต่ละจังหวัดมีการ

เกิดขึ้นของโรงพยาบาลเอกชนมากมายหรือโรงพยาบาลรัฐขนาดใหญ่ในพื้นที่ข้างเคียง ซึ่งท าให้ยอด
การมารับบริการผู้ป่วยของโรงพยาบาลรัฐบาลมียอดของผู้มารับบริการน้อยลง ในปัจจุบันจังหวัด
พิจิตรเขตอ าเภอเมืองมีโรงพยาบาลรัฐบาล 1 แห่งซึ่งเป็นโรงพยาบาลประจ าจังหวัดคือโรงพยาบาล
พิจิตร และมีโรงพยาบาลเอกชน 4 แห่งได้แก่ โรงพยาบาลพิษณุเวชพิจิตร  โรงพยาบาลชัยอรุณ 
โรงพยาบาลศรีสุโข และโรงพยาบาลทัศนเวช ซึ่งโรงพยาบาลสากเหล็กอยู่ห่างจากเขตอ าเภอเมือง
พิจิตรเพียง 18 กิโลเมตรท าให้ประชนชนในพื้นที่อ าเภอสากเหล็กมีทางเลือกในการเข้ารับบริการ
สุขภาพจากโรงพยาบาลในตัวจังหวัดมากกว่ามารับบริการจากทางโรงพยาบาลสากเหล็ก อีกทั้ง
ประเด็นปัจจัยอีกประการคือโรงพยาบาลสากเหล็กตั้งอยู่ในอ าเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตรซึ่งเป็น
โรงพยาบาลขนาดเล็กและก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2556 ท าให้โรงพยาบาลสากเหล็กนั้นยัง
ขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะด้านเช่น แพทย์เฉพาะทาง พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ 
นักรังสี นักกายภาพ เภสัชกร ทันตแพทย์ และยังขาดแคลนเครื่องมือในการตรวจวิเคราะห์ช่วยเหลือผู้
มารับบริการอีกด้วย 

ด้วยสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนที่มีจ านวนมาก ประกอบกับภารกิจและ
ข้อจ ากัดของโรงพยาบาลสากเหล็กที่ต้องปฏิบัติมีจ านวนมากขึ้น อีกท้ังรูปแบบขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ตามลักษณะงานต่าง ๆ ภายในองค์กร มีความแตกต่างกันในแต่ละจุดบริการในด้านปริมาณ
คนไข้ เวลาต่อคนไข้ บุคลากรต่อคนไข้ เช่นจุดบริการผู้ป่วยนอกเป็นผู้ป่วยไม่รีบตามการรักษาแต่มี
จ านวนมาก จุดบริการผู้ป่วยห้องฉุกเฉินที่มีคนไข้น้อยแต่ต้องท าการรักษาในเวลาที่เร่งด่วน งานด้าน
ห้องปฏิบัติการที่มีจ านวนผู้มารับบริการต่อเจ้าหน้าที่ไม่ได้สัดส่วน เป็นต้น ส่วนส าคัญในการปฏิบัติ
หน้าที่ อีกด้านหนึ่งของแต่ละจุดบริการคือ การติดต่อประสานงานกับผู้มารับบริการและการติดต่อ
ประสานงานภายในระหว่างองค์กรกับองค์กรให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี มีความ
รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย า และมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสร้างสัมพันธ์ไมตรีที่ดีต่อผู้มารับบริการ ดังนั้น
การปฏิบัติหน้าที่ของโรงพยาบาลสากเหล็กนั้นมีข้อจ ากัดในทางลักษณะงาน 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการ
สุขภาพของ ผู้รับบริการในโรงพยาบาลสากเหล็ก อ าเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร เพ่ือศึกษาถึงทัศนคติ
ด้านต่างๆทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริการ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านบุคลากรและพนักงาน 
ด้านกระบวนการให้บริการ และลักษณะภาพลักษณ์ของโรงพยาบาล การบริการสุขภาพของ
โรงพยาบาลที่ผู้มารับบริการสุขภาพพึงพอใจซึ่งมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการตัดสินใจในการเลือก
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มาใช้บริการสุขภาพของผู้รับบริการในโรงพยาบาลสากเหล็ก ได้แก่จ านวนครั้งที่ใช้บริการ การเข้ารับ
บริการซ ้า และ การแนะน าผู้อื ่นมาใช้บริการ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ประชาชนในเขต
อ าเภอสากเหล็ก จังหวัด จ านวน 395 ตัวอย่าง ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลเพ่ือ
น ามาวิเคราะห์และการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
เพียร์สัน โดยสันนิษฐานว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ระดับการศึกษามีผลต่อพฤติกรรมด้านการมา
รับบริการ ด้านเพศ รายได้ต่อเดือน ความถี่ในการมาใช้บริการ อาจจะท าให้พฤติกรรมการใช้บริการ
สุขภาพแตกต่างกันและมีความสัมพันธ์กับการแนะน าผู้อื ่นมาใช้บริการ ในด้านภาพลักษณ์ของ
โรงพยาบาลมีความสัมพันธ์กับจ านวนครั้งของผู้มารับบริการในการเข้ารับบริการ  จากข้อคิดเห็น
ดังกล่าวการวิจัยครั้งนี้สามารถน าไปเป็นแนวทางในการจัดบริการเพื่อให้เกิดประโยชน์และความพึง
พอใจสูงสุดต่อผู้มารับบริการและจะผลักดันการพัฒนาในด้านบุคลากรเจ้าหน้าที่และโรงพยาบาลให้มี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงในส่วนของภาพลักษณ์ใน การให้การบริการที่ดี  

ประเด็นปัญหาที่จะท าวิจัย เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนในเขต
อ าเภอสากเหล็กในการเลือกมาใช้บริการสุขภาพของโรงพยาบาลสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร 

 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

 
1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจหลังใช้บริการของโรงพยาบาลสาก

เหล็กของประชาชนในเขตพ้ืนที่อ าเภอสากเหล็ก 
2) เพื ่อศึกษาปัจจัยที ่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการกลับมาใช้บริการของ

โรงพยาบาลสากเหล็กของประชาชนในเขตพ้ืนที่อ าเภอสากเหล็ก 

3) เพื ่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการเลือกมาใช้บริการของ
โรงพยาบาลสากเหล็กของประชาชนในเขตพ้ืนที่อ าเภอสากเหล็ก 

 

สมมติฐานการวิจัย 

 
ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนในเขตอ าเภอสากเหล็กใน

การเลือกมาใช้บริการสุขภาพของโรงพยาบาลสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร 
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ขอบเขตการศึกษา 

 
ขอบเขตด้านเนื้อหา 
ศึกษาระดับความต้องการและความพึงพอใจในการเลือกมาใช้บริการโรงพยาบาลสากเหล็ก

ของประชาชนในเขตอ าเภอสากเหล็ก 
ขอบเขตด้านพื้นที่ 
ศึกษาวิจัยในขอบเขตพ้ืนที่อ าเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร 
ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยได้แก่กลุ่มตัวอย่างประชาชนในเขตอ าเภอสากเหล็กและ

การค านวณกลุ่มตัวอย่างอย่างเหมาะสม ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้สูตรก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% โดยมีค่าความคลาดเคลื่อน ±5% โดยใช้สูตรการหากลุ่มตัวอย่างของ Yamane 
(1973) ในการวิจัยครั ้งนี ้ใช้กลุ ่มตัวอย่างจ านวน 400ตัวอย่าง หลังจากได้กลุ ่มตัวอย่างที ่เป็น
ผู้รับบริการในแผนกผู้ป่วยนอกและผู้รับบริการในแผนกผู้ป่วยห้องฉุกเฉินแล้ว ใช้วิธีสุ ่มแบบตาม
สะดวก (Convenience Sampling) หรือการเลือกตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) กับ
ผู้รับบริการสุขภาพในโรงพยาบาลสากเหล็ก 

 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา 

 
เพื่อเป็นแนวทางให้โรงพยาบาลสากเหล็กสามารถทราบถึงเหตุผลที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ

ของผู ้มาใช้บริการในการตัดสินใจมาใช้บริการของโรงพยาบาลสากเหล็กและกลับมาใช้บริการ
โรงพยาบาลสากเหล็กอีกครั้งและตอบสนองความต้องการแก่ประชาชนในเขตอ าเภอสากเหล็กตาม
ความต้องการ สามารถน าข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของโรงพยาบาลสากเหล็กที่ดีขึ้น
ต่อไปในอนาคต 

 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 
1)  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
เรก ฤกษ์หร่าย (2528) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ทัศนคติทางบวกของบุคคลที่มีต่อสิ่ง

ใดสิ่งหนึ่ง เป็นความรู้สึกหรือทัศนคติที่ดีต่องานที่ท าของบุคคลที่มีต่องานในทางบวก ความสุขของ
บุคคลอันเกิดจากการปฏิบัติงานและได้รับผลเป็นที่พึงพอใจ ท าให้บุคคลเกิดความกระตือรือร้น มี
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ความสุข ความมุ่งมั่นที่จะท างาน มีขวัญและมีก าลังใจ มีความผูกพันกับหน่วยงาน มีความภาคภูมิใจ
ในความส าเร็จของงานที่ท า และสิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างาน
ส่งผลต่อถึงความก้าวหน้าและความส าเร็จขององค์การอีกด้วย 

2)  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับแรงจูงใจ 
มาสโลว ์ได ้ต ั ้งทฤษฎีเก ี ่ยวก ับ แรงจ ูงใจ (Maslow’s General Theory of Human & 

Motivation) โดยมาสโลว์ ได้อธิบายถึงความต้องการของมนุษย์ ซึ่งมีลักษณะเป็นล าดับขั้นจากต ่าไป
หาสูง (Hierarchy & Needs) และเป็นทฤษฎีที ่ยอมรับกันแพร่หลายสมมติฐานดังกล่าวมีความ
เกี่ยวกับ พฤติกรรมของมนุษย์ดังนี้ (Maslow, 1954, pp. 80-106) 

3)  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาพลักษณ์ 
หน่วยงานหรือองค์การสถาบันต่าง ๆ จึงพยายามแข่งขันในการสร้างภาพลักษณ์ที ่ดีให้

หน่วยงานของตน Berneys (1961, p. 128) กล่าวว่าหน่วยงานหรือองค์การใดก็ตามหากมีภาพลักษณ์
ที่เป็นไปในทางเสื่อมเสียแล้ว หน่วยงาน องค์การนั้น ย่อมไม่ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจากประชาชน 
ประชาชนอาจมีความระแวงสงสัยหรือเกลียดชัง รวมทั้ง ไม่ให้ความร่วมมือสนับสนุน ในทางตรงกัน
ข้ามหากหน่วยงานหรือองค์การใดมีภาพลักษณ์ที ่ดีภาพที่เกิดขึ ้น ในจิตใจของ ประชาชนที่มีต่อ
หน่วยงานองค์การย่อมสวยสดงดงาม เกิดความเชื่อถือศรัทธา เป็นที่ไว้วางใจ 

4)  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการสุขภาพ 
พฤติกรรมการใช้บริการสุขภาพจากทฤษฎีพฤติกรรมการใช้บริการสุขภาพของ Andersen 

(Andersen's Behavior Model) ซึ่งเป็นแนวคิดที่ใช้ในการอธิบายพฤติกรรมการใช้บริการสุขภาพ
อย่างแพร่หลาย (Andersen & Aday, 1967) สาระส าคัญของแนวคิดนี้กล่าวไว้ว่า บุคคลจะตัดสินใจ
ไปใช้บริการสุขภาพหรือไม่นั้นขึ้นกับปัจจัยที่ส าคัญ 3 ส่วน คือ ปัจจัยประชาชน ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม 
ปัจจัยด้านพฤติกรรมสุขภาพ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการทางการแพทย์ (Andersen & Aday, 
1967) ได้เสนอแนวความคิดเกี่ยวกับการ เลือกใช้บริการทางการแพทย์ขึ ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ 3 
ประการคือ ลักษณะทางประชากรและสังคม ความพึงพอใจต่อบริการ และคุณลักษณะของแหล่ง
บริการ 

5)  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับด้านประชากรศาสตร์ 
ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ เป็นความหลากหลายด้านภูมิหลังของบุคคลซึ่งได้แก่ เพศ 

อายุ สถานภาพ ลักษณะโครงสร้างของร่างกาย ความอาวุโสในการท างาน วชิรวัชร งามละม่อม 
(2558) กล่าวว่า ประชากรศาสตร์จะแสดงถึงความเป็นมาของแต่ละบุคคลจากอดีตถึงปัจจุบัน ใน
หน่วยงานหรือในองค์กรต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วยพนักงานหรือบุคลากรในระดับต่าง ๆ ซึ่งมีลักษณะ
พฤติกรรมการแสดงออกที่แตกต่างกันมีสาเหตุมาจากความแตกต่างทางด้านประชากรศาสตร์หรือภูมิ
หลังของบุคคลนั่นเอง 
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6)  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค 
The American Customer Satisfaction Index (ACSI) เป็นเครื่องมือที่ใช้เพื่อวัดความพึง

พอใจของลูกค้าในระดับมหภาค ได้ร ับการพัฒนาโดย Professor Claes Fomell ผู ้อ านวยการ 
National Quality Research Center มหาว ิทยาล ัยมิช ิแกน ประเทศสหรัฐอเมร ิกา ACSI ถูก
พัฒนาขึ้นในปี ค.ศ.1994 เพ่ือเป็นดัชนีชี้วัดในระดับมหภาคที่ช่วยสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของสินค้า
และบริการ และความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อสินค้าและบริการที่ผลิตขึ้นภายในประเทศรวมสินค้า
และบริการจากต่างประเทศที่จ าหน่ายในสหรัฐอเมริกา เหตุผลที่ท าให้ ACSI มีบทบาทต่อระบบ
เศรษฐกิจสหรัฐ เนื่องจากความพึงพอใจของลูกค้ามักส่งผลถึ งแนวโน้มในอนาคต อันน าไปสู ่ผล
ประกอบการและผลก าไร นอกจากนี้ ASCI ยังช่วยให้ธุรกิจสามารถวัดความซื่อสัตย์ของผู้บริโภคที่มี
ต่อสินค้าและบริการ (ณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐพงษ์, 2549) 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 
การวิจัยครั้งนี้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการมาใช้บริการโรงพยาบาลสากเหล็ก 

โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพล ได้แก่ ความคาดหวังของลูกค้า (Customer Expectations) ความ
พึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) คุณภาพของบริการที ่ล ูกค้าได้ร ับ (Perceived 
Quality) คุณค่าของบริการที่ลูกค้าได้รับ (Perceived Value) ข้อร้องเรียนของลูกค้า (Customer 
Complaint) ความจงรักภักดีของลูกค้า (Customer Loyalty) และปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
ได้แก่ เพศ ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ต่าง ๆ และความคาดหวังต่าง ๆ ของผู้มาใช้บริการจะส่งผลต่อ
ลักษณะทางพฤติกรรมของผู้รับบริการที่แตกต่างกัน ผู้วิจัยจึงได้น าแนวความคิดนี้มาใช้ประกอบเพ่ือ
เป็นแนวทางในการศึกษา เนื่องจากปัจจัยแต่ละปัจจัยของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกันตามลักษณะ ถือ
เป็นพื้นฐานในการก าหนดพฤติกรรมการเลือกสินค้าและบริการที่แตกต่างกันได้ และเพื่อใช้ในการ
วางแผนก าหนดกลยุทธ์ให้กับผู้บริโภคตัดสินใจเลือกสินค้าหรือบริการ เพื่อให้เข้าถึง และตรงกับ
กลุ่มเป้าหมายโดยตรงมากท่ีสุดโดยใช้แบบจ าลอง Thailand Customer Satisfaction Index (TCSI) 

การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษามีดังนี้ ผู ้ที ่เข้ามาใช้บริการของ
โรงพยาบาลสากเหล็ก ก าหนดกลุ่มตัวอย่างใช้ตารางตัวอย่าง Yamane (1973) โดยเลือกกลุ่มตัวอย่าง
จากผู้มาใช้บริการทั้งหมดของโรงพยาบาลสากเหล็ก 400 ตัวอย่าง เมื่อน ามาค านวณหาขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้สูตร Yamane (1973) ซึ่งก าหนดค่าความเชื่อมั่นที่ 95 % และความคลาดเคลื่อนไว้ที่ 
0.05 
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n = 
N

1+N𝑒2
 

 
  เมื่อ n คือ จ านวนกลุ่มประชากร 

   N คือ จ านวนของประชากรในเขตอ าเภอสากเหล็ก  
   e คือ ความคลาดเคลื่อนระระหว่างค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่างและค่าเฉลี่ย
    ประชากรที่ยอมรับได้ ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.05 
                   แทนค่า 

     395 = 
24376

1+(24376)0.052
 

 
 

ผลการศึกษา 

 
ในการศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนในเขตอ าเภอสากเหล็กใน

การเลือกมาใช้บริการสุขภาพของโรงพยาบาลสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร” ตลอดจนหาแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพของภาพรวมการให้บริการด้านต่างๆของโรงพยาบาลสากเหล็กโดยประชากรที่ใช้ใน
การศึกษา คือ ประชาชนทั่วไปในเขตอ าเภอสากเหล็ก  จ านวน 24,376 คน และก าหนดกลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการศึกษาวิจัยโดยใช้ตารางส าเร็จรูปของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่น 
95% และที่ระดับความคลาดเคลื่อน  ±5% ซึ่งผู้วิจัยใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 395 คน และใช้
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ (SPSS) ในการประมวลผล ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมาย ได้ก าหนดสัญลักษณ์และอักษรย่อ ดังนี้ 

1) การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนในเขตอ าเภอสากเหล็ก 
จังหวัดพิจิตร ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผลการศึกษาพบว่าตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 52.70 เมื่อจ าแนก
ตามช่วงความถี่ของการมาใช้บริการโรงพยาบาลสากเหล็กต่อเดือนพบว่าส่วนใหญ่มีความถี่ของการมา
ใช้บริการอยู่ในช่วง 1-2 ครั้ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 88.10 รองลงมาอยู่ในช่วง 3-4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 
10.1 และมากกว่า 4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 1.8 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 37.2 รองลงมาเป็นระดับอนุปริญญาคิดเป็นร้อยละ 35.9 รองลงมาเป็นต ่ากว่า
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.6 และสูงกว่าปริญญาตรีคิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 1.3  เมื่อพิจารณาถึงรายได้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นต ่ากว่า 15,000 บาทต่อเดือนคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 67.8 รองลงมาอยู่ในช่วง 15,000-20,000 บาทต่อเดือนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.2 



600 

รองลงมาอยู่ในช่วง 20,001-25,000 บาทต่อเดือนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.9 และรายได้มากกว่า 
25,001 บาทต่อเดือนคิดเป็นร้อยละ 2 

2) ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนในเขตอ าเภอสากเหล็กในการเลือกมาใช้
บริการ สุขภาพของโรงพยาบาลสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ด้านที่ 1 ด้านความคาดหวังของลูกค้า 

ผลการศึกษาพบว่าระดับความพึงพอใจของประชาชนในเขตอ าเภอสากเหล็กในการเลือกมา
ใช้บริการสุขภาพของโรงพยาบาลสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ในปัจจัยด้านความคาดหวังของลูกค้า มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.97 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.619) เมื่อพิจารณา
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ความคาดหวังของลูกค้าต่อคุณภาพของโรงพยาบาลสากเหล็ก 
(ค่าเฉลี่ย 3.38 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.615) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยรองลงมาคือ ความคาดหวังของลูกค้า
ต่อโรงพยาบาลสากเหล็กจะสามารถสนองความต้องการส่วนตัวได้ดี (ค่าเฉลี่ย 2.56 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.805) 

3) ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนในเขตอ าเภอสากเหล็กในการเลือกมาใช้
บริการสุขภาพของโรงพยาบาลสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ด้านที่ 2  ปัจจัยด้านคุณภาพของบริการที่
ลูกค้าได้รับ 

ผลการศึกษาพบว่าระดับความพึงพอใจของประชาชนในเขตอ าเภอสากเหล็กในการเลือกมา
ใช้บริการสุขภาพของโรงพยาบาลสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ในปัจจัยด้านคุณภาพของบริการที่ลูกค้า
ได้รับ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.52 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.621) เมื่อ
พิจารณาพบว่า ข้อที ่มีค่าเฉลี ่ยมากที่สุด ได้แก่ การบริการของโรงพยาบาลสากเหล็กสามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า (ค่าเฉลี่ย 2.56 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.697) ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
รองลงมาคือ คุณภาพโดยรวมด้านการบริการโรงพยาบาลสากเหล็กท่ีลูกค้าได้รับมีคุณภาพดี (ค่าเฉลี่ย 
2.47 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.695) 

4) ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนในเขตอ าเภอสากเหล็กในการเลือกมาใช้
บริการสุขภาพของโรงพยาบาลสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ด้านที่ 3  ปัจจัยด้านคุณค่าของบริการ 

ผลการศึกษาพบว่าระดับความพึงพอใจของประชาชนในเขตอ าเภอสากเหล็กในการเลือกมา
ใช้บริการสุขภาพของโรงพยาบาลสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ในปัจจัยด้านคุณค่าของบริการ มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.97 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.649) เมื่อพิจารณาพบว่า ข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ การบริการโดยรวมที่ลูกค้าได้รับจากโรงพยาบาลสากเหล็กต่ออัตรา
ค่าบริการมีความเหมาะสม (ค่าเฉลี่ย 3.12 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.832) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยรองลงมา
คือ การรักษาพยาบาลที่ลูกค้าได้รับจากโรงพยาบาลสากเหล็กต่ออัตราค่าบริการมีความเหมาะสม 
(ค่าเฉลี่ย 2.83 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.801) 
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5) ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนในเขตอ าเภอสากเหล็กในการเลือกมาใช้
บริการสุขภาพของโรงพยาบาลสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ด้านที่ 4  ปัจจัยด้านความพึงพอใจของ
ลูกค้า 

ผลการศึกษาพบว่าระดับความพึงพอใจของประชาชนในเขตอ าเภอสากเหล็กในการเลือกมา
ใช้บริการสุขภาพของโรงพยาบาลสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ในปัจจัยด้านความพึงพอใจของลูกค้า มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.80 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.505) เมื่อพิจารณา
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี ่ยมากที่สุด ได้แก่ ระดับความพึงพอใจโดยรวมของลูกค้าจากการใช้บริการ
โรงพยาบาลสากเหล็ก (ค่าเฉลี่ย 3.04 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.580) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยรองลงมาคือ 
การบริการโดยรวมที่ได้รับจากการใช้บริการโรงพยาบาลสากเหล็กดีกว่าเมื่อเทียบกับสิ่งที่ต้องการจาก
การได้รับบริการที่ลูกค้าจินตนาการ (ค่าเฉลี่ย 2.57 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.725) 

7) ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนในเขตอ าเภอสากเหล็กในการเลือกมาใช้
บริการสุขภาพของโรงพยาบาลสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ด้านที่ 5  ปัจจัยด้านการร้องเรียนของ
ลูกค้า 

ผลการศึกษาพบว่าระดับความพึงพอใจของประชาชนในเขตอ าเภอสากเหล็กในการเลือกมา
ใช้บริการสุขภาพของโรงพยาบาลสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ปัจจัยด้านการร้องเรียนของลูกค้า มีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย 1.94 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.504) เมื่อพิจารณาพบว่า ข้อที่
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ลูกค้าเคยร้องเรียนหรือแสดงความไม่พอใจอย่างไม่เป็นทางการในเรื่องการ
ให้บริการของโรงพยาบาลสากเหล็ก (ค่าเฉลี่ย 2.28 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.806) ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
รองลงมาคือ ลูกค้าเคยร้องเรียนหรือแสดงความไม่พอใจอย่างเป็นทางการในเรื่องการให้บริการของ
โรงพยาบาลสากเหล็ก (ค่าเฉลี่ย 1.59 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.632) 

8) ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนในเขตอ าเภอสากเหล็กในการเลือกมาใช้
บริการสุขภาพของโรงพยาบาลสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ด้านที่ 6  ปัจจัยด้านความจงรักภักดีต่อ
การบริการ 

ผลการศึกษาพบว่าระดับความพึงพอใจของประชาชนในเขตอ าเภอสากเหล็กในการเลือกมา
ใช้บริการสุขภาพของโรงพยาบาลสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ปัจจัยด้านความจงรักภักดีต่อการบริการ มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.70 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.597) เมื่อพิจารณา
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ลูกค้าจะแนะน าให้เพื่อนหรือคนรู้จักใช้บริการโรงพยาบาลสาก
เหล็ก (ค่าเฉลี่ย 2.94 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.733) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยรองลงมาคือ ลูกค้ามีอ านาจ
ตัดสินใจว่าในคราวต่อไปคุณก็ยังคงเลือกใช้บริการโรงพยาบาลสากเหล็ก (ค่าเฉลี่ย 2.47 และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.755) 
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9) การทดสอบความแตกต่างระหว่างเพศที ่แตกต่างกันผลต่อความพึงพอใจของ
ประชาชนในเขตอ าเภอสากเหล็กในการเลือกมาใช้บริการสุขภาพของโรงพยาบาลสากเหล็ก 
จังหวัดพิจิตร 

ผลการศึกษาพบว่าการทดสอบสมมติฐานด้านเพศด้วยค่า Independent Samples  
t-test ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.005 จ าแนกตามเพศ พบว่า มีค่าระดับนัยส าคัญเท่ากับ 0.763 ซึ้ง
มากกว่า 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน H0 และปฏิเสธสมมติฐาน H1 สรุปว่า เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อ
ความพึงพอใจของประชาชนในเขตอ าเภอสากเหล็กในการเลือกมาใช้บริการสุขภาพของโรงพยาบาล
สากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ไม่แตกต่างกัน หมายความว่าประชาชนทั่วไปทั้งเพศชายและเพศหญิงในเขต
อ าเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร มีระดับความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน 

10) การทดสอบความแตกต่างระหว่างความถี่ของการมาใช้บริการมีผลต่อความพึง
พอใจของประชาชนในเขตอ าเภอสากเหล็กในการเลือกมาใช้บริการสุขภาพของโรงพยาบาลสาก
เหล็ก จังหวัดพิจิตร แตกต่างกัน 

ผลการศึกษาพบว่าการทดสอบสมมติฐานด้านความถี่ของการมาใช้บริการด้วยค่า One-way 
ANOVA ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า มีค่าระดับนัยส าคัญเท่ากับ 0.112 ซึ่งมากกว่า 0.05 
จึงยอมรับสมมติฐาน H0 และปฏิเสธสมมติฐาน H1 จึงสรุปได้ว่า ความถี่ของการมาใช้บริการที่แตกต่าง
กันมีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนในเขตอ าเภอสากเหล็กในการเลือกมาใช้บริการสุขภาพของ
โรงพยาบาลสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ไม่แตกต่างกัน หมายความว่า ความถี่ของการมาใช้บริการ
โรงพยาบาลสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร มีระดับความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน 

11) การทดสอบความแตกต่างระหว่างระดับการศึกษาที ่แตกต่างกันผลต่อระดับ
การศึกษาแตกต่างกันมีผลต่อระดับความพึงพอใจของประชาชนในเขตอ าเภอสากเหล็กในการ
เลือกมาใช้บริการสุขภาพของโรงพยาบาลสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร แตกต่างกัน 

ผลการศึกษาพบว่าการทดสอบสมมติฐานด้านระดับการศึกษาด้วยค่า One-way ANOVA ที่
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า มีค่าระดับนัยส าคัญเท่ากับ 0.369 ซึ่งมากกว่า 0.05 จึงยอมรับ
สมมติฐาน H0 และปฏิเสธสมมติฐาน H1 จึงสรุปได้ว่า ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีผลต่อระดับความ
พึงพอใจของประชาชนในเขตอ าเภอสากเหล็กในการเลือกมาใช้บริการสุขภาพของโรงพยาบาลสาก
เหล็ก จังหวัดพิจิตร ไม่แตกต่างกัน หมายความว่า ระดับการศึกษาของประชาชนในเขตอ าเภอสาก
เหล็ก จังหวัดพิจิตรทุกระดับการศึกษา มีระดับความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน 

12) การทดสอบความแตกต่างระหว่างรายได้ที่แตกต่างกันผลต่อระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนในเขตอ าเภอสากเหล็กในการเลือกมาใช้บริการสุขภาพของโรงพยาบาลสากเหล็ก 
จังหวัดพิจิตร แตกต่างกัน 

ผลการศึกษาพบว่าการทดสอบสมมติฐานด้านรายได้ด้วยค่า One-way ANOVA ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า มีค่าระดับนัยส าคัญเท่ากับ 0.034 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 จึงปฏิเสธ
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สมมติฐาน H0 และยอมรับสมมติฐาน H1 จึงสรุปได้ว่า รายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับความพึงพอใจ
ของประชาชนในเขตอ าเภอสากเหล็กในการเลือกมาใช้บริการสุขภาพของโรงพยาบาลสากเห ล็ก 
จังหวัดพิจิตร แตกต่างกัน หมายความว่า รายได้ของประชาชนในเขตอ าเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร มี
ระดับความพึงพอใจของประชาชนในเขตอ าเภอสากเหล็กในการเลือกมาใช้บริการสุขภาพของ
โรงพยาบาลสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ที่แตกต่างกัน 
  

อภิปรายผลการศึกษา 

 
ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของประชาชนในเขตอ าเภอสากเหล็ก ผลการวิเคราะห์ความพึง

พอใจของประชาชนในเขตอ าเภอสากเหล็กโดยใช้แบบจ าลอง ACSI พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อความพึง
พอใจของประชาชนในเขตอ าเภอสากเหล็กมากที่สุดคือ ปัจจัยด้านความคาดหวังของลูกค้าและปัจจัย
ด้านคุณค่าของการบริการ ซึ่งความคาดหวังของประชาชนในเขตอ าเภอสากเหล็กท่ีรู้ค่าการรับรู้ได้นั้น
ขึ้นอยู่กับว่าความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อโรงพยาบาลสากเหล็กนั้นสามารถตอบสนองความพึง
พอใจของประชาชนได้ และคุณค่าของบริการที ่ร ู ้ค ่าการรับรู ้ได้เมื ่อประชาชนเปรียบเทียบค่า
รักษาพยาบาลและการบริการที่ได้รับนั้นมีความเหมาะสมสามารถตอบสนองความพึงพอใจของ
ประชาชนได้  

โรงพยาบาลสากเหล็กจะต้องใส่ใจในเรื่องการรักษามาตรฐานและเพิ่มเติมคุณภาพการบริการ
โดยรวมของโรงพยาบาลในด้านต่างๆอีกด้วย เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของประชาชนผู้มาใช้
บริการสุขภาพของโรงพยาบาลสากเหล็กเป็นส าคัญ ซึ่งนอกเหนือจากบุคคลากรทางการแพทย์ที่
ต้องการรักษามาตรฐานด้านการรักษาและจรรยาบรรณแล้ว บุคลากรด้านอื่นๆ ในโรงพยาบาลก็มีผล
ต่อคุณภาพของการบริการอีกด้วย ดังนั้นโรงพยาบาลสากเหล็กควรมีการฝึกอบรมให้บุคคลากรทุก
ส่วนตระหนักถึงคุณภาพการบริการที่ดี เพ่ือให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจและเกิดความจงรักภักดี
และกลับมาใช้บริการซ ้าอีกส่งผลให้เกิดการแนะน าให้บุคคลอ่ืนๆต่อไป 

 

ข้อเสนอแนะ 

 
โรงพยาบาลสากเหล็กสามารถน าผลงานวิจัยไปปรับปรุงการให้บริการเพื่อเพิ่มระดับคุณภาพ

ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของประชาชนผู้มาใช้บริการ  และเกิดความจงรักภักดี
กลับมาใช้บริการซ ้าและบอกต่อคุณภาพและการบริการให้แก่ผู้อ่ืน ประเด็นที่ผู้วิจัยพบว่าน่าสนใจ คือ
โรงพยาบาลอาจจะมีกลยุทธ์ที่เป็นเชิงรุกมากขึ้นจากเดิมที่อาจจะเป็นสถานที่ที่ประชาชนมาใช้บริการ
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ไม่ใช่แค่เมื่อเจ็บป่วยเท่านั้น เช่น การมาตรวจสุขภาพเป็นระยะๆ มาใช้บริการนวดแผนไทย หรือการ
มาตรวจสุขภาพฟันซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับโรงพยาบาลสากเหล็กมากขึ้น  รวมทั้งจากผลการวิจัย
แสดงให้เห็นว่าปัจจัยด้านความพึงพอใจมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการอย่างมาก อาจกล่าวได้ว่าเมื่อผู้
มาใช้บริการได้รับการบริการที่ดีจากโรงพยาบาลสากเหล็ก ก็จะแนะน าหรือให้คนอื่นมาใช้บริการ
โรงพยาบาลเช่นเดียวกันและลดช่องว่างการมีส่วนร่วมระหว่างโรงพยาบาลและชุมชนได้ ซึ่ง
โรงพยาบาลควรจะรักษาข้อดีต่าง ๆ ได้นี้ไว้ 
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การศึกษาสาเหตุทีส่่งผลต่อการบริจาคโลหิตและความคิดเห็นของผู้บริจาค

โลหิตกรณีศึกษา ส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก 
 

ณัฐวัตร ศรีสุโข* 
 

บทคัดย่อ 
 
การค้นคว้าอิสระเรื่อง สาเหตุที่ส่งผลต่อการบริจาคโลหิตและความคิดเห็นของผู้บริจาคโลหิต 

กรณีศึกษา ส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเหตุผลในการบริจาค
โลหิตของผู ้บริจาคโลหิต ของส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก และต้องการที ่จะศึกษา
ข้อเสนอแนะเพื ่อปรับปรุงการให้บริการการรับบริจาคโลหิต ของส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัด
พิษณุโลก โดยที่มีการสัมภาษณ์ แบบเจาะลึก จากกลุ่มผู้มาบริจาคโลหิต จ านวน 10 ราย และ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จ านวน 5 ราย โดยมีการสัมภาษณ์จากการตั้งค าถามในเรื่องของเหตุผลในการ
บริจาคโลหิต ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการปรับปรุงการให้บริการในการรับบริจาค
โลหิต 

ผลการศึกษาที่ได้พบว่า เหตุผลของผู้บริจาคโลหิตที่มาบริจาคโลหิตนั้น มีเหตุผลแตกต่างกัน
ไป ทั้งท่ี มีเหตุผลของการบริจาคโลหิต ต้องการท าบุญเพ่ือเป็นการช่วยเหลือต่อลมหายใจให้กับเพ่ือน
มนุษย์ด้วยกัน และบริจาคโลหิตเพื่อที่จะต้องการเหรียญที่ระลึกจากการบริจาคโลหิตครบตามจ านวน
ครั้ง หรือต้องการที่จะได้รับสิทธิ์ต่าง ๆ ที่จะได้รับจากการบริจาคโลหิต รวมไปจนถึงบริจาคโลหิต
เพื่อที่ต้องการของที่แจก และอีกเหตุผลของกลุ่มผู้บริจาคโลหิตบางส่วนที่มีการสัมภาษณ์นั้น มา
บริจาคโลหิตเพราะมีการถูกบังคับให้มาบริจาค อาจจะเป็นเพราะหัวหน้างานหรือหน่วยงานมีการ
บังคับให้บริจาค เพื่อต้องการให้ได้จ านวนยอดผู้บริจาคโลหิตเป็นจ านวนมาก ๆ และมีข้อเสนอแนะที่
หลากหลายกันออกไปจากปัญหาที่สิ่งที่ผู้บริจาคโลหิตรู้สึก โดยได้ทราบข้อเสนอแนะที่มีความต้องการ
ให้มีการปรับปรุงการให้บริการการออกรับบริจาคโลหิต ในเรื่องของขั้นตอนการบริจาค โลหิตให้มี
ความสะดวกรวดเร็วขึ้น ต้องการสถานที่ในการรับบริจาคโลหิต อยากให้มีการเลือกใช้สถานที่ในการ
รับบริจาคโลหิตที่สะดวก การแจ้งข้อมูลคุณสมบัติการบริจาคโลหิตที่มีความชัดเจนให้กับผู้บริจาค
โลหิตทราบโดยทั่วถึง ข้อมูลของผู้บริจาคโลหิตควรที่จะมีการเชื่อมโยงกันทั่วประเทศ และบุคลากรที่

 
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ให้การบริการควรที่จะมีอายุที่เหมาะสม มีความพร้อมในการออกปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
จากการศึกษาเหตุผลในการบริจาคโลหิตของผู้บริจาคโลหิต และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ท าได้ให้ทราบถึง
เหตุผลของการบริจาคโลหิตและข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่และความต้องการของผู้
บริจาคโลหิตที่จะให้มีการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการการรับบริจาคโลหิตให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น พร้อมทั้งน าไปสู่การก าหนดนโยบายหรือแนวทางการท างานที่เป็นระบบ และได้ทราบแนวทางใน
การเพ่ิมจ านวนยอดผู้บริจาคโลหิตให้มีจ านวนเพิ่มมากขึ้น 
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บทน า 
 

โลหิต ถือเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นส่วนส าคัญต่อร่างกายของมนุษย์เรา โดยโลหิตเป็นของเหลวที่
ไหลเวียน อยู่ภายในร่างกายของเรา โดยมีส่วนในการสูบฉีดเลือดเข้าไปในหัวใจ และอวัยวะส าคัญ  
ต่าง ๆ โดยมีอวัยวะนั้น ๆ ช่วยท าหน้าที่สร้างเม็ดเลือดและได้มีการแบ่งออกเป็นใน 3 ส่วนคือ เม็ด
เลือดแดง เม็ดเลือดขาว และเกล็ดเลือด โดยในส่วนของเกล็ดเลือดนั้น และในส่วนที่เป็นพลาสมา  
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นของเหลวของโลหิต มีลักษณะที่เป็นน ้าสีเหลือง ที่สามารถน ้ามาใช้ทดแทนโลหิต
ได้อย่างดี  

โดยในการบริจาคโลหิตหรือการให้เลือด ถือเป็นการท าบุญอีกอย่างหนึ่งด้วย โดยการบริจาค
โลหิตที่เป็นส่วนเกินของร่างกายที่ยังไม่จ าเป็นต้องใช้ออกไป เพื่อให้กับผู้ป่วยที่ต้องการโลหิต ซึ่งการ
บริจาคโลหิตนั้น ผู้บริจาคโลหิตจ าเป็นจะต้องทราบคุณสมบัติที่ผู้บริจาคโลหิตนั้นต้องมีการเตรียม
ความพร้อม ไม่ว่าจะเป็น ในเรื่องของอายุที่ต้องมากกว่า 17 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไปหรือถ้าต ่ากว่าจ าเป็นที่
จะต้องมีการเซ็นหนังสือรับรอง และยินยอมจากผู้ปกครองของผู้บริจาคโลหิตนั้น ๆ และถ้ามีอายุ
มากกว่า 55 ปี ไปจนถึง 60 ปี ให้ถืออยู่ที่ดุลพินิจขของแพทย์ที่หน่วยหรือจุดรับบริจาคโลหิตนั้น ๆ ซึ่ง
อาจจะต้องมองไปถึงสุขภาพของผู้บริจาคโลหิตคนนั้นด้วยว่าถ้ามีการบริจาคโลหิตไปแล้ว อาจจะส่งผล
ให้เกิดอันตรายต่อร่างกายของผู้บริจาคโลหิตขึ้นได้ และ อีก 1 สิ่งที่ส าคัญต่อการบริจาคโลหิตก็คือ
น ้าหนักตัวของผู้บริจาคโลหิตจ าเป็นจ าต้องมีน ้าหนักที่ มากกว่า 45 กิโลกรัมขึ้นไป ผู้ที่มีน ้าหนัก 45 
พอดีหรือต ่ากว่าไม่ควรที่จะท าการบริจาคโลหิต รวมไปถึงการนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอในวัน
ก่อนที่จะท าการบริจาคโลหิต เช็คสุขภาพของผู้ที่จะบริจาคโลหิตจะต้องมีสุขภาพร่างกาย ที่แข็งแรง
สมบูรณ์ ไม่มีภาวะของโรคแทรกซ้อนที่จะส่งผลเสียไปสู่ผู้ที่จะรับโลหิตของเราไป และสิ่งที่ไม่ควรท า
หรือห้ามท าก่อนที่จะบริจาคโลหิตก็คือ ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์ ภายในระยะเวลา 24 
ชั่วโมง หรืออย่างมากก็คือ 48 ชั่วโมง และไม่ควรสูบบุหรี่ก่อนการบริจาคโลหิต 1 ถึง 2 ชั่วโมงก่อน
การบริจาคโลหิต สิ่งต่าง ๆ ที่กล่าวมาในข้างต้นนั้นถือว่าเป็นสิ่งส าคัญในการบริจาคโลหิตที่ผู้ที ่จะ
บริจาคโลหิตนั้นจ าเป็นที่จะต้องทราบและปฏิบัติตาม เพ่ือที่การบริจาคโลหิตนั้นได้โลหิตที่มีคุณภาพไม่
เป็นอันตรายและส่งผลเสียต่อผู้ที่รับโลหิตไป 

ปัจจุบันนั้น สภากาชาดไทย โดยการด าเนินงานของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาด
ไทย เป็นองค์กรในส่วนกลางที่มีกระจายโครงสร้างขององค์กรออกไปในส่วนของภูมิภาคโดยการจัดตั้ง
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เพ่ือช่วยเหลือและสนับสนุนด้านการรับบริจาคโลหิต มีการ
วางแผนโครงการในการช่วยเหลือและผลักดันให้การบริจาคโลหิตในส่วนของภูมิภาคนั ้นมีก าร
ด าเนินการโครงการด้านการบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดทุก ๆ  จังหวัดโดยอาจจะร่วมกับ
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โรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลศูนย์ของ แต่ละจังหวัด ด้วยการร่วมมือกันออกจัดตั้งหน่วยรับบริจาค
โลหิตมีการให้ความรู้ในเรื่องของการบริจาคโลหิต ประโยชน์ที่ได้รับจากการบริจาคโลหิต ไม่ ว่าจะ
เป็นได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ได้สิทธิ์การช่วยเหลือ ค่ารักษาพยาบาลเมื่อบริจาคโลหิตครบ
จ านวนครั้งตามเงื่อนไข และให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญของ 

การบริจาคโลหิต โดยปัจจัยที่ท าให้เกิดการบริจาคโลหิตนั้น ผู้บริจาคโลหิตส่วนใหญ่จะมีการ
บริจาคโลหิตเพ่ือที่จะได้สิ่งตอบแทนจากการบริจาคโลหิต เช่นการได้เข็มที่ระลึกจากการบริจาคโลหิต
พร้อมกับใบประกาศ และเมื่อบริจาคครบจ านวนครั้งตามเงื่อนไขของการบริจาคโลหิตยังสามารถได้
เข้ารับพระราชทานเหรียญที่ระลึก อีกส่วนคือต้องการที่จะท าบุญช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ บริจาคโลหิต
ทดแทนให้กับญาติพี่น้องที่ต้องการใช้โลหิต กลุ่มวัยที่มีการบริจาคโลหิตมากที่สุดอยู่ในช่วงของวัยรุ่น
มัธยมปลายไปจนถึงเด็กมหาวิทยาลัยที่มีการให้ความสนใจเกี่ยวกับการบริจาคโลหิต ซึ่งเกิดจากการ
กระตุ้นจากครู อาจารย์ หรือกลุ่มเพื่อนที่เคยบริจาคโลหิต ท าให้เมื่อเกิดการบริจาคโลหิตครั้งแรกนั้น 
จะมีความรู้สึกว่าเป็นผู้เสียสละ มีความกล้าที่จะบริจาคโลหิต ถือว่าเป็นการเริ่มต้นเมื่อเริ่มบริจาคแล้ว
ก็จะเกิดความอยากบริจาคโลหิตในครั้งต่อไป  

 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
 
1) เพื่อศึกษาเหตุผลในการบริจาคโลหิตของผู้บริจาคโลหิต ของส านักงานเหล่ากาชาด

จังหวัดพิษณุโลก 
2) ศึกษาข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการให้บริการการรับบริจาคโลหิต  ของส านักงานเหล่า

กาชาดจังหวัดพิษณุโลก 
 

ค าถามส าหรับการศึกษา 
 
1) เหตุผลในการบริจาคโลหิตของผู ้บริจาคโลหิต ให้กับส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัด

พิษณุโลกเป็นเช่นไรบ้าง 
2) ผู้บริจาคโลหิตมีข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการให้บริการการรับบริจาคโลหิตอย่างไร 
 

ขอบเขตการศึกษา 
 
1) ศึกษาจากผู้บริจาคโลหิตให้กับโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกโดยร่วมกับส านักงาน

เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก 
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2) ศึกษาจากการสัมภาษณ์ผู้บริจาคโลหิต จ านวน 15 คน ที่มาบริจาคโลหิต โดยแบ่งเป็น
การสัมภาษณ์ ผู้ที่มาบริจาคโลหิต จ านวน 10 คน และเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ จ านวน 5 คน 

3) ระยะเวลาตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563  
 

ประโยชน์ที่จะได้รับ 
 
1) ได้ทราบสาเหตุและเข้าใจเหตุผลของผู้บริจาคโลหิต เพื่อที่จะได้น าผลจากการศึกษาวจิัย

ในครั้งนี้น ามาปรับปรุงและส่งเสริมให้เกิดการบริจาคโลหิตเพิ่มมากข้ึน 
2) ได้ทราบข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากผู้บริจาคโลหิต เพื่อที่จะน ามาปรับปรุงและพัฒนาการ

ให้บริการการบริจาคโลหิต ของส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก 
 

ทบทวนวรรณกรรม แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง 
 

ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
1) แนวคิดเก่ียวกับการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ 
2) แนวคิดการมีส่วนร่วม 
3) แนวคิดเก่ียวกับจิตสาธารณะ 
4)  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
 ในการด าเนินตามการศึกษาวิจัยในเรื่อง สาเหตุที่ส่งผลต่อการบริจาคโลหิตและความคิดเห็น
ของ ผู้บริจาคโลหิต กรณีศึกษา ส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกนั้น โดยภายรวมของการ
ก าหนดระเบียบวิธีการวิจัยหรือกระบวนการวิธีการวิจัยนั้น ที่น ามาใช้นการวิจัยในครั้งนี้ ทางผู้วิจั ยได้
ก าหนดระเบียบวิธีการวิจัยหรือการบวนวิธีการวิจัย โดยเป็นกระบวนวิธีการวิจัยในรูปแบบของการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) อันประกอบไปด้วย 

1) การสัมภาษณ์เจาะลึก (In-Depth Interview) 
2)  วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะเนื้อหา  
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ผลการศึกษา 
 

การวิจัย “สาเหตุที่ส่งผลต่อการบริจาคโลหิตและความคิดเห็นของผู้บริจาคโลหิต กรณีศึกษา 
ส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก” ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการศึกษาออกเป็น 2 ประเด็น ดังนี้ 

สาเหตุที่ส่งผลต่อการบริจาคโลหิตของผู้บริจาคโลหิต ของส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัด
พิษณุโลก 

นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา มีจ านวนผู้บริจาคโลหิตมีการให้ความร่วมมือ
ในการร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตกับทางส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก เป็นจ านวนมาก โดยมี
ทั้งผู้บริจาคโลหิตที่มีความตั้งใจที่จะมาบริจาคโลหิตจริง ๆ โดยอาจจะมีเหตุผลหลาย ๆ ประการอยู่
ข้างใน อีกทั้งยังมีในส่วนของผู้บริจาคโลหิตที่ไม่มีความตั้งใจหรือเต็มใจที่จะบริจาคโลหิต อาทิ เช่น 
การถูกบังคับให้มาบริจาคโลหิต โดยมีการแบ่งการสัมภาษณ์ผู้บริจาคโลหิต จ านวน 15 ราย โดยมีการ
ตั้งค าถามในการสัมภาษณ์กับผู้บริจาคโลหิตที่มาร่วมบริจาคโลหิตทั้งในส่วนของบุคคลที่มีความตั้งใจที่
จะมาร่วมบริจาคโลหิตและในส่วนของผู้บริจาคโลหิตที่ไม่ได้มีความสมัครใจที่จะมาบริจาคโลหิตให้กับ
ส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก  

ผลสัมภาษณ์ประชาชน 
1) ผู้บริจาคโลหิตที่มีความตั้งใจที่จะมาบริจาคโลหิตจริง ๆ โดยมีสาเหตุและปัจจัยที่

ส่งผลให้มีการบริจาคโลหิต โดยมีความต้องการบริจาคโลหิตเพื่อที่จะเป็นการช่วยเหลือชีวิตของเพื่อน
มนุษย์และเป็นการท าบุญไปในตัวอีกทั้ง ยังมีส่วนท าให้ร่างกายได้มีการถ่ายเทเลือดอีกด้วยอีกทั้งส่วน
ใหญ่ของจ านวนผู้บริจาคโลหิตที่มาร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตให้กับทางเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก
นั้น มีความตั้งใจจริงที่จะมาบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ โดยในปัจจุบันนั้นจากสื่อการ
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ มีการให้ความส าคัญต่อการบริจาคโลหิตมากขึ้น มีการช่วยในเรื่องของการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการบริจาคโลหิต มีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริจาคโลหิตว่ามีส่วน
ส าคัญอย่างไรในปัจจุบัน และเมื่อเกิดเหตุการณ์มีผู้ประสบอุบัติเหตุ หรือมีความต้องการโลหิตเพ่ือ
น ามาใช้ในการผ่าตัดต่าง ๆ ผู้คนส่วนใหญ่ก็มีการพร้อมใจกันที่จะบริจาคโลหิตให้กับบุคคลเหล่านั้น
โดยที่ไม่มีการหวังสิ่งตอบแทนใด ๆ ถือว่าเป็นการให้ความส าคัญด้านการบริจาคโลหิตของคนทั่วไปที่มี
จิตใจที่จะช่วยเหลือและต่อลมหายใจให้กับเพ่ือนมนุษย์ การบริจาคโลหิตไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามผู้
บริจาคโลหิตที่เข้ามาร่วมบริจาคโลหิตให้กับทางส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกนั้น ล้วน
แล้วแต่มีความตั้งใจที่จะบริจาคโลหิตเพียงแค่ได้ร่วมท าบุญและได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเอง 
โดยจากการสัมภาษณ์จากตัวผู้บริจาคโลหิตด้วยการตั้งค าถามถามแบบเจาะลึกในประเด็นที่ต้องการ
ทราบนั้น ผู้บริจาคโลหิตมีความพร้อมใจที่จะมาบริจาคโลหิต ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอายุ ส าหรับบาง
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คนมีอายุที่มากแล้วแต่ก็ยังมีจิตใจที่ต้องการจะบริจาคโลหิตอยู่ โดยส่วนใหญ่เมื่อมีการทราบข่าวการ
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ สถานที่นี้ ก็จะรู้ตัวเองทันทีว่าครบก าหนดที่สามารถมาร่วมกิจกรรม
บริจาคโลหิตได้แล้ว หรือถ้าทางส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก มีการเว้นระยะการออกรับ
บริจาคโลหิตขาดช่วงไปเพียง 1-2 เดือนแล้วนั้น ผู้บริจาค 

โลหิตส่วนใหญ่ที่มีความตั้งใจที่จะร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตนั้น จะมีการสอบถามที่
หน่วยงานนั้น ๆ ที่เคยไปจัดเป็นสถานที่ในการรับบริจาคโลหิตหรือมีการโทรศัพท์มาติดต่อสอบถาม
ด้วยตนเองยังส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก จากการสุ่มสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับผู้บริจาค
โลหิตในแต่ละสถานที่ที่มีความแตกต่างกันออกไป โดยการออกรับบริจาคโลหิตของส านักงานเหล่า
กาชาดจังหวัดพิษณุโลก มีการออกรับบริจาคโลหิต ทั้งในส่วนของหน่วยงานที่เป็นภาครัฐ หรือว่า
ภาคเอกชนเองก็ดี ร่วมไปถึงสถานศึกษา ที่มีการให้การตอบรับร่วมกิจกรรมการรับบริจาคโลหิตเป็น
อย่างดี ท าให้เหตุผลของการบริจาคโลหิตนั้นมีความแตกต่างกันออกไป โดยในส่วนของภาครัฐผู้
บริจาคโลหิตที่มาร่วมบริจาคโลหิตนั้น จะมีความตระหนักถึงความส าคัญของการรับบริจาคโลหิตว่าใน
ปัจจุบันนั้น โลหิตมีความจ าเป็นทางด้านการแพทย์ที่มีความต้องการในการใช้ในทุก ๆ วัน โดยใน
ปัจจุบันนั้น โลหิต ณ โรงพยาบาลศูนย์ประจ าจังหวัด หรือ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 จังหวัด
พิษณุโลก เองนั้นยังมีการขาดแคลนโลหิต ที่มีการได้รับโลหิตในแต่ละวันน้อยกว่าปริมาณโลหิตที่ใช้ 
ท าให้ผู้คนส่วนใหญ่มีการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเมื่อมีการออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ตามสถานที่
ต่าง ๆ 

2) ผู้บริจาคโลหิตที่ให้เหตุผลที่มาร่วมบริจาคโลหิตเพราะมีความต้องการที่จะได้รับ
เหรียญที่ระลึกจากการบริจาคโลหิต และมีความต้องการสิทธิต่าง ๆ จากการบริจาคโลหิต โดยการ
บริจาคโลหิตเพียงแค่บริจาคโลหิตในครั้งแรกนั้นผู้คนส่วนใหญ่ที่มาร่วมการบริจาคโลหิตอาจจะยังไม่
ทราบว่าเมื่อมีการบริจาคโลหิตในครั้งแรกแล้วนั้นจะมีเข็มที่ระลึกให้กับผู้บริจาคโลหิตที่มาบริจาค
โลหิตเป็นครั้งแรก นี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเริ่มบริจาคโลหิตในครั้งต่อ ๆ ไปเพราะเมื่อมีการ
บริจาคโลหิตในครั้งแรกแล้วมีการได้รับเข็มที่ระลึกครั้งแรกนั้นหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือ เข็มผู้กล้า ก็จะมี
การสอบถามว่าการได้รับเหรียญที่ระลึกในครั้งต่อไปต้องมีการบริจาคโลหิตกี่ครั้งบ้างจึงจะได้รับ
เหรียญที ่ระลึก และมีครั ้งใดบ้างที ่เมื ่อบริจาคครบตามจ านวนครั ้งนั ้นแล้วจะมีการได้เข้ารับ
พระราชทานเหรียญที่ระลึก โดยเมื่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแจ้งข้อมูลให้ทราบในส่วนของการได้รับ
เหรียญที่ระลึกนั้นว่าต้องมีการบริจาคโลหิต จ านวน 7, 16, 24, 36, 48, 50, 64, 72, 84, 96, 100 
ครั้งแล้วนั้น ผู้บริจาคโลหิตก็จะเกิดแรงกระตุ้นในการบริจาคโลหิต มีแรงจูงใจในการมาร่วมบริจาค
โลหิตอย่างสม ่าเสมอโดยที่ผู้บริจาคโลหิตที่มีความต้องการที่ได้เพ่ิมยอดการบริจาคโลหิตเพ่ือที่จะได้รับ
เหรียญที่ระลึกนั้นจะมีการรู้และทราบในส่วนของตนเองว่าจะต้องบริจาคเมื่อใด โดยที่ไม่ต้องมีการ
บังคับหรือเชิญชวนให้มาบริจาค โดยผู้บริจาคโลหิตในกลุ่มนี้จะไปบริจาคทันทีเมื่อครบก าหนดรอบที่



613 

จะสามารถบริจาคโลหิตได้ หรือไม่ก็จะไปบริจาคโลหิตก่อนครบก าหนดวันที่สามารถบริจาคโลหิตได้
ก่อนล่วงหน้า 7 วัน และจะมีการท้วงถามทันทีเมื่อมีการบริจาคโลหิตครบตามจ านวนครั้งที่สามารถมี
สิทธิรับเหรียญที่ระลึกได้ จากการสัมภาษณ์ผู้บริจาคโลหิตที่ให้เหตุผลว่ามาบริจาคโลหิตเพียงเพราะ
ต้องการที่จะได้รับเหรียญที่ระลึกจากการบริจาคโลหิต ให้เหตุผลและแสดงความรู้สึกว่ามีภูมิใจที่ตน
นั้นสามารถบริจาคโลหิตได้เป็นจ านวนครั้งมาก ๆ และได้รับเหรียญที่ระลึกจากการบริจาคโลหิตและ
ยังสามารถน าไปเป็นสิ่งที่สามารถชักชวนเพื่อน ๆ หรือคนรู้จักให้เกิดความอยากท่ีจะบริจาคโลหิตให้ได้
จ านวนครั้งมาก ๆ และได้รับเหรียญที่ระลึกแบบเดียวกันบ้าง  

ในส่วนของผู้บริจาคโลหิตที่ให้เหตุผลการบริจาคโลหิตที่มีความต้องการสิทธิที่ได้จาก
การบริจาคโลหิตนั้นผู้บริจาคโลหิตในกลุ่มนี้ที่มีการสัมภาษณ์นั้นจะเป็นผู้บริจาคโลหิตที่มีการศึกษา 
และได้ทราบข่าวสารจากการบริจาคโลหิตว่าจะมีสิทธิอะไรอย่างไรบ้างจากการบริจาคโลหิตครบตาม
จ านวนครั้งเท่านี้ โดยสิทธิที่จะได้รับในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลส าหรับผู้
บริจาคโลหิตว่าจะได้รับสิทธิในการแบ่งจ่ายค่ารักษาพยาบาล ในส่วนของค่าห้องพิเศษ และค่าอาหาร
พิเศษ โดยในส่วนนี้จะมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข อาศัยอ านาจจากระเบียบกระทรวง
สาธารณสุขว่าด้วย การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2558 ผู้มีสิทธิตามประเภท ค. 
เฉพาะโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

1) ผู้บริจาคโลหิตในกรุงเทพฯและปริมณฑล ที่เป็นผู้บริจาคโลหิตของศูนย์บริการ
โลหิตแห่งชาติ ซึ่ง มีหนังสือรับรองจากศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 

2) ผู้บริจาคโลหิตในต่างจังหวัด ซึ่งมีหนังสือรับรองจากภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 
และโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตทั่วประเทศ 

(3) หนังสือรับรองน าไปลดหย่อนการรักษาพยาบาลเป็นครั้ง ๆ ไป 
จากหลักเกณฑ์สิทธิที่จะได้รับจากการบริจาคโลหิตในข้างต้นนั้น ผู้บริจาคโลหิตจะมี

ความเข้าใจในสิทธิที่จะได้รับอยู่พอสมควรจากการที่อาจจะเคยมีการบริจาคโลหิต ที่ศูนย์บริการโลหิต
แห่งชาติ สภากาชาดไทย ที่ส่วนกลางแล้วมีการได้รับความรู้หรือค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานใน
ตอนนั้น จึงท าให้มีการเริ่มบริจาคโลหิตด้วยเหตุผลที่มีความต้องการที่จะได้รับในสิทธิตรงนี้ แม้ว่าสิทธิ
ในส่วนนี้จะไม่ได้อะไรมากแต่ตัวผู้บริจาคโลหิตนั้นก็มีการมองว่า เป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการ
รักษาพยาบาลไปได้ส่วนหนึ่งหรือไม่มากก็น้อย ดีกว่าที่จะต้องมาเสียค่าใช้จ่ายในรูปแบบเต็ม  

3) ผู้บริจาคโลหิตไม่ได้มีความสมัครใจหรือเต็มใจที่จะมาร่วมบริจาคโลหิต โดยในกลุ่ม
ผู้บริจาคโลหิตในกลุ่มนี้จะมีอยู่ในจ านวนที่พอสมควร มาบริจาคโลหิตโดยที่ไม่มีความสมัครใจหรือเต็ม
ใจที่จะมาบริจาคโลหิต พูดง่าย ๆ ก็เหมือนการถูกบังคับให้มาร่วมกิจกรรม บังคับให้มาบริจาคโลหิต  
ผู้บริจาคโลหิตในกลุ่มนี้จะให้เหตุผลที่ว่ามีความกลัวที่จะบริจาคโลหิต บางคนอาจจะกลัวเลือด เมื่อมี
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การเห็นเลือดก็จะเกิดอาการหน้ามืดเป็นลม ไม่ก็เกิดการกลัวเข็มที่จะเจาะเลือด โดยลักษณะเข็มที่ใช้
ในการเจาะบริจาคโลหิตนั้นจะมีขนาดที่ใหญ่อยู่พอสมควร จึงท าให้ผู้ที่มีความกลัวเข็มนั้น ไม่กล้าที่จะ
บริจาคโลหิต แต่เมื่อมาบริจาคโลหิตแล้วนั้นถูกบังคับมาไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรอย่างไรก็ตาม อาจจะ
เป็นเพราะญาติสนิทมิตรสหายมีความต้องการที่จะใช้โลหิตในการผ่าตัด รักษาพยาบาล ด้วยถูกทาง
หน่วยงานบังคับให้บริจาคเพื่อที่จะเพิ่มยอดผู้บริจาคโลหิตให้กับหน่วยงาน และในส่วนของการถูก
เจ้านายหรือหัวหน้างานบังคับมา โดยกลุ่มผู้บริจาคโลหิตในกลุ่มนี้จากการสัมภาษณ์นั้นจะไม่มีความ
เต็มใจที่จะมาร่วมบริจาคโลหิต และจะหาเหตุผลที่จะมาอ้างว่าได้มีการทานยาที่ท าให้ไม่สามารถ
บริจาคโลหิตได้ มีการอ้างเงื่อนไขในเรื่องต่าง ๆ ที่ไม่สามารถร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตได้ ผู้บริจาค
โลหิตในกลุ่มนี้ เมื่อเห็นว่าคนใดคนหนึ่งอ้างในส่วนนี้ได้ก็จะอ้างเหตุผลเหล่านี้ตาม ๆ กัน เพราะด้วย
เหตุผลที่ว่าไม่ได้มีความเต็มใจที่จะบริจาคโลหิต โดยจะพบได้ในกลุ่มของเด็กนักเ รียนที่เป็นเด็ก
นักเรียนเทคนิค ในกลุ่มของทหารเกณฑ์ที่เพิ่งเข้ามาอยู่ใหม่ เพราะด้วยเป็นช่วงวัยรุ่น และยังไม่ได้มี
ความตระหนักถึงความส าคัญของการบริจาคโลหิต 

4) ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นต่าง ๆ เพ่ือปรับปรุงการให้บริการการรับบริจาคโลหิต ของ
ส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก โดยการสัมภาษณ์จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 1) สัมภาษณ์ผู้
บริจาคโลหิต 2) สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 

 (1) ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ผู้บริจาคโลหิต 
 จากการสัมภาษณ์ผู้บริจาคโลหิตในเรื ่องของข้อเสนอแนะและมีความคิดเห็น

อย่างไรต่อการให้บริการในการรับบริจาคโลหิตของส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก 
  (1.1) ด้านการจัดการ 
  (1.2) ด้านการบริการ 
  (1.3) ด้านสถานที ่
  (1.4) ด้านการประชาสัมพันธ์ 

 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเหตุผลในการบริจาคโลหิตของ ผู้บริจาคโลหิต 
ของส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก และต้องการที่จะศึกษาข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการ
ให้บริการการรับบริจาคโลหิต ของส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก โดยที่มีการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก จากกลุ่มผู้ มาบริจาคโลหิต จ านวน 10 ราย และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จ านวน 5 ราย โดยมี
การสัมภาษณ์จากการตั้งค าถามในเรื่องของเหตุผลในการบริจาคโลหิต ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ
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ต่าง ๆ ในการปรับปรุงการให้บริการในการรับบริจาคโลหิต และน าผลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
นั้นมาวิเคราะห์ผลการศึกษาโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยสรุปได้ดังนี้ 

1) สรุปผลการศึกษา 
การศึกษาอิสระ เรื่องสาเหตุที่ส่งผลต่อการบริจาคโลหิตและความคิดเห็นของผู้บริจาคโลหิต

กรณีศึกษา ส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเหตุผลในการบริจาค
โลหิตของ ผู ้บริจาคโลหิตของส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก และต้องการที ่จะศึกษา
ข้อเสนอแนะเพื ่อปรับปรุงการให้บริการการรับบริจาคโลหิต  ของส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัด
พิษณุโลก โดยที่มีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก จากกลุ ่มผู ้มาบริ จาคโลหิต จ านวน 10 ราย และ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน จ านวน 5 ราย โดยมีการสัมภาษณ์จากการตั้งค าถามในเรื่องของเหตุผลในการ
บริจาคโลหิต ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการปรับปรุงการให้บริการในการรับบริจาค
โลหิต 
 ผลการศึกษาที่ได้พบว่า เหตุผลของผู้บริจาคโลหิตที่มาบริจาคโลหิตนั้น มีเหตุผลแตกต่างกัน
ไป ทั้งท่ี มีเหตุผลของการบริจาคโลหิต ต้องการท าบุญเพ่ือเป็นการช่วยเหลือต่อลมหายใจให้กับเพ่ือน
มนุษย์ด้วยกัน และบริจาคโลหิตเพื่อที่จะต้องการเหรียญที่ระลึกจากการบริจาคโลหิตครบตามจ านวน
ครั้ง หรือต้องการ ที่จะได้รับสิทธิ์ต่าง ๆ ที่จะได้รับจากการบริจาคโลหิต รวมไปจนถึงบริจาคโลหิต
เพื่อที่ต้องการของที่แจก และอีกเหตุผลของกลุ่มผู้บริจาคโลหิตบางส่วนที่มีการสัมภาษณ์นั้น มา
บริจาคโลหิตเพราะมีการถูกบังคับให้ มาบริจาค อาจจะเป็นเพราะหัวหน้างานหรือหน่วยงานมีการ
บังคับให้บริจาค เพ่ือต้องการให้ได้จ านวนยอด ผู้บริจาคโลหิตเป็นจ านวนมาก ๆ และมีข้อเสนอแนะที่
หลากหลายกันออกไปจากปัญหาที่สิ่งที่ผู้บริจาคโลหิตรู้สึก โดยได้ทราบข้อเสนอแนะที่มีความต้องการ
ให้มีการปรับปรุงการให้บริการการออกรับบริจาคโลหิต ในเรื่องของขั้นตอนการบริจาค โลหิตให้มี
ความสะดวกรวดเร็วขึ้น ต้องการสถานที่ในการรับบริจาคโลหิต อยากให้มีการเลือกใช้สถานที่ในการ
รับบริจาคโลหิตที่สะดวก การแจ้งข้อมูลคุณสมบัติการบริจาคโลหิต ที่มีความชัดเจนให้กับผู้บริจาค
โลหิตทราบโดยทั่วถึง ข้อมูลของผู้บริจาคโลหิตควรที่จะมีการเชื่อมโยงกัน ทั่วประเทศ และบุคลากรที่
ให้การบริการควรที่จะมีอายุที่เหมาะสม มีความพร้อมในการออกปฏิบัติหน้า ที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 จากการศึกษาเหตุผลในการบริจาคโลหิตของผู้บริจาคโลหิต และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ท าได้ให้
ทราบถึงเหตุผลของการบริจาคโลหิตและข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่และความต้องการ
ของผู ้บร ิจาคโลหิตที ่จะให้มีการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการการรับบริจาคโลหิตให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมทั้งน าไปสู่การก าหนดนโยบายหรือแนวทางการท างานที่เป็นระบบ และได้
ทราบแนวทางในการเพ่ิมจ านวนยอดผู้บริจาคโลหิตให้มีจ านวนเพิ่มมากขึ้น 
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2) อภิปรายผล 
 จากการศึกษาสาเหตุที ่ส่งผลต่อการบริจาคโลหิตและความคิดเห็นของผู ้บริจาคโลหิต 
กรณีศึกษา ส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก เพื่อมาวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการศึกษานั้น
สามารถอภิปรายผล ดังนี้ 

(1) ผู้บริจาคโลหิตและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนั้นมีการให้เหตุผลต่อการมาบริจาคโลหิต
และมีการเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงการให้บริการการบริจาคโลหิตของส านักงานกาชาดจังหวัด
พิษณุโลก จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้บริจาคโลหิต จ านวน 10 คน และสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงาน จ านวน 5 คน 

(2) ผลการศึกษา พบว่า ในการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกนั ้น ในแต่ละเหตุผลและ
ข้อเสนอแนะนั้น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปรับปรุงการให้บริการ ระบบ การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 
สถานที ่ และในส่วนของความคิดเห็นของบุคลากรเจ้าหน้าที ่นั ้น ผู ้บริจาคโลหิตมีเหตุผลและ
ข้อเสนอแนะที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนั้นมีการแสดงความคิดเห็นที่มีความ
คล้ายคลึงกัน 

(2.1) ผู้บริจาคโลหิตมีเหตุผลในการมาบริจาคโลหิตอยู่ 3 กลุ่มด้วย กัน คือ 1 ) มา
บริจาคโลหิตด้วยเพราะต้องการที่มีจิตใจที่ต้องการจะท าบุญช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ 2) มาบริจาคโลหิต
เพราะต้องการที่จะได้รับเหรียญที่ระลึกจากการบริจาคโลหิตและสิทธิต่าง ๆ ที่ได้จากการบริจาคโลหิต 
3) มาบริจาคโลหิตโดยที่ไม่ได้มีการสมัครใจมาบริจาคโลหิต และจากการสัมภาษณ์ข้อเสนอแนะและ
ความคิดเห็นของผู้บริจาคโลหิตที่มีความคิดเห็นเช่นไรต่อการให้บริการการรับบริจาคโลหิต และได้ผล
จากการศึกษาว่า ในเรื่องของการบริการยังต้องมีการปรับปรุงและแก้ไขการให้บริการให้มีความสะดวก
รวดเร็วขึ้น มีความสะดวกสบายในเรื่องของสถานที่ ต้องการที่จะทราบข่าวสารต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึง 

(2.2) จากการสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงาน ท าให้ได้ทราบว่าผู้ปฏิบัติงานนั้นต้องการที่จะ
ให้มีการจัดการฝึกอบรมบุคลากรเจ้าหน้าที่ ให้มีความรู้ ความเข้าใจมากขึ้นในเรื่องของการรับบริจาค
โลหิต มีการปรับปรุงแก้ไขระบบการท างานในการออกปฏิบัติและในส่วนของระบบเทคโนโลยีที่เข้ามา
ช่วยในการท างานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

3) ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษา สาเหตุที ่ส่งผลต่อการบริจาคโลหิตและความคิดเห็นของผู ้บริจาคโลหิต 

กรณีศึกษา ส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกนั้น ผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะที่อาจจะเป็นประโยชน์ในการให้บริการการรับบริจาคโลหิตของส านักงานกาชาดจังหวัด
พิษณุโลก ดังนี้ 
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ข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษานี้ไปประยุกต์ 
1) จากผลการศึกษาสาเหตุที ่ส่งผลต่อการบริจาคโลหิตและความคิดเห็นของผู้

บริจาคโลหิต ของส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก อาจจะน าผลการศึกษาในครั้งนี้ที่ท าให้ทราบ
ถึงเหตุผลต่าง ๆ ที่ท าให้ผู้บริจาคโลหิตมาร่วมบริจาคโลหิตนั้น และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
จากผู้บริจาคโลหิตและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนั้น น าไปก าหนดนโยบายหรือแนวทางการด าเนินงานที่ ดี
ขึ้น ช่วยให้การด าเนินงานมีระบบแบบแผนมากขึ้น ท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน และสิ่ง
ส าคัญคือช่วยให้การบริจาคโลหิตนั้นได้ผู้บริจาคโลหิตที่เป็นรายใหม่เพ่ิมมากข้ึน 

2) ในการให้บริการด้านการรับบริจาคโลหิตนั้นทางส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัด
พิษณุโลก โดยร่วมกับโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ออกรับบริจาคโลหิตนั้นยังเป็นการออกรับ
บริจาคโลหิตในรูปแบบของการจัดตั้งหน่วยจึงท าให้อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการออกให้บริการมีจ านวนมาก 
และใช้บุคลากรในการออกปฏิบัติงานในแต่ละครั้งมีจ านวนมาก จึงควรที่จะมีการจัดท าโครงการหรือ
จัดท ารถบริจาคโลหิตที่สามารถออกปฏิบัติงานได้โดยที่ไปในสถานที่ใดก็ได้ ไม่ต้องใช้สถานที่และ
บุคลากรจ านวนมาก ๆ แต่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่าเดิม 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งต่อไป 
 มีการขยายการศึกษาวิจัยในด้านการหาสาเหตุการบริจาคโลหิตและข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงการให้บริการการบริจาคโลหิตในหน่วยงานที่ให้บริการในด้านการรับบริจาคโลหิต โดยไม่
จ ากัดว่าจะเป็นโรงพยาบาลไหน หรือส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดใด ทั้งนี้ก็เพ่ือ ที่จะให้เกิดประโยชน์
ต่อผู้บริจาคโลหิตและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างสูงสุด 
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การวิเคราะห์ผลการบรกิารตามมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก 

ของส านักทะเบียนอ าเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 
 

ธณพล แสงอนันตการ* 
 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์ผลการบริการตามมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกของส านัก
ทะเบียนอ าเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ผลการให้บริการของ
ส านักทะเบียนอ าเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ตามมาตรฐานหลักเกณฑ์การให้บริการของศูนย์ราชการ
สะดวก เพื่อศึกษาปัญหาหรืออุปสรรคและเสนอแนะแนวทางในการให้บริการของส านักทะเบียน
อ าเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการ
สะดวกโดยมีประชากรที่ศึกษาได้แก่ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในส านักทะเบียนอ าเภอสามง่าม จังหวัด
พิจิตร และกลุ ่มผู ้ช ่วยนายทะเบียนอ าเภอของส านักทะเบียนอ าเภอสามง่าม จังหวัดพิจ ิตร 
ประกอบด้วย 1) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านงานทะเบียนของส านักทะเบียนอ าเภอสามง่าม จ านวน 5 คน 
2) ผู้ช่วยนายทะเบียนอ าเภอสามง่าม จ านวน 4 คน รวมทั้งหมด 9 คน 

โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) จ านวน 9 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ใช้
เป็นแบบสัมภาษณ์การวิจัยแบบเชิงลึก (Indepth Interview) ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นซึ่งก าหนดค าถามไว้
ล่วงหน้า ส่วนรูปแบบค าถามเป็นแบบปลายเปิด โดยจะด าเนินการสัมภาษณ์เรียงตามล าดับค าถาม
ที่ตั้งไว้ล่วงหน้า และน ามาวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอน ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ตีความข้อมูลที่ได้มาจาก
การศึกษาของผู้วิจัย แล้วน ามาเรียบเรียงเป็นถ้อยค าบรรยาย หรือการพรรณนา 
ผลการศ ึกษา จากการส ัมภาษณ์บ ุคลากรท ี ่ปฏ ิบ ัต ิ งานในส  าน ักทะเบ ียนอ  าเภอสามง ่ าม  
จังหวัดพิจิตร และกลุ่มผู้ช่วยนายทะเบียนอ าเภอของส านักทะเบียนอ าเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร พบว่า              

1)  การให้บริการของส านักทะเบียนอ าเภอสามง่ามเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์
มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 หลักเกณฑ์ พบว่า 

 
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 



620 

(1)  ในส่วนของหลักเกณฑ์ด้านกายภาพ ประกอบด้วย 13 หลักเกณฑ์ ส านัก
ทะเบียนอ าเภอสามง่าม มีการให้บริการที ่ผ่านหลักเกณฑ์ ทั ้งหมด 8 หลักเกณฑ์ และที่ไม่ผ่าน
หลักเกณฑ์ ทั้งหมด 5 หลักเกณฑ์   

(2)  ในส่วนของหลักเกณฑ์ด้านคุณภาพ ประกอบด้วย 52 หลักเกณฑ์ ส านัก
ทะเบียนอ าเภอสามง่าม มีการให้บริการที่ผ่านหลักเกณฑ์ ทั้งหมด 28 หลักเกณฑ์ และที่ไม่ผ่าน
หลักเกณฑ์ ทั้งหมด 24 หลักเกณฑ์  

(3)  ในส่วนของหลักเกณฑ์ด้านผลลัพธ์ ประกอบด้วย 3 หลักเกณฑ์ ส านัก
ทะเบียนอ าเภอสามง่าม มีการให้บริการที่ผ่านหลักเกณฑ์ ทั ้งหมด 0 หลักเกณฑ์ และที่ไม่ผ่าน
หลักเกณฑ์ ทั้งหมด 3 หลักเกณฑ์ 

2)  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาการให้บริการของส านัก
ทะเบียนอ าเภอสามง่ามให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การให้บริก ารของศูนย์ราชการสะดวก พบว่า มี
ปัญหา อุปสรรค ทั้งหมด 4 ข้อ คือ  

(1)  ปัญหาเรื ่องบุคลากรไม่เพียงพอที่จะปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแนวทาง
หลักเกณฑ์มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก  

(2)  ปัญหาเรื่องเจ้าหน้าที่ขาดความรู้หรือทักษะที่อยู่นอกเหนืองานในหน้าที่ 
(3)  ปัญหาเรื่องทักษะความรู้ในการปฏิบัติงานของนายทะเบียนท้องที่ 
(4) ปัญหาเรื่องการรวมส านักทะเบียนอ าเภอและส านักทะเบียนท้องถิ่นไว้ ณ จุด

เดียวกันและมีข้อเสนอแนะในการพัฒนาการให้บริการของส านักทะเบียนอ าเภอสามง่ามให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ดังนี้ 

(4.1) ควรด าเนินการส ารวจความคิดเห็นหรือความต้องการของประชาชน
ผู้รับบริการให้ครอบคลุมทุกประเด็นตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก
ก าหนด 

(4.2) ควรมีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งก าหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

(4.3) ควรมีการจัดสรรหรือหมุนเวียนบุคลากรจากฝ่ายงานอื่นของที่ท าการ
ปกครองอ าเภอสามง่าม มาช่วยปฏิบัติงาน ณ  ส านักทะเบียนอ าเภอสามง่าม 

(4.4) ควรมีการจัดฝึกอบรมงานในภารกิจของนายทะเบียนท้องที่และงาน
ทะเบียนทั้งหมดที่ส านักทะเบียนอ าเภอมีการให้บริการ พร้อมทั้งจัดท าคู่มือในการปฏิบัติงานและแบบ
ในการเขียนเอกสารเพ่ือให้ก านันผู้ใหญ่บ้านใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

(4.5) ควรมีการจัดสรรงบประมาณส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนา
ความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการให้บริการของศูนย์
ราชการสะดวก  
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(4.6) ควรมีการจัดประชุมทั้งในระดับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ของทั้งท้องถิ่นและอ าเภอเพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงเป้าหมายในการพัฒนาการให้บริการของส านัก
ทะเบียนอ าเภอสามง่าม และเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นสั่งการและติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ส านักทะเบียนท้องถิ่น 
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บทน า 
 

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 นายธนาคม จงจิระ ได้มอบนโยบาย 10 โครงการส าคัญ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (10 Flagships for DOPA Excellence 2020) เป็นการพัฒนางาน 10 ด้าน ของ
กรมการปกครอง มีเป้าหมายเพ่ือให้ประชาชน “ทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น” ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
โดยในส่วนของส านักทะเบียนอ าเภอ ทางกรมการปกครองได้มีการจัดท าโครงการศูนย์ราชการสะดวก 
GECC “อ าเภอสะดวก” มีเป้าหมายในการยกระดับการให้บริการของส านักทะเบียนอ าเภอให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวกเพื่อขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการ
สะดวก เริ ่มต้นจากการจัดตั้งส านักทะเบียนอ าเภอต้นแบบบริการประชาชน 1 อ าเภอ 1 จังหวัด 
ทั้งหมด 76 แห่ง และจุดเคาน์เตอร์บริการอ าเภอยิ้ม 18 แห่ง โดยส านักทะเบียนอ าเภอสามง่าม 
จังหวัดพิจิตร ได้รับเลือกเป็นส านักทะเบียนอ าเภอต้นแบบบริการประชาชน เพื่อขอรับรองมาตรฐาน
ศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contract Center : GECC) ของจังหวัดพิจ ิตร (กอง
วิชาการและแผนงาน, 2562, หน้า. 3)  

ดังนั้นนักศึกษาในฐานะที่เป็นปลัดอ าเภอ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายงานทะเบียนและบัตรประจ าตัว
ประชาชน ส านักทะเบียนอ าเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร จึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยในหัวข้อการ
วิเคราะห์ผลการบริการตามมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกของส านักทะเบียนอ าเภอสามง่าม จังหวัด
พิจิตร เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ผลการให้บริการของส านักทะเบียนอ าเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ตาม
มาตรฐานหลักเกณฑ์การให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก เพื่อวิเคราะห์ปัญหาหรืออุปสรรคในการ
พัฒนาการให้บริการของส านักทะเบียนอ าเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวกและเพ่ือเสนอแนวทางในการพัฒนาการให้บริการของ
ส านักทะเบียนอ าเภอสามง่ามให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานของศูนย์ราชการสะดวก เพ่ือเป็นการ
ตอบสนองต่อนโยบายเรื่อง 10 โครงการส าคัญ (10 Flagships for Dopa Excellence 2020) ของ
กรมการปกครอง และเพื่อสนับสนุนให้ส านักทะเบียนได้มีการปรับปรุงพัฒนาตนเอง และยกระดับ
มาตรฐานการให้บริการของส านักทะเบียนให้สูงขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการบริการประชาชนตาม
อ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษาจะช่วยเป็นแนวทางให้แก่ส านักทะเบียนอื่นที่มี
ความสนใจสามารถน าไปใช้พัฒนาการให้บริการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการให้บริการของ
ศูนย์ราชการสะดวกต่อไป 
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
 

1)  เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ผลการให้บริการของส านักทะเบียนอ าเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 
ตามมาตรฐานหลักเกณฑ์การให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก 

2)  เพื่อศึกษาปัญหาหรืออุปสรรคในการพัฒนาการให้บริการของส านักทะเบียนอ าเภอสามง่าม 
จังหวัดพิจิตร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก 

3)  เพ่ือเสนอแนวทางในการพัฒนาการให้บริการของส านักทะเบียนอ าเภอสามง่ามให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก 

 

ขอบเขตของการศึกษา 
 
ในการศึกษาเรื่องการวิเคราะห์ผลการบริการตามมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกของส านัก

ทะเบียนอ าเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ได้ก าหนดขอบเขตของการศึกษา ดังนี้ 
1) ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาและวิเคราะห์การให้บริการ ของส านักทะเบียน อ าเภอสาม

ง่าม จังหวัดพิจิตร เปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ซึ่ง
แบ่งเป็น 3 หลักเกณฑ์ คือ 1.เกณฑ์ด้านกายภาพ 2.เกณฑ์เชิงคุณภาพ 3.เกณฑ์ด้านผลลัพธ์  

2) ขอบเขตด้านประชากร ศึกษาจากบุคลากรที่ปฏิบัติงานในส านักทะเบียนอ าเภอสามง่าม 
จังหวัดพิจิตร ประกอบด้วย  

(1)  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านงานทะเบียนของส านักทะเบียนอ าเภอสามง่าม จ านวน 5 คน 
(2)  ผู้ช่วยนายทะเบียนอ าเภอสามง่าม จ านวน 4 คน รวมทั้งหมด 9 คน 
(3) ขอบเขตด้านพื้นที่ ศึกษาเฉพาะพื้นที่ของส านักทะเบียนอ าเภอสามง่าม จังหวัด

พิจิตร 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
1)  ทราบถึงผลการให้บริการของส านักทะเบียนอ าเภอสามง่าม จังหวัดพิจ ิตร เมื่อ

เปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์
มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวกหรือไม่ อย่างไร 

2)  ทราบถึงปัญหาหรืออุปสรรคในการปรับปรุงการให้บริการของส านักทะเบียนอ าเภอสามง่าม 
จังหวัดพิจิตร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก 
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3)  ทราบถึงแนวทางในการปรับปรุงการให้บริการของส านักทะเบียนอ าเภอสามง่าม จังหวัด
พิจิตร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก 

 

วิธีการศึกษา 
 

ผู้วิจัยได้ศึกษาทบทวน แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ประวัติความเป็นมาของ
งานทะเบียนในประเทศไทย แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริการ แนวคิดเกี่ยวกับมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์การให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรวบรวมข้อมูล
น ามาใช้ในการก าหนดวิธีการศึกษา 

โดยผู ้ว ิจ ัยเลือกศึกษาในเชิ งคุณภาพ (Qualitative Research) โดยศึกษาจาก การ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการให้บริการของส านักทะเบียน
อ าเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร เปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการ
สะดวก และศึกษาปัญหาอุปสรรค และแนวทางในการพัฒนาการให้บริการของส านักทะเบียนอ าเภอ
สามง่าม จังหวัดพิจิตร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในส านักทะเบียนอ าเภอสามง่าม จังหวัด
พิจิตร ประกอบด้วย 1) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านงานทะเบียนของส านักทะเบียนอ าเภอสามง่าม 
จ านวน 5 คน 2) ผู้ช่วยนายทะเบียนอ าเภอสามง่าม จ านวน 4 คน รวมทั้งหมด 9 คน 

 จากนั ้นน าข้อมูลได้เก็บรวบรวมข้อมูลทั ้งหมดจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากกลุ่ม
ตัวอย่าง น ามาวิเคราะห์เชิงเนื้อหาและจัดเรียงประเภทของเนื ้อหาจากข้อมูลที่ได้รับให้มีความ
สอดคล้องกันเพื่อสะดวกต่อการตอบค าถามตามวัตถุประสงค์การวิจัย  โดยในส่วนของการวิเคราะห์
ข้อมูล 

ผู้วิจัยจะวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ครั้งนี้เพ่ือเปรียบเทียบให้เห็นอย่างชัดเจนว่า
การให้บริการของส านักทะเบียนอ าเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร เป็นไปตามหลักเกณฑ์การให้บริการ
ของศูนย์ราชการสะดวกหรือไม่ อย่างไร มีปัญหาอุปสรรค และแนวทางการพัฒนาการให้บริการของ
ส านักทะเบียนอ าเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการให้บริการของศูนย์
ราชการสะดวก อย่างไร โดยใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นพ้ืนฐานในการอธิบายและตอบค าถามตามที่ก าหนด
ไว้ในจุดประสงค์การวิจัย และน าเสนอข้อมูลเชิงข้อความพรรณนาเป็นข้อความบรรยายหรือค าอธิบาย
เนื้อหาที่ค้นพบ  
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ผลการศึกษา 
 

1)  ผลการให้บริการของส านักทะเบียนอ าเภอสามง่ามเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์
มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 หลักเกณฑ์ ได้แก่  
 เนื่องจากข้อมูลผลการศึกษาในข้อนี้มีปริมาณมาก ผู้วิจัยจึงขอเลือกน าเสนอเฉพาะประเด็นที่
ส านักทะเบียนอ าเภอสามง่าม ต้องด าเนินการปรับปรุงในหลักเกณฑ์ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
รวมทั้งสาเหตุที่ไม่ผ่านหลักเกณฑ์และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงในบางหัวข้อ ดังต่อไปนี้ 

หลักเกณฑ์ที่ส านักทะเบียนอ าเภอสามง่าม ยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน มีดังต่อไปนี้ 
หลักเกณฑ์ที ่ 1 ด้านกายภาพ มีหลักเกณฑ์ที ่ ส านักทะเบียนอ าเภอสามง่าม ยังไม่ผ่าน

หลักเกณฑ์ โดยมีสาเหตุและแนวทางในการแก้ไข ดังต่อไปนี้ 
 หัวข้อที ่ 1 เรื ่อง เวลาเปิดให้บริการ : มีการให้บริการนอกเวลาราชการหรือตามเวลาที่

สอดคล้องกับส ารวจ สาเหตุที่ยังไม่ผ่านหลักเกณฑ์ เนื่องจาก ยังไม่มีการให้บริการนอกเวลา และยังไม่
มีการส ารวจความต้องการการเปิดให้บริการนอกเวลาราชการของประชาชนผู้รับบริการ  โดยมีแนว
ทางแก้ไข ได้แก่  

1)  จัดท าแบบสอบถามเพื่อส ารวจความต้องการของประชาชน ในประเด็นเรื่อง 
“ช่วงเวลาการเปิดให้บริการเพิ่มเติมนอกเวลาราชการ”และน าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจเข้าที่ประชุม
ประจ าเดือนของที่ท าการปกครองอ าเภอสามง่าม เพ่ือก าหนดแนวทางในการด าเนินการเปิดให้บริการ
เพ่ิมเติมนอกเวลาราชการ  

 2)  จัดท าค าสั่งเปิดให้บริการและมอบหมายเจ้าหน้าที่อยู่เวรให้บริการในช่วงเวลา
ตามค าสั่งพร้อมทั้งจัดท าตารางเวรการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้อยู่เวรให้บริการ
เพ่ิมเติมนอกเวลาราชการ   

หัวข้อที่ 3 เรื่อง สถานที่บริการ : มีป้าย/สัญลักษณ์บอกทิศทาง/ต าแหน่งในการเข้าถึงจุด
ให้บริการได้อย่างสะดวกและชัดเจน สาเหตุที่ยังไม่ผ่านหลักเกณฑ์ เนื่องจาก ยังไม่มีการจัดท าป้าย/
สัญลักษณ์ บอกทิศทางหรือต าแหน่งการเข้าถึงจุดให้บริการที่สะดวกและชัดเจน โดยมีแนวทางแก้ไข 
ได้แก่  

1) จัดท าป้าย/สัญลักษณ์ ที่มีความชัดเจน และใช้ข้อความท่ีเข้าใจง่าย 
2) จัดท าแผนที่ตั้งหน่วยงานที่ชัดเจน เข้าใจง่าย เผยแพร่ทาง สื่อทางสังคม  

(Social Media) ประเภทต่าง ๆ เช่น Facebook, line, twitter 
3) มีการปักหมุดจุดให้บริการใน Application Citizen Info หรือโปรแกรมน าทาง 

เช่น Google Map, Nostra Map Thailand เป็นต้น 
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 หัวข้อที่ 9 เรื่อง การจัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์ หรือสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ : มีการจัดสรร
สิ่งอ านวยความสะดวกที่สอดคล้องกับผลส ารวจความต้องการของผู้รับบริการและความพร้อมของ
ทรัพยากรที่มี สาเหตุที่ไม่ผ่านหลักเกณฑ์ เนื่องจาก ยังไม่มีการส ารวจความต้องการของผู้รับบริการ ว่า
สิ่งที่อ านวยความสะดวกท่ีส านักทะเบียนอ าเภอสามง่าม จัดสรรเป็นไปตามความต้องการและมีจ านวน
เพียงพอ หรือไม ่โดยมีแนวทางแก้ไข ได้แก่ 

1)  จัดท าแบบสอบถามเพื่อส ารวจความต้องการของประชาชนผู้มารับบริการว่าสิ่ง
อ านวยความสะดวกที่ส านักทะเบียนอ าเภอสามง่ามจัดสรรเป็นไปตามความต้องการและมีจ านวน
เพียงพอหรือไม่ โดยจัดท าร่วมกับการส ารวจความต้องการของผู ้รับบริการในการเปิดให้บริการ
เพ่ิมเติมนอกเวลาราชการของส านักทะเบียนอ าเภอสามง่าม 

2)  จัดท ากล่องรับฟังความคิดเห็น โดยมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าว 

3)  ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ จุดให้บริการ สอบถามความคิดเห็นของประชาชน
ผู้รับบริการในประเด็นดังกล่าวพร้อมทั้งบันทึกความคิดเห็นเพื่อสรุปข้อมูลรายงานผู้บังคับบัญชาต่อไป 

จัดล าดับคิว แต่ต้องมีการจัดฝึกอบรมและจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาความรู้ ทักษะ 
และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

หลักเกณฑ์ที ่ 2 ด้านคุณภาพ มีหลักเกณฑ์ที ่ ส านักทะเบียนอ าเภอสามง่าม ยังไม่ผ่าน
หลักเกณฑ์ โดยมีสาเหตุและแนวทางในการแก้ไข ดังต่อไปนี้ 
 ในส่วนของหลักเกณฑ์ด้านคุณภาพ เนื่องจากมีหลักเกณฑ์ที่ยังไม่ผ่านเป็นจ านวนมาก  
ผู้วิจัยจึงขอเลือกน าเสนอในบางหลักเกณฑ์เท่านั้น 

หัวข้อที่ 1.1 เรื่อง มีการส ารวจ เพื่อให้ทราบความต้องการของผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมายใน
แต่ละพ้ืนที่ให้บริการซึ่งต้องครอบคลุมประเด็นตามที่ก าหนด สาเหตุที่ไม่ผ่านหลักเกณฑ์ เนื่องจาก  
ยังไม่มีการส ารวจความต้องการของประชาชนที่มารับบริการ โดยมีแนวทางแก้ไข ได้แก่  

1)  จัดท าแบบสอบถามเพื่อส ารวจความต้องการของผู้รับบริการที่มารับบริการ
จ าแนกตามประเภทงานบริการที่มีท้ังหมดของหน่วยงานให้ครอบคลุมประเด็นตามที่ก าหนด 

หัวข้อที่ 2.3 เรื่อง งานบริการที่เหมาะสม / งานบริการอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับผลส ารวจความ
ต้องการ สาเหตุที่ไม่ผ่านหลักเกณฑ์ เนื่องจาก ยังไม่มีการส ารวจความคิดเห็นว่างานบริการของส านัก
ทะเบียนอ าเภอสามง่ามสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการหรือไม่ โดยมีแนวทางแก้ไข ได้แก่ 

1)  จัดให้มีการจัดท าแบบสอบถามเพื ่อส ารวจความต้องการของผู้รับบริการ ใน
ประเด็นดังกล่าว โดยก าหนดเป็นหนึ่งในประเด็นการส ารวจในแบบสอบถามความต้องการของ
ผู้รับบริการ ในหัวข้อ 1.1 
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 หัวข้อที่ 3.1 เรื่อง มีการออกแบบอาคารหรือสถานที่ให้มีอุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวก 
หรือบริการเพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงได้อย่างน้อย 11 รายการ ตามข้อ ๕ ของกฎกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สาเหตุที่ไม่ผ่านหลักเกณฑ์ เนื่องจาก มีการออกแบบอาคาร
หรือสถานที่ให้มีอุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวก หรือบริการเพื่อให้คนพิการ เพียง 4 รายการ โดยมี
แนวทางแก้ไข ได้แก่  

1)  น าหลักเกณฑ์ดังกล่าวเข้าหารือกับผู้บังคับบัญชาในที่ประชุมประจ าเดือนของที่
ท าการปกครองอ าเภอสามง่าม โดยมีการเชิญผู้รับเหมาหรือผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบอาคาร หรือ
จัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อก าหนดแนวทางในการพัฒนาน า
ข้อมูลที่ได้จากการประชุมไปใช้จัดท าโครงการเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุง 
 หลักเกณฑ์ที ่ 3 ด้านผลลัพธ์ มีหลักเกณฑ์ที ่ ส านักทะเบียนอ าเภอสามง่าม ยังไม่ผ่าน
หลักเกณฑ์ โดยมีสาเหตุและแนวทางในการแก้ไข ดังต่อไปนี้  

หัวข้อที่ 1 เรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการ : มีการวิเคราะห์แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการที่ทางศูนย์ราชการสะดวกจัดท าขึ้น โดยมีผลเกินร้อยละ 80 

  สาเหตุที่ไม่ผ่านหลักเกณฑ์ เนื่องจาก ยังไม่มีการวิเคราะห์ข้อมูลการส ารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้รับบริการ โดยมีแนวทางแก้ไข ได้แก่  

1)  ควรจัดท าค าสั่งมอบหมายงานให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อรับผิดชอบในการจัดเก็บ
ข้อมูลการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ และน าไปวิเคราะห์ผลส ารวจความพึงพอใจ 
เพ่ือสรุปผลรายงานให้ผู้บังคับบัญชา และท่ีท าการปกครองจังหวัดพิจิตร ทราบเป็นประจ าทุกเดือน 
               หัวข้อที่ 2 เรื่อง ความสะดวกในการติดต่อราชการ โดยพิจารณาจากความรวดเร็ว ขั้นตอน
สั้น เข้าถึงบริการได้หลายช่องทาง สาเหตุที่ไม่ผ่านหลักเกณฑ์ เนื่องจาก ยังไม่มีการจัดเก็บข้อมูล
ระยะเวลาการให้บริการตั้งแต่กดบัตรคิวจนได้รับบริการแล้วเสร็จและยังไม่มีการจัดให้มีช่องบริการ
ด่วน ส าหรับ ภิกษุ คนพิการ คนชรา และ สตรีมีครรภ์ โดยมีแนวทางแก้ไข ได้แก่ 

1)  ด าเนินการสุ่มตัวอย่างผู้รับบริการในงานบริการแต่ละประเภทเพื่อเก็บข้อมูล
ระยะเวลาการรอคอยของผู้รับบริการ ตั้งแต่กดบัตรคิวจนถึงให้บริการแล้วเสร็จและน าข้อมูลที่ได้ไป
เปรียบเทียบกับระยะเวลาการให้บริการตามที่กฎหมายก าหนดและสรุปผลเพื่อน าไปใช้ในการศึกษา
พัฒนาการให้บริการต่อไป 

2)  จัดให้มีช่องให้บริการด่วนส าหรับภิกษุ คนพิการ คนชรา และสตรีมีครรภ์ โดยให้
ปลัดอ าเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชนเป็นผู้ให้บริการ โดยขอสนับสนุนอุปกรณ์ 
เครื่องมือ ที่ใช้ในการบริการด้านงานทะเบียน จากศูนย์บริหารการทะเบียน ภาค 6 จังหวัดพิจิตร 
พร้อมติดตั้งบริเวณโต๊ะของปลัดอ าเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชน 
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หัวข้อที่ 3 เรื่อง การน าเทคโนโลยีมาช่วยในการให้บริการประชาชน จนท าให้สามารถใช้
บริการได้จากทุกที่ทุกเวลา การติดตามสถานะงานบริการได้ ระบบการร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ 

สาเหตุที่ไม่ผ่านหลักเกณฑ์ เนื่องจาก ยังไม่มีการวิเคราะห์ผลจากระบบมาปรับปรุงการ
ให้บริการและ ยังไม่มีการส ารวจร้อยละของผู้ใช้บริการผ่านระบบออนไลน์ โดยมีแนวทางแก้ไข ได้แก่ 

1)  ควรมีการจัดท าแบบประเมินการให้บริการ ให้ประชาชนผู้ใช้บริการสามารถท า
การประเมินได้ ภายหลังจากใช้บริการแล้วเสร็จ เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการพัฒนาการให้บริการ           

2)  จัดท าสถิติผู้ใช้บริการผ่านระบบออนไลน์ในทุกช่องทาง และน ามาคิดเป็นร้อย
ละเปรียบเทียบกับจ านวนผู้ ใช้บริการทั ้งหมดในทุกช่องทาง เพื ่อจัดเก็บเป็นข้อมูลร้อยละของ
ผู้ใช้บริการผ่านระบบออนไลน์ในทุก ๆ เดือน 

2)  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาการให้บริการของส านักทะเบียน
อ าเภอสามง่ามให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก 

ผลการสัมภาษณ์ กลุ่มเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน สามารถสรุปประเด็นปัญหา ได้ดังนี้ 
1) ปัญหาเรื่องบุคลากรไม่เพียงพอที่จะปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแนวทางหลักเกณฑ์

มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก เนื่องจากจ านวนบุคลากรของส านักทะเบียนอ าเภอ
สามง่ามไม่เพียงพอที่จะสามารถจัดสรรคนมาประจ าจุดคัดกรองได้ และหากในอนาคตต้องมีการเปิด
ให้บริการเพิ่มเติมนอกเวลาราชการ เช่น ในช่วงเวลาพักกลางวัน ก็ด าเนินการได้ล าบาก เนื่องจาก
ประชาชนมักมาติดต่อขอรับบริการในช่วงเวลาก่อนพักกลางวัน จึงท าให้เจ้าหน้าที ่ไม่สามารถ
หมุนเวียนกันรับประทานอาหารได้  

2)  ปัญหาเรื ่องเจ้าหน้าที ่ขาดความรู ้หรือทักษะที ่อยู ่นอกเหนืองานในหน้าที่ 
เนื่องจากการให้บริการตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก จ าเป็นต้องมี
การส ารวจความต้องการหรือความคิดเห็นของประชาชน โดยการจัดท าแบบสอบถาม การท าจุด
ประเมินความพึงพอใจ รวมถึงต้องมีการจัดท าช่องทางการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่ง
จ าเป็นต้องใช้ทักษะหลายอย่าง เช่น การท าเพจ การท าเว็บไซต์ การตกแต่งภาพ การตัดต่อ วิดีโอ 
ความรู้ในเรื่องระเบียบวิธีวิจัย การจัดท าแบบสอบถาม การวิเคราะห์สรุปผลข้อมูลจากแบบสอบถาม
หรือแบบประเมินความพึงพอใจ เป็นต้น ซึ่งกลุ่มเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในส านักทะเบียนอ าเภอสาม
ง่ามไม่มีความรู้และทักษะในเรื่องเหล่านี้ จึงท าให้ไม่สามารถด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวกได้ 

ผลการสัมภาษณ์ กลุ่มเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน สามารถสรุปประเด็นข้อเสนอแนะ ได้ดังนี้ 
1)  ควรมีการจัดสรรบุคลากรจากฝ่ายงานอื่นของที่ท าการปกครองอ าเภอสามง่าม

มาช่วยปฏิบัติงานเพิ่มเติมในส านักทะเบียนอ าเภอสามง่าม โดยจัดท าเป็นค าสั่งมอบหมายงานให้
ปฏิบัติหน้าที่  
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2)  ควรมีการจัดท าค าสั่งก าหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในงานดังกล่าวให้ชัดเจน และ 
จัดสรรงบประมาณส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในงาน
ดังกล่าว เพื่อน ามาใช้ในการปฏิบัติงาน 

ผลการสัมภาษณ์ กลุ่มผู้ช่วยนายทะเบียนอ าเภอสามง่าม สามารถสรุปประเด็นปัญหา ได้ดังนี้ 
1)  ปัญหาเรื่องบุคลากรไม่เพียงพอ โดยมีความคิดเห็นสอดคล้องกับกลุ่มเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน โดยหากได้รับจัดสรรบุคลากรเพ่ิมเติมอีกหนึ่งคนมาปฏิบัติหน้าที่ประจ าจุดแรกรับ/จุดคัด
กรอง รับผิดชอบในการส ารวจความต้องการ/ความคิดเห็นของประชาชนผู้รับบริการ และสับเปลี่ยน
หมุนเวียนกับเจ้าหน้าที่ ณ จุดให้บริการจะช่วยให้สามารถบริการได้ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการ
ให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก  

2)  ปัญหาเรื่องทักษะความรู้ในการปฏิบัติงานของนายทะเบียนท้องที่ เนื่องจาก 
นายทะเบียนท้องที่ หรือ ก านันผู้ใหญ่บ้าน ท าหน้าที่ปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร ในการออกหนังสือรับ
แจ้งการเกิด การตาย และขอเลขที่บ้าน ให้แก่ประชาชน ซึ่งเอกสารเหล่านี้เป็นเอกสารที่ประชาชนต้อง
น าไปใช้เป็นหลักฐานในการขอรับบริการ ณ ส านักทะเบียน แต่ในปัจจุบันพบว่า ก านันผู้ใหญ่บ้านไม่
สามารถตอบข้อซักถาม หรือแก้ไขปัญหาและจัดท าเอกสารในงานของนายทะเบียนท้องที่ได้อย่างถูกต้อง
ตามระเบียบที่กฎหมายก าหนด ส่งผลให้ประชาชนต้องย้อนกลับไปให้ก านันผู้ใหญ่บ้านด าเนินการแก้ไข
เอกสารให้ใหม่ ส่งผลให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกสบาย  

3)   ปัญหาเรื่องการรวมส านักทะเบียนอ าเภอและส านักทะเบียนท้องถิ่นไว้ ณ จุด
เดียวกัน เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ของส านักทะเบียนท้องถิ่นไม่ใช่บุคลากรในสังกัดของที่ท าการปกครอง
อ าเภอ จึงท าให้ยากในการสั่งการให้ปฏิบัติตามแนวทางการพัฒนาการให้บริการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวกและท าให้ส านักทะเบียนอ าเภอติดข้อจ ากัดในเรื่องของ
อัตราก าลังและการให้บริการประชาชนผู้รับบริการ เพราะถึงแม้จะมีการจัดท าค าสั่งมอบหมายงานให้
เป็นผู้ช่วยนายทะเบียนอ าเภอสามง่าม แต่เมื่อปฏิบัติงานจริงก็ไม่ได้ช่วยในการให้บริการประชาชน
ผู้รับบริการในส่วนของส านักทะเบียนอ าเภอมากนัก จึงท าให้ช่องบริการไม่ได้ใช้งาน ส่งผลให้ประชาชน
ต้องรอคอยรับบริการนาน กรณีที่มาติดต่อพร้อมกันเป็นจ านวนมาก และส านักทะเบียนอ าเภอก็ไม่
สามารถขออัตราก าลังเพิ่มเติมได้ เนื่องจากหากมองจากภายนอกจะเห็นว่าส านักทะเบียนมีบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานถึง 6 คน ซึ่งมีจ านวนบุคลากรเยอะกว่าฝ่ายงานอ่ืน ๆ 

ผลการสัมภาษณ์ กลุ่มผู้ช่วยนายทะเบียนอ าเภอสามง่าม สามารถสรุปประเด็นสามารถสรุป
ประเด็นข้อเสนอแนะ ได้ดังนี้ 

1)  ควรจัดสรรบุคลากรเพิ่มเติมอีก 1 คน ให้แก่ส านักทะเบียนอ าเภอสามง่าม เพ่ือ
ปฏิบัติหน้าที่ประจ าจุดแรกรับ/จุดคัดกรอง รับผิดชอบในการส ารวจความต้องการ/ความคิดเห็นของ
ประชาชนผู้รับบริการ และสับเปลี่ยนหมุนเวียนกับเจ้าหน้าที่ ณ จุดให้บริการ ในช่วงเวลาที่เปิดให้บริการ
เพ่ิมเติมนอกเวลาราชการ  
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2)  ควรจัดฝึกอบรมงานในภารกิจของนายทะเบียนท้องที่และงานทะเบียนทั้งหมดที่
ส านักทะเบียนอ าเภอมีการให้บริการ พร้อมทั้งจัดท าคู่มือในการปฏิบัติงานและแบบในการเขียนเอกสาร
เพ่ือให้ก านันผู้ใหญ่บ้านใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งหากสามารถพัฒนาความรู้และทักษะในด้าน
งานทะเบียนของก านันผู้ใหญ่บ้านให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถตอบข้อซักถามให้กับประชาชน ก็จะ
สามารถช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องปัญหาบุคลากรไม่เพียงพอของส านักทะเบียนอ าเภอสามง่ามได้ โดยการ
มอบหมายให้ก านัน/ผู ้ใหญ่บ้านที ่มาอยู ่เวรให้บริการประชาชน เป็นผู ้ด าเนินการตอบข้อซักถาม 
ตรวจสอบเอกสาร และจัดล าดับคิวให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ  

3)  ควรมีการจัดประชุม พูดคุยกัน ทั้งในระดับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ
ทั้งท้องถิ่นและอ าเภอ เพื่อให้ทุกคนเกิดความเข้าใจถึงเป้าหมายในการพัฒนาการให้บริการของส านัก
ทะเบียนอ าเภอสามง่าม และเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นสั่งการและติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ส านักทะเบียนท้องถิ่น 
 

อภิปรายผล 
 

จากการศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์ผลการบริการตามมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกของส านัก
ทะเบียนอ าเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร สามารถอภิปรายได้ ดังนี้ 

1)  การให้บริการของส านักทะเบียนอ าเภอสามง่ามเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์
มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 หลักเกณฑ์ พบว่า 

(1) ในส่วนของหลักเกณฑ์ด้านกายภาพ ประกอบด้วย 13 หลักเกณฑ์ ส านัก
ทะเบียนอ าเภอสามง่าม มีการให้บริการที ่ผ่านหลักเกณฑ์ ทั ้งหมด 8 หลักเกณฑ์ และที่ไม่ผ่าน
หลักเกณฑ์ ทั้งหมด 5 หลักเกณฑ์   

(2) ในส่วนของหลักเกณฑ์ด้านคุณภาพ ประกอบด้วย 52 หลักเกณฑ์ ส านัก
ทะเบียนอ าเภอสามง่าม มีการให้บริการที่ผ่านหลักเกณฑ์ ทั้งหมด 25 หลักเกณฑ์ และที่ไม่ผ่าน
หลักเกณฑ์ ทั้งหมด 27 หลักเกณฑ์  

(3)  ในส่วนของหลักเกณฑ์ด้านผลลัพธ์ ประกอบด้วย 3 หลักเกณฑ์ ส านัก
ทะเบียนอ าเภอสามง่าม มีการให้บริการที่ผ่านหลักเกณฑ์ ทั ้งหมด 0 หลักเกณฑ์ และที่ไม่ผ่าน
หลักเกณฑ์ ทั้งหมด 3 หลักเกณฑ์ 

2)  ปัญหา อุปสรรค ในการให้บริการของส านักทะเบียนอ าเภอสามง่าม จังหวัด
พิจิตร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก แยกเป็นประเด็นได้
ดังนี้  
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(1)  บุคลากรไม่เพียงพอที่จะปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแนวทางหลักเกณฑ์
มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก  

(2)  เจ้าหน้าที่ขาดความรู้หรือทักษะที่อยู่นอกเหนืองานในหน้าที่ 
(3)  ทักษะความรู้ในการปฏิบัติงานของนายทะเบียนท้องที่ 
(4) การรวมส านักทะเบียนอ าเภอและส านักทะเบียนท้องถิ่นไว้ ณ จุดเดียวกัน 

 

ข้อเสนอแนะ 
 
จากการศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์ผลการบริการตามมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกของส านัก

ทะเบียนอ าเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1)  ข้อเสนอแนะส าหรับน าผลการศึกษาไปใช้ 

(1)  ควรด าเนินการส ารวจความคิดเห็นหรือความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ 
ให้ครอบคลุมทุกประเด็นตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวกก าหนด 

(2)  ควรมีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

(3)  ควรมีการจัดสรรหรือหมุนเวียนบุคลากรจากฝ่ายงานอ่ืนของที่ท าการปกครองอ าเภอ
สามง่าม มาช่วยปฏิบัติงาน ณ  ส านักทะเบียนอ าเภอสามง่าม 

(4)  ควรมีการจัดฝึกอบรมงานในภารกิจของนายทะเบียนท้องที่และงานทะเบียนทั้งหมด
ที่ส านักทะเบียนอ าเภอมีการให้บริการ พร้อมทั้งจัดท าคู่มือในการปฏิบัติงานและแบบในการเขียน
เอกสารเพื่อให้ก านันผู้ใหญ่บ้านใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

(5)  ควรมีการจัดสรรงบประมาณส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาความรู้และ
ทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก  

(6)  ควรมีการจัดประชุมทั้งในระดับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของทั้งท้องถิ่น
และอ าเภอเพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงเป้าหมายในการพัฒนาการให้บริการของส านักทะเบียนอ าเภอ
สามง่าม และเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นสั่งการและติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส านัก
ทะเบียนท้องถิ่น 

2)  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งต่อไป  
(1)  ควรศึกษาโดยการเปรียบเทียบรูปแบบการให้บริการของหน่วยงานที่ต้องการพัฒนา

กับหน่วยงานที่ได้รับรางวัลศูนย์ราชการสะดวก เพ่ือให้เห็นถึงความแตกต่างของรูปแบบการให้บริการ
ที่ชัดเจน 
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(2)  ควรศึกษาหรือถอดบทเรียนจากหน่วยงานที่ได้รับรางวัลศูนย์ราชการสะดวก  
เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาการบริการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการให้บริการของศูนย์
ราชการสะดวก 
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แรงจูงใจในการปฏิบัตงิานของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 

สังกัดกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพิจิตร 

 
วุฒิพงศ์ ปิ่นเดช* 

 

บทคัดย่อ 
 
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของสมาชิกกองอาสา

รักษาดินแดน 2) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน        
3) เพื่อศึกษาแนวทางในการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ผู้วิจัยใช้
แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลจากสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสังกัดกองบังคับการกองอาสารักษา
ดินแดนจังหวัดพิจิตร จ านวน 117 คน สถิติที ่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ อัตราส่วนร้อยละ ค่าเฉลี่ย       
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ Pearson Correlation ที่นัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 

ผลการศึกษา พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจ (Motivation Factors) ที่ส่งผล
ต่อการปฏิบัติงานของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสังกัดกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดน
จังหวัดพิจิตร ทั้ง 5 ด้าน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน ส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปัจจัยค ้าจุน 
(Hygiene Factors) ที ่ส ่งผลต่อการปฏิบัต ิงานของสมาช ิกกองอาสาร ักษาดินแดนสังกัดกอง         
บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพิจิตร ทั ้ง 7 ด้าน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน                  
และการปฏิบัติงานของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสังกัดกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดน
จังหวัดพิจิตร ในภาพรวมอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านแรงจูงใจทั้งปัจจัยจูงใจและปัจจัยค ้าจุน ทุกด้าน 
มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการปฏิบัติงานของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสังกัดกองบังคับการกอง
อาสารักษาดินแดนจังหวัดพิจิตร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน    
ที่ตั้งไว้ 

 
ค าส าคัญ:  แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพิจิตร  
  สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 

 
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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บทน า 
 
กองอาสารักษาดินแดน เป็นองค์กรขึ้นอยู่กับกระทรวงมหาดไทยมีฐานะเป็นนิติบุคคลจัดตั้งขึ้นตาม

พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497 มีสถานะเป็นกองก าลังส ารองประเภทกึ ่งทหาร               
เป็นกองก าลังประจ าถิ่นของประชาชน หลักการส าคัญในการจัดตั้งเพ่ือให้มีก าลังส ารองไว้ช่วยเหลือประชาชน
และประเทศชาติทั้งยามปกติและสงคราม โดยมีกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน (บก.อส.) เป็นองค์กร
รับผิดชอบการบริหารและประสานการปฏิบัติ โดยจะรับสมัครราษฎรที่สมัครใจอาสาเข้ามาเป็นสมาชิกกอง
อาสารักษาดินแดน (สมาชิก อส.) ซึ่งจะต้องผ่านกระบวนการขั้นตอนตามระเบียบ และกฎหมาย โดยที่สมาชิก 
อส. นั้นไม่มีฐานะเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจ าของทางราชการแต่อย่างใด 

ในปัจจุบันสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน มีบทบาทหน้าที่ มากมาย ทั้งนโยบายเร่งด่วน     
ของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย เช่น ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การปราบปราม
การค้ามนุษย์ การป้องกันและปราบปรามการท าลายทรัพยากรป่าไม้ การจัดระเบียบสังคม การรักษา
ความสงบเรียบร้อย รวมถึงการควบคุมความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย การสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ การพัฒนาและสร้างมวลชน การบริการประชาชน การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว บรรเทาภัยด้านความมั่นคง ซึ่งภารกิจที่กล่าวมานั้นจ าเป็นที่จะต้องใช้ก าลังพลสมาชิกอาสา
รักษาดินแดนในการปฏิบัติงานร่วมกับทหารและต ารวจ 

กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพิจิตร แบ่งหน่วยในการบังคับบัญชาเป็นดังนี้            
ฝ่ายอ านวยการ กองร้อยบังคับการและบริการ กองร้อยอาสารักษาดินแดนอ าเภอ ปัจจุบันมีสมาชิก 
อส. จ านวน 117 นาย  ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในกองร้อยบังคับการและบริการ จ านวน 28 นาย และ
กองร้อยอาสารักษาดินแดนอ าเภอทั้ง 12 อ าเภอ จ านวน 89 นาย มีภารกิจที่ส าคัญซ่ึงได้รับมอบหมาย
จากรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย เช่น 

การรักษาความสงบเรียบร้อยและการจัดระเบียบสังคม โดยมีการสั่งใช้สมาชิก อส. ออก
ปฏิบัติภารกิจร่วมกับฝ่ายปกครอง ต ารวจและทหาร ในการตั้งจุดตรวจตามนโยบายของรัฐบาล เช่น 
ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 การออกตรวจสถานบริการเพื่อป้องกันและปราบปรามปัญหา      
ยาเสพติด การค้ามนุษย์และการมั่วสุมอบายมุขตามสถานบันเทิง การกวดขันเวลาเปิด -ปิดและ       
อายุของผู้ใช้บริการในสถานบริการซึ่งต้องเป็นไปตามกฎหมายก าหนด การตรวจตราและจับกุมผู้ที่
รวมกลุ่มแข่งรถจักรยานยนต์ในเวลากลางคืนซึ่งส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
การจับกุมผู้ที่ลักลอบเล่นการพนันประเภทต่างๆ รวมทั้งภารกิจรักษาความสงบเรียบร้อยในการชุมนุม
เรียกร้องของประชาชน เป็นต้น 
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การแก้ไขปัญหายาเสพติด มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในเขต
ชุมชนเมืองและในบางพ้ืนที่เป็นจุดพักยาเพ่ือส่งต่อไปยังแหล่งอ่ืน ทั้งนี้ในด้านการปราบปราม สมาชิก 
อส.จะปฏิบัติงานร่วมกับฝ่ายปกครองและต ารวจด าเนินการปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนที่ ส่วนในด้าน
การฟื้นฟูสมาชิก อส.เป็นก าลังหลักให้กับฝ่ายปกครองในการด าเนินกิจกรรมค่ายบ าบัดและฟื้นฟูผู้ติด
ยาเสพติด เป็นต้น 

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดพิจิตรมีภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มซึ่งมีแม่น ้าส าคัญ
ไหลผ่าน 2 สายคือแม่น ้ายมและแม่น ้าน่าน เมื่อฤดูน ้าหลากจะมีน ้าปริมาณมาก เอ่อท่วมบ้านเรือน
และพื้นที่การเกษตรของประชาชนได้รับความเสียหายเป็นจ านวนมาก สมาชิก อส.เป็นก าลังส าคัญ
ของฝ่ายปกครองในการปฏิบัติภารกิจ ด้านการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย นอกจากนี้ยัง
รวมถึงการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยธรรมชาติอ่ืนๆ เช่น อัคคีภัย วาตภัย เป็นต้น 

จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น จะเห็นว่าสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพิจิตรถือเป็นกอง
ก าลังส าคัญของฝ่ายปกครองจังหวัดพิจิตร ในการปฏิบัติภารกิจด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การ
จัดระเบียบสังคม การแก้ไขปัญหายาเสพติด การให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย ตลอดจน
การปฏิบัติงานสนองนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย โดยเป็นก าลังส าคัญของผู้ว่าราชการ
จังหวัด นายอ าเภอ ซึ่งสมาชิกกองอาสาฯ เหล่านี้ได้อุทิศตัวปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง ความเสียสละ
เพื่อสังคมส่วนรวมและประเทศชาติของสมาชิกกองอาสาฯ เหล่านี้ ล้วนเป็นภารกิจที่ส าคัญเกินกว่า
ค่าตอบแทนที่ได้รับ จึงเป็นเรื่องส าคัญที่จะต้องท าให้สมาชิกกองอาสาฯ เหล่านี้มีขวัญและก าลังใจใน
การปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 

ด้วยเหตุนี ้ ผู ้ว ิจัยซึ ่งเป็นสมาชิกในกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพิจิตร          
จึงมีความสนใจที่จะศึกษาว่า มีปัจจัยใดบ้างที่เป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติง านของสมาชิกกองอาสา
รักษาดินแดนจังหวัดพิจิตร เพื่อน าเอาผลการศึกษาดังกล่าว ก าหนดเป็นกรอบนโยบาย แนวทางและ
วิธีการในการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ของกองบังคับการ
กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพิจิตรที่เหมาะสมต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
 

1)  เพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 
2)  เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 
3)  เพื่อศึกษาแนวทางในการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของสมาชิกกองอาสารักษา

ดินแดน 
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การทบทวนวรรณกรรม และกรอบแนวคิดในการศึกษา 
  

1)  การทบทวนวรรณกรรม 
 ทฤษฎีของเฟรดเดอริก เฮอร์ซเบิร์ก (The Herzberg’s Theory) 

สุรพล พยอมแย้ม (2545) ได้กล่าวไว้ว่า Frederick Herzberg และคณะได้มีการวิจัยและ
เสนอทฤษฎีจูงใจค ้าจุน หรือเรียกว่า ทฤษฎีองค์ประกอบคู่ (Dual-Factors Theory) เนื่องจากการ
ต้องการค าตอบว่า “ผู้ปฏิบัติงานต้องการอะไรจากงานของเขาที่ท าอยู่” และ หลังจากท าการพิสูจน์
สมมติฐานหลักว่าองค์ประกอบที่น าไปสู่ทัศนคติในทางบวกและองค์ประกอบที่น าไปสู่ทัศนคติทางลบ
ในการปฏิบัติงานมีความแตกต่างกันซึ่งค้านกับสมมติฐานเดิมที่ว่า องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติ
ทางบวกในการปฏิบัติงานจะมีอิทธิพลต่อทัศนคติในทางลบด้วย จากผลวิจัยพบว่าสิ่งที่ท าให้เกิดความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานซึ่งน าพาไปสู่ทัศนคติในทางบวก ท าให้คนอยากท างานเรียกว่า “ปัจจัยจูง
ใจ” นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ที่ไม่มีความสุขในการปฏิบัติงานเกิดขึ้น เพราะสภาวะแวดล้อมรอบด้านได้แก่ 
ความยุติธรรม ความไม่เป็นระเบียบ ท าให้บุคคลเหล่านั้นมีสุขภาพจิตในการปฏิบัติงานแย่ลงจึงเรียกว่า
ปัจจัยนี้อีกชื่อว่า “ปัจจัยสุขอนามัย” Herzberg (1959) สรุปปัจจัย 2 ประการดังนี้  

1)  ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factors) เป็นปัจจัยที่จูงใจให้มนุษย์ท างานมากขึ้น 
เป็นตัวการที่สร้างความพึงพอใจให้บุคคลในองค์การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ได้แก่  

(1)  ความส าเร็จ คือ พนักงานมีความรู้สึกว่าเขาท างานได้ประสบความส าเร็จ  
(2)  การยอมรับนับถือ คือ พนักงานมีความรู้สึกว่าเมื่อท างานส าเร็จมีคนยอมรับเขา 
(3)  ลักษณะของงานที่น่าสนใจ คือ พนักงานรู้สึกว่างานที่ท าน่าสนใจ  
(4)  ความรับผิดชอบ คือ พนักงานรู้สึกว่าเขาต้องรับผิดชอบตนเองและงานของเขา  
(5)  ความก้าวหน้า คือ พนักงานรู้สึกว่าเขามีความก้าวหน้าในงานที่ท า  

2)  ปัจจัยค ้าจุน (Hygiene Factors) เป็นปัจจัยที่ป้องกันไม่ให้เกิดความไม่พอใจใน
การปฏิบัติงาน ได้แก่  

(1)  เงินเดือน คือ พนักงานรู้สึกว่าค่าตอบแทนเหมาะสมกับงานที่ท า  
(2)  ความสัมพนัธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา คือ หัวหน้างานมีความรู้สึกท่ีดีต่อลูกน้อง  
(3)  ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา คือ พนักงานรู้สึกดีต่อหัวหน้างานของเขา  
(4)  ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน คือ พนักงานมีความรู้สึกที่ดีต่อเพ่ือนร่วมงาน  
(5)  การนิเทศงาน คือ พนักงานรู้สึกว่าหัวหน้าตั้งใจสอนงานและให้งานตาม

หน้าที่รับผิดชอบ  
(6)  นโยบายและการบริหาร คือ พนักงานรู้สึกว่าฝ่ายจัดการมีการสื่อสารที่ดี

และเขารู้ถึงนโยบายขององค์การที่เขาอยู่  
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(7)  สภาพการท างาน คือ พนักงานรู้สึกมันคงปลอดภัยในงานที่ท าอยู่ 
(8)  สภาพชีวิตส่วนตัว คือ พนักงานรู้สึกว่าชั่วโมงการท างานไม่ได้กระทบต่อ

ชีวิตส่วนตัว  
 ในส่วนของความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ได้น ามาศึกษาในครั้งนี้ เนื่องจากการศึกษา
ครั้งนี้ศึกษาเฉพาะระดับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 

จากการทบทวนวรรณกรรม ผู้วิจัยพบว่า แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน มีหลายแนวคิด 
หลายปัจจัย แต่แนวคิดที่น่าสนใจ คือ ทฤษฎีจูงใจค ้าจุน หรือ ทฤษฎีองค์ประกอบคู่ (Dual-Factors 
Theory) ของเฮอร์ซเบอร์ก ( Herzberg) ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับความรู้สึกพึงพอใจและไม่
พึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน โดยมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 2 ประเภท คือ ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factors) 
เป็นตัวการที่สร้างความพึงพอใจให้บุคคลในองค์การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจัยค ้าจุน 
(Hygiene Factors) เป็นปัจจัยที่ป้องกันไม่ให้เกิดความไม่พอใจในการปฏิบัติงาน ผู้วิจัยจึงใช้ปัจจัย
ดังกล่าว ในการศึกษา แรงจูงใจการปฏิบัติงานของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสังกัดกองบังคับการ
กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพิจิตร 

2)  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที ่เกี ่ยวข้อง ผู ้ว ิจ ัยได้ก าหนดตัวแปร            

ในการศึกษา ประกอบด้วย ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม โดยสามารถน ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิด
ในการศึกษาวิจัยได้ ดังนี้ 
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ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 

 

 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

วิธีการศึกษาและเก็บข้อมูล 
 

1)  ประชากร  
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสังกัดกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพิจิตรรวม

ทั้งสิ้น 117 คน โดยไม่มีการสุ่มตัวอย่าง 
2)  เครื่องมือในการวิจัย 

เครื่องมือวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ได้รับข้อมูลกลับคืน 117 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100  

ปัจจัยด้านแรงจูงใจ 
ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factors) 
    1. ความส าเร็จในการท างาน 
    2. การได้รับการยอมรับ 
    3. ลักษณะของงาน 
    4. ความรับผิดชอบในงาน 
    5. ความก้าวหน้าในงาน 
ปัจจัยค ้าจุน (Hygiene Factors) 

1. นโยบายและการบริหาร
องค์การ    

2. การบังคับบัญชา 
3. ความสัมพันธ์กับผู้บังคับ 

บัญชาและเพ่ือนร่วมงาน  
4. เงินเดือนและผลตอบแทน 
5. ความมั่นคงในงาน 
6. สภาพการท างาน 
7. สภาพชีวิตส่วนตัว 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
ประจ ากองบังค ับการกองอาสา
รักษาดินแดนจังหวัดพิจิตร 
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3)  การวิเคราะห์ข้อมูล  
(1)  การบรรยายข้อมูลปัจจัยด้านบุคคล และปัจจัยด้านแรงจูงใจ จะใช้สถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistic) ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage : %) ค่าเฉลี่ย (Arithmetic mean: X ) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานประชากร (Standard deviation: S.D.) 

(2)  การทดสอบสมมติฐานใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) จะหาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson Correlation) 
 

ผลการศึกษา 
 

1) ข้อมูลทั่วไปของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสังกัดกองบังคับการกองอาสารักษา
ดินแดนจังหวัดพิจิตร  

ผู ้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ  94.02  มีอายุอยู ่ในช่วงอายุ      
31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.48 มีสถานภาพ สมรส คิดเป็นร้อยละ 47.86 มีระดับการศึกษา                 
ต ่ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 58.97 มีระดับต าแหน่ง นายหมู่ใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 47.86 มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน ระหว่าง 10,001 – 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.87 และมีอายุงาน/ประสบการณ์
การท างาน มากกว่า 10 ปี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ  41.88 

2)  ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจ (Motivation Factors) ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของ
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสังกัดกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพิจิตร 

(1)  ด้านความส าเร็จในการท างาน โดยภาพรวม อยู่อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.26) 
(2)  ด้านการได้รับการยอมรับ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.08) 
(3)  ด้านลักษณะของงาน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.02) 
(4)  ด้านความรับผิดชอบในงาน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.01) 
(5)  ด้านความก้าวหน้าในงาน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.81) 

3)  ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยค ้าจุน (Hygiene Factors) ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของ
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสังกัดกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพิจิตร 

(1)  ด้านนโยบายการบริหารขององค์การ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.06) 
(2)  ด้านการบังคับบัญชา โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.96) 
(3)  ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก      

(ค่าเฉลี่ย 3.99) 
(4)  ด้านเงินเดือนและผลตอบแทน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.53) 
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(5)  ด้านความมั่นคงในงาน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.79) 
(6)  ด้านสภาพการท างาน โดยภาพรวม  อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.75) 
(7)  ด้านสภาพชีวิตส่วนตัว โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.87) 

4)  ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสังกัดกอง
บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพิจิตร 

โดยภาพรวม สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสังกัดกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด
พิจิตรมีผลการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.26)  เมื่อพิจารณาตามล าดับ ได้แก ่

(1)  ท่านมีความเข้าใจแนวทางการปฏิบัต ิหน้าที ่ ด ้านภารกิจหน้าที ่ตามนโยบายที่
คณะกรรมการกลางกองอาสารักษาดินแดน รวมถึงภารกิจตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนดได้อย่าง
แตกฉาน (ค่าเฉลี่ย 4.67) 

(2)  ท่านมีความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติหน้าที ่ ด้านภารกิจที ่ต้องบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืน ในการปฏิบัติหน้าที่ในพ้ืนที่ได้อย่างแตกฉาน (ค่าเฉลี่ย 4.48) 

(3)  ท่านมีความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ ด้านภารกิจตามนโยบายของรัฐบาล และ
กระทรวงมหาดไทย สู่การปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ได้อย่างแตกฉาน (ค่าเฉลี่ย 4.41)   

(4)  ท่านสามารถปฏิบัติหน้าที่ ด้านภารกิจตามนโยบายที่คณะกรรมการกลางกองอาสา
รักษาดินแดน รวมถึงภารกิจตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 
4.14)  

(5)  ท่านสามารถปฏิบัติหน้าที่ ด้านภารกิจตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย 
สู่การปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.03)   

(6)  ท่านสามารถปฏิบัติหน้าที่ ด้านภารกิจที่ต้องบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ในพ้ืนที่ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 3.89)   

5)  ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
จากการพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ พบว่า ปัจจัยด้านแรงจูงใจ ทุกด้าน คือ ความส าเร็จ

ในการท างาน การได้รับการยอมรับ ลักษณะของงาน ความรับผิดชอบในงาน ความก้าวหน้า นโยบายการ
บริหารขององค์การ ความสัมพันธ์กับผู ้บังคับบัญชาและเพื ่อนร่วมงาน เงินเดือนและผลตอบแทน          
ความมั่นคงในงาน สภาพการท างาน และสภาพชีวิตส่วนตัว มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการปฏิบัติงานของ
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสังกัดกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพิจิตร อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01   
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อภิปรายผล 
 
ผลการศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสังกัดกอง

บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพิจิตร พบว่า ปัจจัยด้านแรงจูงใจที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ
ความส าเร็จในการท างาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะกองอาสารักษาดินแดนมีการก าหนดบทบาทหน้าที่อย่าง
ชัดเจน มีการก าหนดแผนงานไว้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการก าหนดระเบียบและข้อปฏิบัติตาม
ต าแหน่งหน้าที่อีกทั้งสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนมีลักษณะเป็นกองก าลังกึ่งทหารท าให้มีความ
เคร่งครัดต่อระเบียบและค าสั่งของผู้บังคับบัญชา จึงท าให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสามารถ
ปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ และเมื่อเกิดปัญหาระหว่างที่ปฏิบัติงาน จะมีความมุ่งมั่นคิดหา
วิธีแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจนสามารถบรรลุภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้ สอดคล้องกับ ชะลอ ธรรมศิริ 
(2530 อ้างถึงใน นงลักษณ์ สินสืบผล, 2542) ได้กล่าวว่า มนุษย์มีความต้องการขั้นสูงคือความต้องการ
ท างานเพ่ืองาน เพ่ือเสริมความยิ่งใหญ่และความส าเร็จของงานก็ท าให้ผลงานดีขึ้นเพราะความต้องการ
ในความส าเร็จเป็นมูลเหตุจูงใจที่ดีที่สุด และสอดคล้องกับ นิภา แสงศิริ (2556) ศึกษาเรื่องแรงจูงใจ
การปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ผล
พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานจากปัจจัยจูงใจของกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับ ด้านความส าเร็จ
ในการปฏิบัติงานมากที่สุด 

ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยด้านแรงจูงใจที่มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นล าดับที่ 2 คือ การได้รับการ
ยอมรับ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพิจิตรเป็นก าลังหลักของฝ่าย
ปกครอง มีสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนประจ าการจ านวนมาก ในแต่ละบุคคลล้วนมีภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติทั้งในรูปแบบส่วนตัวและเป็นท างานทีม การได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชา
และเพ่ือนร่วมงานจึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง สอดคล้องกับ ศศกร สร้อยศรี (2560) ศึกษาเรื่องแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเตรียมบัณฑิต ผลพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน
เตรียมบัณฑิตในภาพรวมมีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลางโดยการได้รับการ
ยอมรับนับถือมีค่าเฉลี่ยสูงสุด นอกจากนี้ บุษรา เตียรบรรจง (2546) ศึกษาเรื่องแรงจูงใจที่มีผลต่อ
ขวัญในการปฏิบัติงานของพยาบาลโรงพยาบาลสิงห์บุรี ผลพบว่า การที่ได้รับการยอมรับนับถือจาก
ผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานในเรื่องผลงานจะส่งผลให้เกิดความรู้สึกภูมิใจในฐานะของตนเอง 

ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยด้านแรงจูงใจที่มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นล าดับที ่3 คือ นโยบายการบริหาร
ขององค์การ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพิจิตร มีการก าหนดและ
มอบนโยบายจากผู้บังคับบัญชาที่มีความชัดเจนในทางปฏิบัติ และมีความเป็นระเบียบแบบแผน       
ท าให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติ สามารถรับรู้ถึงนโยบาย และเข้าใจแนวทาง   
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ปฏิบัติตามที่ผู ้บังคับบัญชาซึ่งถือเป็นผู ้ก าหนดนโยบายขององค์การได้ก าหนดไว้ สอดคล้องกับ        
บุญฤกษ์ บุญคง (2559) ศึกษาเรื่องความสุขและแรงจูงใจในการท างานของคนวัยท างานจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี ผลพบว่า แรงจูงใจในการท างานโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก แรงจูงใจที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ความส าเร็จในการท างาน ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงาน และ
นโยบายและการบริหารงาน 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ พบว่า โดยภาพรวมปัจจัยด้านแรงจูงใจมีความสัมพันธ์กับการ
ปฏิบัติงานของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสังกัดกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพิจิตร 
และเป็นไปในทางบวก สอดคล้องกับ มีนาทอง คณฑา (2555) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผลพบว่า ความส าเร็จในงาน นโยบาย
และการบริหาร และการปกครอง บังคับบัญชา มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และสอดคล้องกับ สุรีรัตน์ สุคนธ์ (2562) ศึกษาเรื ่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนสังกัดการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
สมุทรสาคร ผลพบว่า แรงจูงใจกับการปฏิบัติงานของครูสังกัดการปกครองส่วนท้องถิ ่นจังหวัด
สมุทรสาคร โดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวก 

 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

 
1)  ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสังกัดกองบังคับ

การกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพิจิตร จากผลการวิจัยที่กล่าวข้างต้นพบว่า สมาชิกกองอาสารักษา
ดินแดนสังกัดกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพิจิตร โดยภาพรวมมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
อยู่ในระดับมาก แต่ทั้งนี้ เมื ่อพิจารณาเป็นรายด้านตามล าดับค่าเฉลี่ยพบว่า ค่าเฉลี่ยของปัจจัยด้าน
เงินเดือนและผลตอบแทน อยู่ในล าดับสุดท้าย ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ผู้บังคับบัญชาระดับสูงในกองบังคับ
การกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพิจิตร ควรพิจารณาเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกกองอาสา
รักษาดินแดนในสังกัดเพื่อน ามาเป็นแนวทางพัฒนาส่งเสริมแรงจูงใจในด้านเหล่านี้ เพื่อเป็นการกระตุ้น
แรงจูงใจของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสังกัดกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพิจิตรให้มี
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่ดีมากขึ้น มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด 

2)  ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยเห็นว่าควรท าการศึกษาปัจจัยด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสังกัดกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพิจิตรในการวิจัย     
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เชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ละเอียด ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น และท าการศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยด้านอื่นๆ       
ที่เกี ่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสังกัดกองบังคับการกองอาสารักษา
ดินแดนจังหวัดพิจิตร รวมถึงระบุปัญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือศึกษาความแตกต่างและน าผลที่ได้มาพัฒนา
ให้เกิดประโยชน์แก่องค์การต่อไป 
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ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อความส าเร็จขององค์กร 

: กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณโุลก 
 

ศิริกาญจณ์ ฉายะกูล* 
 

บทคัดย่อ 
 
การค้นคว้าอิสระเรื ่อง ศึกษาภาวะผู ้น าการเปลี ่ยนแปลงที ่ส่งผลต่อความส าเร็จในการ

ปฏิบัติงานกรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล
ที่ส่งผลส าเร็จต่อองค์กร ศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงแบบการสร้างบารมีที่ส่งผลต่อความส าเร็จ
ขององค์กร ศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงแบบการสร้างแรงบันดาลใจที่ส่งผลต่อความส าเร็จของ
องค์กร ศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงแบบการกระตุ้นทางปัญญาที่ส่งผลต่อความส าเร็จขององค์กร 
ศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงแบบการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลที่ส่งผลต่อความส าเร็จของ
องค์กร 
 ผลการศึกษาพบว่าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อความส าเร็จขององค์กรมากที่สุดคือ 
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (ค่าเฉลี่ย = 2.05, S.D. = 0.71) รองลงมาคือ
ด้านการกระตุ้นทางปัญญา (ค่าเฉลี่ย = 2.04, S.D. = 0.70) ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
(ค่าเฉลี่ย = 2.04, S.D. = 0.74) และด้านการสร้างบารมี (ค่าเฉลี่ย = 1.82, S.D. = 0.68) ตามล าดับ 
ดังนั้นจึงควรส่งเสริมในเรื่องเกี่ยวกับการสร้างบารมีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นแบบอย่างที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน ชี ้แจงเป้าหมายในการท างานให้ชัดเจนยิ ่งขึ ้น ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่าง  ๆ ให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา มุ่งเน้นการท างานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม สร้างความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันท าให้การ
ปฏิบัติงานส าเร็จ การสร้างบารมีจะส่งผลโดยตรงต่อความส าเร็จขององค์กร ดังนั้นจึงควรส่งเสริม
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านนี้ให้มากขึ้น 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การท างาน และ
ต าแหน่งงานในปัจจุบัน ไม่มีผลต่อความส าเร็จขององค์กรที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 
0.05 และภาวะผู้การเปลี่ยนแปลงแบบการสร้างบารมี การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นทางปัญญา 
การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความส าเร็จขององค์กรทุกด้าน  ดังนั้น 

 
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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ผู้น าควรมีการพัฒนาแนวทางการบริหารงานในอนาคตเพื่อให้พนักงานทุกส่วนได้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาองค์กรมากขึ้น โดยก าหนดเป้าหมายให้ชัดเจน แนวทางการบริหารงานในอนาคต สนับสนุน
องค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และการคิดนอกกรอบ สร้างบรรยากาศการท างานให้เป็นทีมเวิร์ค 
ควรส่งเสริมการสร้างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดความเข้าใจ และบรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมายในการเสริมสร้างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงขององค์กร 

 
ค าส าคัญ:  ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
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บทน า 
 

ปัจจุบันการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกต้องเผชิญกับสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงทั้งในด้านสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และปัจจัยอื่น  ๆ ที่
เกี่ยวข้อง จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรต้องมีการก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การ
ไว้อย่างชัดเจนรวมทั้งการก าหนด กลยุทธ์เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งแต่ละองค์กร
ประกอบไปด้วยกลุ่มคนท างานร่วมกัน กลุ่มคนเหล่านี้ย่อมมีความแตกต่างกันในหลายด้าน แต่ก็มี
ความต้องการที่จะท างานให้ส าเร็จ จึงจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมแรงจากบุคคลหลายฝ่ายซึ่ง
เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่จะต้องประสานความร่วมมือเหล่านั้น ปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อความส าเร็จ
ขององค์การคือผู้น า เพราะผู้น าถือเป็นบุคคลส าคัญ ผู้น าเป็นผู้ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย นโยบาย 
และกลยุทธ์ในการด าเนินงาน และเป็นหัวใจส าคัญในการขับเคลื่อนองค์การให้ด าเนินงานได้ประสบ
ความส าเร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ ปัจจัยส าคัญในการน าองค์กรไปสู่
ความส าเร็จ ฝ่าฝันวิกฤตการณ์ที่กระทบองค์กรไปได้นั้น คือการมีผู ้บริหารองค์การที่มีภาวะผู้น า 
(Leadership) มาบริหารงาน องค์การควรให้ความส าคัญไปยังการจัดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
(ไพโรจน์ ภัทรนรากุล, 2546) ทรัพยากรบุคคล ถือเป็นองค์ประกอบส าคัญในการขับเคลื่อนภารกิจ
ต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ การพัฒนา
ศักยภาพของบุคคลากร จึงเป็นตัวบ่งชี้ถึงความส าเร็จในการด าเนินงานขององค์กร ดังนั้นบุคลากรที่มี
ความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม จะท าให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

จากข้อมูลประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ซึ่งได้น าข้อมูลจากหลายๆ
ด้านมาสรุปผล และท าการวิเคราะห์ เพื่อประกอบการจัดท าแผนพัฒนายุทธศาสตร์ฯ โดยน ามาใช้ใน
ด้านการพัฒนา และแก้ไขในส่วนที่เป็นจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องของบุคลากร โดยส่งเสริมสมรรถนะที่
จ าเป็น ด้านการพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถ ส าหรับการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้ และมีการพัฒนาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันจะท าให้เกิดผลส าเร็จต่อองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารฯ (หัวหน้าส่วนราชการ) และผู้ที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงด้านการบริหารงานบุคคล เพื่อสอบถามปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรในองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกสรุปผลปรากฏได้ดังนี้ 1) ควรปรับปรุงกรอบอัตราก าลังให้เป็นไปตาม
ความต้องการและความจ าเป็นในการปฏิบัติงาน โดยค านึงถึงภารกิจหน้าที่ตามต าแหน่งและสายงาน
เป็นสิ่งส าคัญ เพื่อให้การบริหารงานด้านบุคลากรมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับชั้น
ควรมีความเป็นผู้น า เช่น ด้านการพัฒนาความรู้ การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ 2) 
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ผู้บังคับบัญชาจะมอบหมายงานและสั่งการด้วยวาจาผู้ใต้บังคับบัญชานั้นควรจะสั่งการฯที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษรเพื่อเป็นหลักฐานการสั่งการและน ามาสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน 3) ผู้บังคับบัญชาควรที่จะ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู ้ใต้บังคับบัญชา กรณีที ่มีการชี ้แจงรายละเอียดที่เกี ่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน ทิศทางในการพัฒนาบุคลากรปัจจุบัน ยังขาดความต่อเนื่องและขาดการน าองค์ความรู้
ใหม่ๆ มาสู่การพัฒนาได้เพียงพอ การจัดท าโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในด้านอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องมี
กระบวนการและขั้นตอนของการจัดท าโครงการ ยังขาดการติดตามและประเมินผลของผู้เข้าร่วม
โครงการฯอย่างเป็นรูปธรรม จากการวิเคราะห์จุดอ่อนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกคือ 
บุคลากรบางส่วนยังขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีการท างานผิดพลาดเนื ่องจากมีการ
ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบ และกฎหมายที่ก าหนด จึงท าให้ต้องมีเหตุชี้แจงจากหน่วยงานผู้
ตรวจสอบ บุคลากรบางส่วนขาดการพัฒนาทักษะความรู ้ด้านเทคโนโลยีที ่ทันสมัยมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน บุคลากรบางส่วนขาดพฤติกรรมอันพึงประสงค์ในการปฏิบัติ เช่น ด้านคุณธรรมจริยธรรม
และรักษาระเบียบวินัย บุคลากรบางส่วนมีศักยภาพในตนเอง แต่ไม่ได้น ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ในการปฏิบัติงานภายในองค์กรมีข้อจ ากัดเรื่องกฎหมาย ข้อระเบียบ 
หรือหนังสือสั่งการต่างๆ รวมทั้งได้รับการพิจารณาข้อระเบียบตามหนังสือสั่งการและแนวทางการ
ปฏิบัติที ่เกี ่ยวข้องไม่ชัดเจน อันจะท าให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานและเกิดความล่าช้า 
หน่วยงานผู้ก ากับดูแลขาดประสิทธิภาพในการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าให้มีแนว
ทางการปฏิบัติงานที่ไม่ชัดเจนและมีข้อผิดพลาด 

โดยจากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ในฐานะที่ผู้วิจัยเป็นพนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
พิษณุโลกจึงเกิดความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง โดยท าการศึกษาจากกลุ่ม
ตัวอย่างข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เนื่องด้ วยเป็นบุคคลที่มีบทบาทในการ
ด าเนินงานขององค์กร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบุคลกรต้องมี
ประสิทธิภาพทุกคนเพื่อพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จ ผู้วิจัยศึกษาโดยมุ่งผลส าเร็จขององค์กร คือท างาน
ในหน้าที่ของตนให้ส าเร็จ พัฒนาขีดความสามารถของตนและผู้ใต้บังคับบัญชา มีผลการปฏิบัติงานที่ดี
ขึ ้น ความสามารถในการปรับตัวขององค์กร ซึ ่งสามารถใช้เป็นแนวทางในการพาองค์กรไปสู่
ความส าเร็จ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาองค์กรให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงและน าองค์กร
ไปสู่ความส าเร็จได ้
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 

1)   เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลส าเร็จต่อองค์กร 
2)   เพื่อศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงแบบการสร้างบารมีที่ส่งผลต่อความส าเร็จของ

องค์กร 
3)   เพื่อศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงแบบการสร้างแรงบันดาลใจที่ส่งผลต่อความส าเร็จ

ขององค์กร 
4)   เพื่อศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงแบบการกระตุ้นทางปัญญาที่ส่งผลต่อความส าเร็จ

ขององค์กร 
5)   เพื่อศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงแบบการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลที่ส่งผลต่อ

ความส าเร็จขององค์กร 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 

การศึกษา “ศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อความส าเร็จขององค์กร กรณีศึกษา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก” ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเอกสารแนวคิดทฤษฎี  
และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาดังต่อไปนี้ 

1)  ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
เกิดจากการพัฒนาอย่างต่อเนื ่องในการศึกษาค้นคว้าเกี ่ยวกับภาวะผู้น าของนักวิชาการ 

นักวิจัยในอดีต จนพัฒนามาสู่ทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงซึ่งให้ความส าคัญกับภาวะผู้น าที่สร้าง
แรงจูงใจให้ผู้ตามท างานได้เกินกว่าที่คาดหวังไว้ สร้างให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ส่งผลให้
งานที่ท าและองค์กรประสบความส าเร็จ 

ปัจจุบันมีผู ้ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีภาวะผู ้น าการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นจ านวนมาก ซึ่งได้ให้
ความหมายหรือค าจ ากัดความของภาวะผู้น าการเปลี่ยนไว้ดังนี้ 

เบิร์น (Burns, 1978) ได้ให้ความหมายไว้ว่า กระบวนการซึ่งทั้งผู้น าและผู้ตามต่างยกระดับที่
สูงขึ้น ทั้งแรงจูงใจและจริยธรรมซึ่งกันและกันโดยผู้น าจะค้นหาเพื่อยกระดับความส านึกของผู้ตามให้
ไปสู่อุดมการณ์ที่สูงส่ง และมัสชีกรีน (Musshinsky, 1997) ได้ให้ความหมายไว้ว่า เป็นกระบวนการที่
มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและสมมติฐานของสมาชิกในองค์กร และสร้างความผูกพันใน
การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ขององค์กร ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวข้องกับอิทธิพล
ของผู้น าที่มีต่อผู้ตาม แต่ผลกระทบของอิทธิพลนั้นเป็นการให้อ านาจแก่ผู้ตามให้กลับมาเป็นผู้น า และ
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เป็นผู้ที่เปลี่ยนแปลงหน่วยงานในกระบวนการเปลี่ยนแปลงองค์การ ดังนั้น ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
จึงถูกมองว่าเป็นกระบวนการร่วมและเกี่ยวข้องกับการด าเนินการของผู้น าในระดับต่างๆในหน่วยงาน
ย่อยขององค์กร ซึ่งแบส (Bass, 1985) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีพฤติกรรมที่มี
ความชัดเจนมากกว่า พวกเขาไม่ได้ถูกจ ากัดด้วยการรับรู้ของผู้ตาม ผู้น าต้องตั้งใจท างานเพื่อที่จะ
เปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนรูปแบบข้อเสนอของผู้ตามและปรับปรุงข้อเสนอเหล่านั้นมากกว่าที่เชื่อว่าต้อง
ท างานให้ตรงกับความคาดหวังของผู้ตาม และกระบวนการเปลี่ยนแปลงผู้น าต้องเป็นผู้เปลี่ ยนแปลง
การปฏิบัติงานของผู้ตามต้องได้ผลเกินเป้าหมายที่ก าหนด ทัศนคติ ความเชื่อมั่นสู่ระดับที่สูงกว่า ส่วน
ชูลท์และชูลท์ (Schultz & Schultz, 1998) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ผู้น าที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจ
ให้บุคคลจ านวนมากลงมือท ามากกว่าเดิมจนไต่ระดับขึ้นสู่เพดานการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น และรัตติกรณ์ 
จงวิลาส (รัตติกรณ์ จงวิลาส, 2544) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ระดับพฤติกรรมที่ผู้น าแสดงให้เห็นในการ
จัดการหรือการท างานเป็นกระบวนการที่ผู้น ามีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงาน โดยการเปลี่ยนสภาพหรือการ
เปลี่ยนแปลงความพยายามของผู้ร่วมงานไปสู่ระดับที่สู งขึ้นกว่าที่คาดหวัง พัฒนาความสามารถของ
ผู้ร่วมงานไปสู่ระดับท่ีสูงขึ้นและมีศักยภาพมากข้ึน ท าให้เกิดการตระหนักรู้ในภารกิจและวิสัยทัศน์ของ
กลุ่ม จูงใจให้ผู้ร่วมงานมองไกลเกินความสนใจของพวกเขาไปสู่ประโยชน์หรือกลุ่มสังคม 

จากความหมายภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงสรุปได้ว่า หมายถึง ระดับพฤติกรมของผู้บริหารที่
แสดงให้เห็นถึงการจัดการหรือการท างานที่เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงความพยายามของผู้ร่วมงาน
ให้สูงขึ้นกว่าความพยายามที่คาดหวัง ส่งผลให้การปฏิบัติงานเกินความคาดหวังพัฒนาความสามารถ
และศักยภาพไปสู่ระดับที่สูงขึ้น โดยผู้บริหารแสดงบทบาทให้ผู้ร่วมงานไว้วางใจ ตระหนักรู้ในภารกิจ
และวิสัยทัศน์ขององค์กร ตลอดจนจงรักภักดีและจูงใจให้ผู้ร่วมงานมองไปมากกว่าความสนใจของตน
อันจะน าไปสู่ประโยชน์ขององค์กร 

2) ความสัมพันธ์ของภาวะผู ้น  าการเปลี ่ยนแปลงด้านการสร้างบารมี ที ่ส ่งผลต่อ
ความส าเร็จขององค์กร 

ผู้น าแสดงพฤติกรรมตามบทบาท ท าให้ผู้ตามมีความชื่นชม มีความภูมิใจ จงรักภักดี และ
เชื่อถือในตัวผู้น าและผู้น าได้วางแผน ก าหนดแนวทางให้ผู ้ตามแสดงตามโดยการสร้างวิสัยทัศน์ 
(Vision) รวมกัน โดยผู้น าซึ่งเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ (Vision) และรู้ถึงพันธะกิจ (Mission) ขององค์การ 
สร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจในภารกิจโดยรวม เป็นผู้น าในลักษณะที่มีพฤติกรรม เจตคติ และ
ค่านิยมของความเป็นผู้น า แสดงให้ผู้ตามเห็นว่าสามารถปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ในสิ่งที่ผู้ตาม
รู้สึกว่าเป็นไปได้ สร้างวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ในอนาคต เป็นต้น ผู้วิจัยตั้งสมมุติฐานว่า ภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างบารมีมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความส าเร็จขององค์กร 
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3) ความสัมพันธ์ของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างแรงบันดาลใจที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จขององค์กร 

เป็นกระบวนการที่ผู้น าท าให้ผู้ตามเกิดอารมณ์กระตุ้น จูงใจให้ไม่เห็นประโยชน์ส่วนตน แต่
อุทิศตนเพื ่อทีมงาน เห็นคุณค่าของผลการปฏิบัติงาน เป็นผลท าให้ผู ้ เกิดความพยายามในการ
ปฏิบัติงานเป็นพิเศษ โดยผู้น าใช้วิธีการง่าย ๆ ชักชวน สร้างอารมณ์ให้ผู้ตามเข้าใจวิสัยทัศน์และ
ความหมาย มีความรู้สึกตระหนักว่าพันธะกิจ ที่ต้องท าเป็นสิ่งส าคัญเช่น ผู้น าใช้ค าพูดหรือสัญลักษณ์
สร้างจินตนาการ ภาวะผู้น าการสร้างแรงบันดาลใจจะปรากฏเมื่อผู้น ากระตุนเร้าใจ ผู้ตามเกิดแรงจูงใจ
ให้ปฏิบัติงาน และสร้างความมั่นใจว่าผู้ตาม มีความสามารถกระท าให้บรรลุตามวัตถุประสงค์โดย ผู้น า
สร้างความมั่นใจ ผู้น าสร้างความเชื่อใน เหตุผลที่ท าให้ผู้ตามรับรู้ว่าสิ่งที่บุคลากรท านั้นมีวัตถุประสงค์ 
และสร้างความคาดหวังในความส าเร็จให้ผู ้ตาม  เป็นต้น ผู ้ว ิจัยตั ้งสมมุติฐานว่า ภาวะผู ้น าการ
เปลี่ยนแปลงด้านการสร้างแรงบันดาลใจมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความส าเร็จขององค์กร 

4) ความสัมพันธ์ของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการกระตุ้นทางปัญญาที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จขององค์กร 

เป็นกระบวนการที่ผู้น ากระตุ้นผู้ตามให้เห็นวิธีการ หรือแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาโดยการ
กระท าให้ผู้ตามมีความพอใจและมีความตั้งใจด้วยการใช้สัญลักษณ์ จินตนาการและภาษาที่เข้าใจงา่ย 
ส่งเสริมให้ผู ้ตามเข้าใจในบทบาทและยอมรับในบทบาท สร้างความมั่นใจและส่งเสริมคุณค่าของ
ผลลัพธ์ที่ต้องการเป็นผลให้บุคลากรเกิดความพยายาม ในการปฏิบัติงานมากขึ้นและแก้ปัญหาในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้นและแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานด้วยความเรียบร้อย การกระตุ้นเชาว์ปัญญา เป็นการ
ใช้การจูงใจโดยให้ข้อเท็จจริง ความรู้ หลักการ แนวคิด ทฤษฏีต่างๆ รวมทั้งกิจกรรม กลวิธี โครงการ
ข้อเสนอแนะ โดยเสนอความคิดอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา มีการสนับสนุนและคัดค้านโต้แย้งพยายาม
เน้นจุดอ่อนของวัฒนธรรมดั้งเดิม และเน้นจุดแข็งของวัฒนธรรมในองค์การ ซึ่งสถานการณ์ที่ผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง ใช้กระตุ้นเชาว์ปัญญาเพ่ือเปลี่ยนแปลงกลุ่มและองค์การเมื่อกลุ่มหรือองค์การถูกคุกคาม
จากสภาพแวดล้อม เกิดปัญหารุนแรงเก ี ่ยวกับการลดประสิทธิภาพของหน่วยงานงานขาด
ประสิทธิภาพ เพราะเครื่องมือช ารุด ขาดวัสดุอุปกรณ์ ผู้ตามไม่มาท างาน ผู้น าต้องมีอ านาจเพียงพอที่
ท าการเปลี่ยนแปลง และริเริ่มวิธีการที่สามากรแก้ปัญหาได้ที่องค์การเผชิญอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางจะต้องใช้สมาธิ ในการคิดค้น กลวิธีและมีกิจกรรมที่แสดงออกให้เห็น
ถึงปัญหาของตนเองและผู้ตาม โดยการวิเคราะห์การวางแผนปฏิบัติและประเมินเกิดโนทัศน์ แล้ วแจ้ง
ให้ผู้ตามรู้ถึงโอกาสหรือการคุกคามที่องค์การเผชิญอยู่ รวมทั้งจุดแข็งจุดอ่อนขององค์การและการ
ได้เปรียบ เมื่อเปรียบเทียบกับองค์การอื่น ๆ เป็นต้น ผู้วิจัยตั้งสมมุติฐานว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ด้านการกระตุ้นทางปัญญามีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความส าเร็จขององค์กร 
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5) ความสัมพันธ์ของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
ที่ส่งผลต่อความส าเร็จขององค์กร 

เป็นกระบวนการที ่ผ ู ้น  าประพฤติท าตนเป็นผู ้ม ุ ่งเน้นการพัฒนา ( Individualized of 
Followers) วินิจฉัยและยกระดับความต้องการของผู้ตาม มีการติดต่อกับผู้ตามเป็นรายบุคคล และ
ติดต่อสื่อสารแบบสองทาง เอาใจใส่ความต้องการตามความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้ตามกระจาย
อ านาจความรับผิดชอบส่งเสริมให้ผู้ตามเกิดจินตภาพด้วยตนเอง มีความมั่นคง สามารถบูรณาการ
ความต้องการ มีทศันะภาพที่ชัดเจนได้รับข่าวสารตามที่ปรารถนาเกิดความต้องการเฉพาะมีความรู้สึก
เป็นตัวของตัวเอง มีความรับผิดชอบและ  ควบคุมตัวเองได้ จากนั้นผู้น าสร้างความมั่นใจและส่งเสริม
คุณค่าของผลลัพธ์ที่ก าหนด เป็นต้น ผู้วิจัยตั้งสมมุติฐานว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการ
ค านงึถึงความเป็นปัจเจกบุคคลมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความส าเร็จขององค์กร 
 

วิธีการศึกษาและกรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้รวบรวมภาวะผู้น าการ

เปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อความส าเร็จขององค์กร กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดย
ประกอบด้วยตัวแปรอิสระและตัวแปรตามได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล (เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, 
ประสบการณ์การท างาน, ต าแหน่งงานในปัจจุบัน) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (การสร้างบารมี, การ
สร้างแรงบันดาลใจ, การกระตุ้นทางปัญญา, การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล) ซึ่งตัวแปรตามได้แก่ 
ความส าเร็จขององค์กร: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  
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ตัวแปรอิสระ                      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ข้าราชการและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พิษณุโลก จ านวน 682 คน โดยด าเนินการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างในแต่ละหน่วยงานในสังกัด ซึ่งใช้
วิธีการสุ่มกระจาย และได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของกลุ่มประชากรโดยใช้สูตรการค านวณของ 
Yamane (1967) ก าหนดระดับความเชื่อม่ันที่ 95 % โดยก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนที่ 0.05 
 
ตารางท่ี 1  ข้าราชการและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 
 

ส่วนราชการ จ านวน กลุ่มตัวอย่าง 

ส านักปลัดฯ 62 คน 20 คน 
กองกิจการสภาฯ 18 คน 8 คน 
กองคลัง 24 คน 11 คน 
กองช่าง 312 คน 102 คน 
กองแผนและงบประมาณ 54 คน 26 คน 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 42 คน 20 คน 
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 66 คน 25 คน 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

-เพศ 

-อายุ 

-ระดับการศึกษา 

-ประสบการณ์การทำงาน 

-ตำแหน่งงานในปัจจุบัน 

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 

-การสร้างบารมี 

-การสร้างแรงบันดาลใจ 

-การกระตุ้นทางปัญญา 

-การคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

ความสำเร็จขององค์กร กรณีศึกษา 

: องค์การบริหารส่วนจังหวัด

พิษณุโลก 
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ตารางท่ี 1  (ต่อ) 
 

  

ส่วนราชการ จ านวน กลุ่มตัวอย่าง 

กองพัสดุและทรัพย์สิน 30 คน 14 คน 
กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 39 คน 10 คน 
กองการเจ้าหน้าที่ 26 คน 12 คน 
หน่วยตรวจสอบภายใน 9 คน 4 คน 

รวม 682 คน 252 คน 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยส่งแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 252 คน เพ่ือตอบแบบสอบถามตามข้อเท็จจริง โดยแจกแบบสอบถามกับผู้ตอบแบบสอบถาม
ด้วยตัวเองทั้งหมด และน าแบบสอบถามที่ได้รับคืน มาตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนในการตอบ
แบบสอบถามแล้ว จึงน าแบบสอบถามมาด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ใน
ขั้นต่อไปหลังจากได้รับข้อมูลแบบสอบถามแล้ว จะน าข้อมูลที่ได้รับมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
ค าตอบที่ได้รับและน าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม จัดหมวดหมู่และวิเคราะห์หาค่าสถิติโดยเลือกใช้
สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

1) วิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา วิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู ้ตอบ
แบบสอบถามโดยใช้ค่าร้อยละ วิเคราะห์ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงทั้ง 4 ด้าน ใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2) การทดสอบสมมติฐานและวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติอ้างอิงหรือสถิติเชิง
อนุมาน ในการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อความส าเร็จขององค์กร ใน
การวิเคราะห์หาความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วย t-Test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way ANOVA) ในการวิเคราะห์ความแตกต่างตัวแปรเป็นรายกลุ ่ม และเป็นรายคู ่อีกครั้ ง 
Scheffe Analysis และหาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เพียร์สัน ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติทั้งหมดผ่านโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 
 

สมมติฐานงานวจิัย 
 
การศึกษาวิจัยเรื่อง ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อความส าเร็จขององค์กร กรณีศึกษา 

ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานไว้ดังนี้ 
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สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อความส าเร็จขององค์กร ประกอบด้วย 
1) เพศท่ีแตกต่างกันมีผลต่อความส าเร็จขององค์กรที่แตกต่างกัน 
2) อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อความส าเร็จขององค์กรที่แตกต่างกัน 
3) ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันมีผลต่อความส าเร็จขององค์กรที่แตกต่างกัน 
4) ประสบการณ์การท างานที่แตกต่างกันมีผลต่อความส าเร็จขององค์กรที่แตกต่างกัน 
5) ต าแหน่งงานที่แตกต่างกันมีผลต่อความส าเร็จขององค์กรที่แตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 2 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความส าเร็จขององค์กร 
ประกอบด้วย 

1) การสร้างบารมีมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความส าเร็จขององค์กร 
2) การสร้างแรงบันดาลใจ มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความส าเร็จ 
3) การกระตุ้นทางปัญญา มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความส าเร็จขององค์กร 
4) การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความส าเร็จของ

องค์กร  
 

ผลการวิจัย 
 
จากการวิเคราะห์ผลการศึกษา สามารถสรุปข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ภาวะผู ้น าการ

เปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อความส าเร็จขององค์กร โดยมีรายเอียดดังต่อไปนี้ 
1)  ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

 ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงจ านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 56 โดย
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 31-40 ปี จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 42.1 ในด้านการศึกษา
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 73.0 ในด้าน
ประสบการณ์การท างานส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 7 ปีขึ้นไป จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 44.4 ในด้าน
ต าแหน่งงานในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นผู้ปฏิบัติ จ านวน 234 คน คิดเป็นร้อยละ 92.9 

2)  ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างบารมี 
ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรในองค์กรมีระดับความคิดเห็นเกี ่ยวกับภาวะผู ้น  าการ

เปลี่ยนแปลงด้านการสร้างบารมีโดยรวมอยู่ในระดับน้อย คือ ผู้บังคับบัญชาสร้างความรู้สึกเป็นหนึ่ง
เดียวกันท าให้ทุกคนร่วมมือกันปฏิบัติงานให้เป็นผลส าเร็จ อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 1.91 ผู้บังคับบัญชามี
วิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และผู้บังคับบัญชาสามารถให้ค าแนะน าช่วยเหลือในการแก้ปัญหาต่างๆในการ
ท างานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 1.85 ผู้บังคับบัญชามีความมุ่งมั่นในการท างานให้
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ส าเร็จตามเป้าหมาย อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 1.84 ผู้บังคับบัญชามีความเชื่อมั่นในแนวคิดและวิธีการ
ท างานของตนเอง และผู้บังคับบัญชาเป็นแบบอย่างที่ดีในการท างาน อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 1.82 
ผู้บังคับบัญชามุ่งเน้นการท างานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 1.80 ผู้บังคับบัญชา
ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ของตนเองและขององค์กรให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนเข้าใจและมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน  
อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 1.79 ผู้บังคับบัญชามีเป้าหมายในการท างานชัดเจน อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 1.78 
ผู้บังคับบัญชาชี้แจงเป้าหมายในการท างานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบอย่างชัดเจน อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 1.77 

3)  ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 
ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรในองค์กรมีระดับความคิดเห็นเกี ่ยวกับภาวะผู ้น  าการ

เปลี่ยนแปลงด้านการสร้างแรงบันดาลใจโดยรวมอยู่ในระดับน้อย คือผู้บังคับบัญชาสร้างแรงบันดาลใจ
ให้ท่านสามารถสร้างผลงานที่ดีกว่าเกินคาดหวังได้ อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 2.12 ผู้บังคับบัญชาสร้างแรง
บันดาลใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทุ่มเทในการท างานเพื่อการเติบโตในอนาคต อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 2.11 
ผู้บังคับบัญชากระตุ้นให้ทีมงานเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการท างานที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงาน อยู่ใน
ระดับค่าเฉลี่ย 2.10 ผู้บังคับบัญชาใช้ค าพูดเพื่อสร้างขวัญและก าลังใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอ, 
ผู้บังคับบัญชาสร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความกระตือรือร้นและพยายามในการปฏิบัติงานที่
ท้าทาย, ผู้บังคับบัญชาสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาว่าจะสามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จตาม
เป้าหมาย อยู ่ในระดับค่าเฉลี ่ย 2.05 ผู ้บังคับบัญชาแสดงถึงความคาดหวังในผลงานที ่ด ีของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอ อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 1.88 

4)  ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการกระตุ้นทางปัญญา 
ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรในองค์กรมีระดับความคิดเห็นเกี ่ยวกับภาวะผู ้น  าการ

เปลี่ยนแปลงด้านการกระตุ้นทางปัญญาโดยรวมอยู่ในระดับน้อย คือ เมื่อเกิดปัญหาผู้บังคับบัญชา
มักจะแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการระดมความคิดเห็นจากทีมเพื่อค้นหาวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น อยู่ใน
ระดับค่าเฉลี่ย 2.11 ผู้บังคับบัญชาส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาแสวงหาความคิดและวิธีการใหม่ๆในการ
ท างาน อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 2.06 ผู้บังคับบัญชาช่วยผู้ใต้บังคับบัญชาแก้ไขปัญหาต่างๆเพื่อให้งาน
ส าเร็จตามเป้าหมาย, ผู้บังคับบัญชามักจะตั้งค าถามให้ท่านค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยตนเอง
อยู่เสมอ, ผู้บังคับบัญชาให้อิสระแก่ท่านในการคิดค้นแนวทางการท างานใหม่ๆได้ด้วยตนเอง อยู่ใน
ระดับค่าเฉลี ่ย 2.05 ผู ้บังคับบัญชาให้ค าแนะน าผู้ใต้บังคับบัญชาเกี ่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานใน
สถานการณ์ต่างๆ อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 2.04 ผู้บังคับบัญชาแนะน าให้ผู้ใต้บังคับบัญชารู้จักวิเคราะห์
และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ, ผู้บังคับบัญชาเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมแสดงความคิดเห็น
เพื่อช่วยกันแก้ปัญหา, ในการประชุมหรือพูดคุยเกี่ยวกับการท างานผู้บังคับบัญชามักกระตุ้นให้ท่าน
เสนอแนะแนวทางใหม่ๆ อยู่ในระดับค่าเฉลี ่ย 2.02 ผู้บังคับบัญชาส่งเสริมให้ผู ้ใต้บังคับบัญชามี
ความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน รู้จักคิดนอกกรอบ อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 2.01 
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5)  ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรในองค์กรมีระดับความคิดเห็นเกี ่ยวกับภาวะผู ้น  าการ

เปลี่ยนแปลงด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลโดยรวมอยู่ในระดับน้อย  คือ ผู้บังคับบัญชาให้
ค าแนะน า และส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพของผู ้ใต ้บ ังคับบัญชาทุกคน, 
ผู้บังคับบัญชาส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆท้าทายความสามารถ อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย
2.09 ผู้บังคับบัญชาให้ความส าคัญกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานทุกคน, ผู้บังคับบัญชามี
ความเอาใจใส่ต่อผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 2.05 ผู้บังคับบัญชาให้
ความสนใจเกี่ยวกับความสามารถ ความถนัด และความต้องการของผู้ใต้บังคับบัญชา, ผู้บังคับบัญชา
สนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนเติบโตและก้าวหน้าในหน้าที่การงาน อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 2.02 
ผู้บังคับบัญชาเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้แสดงความสามารถในการท างานอย่างเต็มที่ อยู่ใน
ระดับค่าเฉลี่ย 1.99 

6)  ความส าเร็จขององค์กร 
ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรในองค์กรมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเร็จขององค์การ

โดยรวมอยู่ในระดับน้อย คือ ผู้บังคับบัญชามีประสิทธิภาพเพื่อพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จได้  อยู่ใน
ระดับค่าเฉลี่ย 1.90  ผู้ใต้บังคับบัญชาท างานในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนได้ส าเร็จตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 1.89  บุคลากรในองค์กรมีความสามารถในการปรับตัวเพื่อที่จะพา
องค์กรไปสู ่ความส าเร็จอยู ่ เสมอ อยู ่ในระดับค่าเฉลี ่ย  1.88  ผู ้บ ังคับบัญชามีการพัฒนาขีด
ความสามารถของตนและผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่เสมอ อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 1.87 ผู้ใต้บังคับบัญชามีผล
การปฏิบัติงานที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 1.86 องค์กรมีการปฏิบัติงานตามระเบียบ 
ข้อก าหนดในการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานที่เกี ่ยวข้อง อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย 1.85 องค์การ
สามารถบริหารงานให้เกิดความเสมอภาคของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและสร้างความ
พึงพอใจในการบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด, องค์กรมีระบบการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ อยู่ในระดับค่าเฉลี ่ย 1.82 บุคลากรมีความพร้อมเพื่อการ
ปรับปรุงและพัฒนาองค์กรให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงและน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จได้ อยู่ในระดับ
ค่าเฉลี่ย 1.76)  
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ตารางที่ 2  ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐาน Accept Reject 
1. เพศท่ีแตกต่างกันมีผลต่อความส าเร็จขององค์กรที่แตกต่างกัน  / 
2. อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อความส าเร็จขององค์กรที่แตกต่างกัน  / 
3. ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันมีผลต่อความส าเร็จขององค์กรที่แตกต่างกัน  / 
4. ประสบการณ์การท างานที่แตกต่างกันมีผลต่อความส าเร็จขององค์กรที่
แตกต่างกัน 

 / 

5. ต าแหน่งงานที่แตกต่างกันมีผลต่อความส าเร็จขององค์กรที่แตกต่างกัน  / 
6. การสร้างบารมีมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความส าเร็จขององค์กร /  
7. การสร้างแรงบันดาลใจมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความส าเร็จขององค์กร /  
8. การกระตุ้นทางปัญญามีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความส าเร็จขององค์กร /  
9. การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความส าเร็จ
ขององค์กร 

/  

 

อภิปรายผล 
 

ด้านการสร้างบารมี การที่ผู้น ามีวิสัยทัศน์กว้างไกล เชื่อมั่นในแนวคิดและวิธีการท างานของ
ตนเองมีความมุ่งมั่นในการท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมาย ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ของตนเองและขององค์กร
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนเกิดความเข้าใจและมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน เป็นแบบอย่างท่ีดีในการท างาน ชี้แจง
เป้าหมายในการท างานอย่างชัดเจน มุ่งเน้นการท างานเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม สร้างความรู้สึกเป็นหนึ่ง
เดียวกันท าให้ทุกคนร่วมมือกันปฏิบัติงานให้เป็นผลส าเร็จ สอดคล้องกับแนวคิดของมณีประภา ผิวเงิน 
(2555, น. 139) ว่าบทบาทที่ส าคัญของผู้น าคือ การที่ผู้น ามีวิสัยทัศน์ในการพัฒนา มีความคิดริเริ่ม   
เป็นที่ยอมรับ และน่าเชื่อถือของคนส่วนใหญ่ มีความเสียสละเพื่อส่วนรวม และสามารถถ่ายทอด
ข้อมูลต่างๆให้กับชุมชนต่างๆและประชาชน ให้เข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของปิลัน ปฏิพิมพาคม (2550 , น. 221) พบว่ารูปแบบภาวะผู ้น าด้านการมีวิสัยทัศน์ที ่ดีนั ้น มี
ความส าคัญกับการบริหารงานมากที่สุด ซึ่งผู้น าที่มีการวางแผน มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และทันสมัย 
ท าให้องค์กรมีการปรับตัวให้เข้ากับเหตุการณ์ และสอดคล้องกับนุช  สัทธาฉัตรมงคล และอรรถพล 
ธรรมไพบูลย์ พบว่าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงในด้านการสร้างบารมี ส่งผลให้บุคลากรมีความเชื่อมั่น
ในตัวผู้น า ยินดีที่จะร่วมมือกันปฏิบัติตามแนวทางที่ก าหนดเพื่อเป้าหมายขององค์กรบรรลุผลส าเร็จ 
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ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ การที ่ผ ู ้น  าใช ้ค  าพูดเพื ่อสร้างขวัญและก าลังใจให้กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอ ผู้บังคับบัญชาแสดงถึงความคาดหวังในความคาดหวังที่ดีของผู้ใต้บังคับบัญชา
เสมอ สร้างแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความกระตือรือร้นและพยายามในการปฏิบัติงานที่ท้าทาย 
สร้างความมั่นใจว่าจะสามารถปฏิบัติงานส าเร็จตามเป้าหมาย ทุ่มเทการท างานเพื่อการเติบโตใน
อนาคต เกิดความสร้างสรรค์ในการท างานที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
อรุณรุ่ง เอ้ืออารีสกุล และธีระวัฒน์ จันทึก (2559, น. 855-856) พบว่าผู้น าเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจมี
ความตั้งใจ ทัศนคติที่ดี และมีความเชื่อมั่นในเป้าหมายและความส าเร็จ สอดคล้องกับงานวิจัยของ
สิทธิโชค วรานุสันติกูล (2547) พบว่าการให้วิสัยทัศน์ที่ชัดเจนให้สมาชิกในทีมงานเข้าใจได้ว่าองค์การ
ต้องการอะไรหรือต้องท าอะไรและชี้ให้เห็นเป้าหมาย วัตถุประสงค์ พร้อมทั้งล าดับความส าคัญ
ก่อนหลังขององค์กรว่ามีอะไรบ้าง ท าให้สมาชิกในทีมงานมีความรู้สึกร่วมในเป้าหมายเดียวกัน อีกทั้ง
ผู้น ายังต้องกระตุ้นให้สมาชิกในทีมงานมีความฮึกเหิมที่จะท างานด้วยความมุ่งมั่นและดลใจให้สมาชิก
ในทีมงานมีความรู้สึกว่าตนเองสามารถประสบความส าเร็จในระดับที่สูงกว่าที่ตนเองคิดว่าจะท าได้ต้อง
ใช้แรงบันดาลใจอย่างสูงและอดทนยึดมั่นในเป้าหมาย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวสันต์ วารี, อัมพน 
ห่อนาคและ อมรวรรณ รังกูล (2555, น. 88) พบว่าการสร้างแรงบันดาลใจเป็นสิ่งที่ท าให้ผู้ตามเกิด
ก าลังใจที่จะทุ่มเทในการท างาน มีความกระตือรือร้นและพยายามที่จะปฏิบัติงานให้ส าเร็จตาม
เป้าหมาย และสามารถสร้างผลงานที่ดีเกินกว่าที่คาดหวังไว้ ส่งผลให้องค์กรประสบความส าเร็จตาม
เป้าหมายและเกิดการเจริญเติบโต 

ด้านการกระตุ้นทางปัญญา การที่ผู้น าให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสถานการณ์
ต่างๆ แนะน าให้รู้จักวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นเพ่ือ
ช่วยกันแก้ปัญหา ส่งเสริมให้แสวงหาความคิดและวิธีการใหม่ๆ ในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้มีความคิด
สร้างสรรค์ในการท างาน รู้จักคิดนอกกรอบ ผู้บังคับบัญชาช่วยแก้ปัญหาต่างๆเพื่อให้งานส าเร็จตาม
เป้าหมาย มีการกระตุ้นให้เสนอแนวทางใหม่ๆ ให้อิสระในการคิดค้นแนวทางการท างานใหม่ๆได้ดว้ย
ตนเอง แก้ปัญหาด้วยวิธีการระดมความเห็นจากทีมเพื่อค้นหาวิธีแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ผู้บังคับบัญชาจะ
ตั้งค าถามใหม่ๆให้หาวิธีแก้ด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดร.โสภณ ภูเกล้าก้อน (2007) 
พบว่าผู้น ามีการดูแลสอนทักษะให้แก่ผู้ตามที่มีความจ าเป็นต้องแก้ปัญหาการกระตุ้นการมี ส่วนร่วม
ตัดสินใจที่ส าคัญ การกระตุ้นการแข่งขันความคิด รวมทั้งส่วนเสริมการแก้บนสร้างสรรค์ในการบริหาร
ความขัดแย้งต่างๆ และสอดคล้องกับงานวิจัยของพงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง (2553, น. 76) แสดงให้เห็นว่า
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะต้องกระตุ้นปัญญาของผู้ตาม เพ่ือให้ตระหนักถึงปัญหาขององค์กร เปิดโอกาส
ให้ผู้ตามแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา และส่งเสริมให้ผู้ตามร่วมมือกันแก้ไขปัญหาต่างๆ
อย่างสร้างสรรค์และส่งผลให้องค์กรเกิดความเจริญเติบโต และสอดคล้องกับงานวิจัยของสิทธิโชค   
วรานุสันติกูล (2547) กล่าวว่าการที่ผู้น าเป็นผู้กระตุ้นให้ทีมงานได้ฝึกฝนความคิดอยู่เสมอ ท าให้เกิด
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ความคุ้นชินและความพร้อมที่จะคิดแก้ปัญหาใหม่ๆ หากเกิดปัญหากรณีใกล้เคียงกันสามารถเชื่อมโยง
แนวทางแก้ปัญหาได้ หรือหากเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่ก็จะเรียนรู้และค้นหาวิธีการที่ดีที่สุดส าหรับการ
แก้ปัญหานั้นๆ และสอดคล้องกับงานวิจัยของวรินทร สมบุญมา (2551) พบว่าผู้น าต้องสร้างความรู้สึก
ท้าทายและสนุกกับการท างานหนัก พร้อมทั้งกระตุ้นให้ใช้ปัญญาในการแก้ปัญหา หรือเมื่อต้องเผชิญ
ภาวะที่ยุ่งยากจึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้ประสบความส าเร็จ 

ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล การที่ผู้น าให้ความส าคัญกับการสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีกับผู้ร่วมงานทุกคน เอาใจใส่ต่อผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ให้ความสนใจเกี่ยวกับ
ความสามารถ ความถนัด และความต้องการของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ค าแนะน า และส่งเสริมการ
พัฒนาความสามารถและศักยภาพของผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้แสดง
ความสามารถในการท างานอย่างเต็มที ่ ส่งเสริมให้ผู ้ใต้บังคับบัญชาได้เรียนรู ้ส ิ ่งใหม่ๆท้าทาย
ความสามารถ และสนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนเติบโตและก้าวหน้าในหน้าที่การงาน สิ่ง
เหล่านี้ส่งผลให้ผู้น าและผู้ตามมีความใกล้ชิดและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันผู้น าจะเข้าใจถึงความชอบ 
ความถนัดและความต้องการของผู้ตามแต่ละคน สามารถมอบหมายงานได้ตามความเหมาะสม เพ่ือให้
การปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ ช่วยพัฒนาศักยภาพในการท างานของผู้ตามแต่ละคนได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน และส่งผลให้การด าเนินงานขององค์กรบรรลุผล
ส าเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของประเวช รัตนเพียร (2561, น. 73) ที่พบว่าปัจจัยเชิง
สาเหตุที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารงานมากที่สุด และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของพงษ์ศักดิ์ 
ทองพันชั่ง (2553, น. 77) ที่พบว่าองค์ประกอบภาวะผู้น าแสดงให้เห็นว่าการที่ผู้น าค านึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคลของผู้ตาม จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานขององค์กรให้บรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมายและส่งผลให้องค์กรเจริญเติบโต 
 

ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 
 

ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างบารมี มีค่าเฉลี่ยต ่ากว่าระดับ
ความคิดเห็นในด้านอื่นๆ แสดงให้เห็นว่าบุคลากรในองค์กรมีความคิดเห็นว่าผู้บังคับบัญชาของตนมี
การสร้างบารมีน้อยกว่าด้านอ่ืนๆ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ การชี้แจงเป้าหมายในการท างานให้
ผู ้ใต้บังคับบัญชาทราบอย่างชัดเจน ดังนั ้นจึงควรส่งเสริมในเรื ่องเกี ่ยวกับการสร้างบารมีให้กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงาน ชี้แจงเป้าหมายในการท างานให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา มุ่งเน้นการท างานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม สร้าง
ความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันท าให้การปฏิบัติงานส าเร็จ การสร้างบารมีจะส่งผลโดยตรงต่อความส าเร็จ
ขององค์กร ดังนั้นจึงควรส่งเสริมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านนี้ให้มากขึ้น 
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แนวทางการขยายฐานการปฏิบัติงานเพื่อชุมชนของเหล่ากาชาด 

จังหวัดพิษณุโลก และกิ่งกาชาดอ าเภอ 
 

สุรัตน์  ช้างทอง* 

 
บทคัดย่อ 

 
 การค้นคว้าอิสระเรื่อง แนวทางการขยายฐานการปฏิบัติงานเพื่อชุมชน ของเหล่ากาชาด
จังหวัดพิษณุโลก และกิ่งกาชาดอ าเภอ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจความรู้ของเหล่ากาชาดจังหวัด
และก่ิงกาชาดอ าเภอต่อแนวคิดการใช้ชุมชนเป็นฐานเพ่ือการปฏิบัติงาน ทัศนะแนวทางการขยายฐาน
การปฏิบัติงานโดยเน้นที่ชุมชน ประชากรที่ใช้ในการศึกษามีจ านวน 190 คน ซึ่งเป็นสมาชิกเหล่า
กาชาดจังหวัดพิษณุโลก จ านวน 70 คน และสมาชิกก่ิงกาชาดอ าเภอ จ านวน 120 คน 
 ผลการศึกษาพบว่า ควรมีการขยายการปฏิบัติงานโดยให้ประชาชนเห็นความส าคัญของการ
ท างานเพ่ือชุมชนของคน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 71.1 รองลงมาคือ ควรเปิด
โอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนโดยการหาที่อยู่อาศัยหรือ
การช่วยเหลือเป็นเงินสิ่งของเครื่องใช้จ าเป็น คิดเป็นร้อยละ 68.4 และควรส่งเสริมให้ประชาชน
ตระหนักถึงปัญหาต่าง ๆ ที่ตนเองประสบอยู่ คิดเป็นร้อยละ 65.8 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า สังกัดที่ปฏิบัติงาน เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน และการได้รับการอบรมที่แตกต่างกันไม่ส่งผลที่จะท าให้มีทัศนะในเรื่องของแนวทางการ
ขยายฐานการปฎิบัติงานเพื่อชุมชนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ส่วนระดับการศึกษาที่
แตกต่างกันจะส่งผลให้มีทัศนะในเรื่องของแนวทางการขยายฐานการปฎิบัติงานเพ่ือชุมชนแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
 
 
 
 

 

 
* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดพิษณุโลก คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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บทน า 
 

จากการปฎิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ยกตัวอย่างเช่น การออกเยี่ยมเยียน 
และให้ก าลังใจแก่ผู้ยากไร้ ยากจน ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง ฯลฯ ทางส านักงานเหล่า
กาชาดจังหวัดพิษณุโลกจะให้กิ่งกาชาดอ าเภอเป็นผู้ส ารวจกลุ่มเป้าหมายในอ าเภอของตนเอง ซึ่งกิ่ง
กาชาดอ าเภอ  ในจังหวัดพิษณุโลกมีเพียงแค่ 4 กิ่งเท่านั้น แต่การท างานของเหล่ากาชาด ครอบคลุม
ไปทั้ง 9 อ าเภอ ส่วนอ าเภอที่ไม่มีกิ่งกาชาด ให้นายอ าเภอ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายด าเนินการแทนใน
การลงส ารวจกลุ่มเป้าหมายที่สมควรได้รับความช่วยเหลือจากเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก เมื่อเหล่า
กาชาดจังหวัดพิษณุโลกได้ลงพื้นที่แล้ว พบว่าในบางอ าเภอ ไม่ได้มีการลงส ารวจผู้ที่กลุ่มเป้าหมายที่
สมควรจะได้รับความช่วยเหลืออย่างแท้จริง หรือจะพูดอีกอย่างหนึ่งคือคนที่ได้รับความช่วยเหลือจาก
เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก เป็นบุคคลที่จนไม่จริงหรือไม่ได้มีความล าบากมากนัก ท าให้คนที่มีความ
ล าบากจริง ๆ และมีรายได้น้อยจริง ๆ ไม่ได้รับความช่วยเหลือ ซึ่งไม่ค่อยตรงตามเป้าหมายของเหล่า
กาชาดจังหวัดพิษณุโลก ดังนั้นจึงควรมีการปรับลักษณะการท างานของเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก
ให้ครอบคลุมพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย เพราะเวลาที่ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือนั้น ไม่ได้มีเพียงแค่เหล่า
กาชาดจังหวัดพิษณุโลกหน่วยงานเดียว ยังมีหน่วยงานอื่น ๆ เช่น ส านักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดพิษณุโลก เป็นต้น 
ดังนั้น ควรที่จะมีการท างานเพื่อชุมชน ท้องถิ่น เพื่อพัฒนาคนในชุมชนให้มีศักยภาพ และเน้นการมี
ส่วนร่วมของชุมชน เช่น มีการร่วมกันก าหนดนโยบายและการจัดการตัวเองของภาคชุมชนให้เพ่ิมมาก
ขึ้น เพื่อน าไปสู่การพัฒนาที่ยังยืนมากกว่าการช่วยเหลือเฉพาะหน้า ปัจจุบันนี้ประชาชนยังมีส่วนรว่ม
ค่อนข้างน้อย เพราะบางคนไม่ทราบว่าขั้นตอนในการขอความช่วยเหลือต้องท าอย่างไร ต้องเริ่มจาก
หน่วยงานไหน ซึ่งสิ่งนี้เป็นสาเหตุที่ควรมีการศึกษาเรื่องการใช้ชุมชนมาเป็นฐานในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้การส ารวจกลุ่มเป้าหมายเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ในขณะเดียวกันทางสภากาชาดไทยต้องมีการ
สนับสนุนเหล่ากาชาดจังหวัด และเหล่ากาชาดจังหวัดก็ต้องมีการสนับสนุนกิ่งกาชาดอ าเภอ และ
รวมทั้งอ าเภอที่ไม่มีกิ่งกาชาด และกิ่งกาชาดอ าเภอก็ต้องสนับสนุนฐานการปฏิบัติงานในแต่ละชุมชนด้วย 
 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

1)  เพ่ือศึกษาลักษณะการปฏิบัติงานของสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกและสมาชิกกิ่ง
กาชาดอ าเภอในปัจจุบัน 

2)  เพื่อศึกษาทัศนะของสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกและสมาชิกกิ่งกาชาดอ าเภอ
เกี่ยวกับแนวทางการขยายฐานการปฏิบัติงานโดยเน้นที่ชุมชน 
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ขอบเขตการศึกษา 
 
ลักษณะการปฏิบัติงานในปัจจุบันของส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกและกิ่งกาชาด

อ าเภอ 
 

สมมติฐานการศึกษา 
 
1)  สังกัดในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันส่งผลให้มีทัศนะในเรื่องของแนวทางการขยายฐาน

การปฎิบัติงานเพ่ือชุมชนแตกต่างกัน 
2)  เพศที่แตกต่างกันส่งผลให้มีทัศนะในเรื่องของแนวทางการขยายฐานการปฎิบัติงานเพ่ือ

ชุมชนแตกต่างกัน 
3)  อายุที่แตกต่างกันส่งผลให้มีทัศนะในเรื่องของแนวทางการขยายฐานการปฎิบัติงานเพ่ือ

ชุมชนแตกต่างกัน 
4) สถานภาพสมรสที่แตกต่างกันส่งผลให้มีทัศนะในเรื่องของแนวทางการขยายฐานการ

ปฎิบัติงานเพื่อชุมชนแตกต่างกัน 
5) ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลให้มีทัศนะในเรื่องของแนวทางการขยายฐานการ

ปฎิบัติงานเพื่อชุมชนแตกต่างกัน 
6) ระยะเวลาการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันส่งผลให้มีทัศนะในเรื่องของแนวทางการขยายฐาน

การปฎิบัติงานเพ่ือชุมชนแตกต่างกัน 
7) การได้รับการอบรมความรู้เรื่องเกี่ยวกับหลักการและวิธีการในการท างานเพื่อชุมชนที่

แตกต่างกันส่งผลให้มีทัศนะในเรื่องของแนวทางการขยายฐานการปฎิบัติงานเพื่อชุมชนแตกต่างกัน 

 
วรรณกรรมและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การศึกษาเรื่อง แนวทางการขยายฐานการปฏิบัติงานเพื่อชุมชน ของเหล่ากาชาดจังหวัด

พิษณุโลก และกิ่งกาชาดอ าเภอ ผู้ศึกษาได้วางแนวในการศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี้  

1)  แนวคิดการใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community-Based Approach)  
2)  แนวคิดเก่ียวกับการจัดบริการ 
3)  แนวคิดเก่ียวกับงานอาสาสมัคร 
4)  ภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดและก่ิงกาชาดอ าเภอ 
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5)  ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
6)  กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ระเบียบวิธีการศึกษา 
 

การศึกษาวิจัยเรื ่องวิจัยเรื่อง “แนวทางการขยายฐานการปฏิบัติงานเพื่อชุมชนของเหล่า
กาชาดจังหวัดพิษณุโลก และก่ิงกาชาดอ าเภอ” มีวิธีการศึกษาดังนี้ 

1)  วิธีการศึกษา 
2)  ประชากรที่ใช้ในการศึกษา  
3)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
4)  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
5)  การวิเคราะห์ข้อมูล  

 
1  วิธีการศึกษา 
วิธีศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ (Survey Research) มีข้ันตอนการศึกษาดังนี ้

1)  การศึกษาจากเอกสาร (Documentary Study) โดยท าการศึกษาข้อมูลจาก
หนังสือเอกสารทางวิชาการบทความในวารสารวิทยานิพนธ์งานวิจัยและเอกสารอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

2)  การศึกษาจากภาคสนาม (Field Study) โดยการใช้แบบสอบถามที่ผู้ศึกษาได้
สร้างข้ึนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มประชากร 

ตัวแปรต้น 

 

1. สังกัดที่ปฏิบัติงาน  
2. เพศ 

3. อายุ 
4. สถานภาพสมรส 

5. ระดับการศึกษา 

6. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

7. การอบรม 

ตัวแปรตาม 

 

ทัศนะต่อการขยายฐานการปฏิบัติงาน 
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2)  ประชากรที่ใช้ในการศึกษา 
กลุ่มประชากรที่ผู้ศึกษาใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก และกิ่ง

กาชาดอ าเภอที่ปฏิบัติงานจริง ได้แก่ เหล่ากาชาดจังหวัด จ านวน 70 คน กิ่งกาชาดอ าเภอจ านวน 120 คน 
รวมประชากรที่ใช้ในการศึกษา 190 คน 

3)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
ผู้ศึกษาได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม โดยลักษณะ

ของแบบสอบถามประกอบด้วย ค าถามปลายเปิด และค าถามปลายปิด โดยมีประเด็นในการศึกษา ซึ่ง
แบ่งเป็นค าถาม 2 ส่วนคือ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของประชากรศึกษา ได้แก่ สังกัดที่ปฏิบัติงาน เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน การได้รับการอบรมความรู้ เป็นค าถามปลายปิด 

ส่วนที่ 2 ทัศนะต่อการขยายฐานการปฏิบัติงาน ได้แก่ แนวคิดการขยายฐานการปฏิบัติงาน 
ลักษณะค าถามเป็นแบบปลายปิด โดยใช้แบบ Rating Scale ซึ่งสร้างมาตราวัดประมาณค่าออกเป็น          
5 ระดับ คือ เห็นด้วย ในระดับมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

4)  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ศึกษาใช้วิธีการดังนี้  
เก็บข้อมูลกับเหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอ าเภอ จ านวน 4 อ าเภอ ด้วยตนเอง จ านวน 

190 ชุด 
5)  การวิเคราะห์ข้อมูล 
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล น าข้อมูลที่รวบรวมได้ทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล 

ก่อนน าลงไปใส่รหัสแต่ละชุด แล้วน าไปบันทึกข้อมูลเพื่อวิเคราะห์และค านวณค่าทางสถิติ การ
ประมวลผลใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ SPSS (Statistical 
Package for the social science)  

การวิเคราะห์ในการศึกษาใช้สถิติดังนี้ 
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

และการหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson Correlation) 
การแปรผล 
เกณฑ์การก าหนดระดับคะแนนส าหรับข้อความที่เรียบเรียงขึ้นในเชิงบวก (Positive) คือ 

มากที่สุด มีน ้าหนักคะแนน 5  
มาก  มีน ้าหนักคะแนน 4  
ปานกลาง มีน ้าหนักคะแนน 3  
น้อย  มีน ้าหนักคะแนน 2  
น้อยที่สุด มีน ้าหนักคะแนน 1 
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เกณฑ์การก าหนดระดับคะแนนส าหรับข้อความที่เรียบเรียงขึ้นในเชิงลบ (Negative) คือ 
มากที่สุด มีน ้าหนักคะแนน 1  
มาก  มีน ้าหนักคะแนน 2  
ปานกลาง มีน ้าหนักคะแนน 3  
น้อย  มีน ้าหนักคะแนน 4  
น้อยที่สุด มีน ้าหนักคะแนน 5  

การแปลความหมายของระดับคะแนนเฉลี่ย ยึดเกณฑ์ในการประเมินคือ 
ระดับคะแนน  น้อยกว่า 54 มีทัศนะน้อยที่สุด 
ระดับคะแนน  54.1 - 78 มีทัศนะน้อย 
ระดับคะแนน  78.1 - 102 มีทัศนะปานกลาง 
ระดับคะแนน  102.1 - 126 มีทัศนะดีมาก 
ระดับคะแนน มากกว่า 126.1 มีทัศนะดีมากท่ีสุด  

 

ผลการศึกษา 
 
ผลการศึกษาการศึกษาเรื่องแนวทางการขยายฐานการปฎิบัติงานเพ่ือชุมชน ของเหล่ากาชาด

จังหวัดพิษณุโลกและกิ่งกาชาดอ าเภอ โดยใช้แบบสอบถามศึกษาความคิดเห็นของเหล่ากาชาดจังหวัด
และกิ่งกาชาดอ าเภอ จ านวน 190 คน แล้วน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติและน าเสนอผล
การวิเคราะห์ข้อมูล 

1)  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 36.8  กิ่งกาชาดอ าเภอ

วังทอง จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 14.2 กิ่งกาชาดอ าเภอบางระก า จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 
16.3 กิ่งกาชาดอ าเภอนครไทย จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ16.3 กิ่งกาชาดอ าเภอวัดโบสถ์ จ านวน 
31 คน คิดเป็นร้อยละ 16.3 

สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก และสมาชิกก่ิงกาชาดอ าเภอ เป็นเพศชาย จ านวน 8 คน 
คิดเป็นร้อยละ 4.2 เพศหญิง จ านวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 95.8 

สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก และสมาชิกก่ิงกาชาดอ าเภอมีอายุต ่ากว่า 30 ปี จ านวน 
8 คน คิดเป็นร้อยละ 4.2 อายุ 31-35 ปี จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 12.6 อายุ 36-40 ปี จ านวน 
16 คน คิดเป็นร้อยละ 8.4 อายุ 46-50 ปี จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 4.2 อายุ 51-55 ปี จ านวน 46 
คน คิดเป็นร้อยละ 24.2 อายุ 56-60 ปี จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 16.3 และอายุมากกว่า 60 ปี 
จ านวน 57 คนคิดเป็นร้อยละ 30 
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สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก และสมาชิกกิ ่งกาชาดอ าเภอมีสถานภาพสมรส 
สถานภาพโสด จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 12.6 สถานภาพสมรส จ านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 
80 สถานภาพหย่า/หม้าย จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 74 

สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก และสมาชิกกิ ่งกาชาดอ าเภอมี การศึกษาระดับ
ประถมศึกษา จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.1 ระดับมัธยมศึกษา จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 4.2 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 17.4 ปริญญาตรี จ านวน 133 
คน คิดเป็นร้อยละ 70 และปริญญาเอก จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 7.4 

สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก และสมาชิกกิ่งกาชาดอ าเภอมีระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ระยะเวลา 1-5 ปี จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ระยะเวลา 6-10 ปี จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 
15.3 ระยะเวลา 11-15 ปี จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 18.4 ระยะเวลา 16-20 ปี จ านวน 16 คน
คิดเป็นร้อยละ 8.4 ระยะเวลา 21-25 ปี จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 28.4 และระยะเวลา 26 ปีขึ้นไป 
จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 9.5 

สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก และสมาชิกกิ่งกาชาดอ าเภอมีการอบรมความรู้เรื ่อง
เกี่ยวกับหลักการและวิธีการในการท างานเพื่อชุมชน ผู้ที่เคยได้รับการอบรม จ านวน 152 คน คิดเป็น
ร้อยละ 80.0 และผู้ที่ไม่เคยได้รับการอบรม จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 

2)  ส่วนที่ 2 ทัศนะต่อการขยายฐานการปฏิบัติงานเพื่อชุมชน 
 
ตารางท่ี 1  ทัศนะต่อการขยายฐานการปฏิบัติงานเพื่อชุมชน 
 

ทัศนะต่อการขยายฐานการปฏิบัติงานเพื่อชุมชน จ านวน ร้อยละ 
เห็นด้วยมากที่สุด 94 49.5 
เห็นด้วยมาก 96 50.5 
เห็นด้วยปานกลาง 0 0 
เห็นด้วยน้อย 0 0 
เห็นด้วยน้อยที่สุด 0 0 

Std. = 12.44, Mean = 129.46, Minimum = 113.00, Maximum = 150.00 
 
สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก และสมาชิกกิ่งกาชาดอ าเภอมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ทัศนะต่อการขยายฐานการปฏิบัติงานเพื่อชุมชนโดยรวมอยู่ในระดับ มาก คิดเป็นร้อยละ 50.5 เมื่อ
พิจารณาในรายข้อพบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับ เห็นด้วยมาก คิดเป็นร้อยละ 49.5 รองลงมาคือมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 49.5 
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
ตารางท่ื 2  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐาน สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง 

1. สังกัดในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันส่งผลให้มีทัศนะในเรื่องของแนว
ทางการขยายฐานการปฎิบัติงานเพื่อชุมชนแตกต่างกัน 

  

2. เพศที่แตกต่างกันส่งผลให้มีทัศนะในเรื่องของแนวทางการขยายฐาน
การปฎิบัติงานเพ่ือชุมชนแตกต่างกัน 

  

3. อายุที่แตกต่างกันส่งผลให้มีทัศนะในเรื่องของแนวทางการขยายฐาน
การปฎิบัติงานเพ่ือชุมชนแตกต่างกัน 

  

4. สถานภาพสมรสที่แตกต่างกันส่งผลให้มีทัศนะในเรื ่องของแนว
ทางการขยายฐานการปฎิบัติงานเพื่อชุมชนแตกต่างกัน 

  

5. ระดับการศึกษาที ่แตกต่างกันส่งผลให้มีทัศนะในเรื ่องของแนว
ทางการขยายฐานการปฎิบัติงานเพื่อชุมชนแตกต่างกัน 

  

6. ระยะเวลาการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันส่งผลให้มีทัศนะในเรื่องของ
แนวทางการขยายฐานการปฎิบัติงานเพื่อชุมชนแตกต่างกัน 

  

7. การได้รับการอบรมความรู้เรื่องเกี่ยวกับหลักการและวิธีการในการ
ท างานเพ่ือชุมชนที่แตกต่างกันส่งผลให้มีทัศนะในเรื่องของแนวทางการ
ขยายฐานการปฎิบัติงานเพ่ือชุมชนแตกต่างกัน 

  

 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

จากการศึกษาแนวทางการขยายฐานการปฏิบัติงานเพื ่อชุมชนของเหล่ากาชาดจังหวัด
พิษณุโลก และก่ิงกาชาดอ าเภอ พบว่า ควรมีการขยายการปฏิบัติงานโดยให้ประชาชนเห็นความส าคัญ
ของการท างานเพื่อชุมชนของคน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์เห็นด้วยมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 71.1 รองลงมาคือ 
ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนโดยการหาที่อยู่
อาศัยหรือการช่วยเหลือเป็นเงินสิ่งของเครื่องใช้จ าเป็น คิดเป็นร้อยละ 68.4 และควรส่งเสริมให้
ประชาชนตระหนักถึงปัญหาต่าง ๆ ที่ตนเองประสบอยู่ คิดเป็นร้อยละ 65.8 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามสมมติฐานการวิจัย 
จากการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า สังกัดที่ปฏิบัติงานที่แตกต่างกันไม่ส่งผลที่จะท าให้มี

ทัศนะในเรื่องของแนวทางการขยายฐานการปฎิบัติงานเพื่อชุมชนแตกต่างกัน ( r = -.010 , Sig. = 
.891) หมายความว่า สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก และสมาชิกกิ่งกาชาดอ าเภอที่สังกัดที่
ปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน ไม่มีผลท าให้ทัศนะในเรื่องของแนวทางการขยายฐานการปฎิบัติงานเพ่ือ
ชุมชนแตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้  สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก และ
สมาชิกก่ิงกาชาดอ าเภอที่มีสังกัดปฏิบัติงานแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นเหล่ากาชาดจังหวัดหรือกิ่งกาชาด
อ าเภอ มีทัศนะในเรื่องของแนวทางการขยายฐานการปฎิบัติงานเพ่ือชุมชนที่เหมือนกัน เพราะท างาน
ภายใต้พันธกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดเช่นเดียวกัน 

จากการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่า เพศที่แตกต่างกันไม่ส่งผลที่จะท าให้มีทัศนะในเรื่องของ
แนวทางการขยายฐานการปฎิบัติงานเพื่อชุมชนแตกต่างกัน (r = -.113, Sig. = .122) หมายความว่า 
สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก และสมาชิกกิ่งกาชาดอ าเภอที่มีเพศที่แตกต่างกัน ไม่มีผลท าให้
ทัศนะในเรื่องของแนวทางการขยายฐานการปฎิบัติงานเพื่อชุมชนแตกต่างกัน ซึ่ งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก และสมาชิกกิ่งกาชาดอ าเภอที่มีทัศนะในเรื่อง
ของแนวทางการขยายฐานการปฎิบัติงานเพื ่อชุมชนที ่เหมือนกันเพราะท างานโดยมีเป้าหมาย
เช่นเดียวกัน 

จากการทดสอบสมมติฐานที่ 3 พบว่า อายุที่แตกต่างกันไม่ส่งผลที่จะท าให้มีทัศนะในเรื่อง
ของแนวทางการขยายฐานการปฎิบัติงานเพื่อชุมชนแตกต่างกัน (r = .052 , Sig. = .478) หมายความว่า 
สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก และสมาชิกกิ่งกาชาดอ าเภอที่มีอายุที่แตกต่างกัน ไม่มีผลท าให้
ทัศนะในเรื่องของแนวทางการขยายฐานการปฎิบัติงานเพื่อชุมชนแตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก และสมาชิกกิ่งกาชาดอ าเภอที่มีอายุที่แตกต่าง
กันมีทัศนะในเรื่องของแนวทางการขยายฐานการปฎิบัติการเพื่อชุมชนที่เหมือนกันเพราะท างาน
ภายใต้พัฒนกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดเช่นเดียวกัน 

จากการทดสอบสมมติฐานที่ 4 พบว่า สถานภาพสมรสที่แตกต่างกันไม่ส่งผลที่จะท าให้มี
ทัศนะในเรื่องของแนวทางการขยายฐานการปฎิบัติงานเพื่อชุมชนแตกต่างกัน ( r = .031 , Sig. = 
.669) หมายความว่า สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก และสมาชิกกิ่งกาชาดอ าเภอที่มีสถานภาพ
สมรสที่แตกต่างกัน ไม่มีผลท าให้ทัศนะในเรื่องของแนวทางการขยายฐานการปฎิบัติงานเพื่อชุมชน
แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก และสมาชิกก่ิง
กาชาดอ าเภอที่มีสถานภาพสมรสที่แตกต่างกัน มีทัศนะในเรื ่องของแนวทางการขยายฐานการ
ปฎิบัติงานเพื่อชุมชนที่เหมือนกันเพราะท างานภายใต้พันธกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดเช่นเดียวกัน 
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จากการทดสอบสมมติฐานที่ 5 พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันจะส่งผลให้มีทัศนะใน
เรื ่องของแนวทางการขยายฐานการปฎิบัติงานเพื ่อชุมชนแตกต่างกัน ( r = .143 , Sig. = .050) 
หมายความว่า สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก และสมาชิกก่ิงกาชาดอ าเภอที่มีระดับการศึกษาที่
แตกต่างกัน มีผลท าให้ทัศนะในเรื่องของแนวทางการขยายฐานการปฎิบัติงานเพื่อชุมชนแตกต่างกัน 
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก และสมาชิกก่ิงกาชาดอ าเภอที่
มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีทัศนะในเรื่องของแนวทางการขยายฐานการปฎิบัติงานเพื่อชุมชน
แตกต่างกัน เพราะผู้ที่มีความรู้มากกว่าจะมีความเข้าใจ และมีแบบแผนในการท างานแตกต่างจากผู้ที่
มีความรู้น้อยกว่า 

จากการทดสอบสมมติฐานที่ 6 พบว่า ระยะเวลาการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันไม่ส่งผลที่จะท า
ให้มีทัศนะในเรื่องของแนวทางการขยายฐานการปฎิบัติงานเพื่อชุมชนแตกต่างกัน ( r = .135 , Sig. = 
.064) หมายความว่า สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก และสมาชิกกิ่งกาชาดอ าเภอที่มีระยะเวลา
การปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน ไม่มีผลท าให้ทัศนะในเรื่องของแนวทางการขยายฐานการปฎิบัติงานเพ่ือ
ชุมชนแตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั ้งไว้สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก และ
สมาชิกกิ่งกาชาดอ าเภอที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานที่แตกต่างกจะมีทัศนะในเรื่องของแนวทางการ
ขยายฐานการปฎิบัติงานเพื่อชุมชนที่เหมือนกันเพราะท างานภายใต้พันธกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด
เช่นเดียวกัน 

จากการทดสอบสมมติฐานที่ 7 พบว่า การได้รับการอบรมที่แตกต่างกันไม่ส่งผลที่จะท าให้มี
ทัศนะในเรื่องของแนวทางการขยายฐานการปฎิบัติงานเพ่ือชุมชนแตกต่างกัน r = -.046 , Sig. =.526) 
หมายความว่า สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก และสมาชิกก่ิงกาชาดอ าเภอที่การได้รับการอบรม
ที่แตกต่างกัน ไม่มีผลท าให้ทัศนะในเรื่องของแนวทางการขยายฐานการปฎิบัติงานเพ่ือชุมชนแตกต่างกัน 
ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก และสมาชิกกิ่งกาชาดอ าเภอ
ที่มีการอบรมที่แตกต่างกันจะมีทัศนะในเรื่องของแนวทางการขยายฐานการปฎิบัติงานเพื่อชุมชนที่
เหมือนกันเพราะท างานภายใต้พันธกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดเช่นเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 



676 

เอกสารอ้างอิง 
 
กาญจนา แก้วเทพ และ กนกศักดิ์ แก้วเทพ. (2530). การพ่ึงตนเองศักยภาพในการพัฒนาชนบท. 

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์รุ่งเรืองสาส์นการพิมพ์. 
กนิษฐา ถาวรกิจ. (2538). การศึกษาความรู้ทัศนคติและการปฏิบัติด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ

โดยชุมชน: ศึกษาเฉพาะกรณีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านคนพิการในท่ีท าการประชาสงเคราะห์ 
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, ไม่ได้ตีพิมพ์). มหาวิทยาลยธรรมศาสตร์, กรุงเทพมหานคร. 

จงจิตต์ โศภณคณาภรณ์. (2527). สวัสดิการสังคม. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 
ชอบ เข็มกลัด. (2533). การพัฒนาชุมชน. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
ณฤบดี โตตาบ. (2534). แนวทางการจัดการบริการหน่วยบริการเคลื่อนที่แก่ผู้สูงอายุใน

กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช. (2534). การสังคมสงเคราะห์ชุมชน. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช. (2539). การสังคมสงเคราะห์ชุมชน. กรุงเทพมหานคร: 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
ธิดาพร เสาวนะ. (2538). ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขในเขต

กรุงเทพมหานคร (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
กรุงเทพมหานคร.  

นิภา ส.ตุมรสุนทร. (2532). การจัดสวัสดิการสังคมส าหรับครอบครัวคนงานก่อสร้าง ในเขตการพัฒนา
อุตสาหกรรมชายฝั่งทะเลตะวันออก. กรุงเทพมหานครซ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

นิศา ชูโต. (2531). การประเมินโครงการ. กรุงเทพมหานคร: มาสเตอร์เพรส. 
ประไพศรี สุทธิกิติวรกุล. (2537). ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์บริการผู้สูงอายุในชุมชนโดยชุมชน : 

ศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี. กรุงเทพมหานคร: คณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

ประยูร พรหมพันธุ์. (2542). แนวนโยบายและแนวทางในการพัฒนา. สืบค้นจาก 
http://www.tru.ac.th/culture2010/database/1275983369_03.pdf  

ยุพา วงศ์ไชย และคณะ. (2531). องค์การเอกชนในประเทศไทย: ศึกษาเปรียบเทียบศักยภาพของ
องค์การสังคมสงเคราะห์เอกชนและองค์การพัฒนาเอกชนในการพัฒนาสังคม. 
กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 



677 

ยุวัฒน์ วุฒิเมธี. (2534). การพัฒนาชุมชนจากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร: บางกอกบล็อค. 
วันทนีย์ วาสิกะสิน และคณะ. (2541). ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์. 

กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
วิจิตร ระวิวงศ์. (2542). อนาคตของสวัสดิการสังคมในประเทศไทย เรื่องสวัสดิการสังคมไทยใน

ปัจจุบันและอนาคต. กรุงเทพมหานคร: สภาวิจัยแห่งชาติ. 
สดใส คุ้มทรัพย์อนันต์. (2540). การพัฒนาผู้สูงอายุในครอบครัวโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน: กรณีศึกษา

โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์). 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพมหานคร. 

ส านักบริหารสภากาชาดไทย. (2542). คู่มือระเบียบปฏิบัติส าหรับเหล่ากาชาดจังหวัด. 
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ตีรณสาร. 

สุภัสตรา เก้าประดิษฐ์. (2535). ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมกับการดูแลสุขภาพ
ตนเอง ของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรม ศึกษาเฉพาะกรณีโรงงานร่วมแสงพัฒนา
อุตสาหกรรม (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
กรุงเทพมหานคร. 

อรชร ณ ระนอง. (2537). การด าเนินงานสาธารณสุขในชุมชนเมือง. กรุงเทพมหานคร: อาทรการ
พิมพ์. 

อุทุมพร จามรมาน. (2533). คู่มือการประเมินโครงการฝึกอบรม. กรุงเทพมหานคร: พันปีพับลิชชิ่ง. 
Dominelli, L. (1996). The future of social work education: Beyond the state of the art. 

Scandinavian Journal of Social Welfare, 5(3), 194-201. 
Hardy, R. E., & Cull, J. G. (1974). Modification of behavior of the mentally retarded 

applied principles. Springfield, ILL: Thomas. 
Horton, J. K. (1986). Community based rehabilitation of the rural blind: A training 

guide for field workers. New York: Helen Keller.  
Morris, M. G. (1969). Populations of invertebrate animals and the management of 

chalk grassland in Britain. Biological Conservation, 1(3), 225-231. 
Tuckman, B. W., (1976). The Tuckman teacher feedback form (TTFF). Journal of 

Educational Measurement, 13, 233-237. 
Weil, M. O. (1996). Community building: Building community practice. Social Work, 

41(5), 481-499. 
WHO. (2000). World report on disability. Retrieved from 

https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report.pdf 

https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 10-11 
โทรศัพท์: 0-2727-3876,3788,3914  หรือ โทรสาร: 0-2377-7845  

ฝ่ายงานการศึกษา ติดต่อ: 0-2727-3870-73,3869,3909 
  เวลาท างาน 08.30-16.30 น.  

วันจันทร์-ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) 
Website:http://gspa.nida.ac.th/ 



 

การน าเสนอผลงานการศึกษาคน้ควา้อิสระ นศ.M.P.A.ภาคพิเศษ จ.พิษณุโลก  หน้า1 

 

 
กำหนดการโครงการนำเสนอผลงานการศึกษาวิชาค้นคว้าอิสระประจำปีการศึกษา 2563 

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จ.พิษณุโลก  รุ่นท่ี 21 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

วันเสาร์ท่ี 17 ตุลาคม พ.ศ.2563 
ณ ห้องบงกชเพชร  โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว  จังหวัดพิษณุโลก (22 คน) 

 
ห้องบงกชเพชร  ผศ.ดร.ณัฐกริช  เปาอินทร์ และ ผศ.ดร.ธีระ  กุลสวัสด์ิ 
(ช่วงเช้า) (นำเสนอ 10 นาที / ตอบข้อซักถาม 10 นาที) 
เวลา 07.30-07.40 น. ลงทะเบียน 
 07.50-08.00 น. พิธีเปิดการนำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
   โดยผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา จ.พิษณุโลก  ผศ.ดร.ณัฐกริช เปาอินทร์ 
 08.00-08.10 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  นางสาวชญาณิศา เล็กเมือง 

แนวทางในการยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ผ่านทางการยกระดับวัฒนธรรมองค์การ 
พฤติกรรม และคุณภาพชีวิต ของเจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอำเภอ) ในพื้นท่ีจังหวัดพิษณุโลก 

 08.20-08.30 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 08.30-08.40 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นางสาวผกาวัลย์ พุ่มสลิด 

ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีอยู่ในพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ พื้นท่ี
จังหวัดพิษณุโลก 

 08.40-08.50 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 08.50-09.00 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  นางสาววิรัลพัชร์ หลวงศรีใจ 
   ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสำเร็จในการส่ือสารภายในองค์กรของฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ การไฟฟ้าฝ่าย 

ผลิตแห่งประเทศไทย 
 09.00-09.10 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 09.10-09.20 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  สิบเอกศราวุฒิ จันทร์เมือง 

การประเมินประสิทธิผลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม  
อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 

 09.20-09.30 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 09.30-09.40 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นางสาวพรสวรรค์ วรอินทร์ 

การพัฒนาชุมชนผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเมืองเก่า อําเภอเมืองสุโขทัย 
จังหวัดสุโขทัย 

 09.40-09.50 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
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ห้องบงกชเพชร  ผศ.ดร.ณัฐกริช  เปาอินทร์ และ ผศ.ดร.ธีระ  กุลสวัสด์ิ 
(ช่วงเช้า) ต่อ 
 09.50-10.00 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นายชำนาญ ชูเท่ียง 

ความพึงพอใจต่อการดำเนินนโยบายภาครัฐในรูปแบบประชารัฐ กรณีศึกษาโครงการบางระกำโมเดล 
 10.00-10.10 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 10.10-10.20 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นายนภพล มาลัย 

ความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นท่ี (One Plan) ของปลัดอำเภอใน
พื้นท่ีกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 

 10.20-10.30 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 10.30-10.40 น. เบรกอาหารว่าง 
 10.40-10.50 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นายนารา ม่วงฉาย 

ประสิทธิผลในการในการชำระเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. ของนักศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา
จังหวัดนครสวรรค์ 

 10.50-11.00 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 11.00-11.10 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  นายจตุพงษ์ แจ้งมุข 

การศึกษาผลกระทบจากการนำพระราชบัญญัติโรงงาน(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ มาบังคับใช้แก่ผู้
ประกอบกิจการโรงงาน ในจังหวัดพิษณุโลก 

 11.10-11.20 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 11.20-11.30 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นายชยุตม์ ตันติพลานิสงฆ์   

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อโครงการบ้านเอื้ออาทรของผู้ซื้อ กรณีศึกษาโครงการบ้านเอื้ออาทร
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 11.30-11.40 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ   
 11.40-11.50 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  นายธนะพัฒน์ วิสิทธิ์จิรโชค 

การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจของเกษตรกรในการเข้าร่วมโครงการจัดรูปท่ีดินเพื่อ
เกษตรกรรม ของโครงการจัดรูปท่ีดินจังหวัดพิษณุโลก กรณีศึกษา การจัดรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแควน้อยบำรุงแดน พื้นท่ีตำบลท่างาม ตำบลท้อแท้ ตำบลวัดโบสถ์ 
อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก 

 11.50-12.00 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  12.00-12.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
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วันเสาร์ท่ี 17 ตุลาคม  พ.ศ.2563 
ณ ห้องบงกชเพชร  โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว  จังหวัดพิษณุโลก 

 

ห้องบงกชเพชร  ผศ.ดร.ณัฐกริช  เปาอินทร์ และ ผศ.ดร.ธีระ  กุลสวัสด์ิ 
(ช่วงบ่าย) (นำเสนอ 10 นาที / ตอบข้อซักถาม 10 นาที) 
เวลา 12.30-12.40 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นายสัณหณัฐ พรสิริชัยมงคล 

ปัจจัยใดบ้างของประชาชนในอำเภอสากเหล็กท่ีมีผลต่อการตัดสินใจในการมาใช้บริการของ
โรงพยาบาลสากเหล็ก 

  12.40-12.50 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 12.50-13.00 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นายภูดิส ถิระผะลิกะ 
   การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ สังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
   จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 13.00-13.10 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
 13.10-13.20 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นางสาวฤตินันท์ เงินทอง 
   การมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในกระบวนการยุติธรรมชุมชน กรณีศึกษาศูนย์ยุติธรรมชุมชน ตำบล 
   วัดพริก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
 13.20-13.30 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 13.30-13.40 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นางสาวหทัยชนก จันทร์วงศ์ 

การรับรู้และความต้องการข้อมูลข่าวสารของราชการ ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตะพานหิน 
อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 

 13.40-13.50 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 13.50-14.00 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นายวีรวิชญ์ พันธ์สมบูรณ์ 

การบริหารจัดการท่ีสนับสนุนการให้บริการท่ีเป็นธรรมแก่ลูกค้า (Maket Conduct) กรณีศึกษา 
พนักงานธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) จังหวัดกำแพงเพชร 

 14.00-14.10 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 14.10-14.20 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นายธณพล แสงอนันตการ 

การวิเคราะห์ข้อมูลการบริการตามมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกของสำนักทะเบียนอำเภอสามง่าม 
จังหวัดพิจิตร 

 14.20-14.30 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
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ห้องบงกชเพชร  ผศ.ดร.ณัฐกริช  เปาอินทร์ และ ผศ.ดร.ธีระ  กุลสวัสด์ิ 
ช่วงบ่าย  (ต่อ)  
 14.30-14.40 น. เบรกอาหารว่าง 

14.40-14.50 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นางสาวชนิภรณ์ พรหมภักด์ิ 

   สาเหตุการลาออกของข้าราชการในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก 
 14.50-15.00 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 15.00-15.10 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นายภานุวัฒน์ กำธรสิริพิพฒัน์ 
   ประเมินโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ กรณีศึกษานาแปลงใหญ่จังหวัดกำแพงเพชร ท่ี 

เริ่มดำเนินการในปี 2559 
 15.10-15.20 น.  ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 15.20-15.30 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นายกฤษติภูมิ คงด้วง 

การศึกษาผลการปฏิบัติงานด้านทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน  ของศูนย์บริการร่วมจังหวัด
เพชรบูรณ์ กรณีศึกษาภายในห้างสรรพสินค้า เทสโก้ โลตัส เพชรบูรณ์ 

 15.30-15.40 น.  ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 15.40-15.50 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นายณัฐชนัน จินตปัญญา 

ศึกษาการรับรู้ของประชาชน จากการใช้ส่ือภาพยนตร์โฆษณาโครงการขับขี่อุ่นใจ เมื่อมีประกันภัย 
พ.ร.บ. ของสำนักงาน คปภ. 

 15.50-16.00 น.  ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 16.00-16.10 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นายณัฐวัตร ศรีสุโข 

สาเหตุท่ีส่งผลต่อการบริจาคโลหิตและความคิดเห็นของผู้บริจาคโลหิต กรณีศึกษา สำนักงานเหล่า
กาชาดจังหวัดพิษณุโลก 

 16.10-16.20 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  
 
 
 
 

 
 
 

หมายเหตุ แต่งกายด้วยชุดสูทนิด้า เสื้อตัวในเปน็เสื้อรุ่นสีม่วง 
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กำหนดการโครงการนำเสนอผลงานการศึกษาวิชาค้นคว้าอิสระประจำปีการศึกษา 2563 

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จ.พิษณุโลก  รุ่นท่ี 21 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

วันเสาร์ท่ี 17 ตุลาคม พ.ศ.2563 
ณ ห้องบงกชทอง โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว  จังหวัดพิษณุโลก 

 
ห้องบงกชทอง   รศ.ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ และ ผศ.ดร.ชาญณวุฒ ไชยรักษา 
(ช่วงเช้า) (นำเสนอ 10 นาที / ตอบข้อซักถาม 10 นาที) 
เวลา 07.30-07.40 น. ลงทะเบียน 
 07.50-08.00 น. พิธีเปิดการนำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  
   โดยคณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์  รศ.ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ 
 08.00-08.10 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นายชวลิต สุราราช 

การมีส่วนร่วมของประชนชนท่ีมีผลต่อความสำเร็จของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นท่ีแปลงอพยพ 
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 08.20-08.30 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 08.30-08.40 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  นางสาวนภมณฑ์ ฝีปากเพราะ 

ภาวะการเป็นผู้นำท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานปกครองท้องท่ีของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  
อำเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร 

 08.40-08.50 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 08.50-09.00 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย ร้อยเอกนัฐกรณ์ บุญเรือง 
   แรงจูงใจท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของทหารประจำการในหน่วยกองพันทหารสารวัตรท่ี 31 
 09.00-09.10 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 09.10-09.20 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นางชยาภรณ์ ภูมิวัฒนรุ่งโรจน์ 
   ปัจจัยเส้นทางของการเป็น Life Partner ท่ีปรึกษาทางด้านการเงินและสุขภาพ 
 09.20-09.30 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

09.30-09.40 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นายณัฐวรรธน์ อักษรกาญจน ์
   ปัจจัยด้านการบริหารท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน : กรณีศึกษา งานบริการด้านช่างของ 
   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร 
 09.40-09.50 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

09.50-10.00 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นางสาวศิริกาญจณ์ ฉายะกูล 
   ภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลสำเร็จต่อองค์กร กรณี:ศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 
 10.00-10.10 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
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ห้องบงกชทอง   รศ.ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ และ ผศ.ดร.ชาญณวุฒ ไชยรักษา 
 (ช่วงเช้า) ต่อ 

10.10-10.20 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นายยศพัทธ์ จันทร์ทิพย์ 
  ปัจจัยท่ีส่งผลการประยุกต์ใช้แผนพัฒนาอำเภอ กรณีศึกษาอำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 

 10.20-10.30 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 10.30-10.40 น. เบรกอาหารว่าง 
 10.40-10.50 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นายมาโนชน์ เลิศล้ำ 

ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการทำงานท่ีส่งผลต่อความผูกพันของพนักงาน กรณีศึกษา:พนักงานบริษัท
เมืองไทยแคปปิตอล จำกัด(มหาชน)ในพื้นท่ีจังหวัดขอนแก่น 

 10.50-11.00 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 11.00-11.10 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย ร.อ.สรวิศ อยู่คำ 

การศึกษาความเข้าใจในการดูแลแลพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกายของกำลังพลกองพลพัฒนาท่ี 3 
ต่อกรณีศึกษาโครงการ Smart Man Smart Soldier ของกองทัพบก 

 11.10-11.20 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 11.20-11.30 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย  นายปริญญา ปิ่นเพชร 

การศึกษาการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวมาใช้ในการปล่อยช่ัวคราว   กรณีศึกษา  ศาล
ยุติธรรมในจังหวัดพิษณุโลก 

 11.30-11.40 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ   
 11.40-11.50 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นางสาวพิชญวดี แปงการิยา 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการธุรการฝ่ายอัยการ  สำนักงานอัยการ
สูงสุด  อาคารถนนรัชดาภิเษก  กรุงเทพมหานคร 

 11.50-12.00 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  12.00-12.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
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กำหนดการโครงการนำเสนอผลงานการศึกษาวิชาค้นคว้าอิสระประจำปีการศึกษา 2563 

นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จ.พิษณุโลก  รุ่นท่ี 21 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

วันเสาร์ท่ี 17 ตุลาคม พ.ศ.2563 
ณ ห้องบงกชทอง  โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว  จังหวัดพิษณุโลก 

 
 

ห้องบงกชทอง   รศ.ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ และ ผศ.ดร.ชาญณวุฒ ไชยรักษา 
(ช่วงบ่าย)  (นำเสนอ 10 นาที / ตอบข้อซักถาม 10 นาที) 
เวลา 12.30-12.40 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นางสาวอังคณา ผ่องผิว 

การศึกษาองค์ประกอบความสำเร็จในการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบค่ายปรับเปล่ียน
พฤติกรรม กรณีศึกษา ค่ายปรับเปล่ียนพฤติกรรมจังหวัดพิษณุโลก 

  12.40-12.50 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 12.50-13.00 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นางสาวสุกัญญา กันปาน 

การศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชน กรณีศึกษาชุมชน
วัฒนธรรมลาวเวียง ตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 13.00-13.10 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  
 13.10-13.20 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นางสาวนิชนันท์ ผุยพงษ์ 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด้านบริหารจัดการทรัพย์สินท่ียึดหรืออายัด 
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 6 จังหวัดพิษณุโลก 

 13.20-13.30 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 13.30-13.40 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นายวิเชียร หมอยา 

การประเมินโครงการจัดระเบียบสายส่ือสาร ศึกษากรณีโครงการจัดระเบียบสายส่ือสาร จังหวัด
พิษณุโลก พ.ศ. 2560 บริเวณประตูทางออกหลังมหาวิทยาลัยนเรศวร – ถนนริมคลองชลประทาน 
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

 13.40-13.50 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 13.50-14.00 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นายทศพล ศรีเทศ 

การศึกษาตลาดกลางขายสินค้าของผู้ประกอบการรายย่อยในอาคารร้านค้า วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.พิษณุโลก 

 14.00-14.10 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 14.10-14.20 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นางสาวรุ่งทิวา บุญเรือง 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนคุณธรรมต้นแบบ กรณีศึกษา : วัดป่าตาล ตำบล
บวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

 14.20-14.30 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 



 

การน าเสนอผลงานการศึกษาคน้ควา้อิสระ นศ.M.P.A.ภาคพิเศษ จ.พิษณุโลก  หน้า8 

 

   
ห้องบงกชทอง  รศ.ดร.บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ และ ผศ.ดร.ชาญณวุฒ ไชยรักษา 
ช่วงบ่าย  (ต่อ) 
 14.30-14.40 น. เบรกอาหารว่าง 
 14.40-14.50 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นายนวพงษ์ คุ้มพงษ์ 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการดำเนินนโยบาย การบูรณาการหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
พาณิชย์ในส่วนภูมิภาคให้เป็นหน่วยงานเดียวกัน กรณีศึกษาสำนักงานพาณิชย์ในกลุ่มจังหวัดภาค 
เหนือตอนล่าง 1 

 14.50-15.00 น. ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 15.00-15.10 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นางสาวสุรัตน์ ช้างทอง 
   ทัศนะของคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดท่ีมีต่อบทบาทของเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก 
 15.10-15.20 น.  ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 15.20-15.30 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นายวุฒิพงศ์ ปิ่นเดช 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสังกัดกองบังคับการกองอาสารักษา
ดินแดนจังหวัดพิจิตร 

 15.30-15.40 น.  ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 15.40-15.50 น. นักศึกษานำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย นางสาวจุฑามาศ ต่อพันธ์ 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดพิจิตร 

 15.50-16.00 น.  ตอบข้อซักถามจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  
 

 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ แต่งกายด้วยชุดสูทนิด้า เสื้อตัวในเปน็เสื้อรุ่นสีม่วง 
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